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Samenvatting

De ongrijpbare nonrespondent gaat over nonrespons bij het Aanvullend Voorzienin-
gengebruik Onderzoek (avo). Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar 
nonrespons bij het avo in 1999 zijn bij de registratie van het veldwerk van het avo in 
2003 extra gegevens verzameld in de zgn. contactformulieren. Doel van dit onder-
zoek is om te kijken in hoeverre de resultaten van het onderzoek in 1999 te repliceren 
zijn en in hoeverre de aanpassingen gegevens hebben opgeleverd die zinvol zijn voor 
het begrip van nonrespons en voor de uiteindelijke vermindering daarvan.

Net als in 1999 was het herbenaderen van huishoudens erg succesvol. Tot ongeveer 
5 contactpogingen werd na elke contactpoging de bereikte steekproef representa-
tiever voor de bevolking qua regio en gezinssamenstelling. Ook kwamen er meer 
werkenden, sportenden en deelnemers aan culturele activiteiten bij. Zonder deze 
huishoudens was de cultuur- en sport participatie onderschat door het avo.

Met betrekking tot weigerende huishoudens werden weinig resultaten uit 1999 
gerepliceerd. Veel kenmerken van overgehaalde huishoudens hangen samen met het 
proces van enquêteren. In 1999 waren overgehaalde huishoudens door een actievere 
herbenadering in de randstad vaker stedelingen. In beide peilingen weigerden hoog-
opgeleiden minder vaak en werden alleenstaande mannen minder vaak overgehaald. 
Dit laatste kwam deels doordat weigerende huishoudens die pas laat in het proces 
worden bereikt door tijdgebrek lastiger over te halen zijn. Hierdoor zijn moeilijk 
bereikbare huishoudens ook vaker uiteindelijk weigerende huishoudens.

Het overhalen van weigeraars had weinig invloed op de samenstelling van de 
steekproef. Deze werd niet representatiever voor de bevolking in termen van gezins-
samenstelling. Ook verschilden de resultaten van het avo niet veel wanneer de over-
gehaalde huishoudens aan de steekproef toegevoegd werden. Het zou wel kunnen 
dat de groep niet overgehaalde weigeraars meer afwijkt van de makkelijke respon-
denten, maar het overhalen van deze groep zou zeer veel tijd en moeite kosten.

Het opnemen in de contactformulieren van redenen voor weigering leverde niet op 
wat ermee beoogd was. Doordat er veel redenen opgegeven konden worden zonder 
duidelijke hiërarchie daarin was het onduidelijk wat nu de belangrijkste reden voor 
weigering was. Dit maakte de analyse van de redenen voor weigering erg moeilijk. 
Toch was uit de redenen voor weigering wel op te maken dat mensen die het te druk 
hebben vaker alsnog meedoen dan mensen die weigeren om andere redenen.

De uitbreiding van de contactformulieren met extra vragen en meer categorieën 
leverde een hoog percentage incorrect ingevulde formulieren op en ook een grotere 
terugval op de categorie ‘anders’. De doorverwijsvragen maakten het moeilijker voor 
de interviewers om de contactformulieren correct in te vullen, en de specifiekere 
categorieën waren ofwel ontoereikend of brachten de interviewers vaker tot de con-
clusie dat de situatie bij een bepaald adres niet binnen een van de categorieën viel.
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Een codering van redenen voor weigering waarbij duidelijker is wat de belangrijkste 
reden is en een duidelijker, wellicht simpeler, contactformulier voor de codering van 
andere responsgerelateerde gegevens wordt aanbevolen.
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1 Inleiding

In 1999 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken en gevolgen van nonrespons 
bij het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo). Naar aanleiding hiervan 
is tijdens het veldwerk van het avo 2003 opnieuw het responsproces geregistreerd 
en zijn aanvullende gegevens verzameld, onder andere over de redenen die werden 
opgegeven voor weigering.

Doel van het huidige onderzoek is om te kijken in hoeverre de resultaten van het 
onderzoek in 1999 te repliceren zijn en of de aanvullende gegevens extra inzichten 
opleveren in de oorzaken en gevolgen van nonrespons en in manieren om deze te 
verminderen.

Bij pogingen tot replicatie van de resultaten bleek echter dat de veranderde opzet 
van de responsregistratie met behulp van contactformulieren vergelijking tussen 
de jaren in de weg stond. Ook bleek de manier waarop naar redenen voor weigering 
gevraagd werd niet goed bruikbaar te zijn. Daarom is een analyse gemaakt van de 
opzet van de contactformulieren en zijn aanwijzingen voor verbetering toegevoegd.

Het resultaat behelst aanwijzingen hoe de strategieën voor het verminderen van 
nonrespons op een efficiënte manier te verbeteren, en hoe onderzoek hiernaar in het 
vervolg beter gediend kan worden door informatie uit contactformulieren.
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2 avo 2003, onderzoek en veldwerk

Het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (avo) heeft als doel het verkrijgen 
van inzicht in de mate waarin door de Nederlandse huishoudens en personen van 
6 jaar en ouder binnen deze huishoudens gebruik wordt gemaakt van sociale en 
culturele voorzieningen van zeer uiteenlopende aard. Het onderzoek werd voor het 
eerst uitgevoerd in 1979 en is daarna elke 4 jaar herhaald. Vanaf 1995 is het onder-
zoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Gfk Panel services Benelux. In 2007 zijn de 
gegevens verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De resultaten van 
deze peiling zijn nog niet beschikbaar.

Het avo bestaat uit een mondeling deel met vragen die over het hele huishouden 
gaan, te beantwoorden door het hoofd van het huishouden of de echtgenoot/partner, 
waarna schriftelijke vragenlijsten over individueel voorzieningengebruik worden 
achtergelaten die door alle leden van het huishouden van 6 jaar en ouder ingevuld 
dienen te worden.

De responseenheden voor het avo zijn dus huishoudens en geen personen. Het 
onderzoek in 2003 vond plaats bij een representatieve, landelijk gespreide steek-
proef van adressen uit het tpg-afgiftepuntenbestand. Naast de particuliere adres-
sen zijn ook winkels en verzorgingstehuizen meegenomen om na te kunnen gaan 
of er sprake is van een of meer zelfstandige huishoudens op het betreffende adres. 
Bij meerdere zelfstandige huishoudens op een adres zijn alle huishoudens met een 
maximum van vier benaderd voor een interview. Wanneer er meer dan vier huishou-
dens woonden op een adres werden vier van deze huishoudens random geselecteerd.

De interviewers werden geacht minimaal 3 keer te proberen om mondeling aan de 
deur contact te leggen. Hierna mochten ze een ‘niet thuis kaartje’ achterlaten met 
eventueel hun naam en telefoonnummer erop zodat het huishouden zelf contact 
kon opnemen, of met het tijdstip waarop de interviewer weer zou langskomen. Ook 
mochten interviewers vanaf dit moment proberen telefonisch contact op te nemen 
met een huishouden. Dit hele proces werd zonodig drie maal (in drie veldwerk-
golven) herhaald. Het resultaat werd, veel gedetailleerder dan in 1999, vastgelegd 
in een adresverantwoording, zodat de interviewer latere contactpogingen zo goed 
mogelijk kon afstemmen op de respondent. Wanneer huishoudens al verschillende 
malen benaderd waren maar nooit thuis werden getroffen is geprobeerd hen alsnog 
te bereiken door op veel verschillende dagen en tijdstippen te bellen vanuit een 
call center. Indien via deze weg medewerking werd toegezegd werd een afspraak 
gemaakt met het huishouden voor een interview. Ook een deel van de weigerende 
huishoudens is op deze manier benaderd in de tweede of derde veldwerkfase.
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Het veldwerk liep van september 2003 tot maart 2004 en verliep per golf in tweewe-
kelijkse porties: per twee weken is een deel van de steekproef uitgezet. De intervie-
wers hadden zo de gelegenheid om de adressen binnen twee weken na ontvangst van 
de introductiebrief te benaderen. Net als in 1999 is gewerkt met veldwerkgolven: na 
vier tot zes weken zijn de adressen waarop tot dat moment geen interview was gere-
aliseerd teruggehaald. De situatie is beoordeeld aan de hand van de contactformu-
lieren en indien mogelijk zijn de adressen opnieuw uitgezet, waarbij ook een nieuwe 
introductiebrief werd verstuurd. Soms werden de adressen bij dezelfde interviewer 
ondergebracht, soms bij een andere, afhankelijk van de reden van nonrespons. De 
‘harde weigeraars’, de foutieve adressen en onbewoonde woningen zijn niet opnieuw 
uitgezet. Tijdelijk leegstaande woningen zijn na een tussenperiode herbezocht.

De beloningen voor het meewerken aan het avo onderzoek zijn gedifferentieerd 
ingezet. In de eerste golf kreeg iedere persoon in het huishouden een pen wanneer 
de vragenlijsten waren ingevuld. In de tweede en derde golf werden eenvijfde staats-
loten uitgedeeld als beloning aan zachte weigeraars die alsnog meewerkten. Bij het 
herbenaderen van harde weigeraars konden de interviewers zelf de beloning bepalen 
in de vorm van iris cheques en hele staatsloten. In de derde golf werden ook staatslo-
ten gebruikt als beloning bij huishoudens die tot dat moment nog niet bereikt waren. 
In de latere golven is voorrang gegeven aan interviewers die in eerdere rondes goed 
presteerden en werd de beloning voor een geslaagd interview verhoogd.

Het huishoudinterview werd mondeling afgenomen via capi. De persoonsvragen-
lijsten werden achtergelaten en er werd een afspraak gemaakt (ongeveer een week 
later) om de vragenlijsten weer op te halen. Bij dit ophaalbezoek werden de vragen-
lijsten op hoofdlijnen inhoudelijk gecontroleerd en zo nodig door de interviewer 
met behulp van de respondent gecorrigeerd en/of gecompleteerd. Wanneer mogelijk 
konden de vragenlijsten door een ander lid van het huishouden ingevuld worden 
(wanneer deze goed op de hoogte was van het gedrag van het ontbrekende lid van het 
huishouden). Wanneer er hierna nog steeds vragenlijsten ontbraken zijn de huishou-
dens mondeling en telefonisch herbenaderd en werd de beloning voor de intervie-
wers en respondenten verhoogd.

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de respons. Er zijn oorspronkelijk 10.500 
adressen uitgezet. Van die adressen zijn er 206 niet behandeld of zoek geraakt. Op 
31 adressen werden meerdere huishoudens aangetroffen. Het uiteindelijke aantal 
behandelde huishoudens komt daarmee op 11.325. Na aftrek van de ‘ongeldige’ 
adressen die niet bewoond waren, niet bestonden of waar het vanwege een taalpro-
bleem onmogelijk was om een interview af te nemen, bleven er nog 10.680 huishou-
dens over. Dit wordt de bruto steekproef genoemd. Binnen de bruto steekproef is 
een deel van de huishoudens (4,3%) nooit bereikt. Dit wil zeggen dat er nooit iemand 
thuis werd aangetroffen. In het vervolg wordt met bereikbaarheid aangegeven of 
personen in een huishouden veel thuis zijn, en of er dus makkelijk contact mee kan 
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worden gemaakt. De keren dat een interviewer bij een adres langs gaat, ongeacht 
de uitkomst van dit bezoek, zal in het vervolg worden aangeduid met contactpoging. 
Wanneer tijdens zo’n contactpoging iemand van het huishouden aanwezig was en er 
interactie was tussen de interviewer en dit lid van het huishouden wordt dit aange-
geven met de term contact. De term initiële weigeraar wordt gebruikt wanneer er door 
iemand in een huishouden eerst geweigerd werd, maar bij een later contact toch 
werd ingestemd met een interview.

Uiteindelijk werd bij 60 % van de huishoudens in de bruto steekproef een interview 
afgenomen en werden complete vragenlijsten ingevuld. Van de bereikte adressen was 
dit 63 % (cooperation rate). Bij 28 % van de huishoudens in de bruto steekproef werd 
definitief geweigerd, 2% van deze huishoudens was niet in staat om mee te werken 
aan een interview en bij 5% van deze huishoudens werd het interview voortijdig afge-
broken of werden niet alle vragenlijsten ingevuld.

Omdat de responseenheden in het avo huishoudens zijn, zullen de analyses in de 
volgende hoofdstukken zullen steeds uitgaan van huishoudens in plaats van indivi-
duele personen in huishoudens. Wanneer gesproken wordt over kenmerken van huis-
houdens op individueel niveau (bijv. opleiding, deelname aan culturele of sportieve 
activiteiten) zijn dit de kenmerken van de persoon binnen het huishouden waarmee 
het interview is afgenomen. Dit is doorgaans de hoofdbewoner of de partner/echtge-
noot van de hoofdbewoner.

De volgende hoofdstukken zullen een samenvatting geven van de resultaten die 
gevonden zijn op basis van analyses uitgevoerd ter replicatie van het nonrespons 
onderzoek van het avo 19991. Een uitgebreidere beschrijving van de analyses kan 
opgevraagd worden bij het scp.
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Tabel 2.1
Responsoverzicht (in aantallen en procenten)

Aantal Percentage

% van bruto aantal adressen

Bruto aantal adressen 11500

Niet behandeld/zoek geraakt 206 1,8

Meerdere huishoudens op 1 adres 31 0,3

% van bruto behandelde adressen

Bruto behandeld 11325 100

Niet bewoond 192 1,7

Fout adres 294 2,6

Taalproblemen 159 1,4

Bruto steekproef 10680 94,3

% van bruto steekproef

Bruto steekproef 10680 100

Niet bereikt 457 4,3

Niet in staat 188 1,8

Weigering 3027 28,3

Afgebroken interview/ incomplete vragenlijsten 564 5,3

resultaat niet te bepalen 40 0,4

geslaagde gesprekken 6404 60,0

bereikte adressen 10223 95,7

cooperation rate 6404/10223 62,6

Bron: Onderzoeksverantwoording Aanvullend Voorzieningengebruik onderzoek 2003, Gfk
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3 Replicatie van de resultaten uit 1999

In dit hoofdstuk zal bekeken worden of de gevonden resultaten bij het nonrespons 
onderzoek over het avo in 1999 gerepliceerd kunnen worden met de in 2003 verza-
melde gegevens. In de eerste paragraaf worden de resultaten uit 1999 kort samen-
gevat2. In de twee volgende paragrafen worden de resultaten uit 2003 met betrekking 
tot bereikbaarheid en weigering besproken en vergeleken met de resultaten in 1999. 
De laatste paragraaf kijkt terug op de meeropbrengst van de veldwerkinspanningen 
en bevat enkele aanbevelingen voor volgende peilingen.

3.1 Resultaten 1999

Bereikbaarheid
Na vele contactpogingen werd bij bijna alle huishoudens in de oorspronkelijke steek-
proef (97%) wel minimaal een keer iemand thuis aangetroffen. Wanneer ’s avonds 
langs werd gegaan was de kans dat er iemand van het huishouden aanwezig was 
groter dan overdag. Of ook daadwerkelijk een interview werd afgenomen wanneer 
contact was gemaakt verschilde niet per tijdstip van de dag.

Bij huishoudens die in stedelijke gebieden woonden, huishoudens waarin perso-
nen veel activiteiten (werk, culturele activiteiten, sport) buitenshuis ontplooiden en 
kleine huishoudens waren meer contactpogingen nodig voordat er voor het eerst 
iemand thuis werd aangetroffen.

De deelname aan culturele en sportieve activiteiten, het hebben van een baan of 
studie, de stedelijkheid van de buurt waarin een huishouden lag en het aantal jongere 
huishoudens namen steeds verder toe binnen de huishoudens waarbij meer contact-
pogingen nodig waren tot het eerste contact, tot ongeveer 6 contactpogingen. De 
steekproef werd zo na iedere contactpoging representatiever voor de populatie en 
bevatte meer ‘actieve’ huishoudens buitenshuis. Dit duidt op een onderliggend con-
tinuüm van bereikbaarheid: Hoe moeilijker een huishouden te bereiken is, hoe meer 
dit huishouden gaat lijken op de uiteindelijk niet bereikte huishoudens.

Er werd geen bewijs gevonden voor een relatie tussen bereikbaarheid en bereidheid 
tot medewerking. Bij huishoudens die later bereikt werden werd wel minder vaak een 
interview afgenomen omdat er bij weigering weinig tijd overbleef voor extra contact-
pogingen om deze huishoudens over te halen.

Weigering
Door het overhalen van weigeraars steeg het percentage (bereikte) huishoudens dat 
hun medewerking verleende van 50 naar 66% (cooperation rate). Het percentage huis-
houdens waar uiteindelijk geweigerd werd was 25%.
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Wanneer de interviewer de inschatting maakte dat een huishouden absoluut niet 
meer benaderd wilde worden, bleek er bij een volgend contact toch vaak (34%) een 
interview mogelijk. De succeskans was groter als de interviewer de inschatting had 
gemaakt dat een huishouden misschien of waarschijnlijk later wel mee zou willen 
werken. Deze huishoudens werden ook vaker herbenaderd.

Huishoudens in grote steden weigerden vaker maar werden ook vaker overge-
haald, waardoor er in de grote steden uiteindelijk niet minder werd meegewerkt dan 
in andere regio’s. Er werden geen verschillen in kenmerken van buurten gevonden 
tussen respondenten en nonrespondenten.

De overgehaalde huishoudens lagen vaker dan de huishoudens die direct mee-
werkten in stedelijke gebieden en waren minder vaak hoogopgeleid, huishoudens 
met een hoog inkomen of mannelijke alleenstaanden. Ook namen de overgehaalde 
huishoudens meer deel aan klassieke culturele activiteiten. Dit wil echter niet zeggen 
dat dit ook kenmerken zijn van alle (uiteindelijke) weigerende huishoudens. Alhoewel 
stedelingen inderdaad vaker weigerden was vergeleken met de andere regio’s een 
groter gedeelte van de huishoudens in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag) overgehaald door een actievere herbenadering in die steden. De overgehaalde 
huishoudens kwamen hierdoor vaker uit grote steden. De mannelijke alleenstaanden 
weigerden niet minder vaak, maar juist vaker. Zij werden alleen veel minder vaak 
overgehaald, wat ervoor zorgde dat er minder alleenstaande mannen waren onder de 
overgehaalde huishoudens. Kenmerken van overgehaalde weigerende huishoudens 
gaven dus vooral aan welke weigerende huishoudens werden overgehaald en minder 
welke huishoudens nu vaker weigerden.

Na vergelijking van de samenstelling van de steekproef met de populatie was ook te 
zien dat de overgehaalde huishoudens een andere huishoudensamenstelling hadden 
dan de uiteindelijke weigeraars. Het overhalen van weigeraars verbeterde de samen-
stelling van de steekproef dus niet. Het is daarom ook twijfelachtig of dit hielp tegen 
de vertekening van resultaten door nonrespons. Bij vergelijking van het voorzienin-
gengebruik van de overgehaalde huishoudens met een groep ‘uiteindelijke’ weige-
raars die later bij een follow-up studie benaderd werden, bleken de twee groepen op 
verschillende voorzieningen en in andere richtingen af te wijken van de groep mak-
kelijke respondenten. De uiteindelijke weigeraars waren minder sociaal, cultureel en 
sportief actief, maar de invloed hiervan op de uiteindelijke avo resultaten voor deze 
variabelen bleek, zeker wanneer gewogen zou worden op achtergrondkenmerken, 
erg klein.

3.2 Bereikbaarheid

In deze paragraaf wordt gekeken naar de bereikbaarheid van huishoudens en wat 
daarmee samenhangt. Het gaat er hierbij om of een huishouden thuis is wanneer 
een interviewer aan de deur komt, ongeacht of dat huishouden aan een interview 
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meewerkt of niet. De resultaten van het avo 2003 zullen worden vergeleken met de 
resultaten uit het nonresponsonderzoek bij het avo 1999.

Net als in 1999 werd ook in 2003 met bijna alle geselecteerde huishoudens uitein-
delijk contact gelegd (97% van de huishoudens waarvoor contactgegevens bekend 
waren). Het herbenaderen was dus erg succesvol op dat gebied. De eerste herbenade-
ringen brachten meer op dan de latere. In figuur 1 is te zien dat na de vijfde contact-
poging er niet veel huishoudens meer bij kwamen. Omdat er na elke contactpoging 
weer huishoudens overblijven die nog moeilijker bereikbaar zijn, wordt de kans om 
contact te maken bij een volgende contactpoging steeds lager3. Het doen van extra 
contactpogingen wordt dus steeds minder efficiënt.

Figuur 3.1
Bereikte respondenten (van alle huishoudens met bekende contactgegevens) na iedere 
contactpoging tot het eerste contact (1-11+) (in procenten)
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Bron: SCP (AVO ’03)

Ook in 2003 waren meer huishoudens thuis bij contactpogingen in de avond en op 
zaterdag. Interviewers planden hun contactpogingen dan ook vaker in de avond of 
op zaterdag wanneer een huishouden meerdere malen niet thuis gevonden was. In 
het noorden van Nederland deden interviewers minder contactpogingen in de avond 
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dan in de rest van Nederland. Er werkten wel minder huishoudens mee bij avondcon-
tacten dan wanneer overdag contact werd gemaakt4.

Stedelijkheid
In stedelijke gebieden (Amsterdam/Rotterdam/Den Haag, veel hoogbouw, meer 
slecht onderhouden huizen, minder vrijstaande huizen) is het lastiger om con-
tact te maken met huishoudens. Omdat er steeds meer huishoudens in stedelijke 
gebieden overblijven die nog niet bereikt zijn neemt het percentage stedelingen dat 
bereikt wordt bij elke contactpoging toe. Extra contactpogingen zorgen er dus voor 
dat er meer stedelingen bereikt worden en dat het percentage daarvan uiteindelijk 
vrijwel gelijk is aan het percentage in de oorspronkelijk getrokken steekproef. Het 
rendement van extra contactpogingen neemt echter af na de eerste vijf pogingen 
(figuur 3.2).

Figuur 3.2
Verdeling over regio’s van bereikte respondenten na elke volgende contactpoging en van alle 
getrokken adressen (in procenten)

Bron: SCP (AVO ’03)
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Bereikbaarheid van respondenten
Van de geïnterviewde huishoudens waren alleenstaanden, huishoudens met jongere 
en/of werkende bewoners en huishoudens waar aan cultuur of sport werd gedaan 
moeilijker te bereiken. Er werd juist sneller contact gemaakt met gezinnen met kin-
deren, werklozen, ouderen en ook wel met koppels5.

Hoe meer personen in het huishouden, hoe groter de kans dus is om iemand thuis 
te treffen, en werkenden en actieve voorzieningengebruikers zijn vaker niet thuis dan 
ouderen en werklozen. Dit patroon is gelijk aan dat in 1999.

Figuur 3.3
Respondenten per gezinssamenstelling onder de bereikte respondenten na elk volgend aantal 
contactpogingen tot het eerste contact en in de populatie (in procenten)

Bron: SCP (AVO ’03)
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In figuur 3.3 worden per contactpoging de percentages per gezinssamenstelling in 
de tot dan toe bereikte (uiteindelijk geïnterviewde) groep vergeleken met de percen-
tages in de populatie (cbs-gegevens). Hier is inderdaad te zien dat bij elke contact-
poging het relatieve percentage (jongere) alleenstaanden en ongehuwde koppels 
hoger wordt en het relatieve percentage huishoudens met kinderen en ouderen (ook 
gehuwde koppels zonder inwonende kinderen zijn voornamelijk ouder dan 50) lager. 
De percentages komen zo steeds dichter bij de populatiepercentages te liggen. Bij-
voorbeeld: na de eerste contactpoging bestaan de tot dan toe bereikte respondenten 
voor bijna 32 % uit gehuwden met inwonende kinderen. Na twee contactpogingen is 
dit nog maar 30 %, na vijf contactpogingen 29 % en na elf contactpogingen 28,5 %. 
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Na iedere contactpoging komt dit percentage zo dichter bij de 27 % in de populatie.
Toch worden de populatiepercentages in een aantal groepen niet bereikt. Er blij-

ven te weinig jonge alleenstaanden, bij de mannen zelfs tot de 65, tegenover te veel 
gehuwden met en zonder inwonende kinderen. Omdat bijna alle huishoudens bereikt 
zijn suggereert dit dat de alleenstaanden wanneer zij eenmaal bereikt waren toch 
vaak niet meewerkten.

In figuur 3.4 is de relatie te zien van sport en cultuurgebruik en het percentage 
werkenden met bereikbaarheid. Hierin is te zien dat bij elke volgende contactpoging 
een hoger percentage werkenden bereikt wordt. Onder de respondenten die bij de 
eerste contactpoging bereikt worden is het percentage werkenden 51 %, onder de 
respondenten die bij de tweede contactpoging bereikt worden 57 % en bij de vijfde 
contactpoging zelfs 72 %. Omdat er steeds minder huishoudens bereikt worden bij 
latere contactpogingen schommelen de percentages aan het eind meer. Het cumula-
tieve percentage werkenden loopt op van 51% bij de eerste contactpoging tot 55% en 
blijft dan stabiel: de kleine aantallen extra respondenten die pas na veel inspanning 
bereikt worden, hebben weinig effect op het resultaat.

Figuur 3.4
Sport-, cultuur- en arbeidsparticipatie binnen de bereikte respondenten per contactpoging tot 
het eerste contact en cumulatief na elke contactpoging tot het eerste contact (in procenten)

45

50

55

60

65

70

75

80

85

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9
per poging sport cumulatief sportper poging cultuur cumulatief cultuur

%

45

50

55

60

65

70

75

80

85

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
per poging werk/studie
cumulatief cultuur werk/studie

45

50

55

60

65

70

75

80

85

%

Bron: SCP (AVO ’03)



20 Resultaten van de replicatie van de resultaten uit 1999

Hetzelfde patroon geldt min of meer voor het percentage huishoudens waar aan 
sport gedaan wordt en voor het percentage huishoudens dat aan culturele activiteiten 
meedoet. Ook deze percentages zijn steeds hoger tot en met de vijfde contactpoging. 
Omdat op basis van het avo gerapporteerd wordt over sport- en cultuurgebruik, zou 
een wat minder rooskleurig beeld van dit gebruik ontstaan wanneer bijvoorbeeld na 
één contactpoging zou worden gestopt. Wanneer er met een weegfactor op basis van 
achtergrondkenmerken gecorrigeerd zou worden blijven deze effecten aanwezig6.

Bereikbaarheid en coöperatie
In figuur 3.2 was al te zien dat de moeilijk bereikbare groepen zelfs nadat met bijna 
alle huishoudens contact is gemaakt ondervertegenwoordigd blijven. Dit betekent 
dat zij ook vaker uiteindelijke weigeraars waren. Het lijkt er dus op dat bereikbaar-
heid en uiteindelijke medewerking gerelateerd zijn.

Huishoudens die pas na meerdere contactpogingen voor het eerst bereikt werden 
weigerden bij dat eerste contact inderdaad vaker (tabel 3.1).

Een tweede verklaring is dat wanneer moeilijk bereikbare huishoudens eindelijk 
bereikt werden en dan weigerden er minder tijd overbleef om deze weigeraars vervol-
gens over te halen. Huishoudens die later bereikt werden hadden inderdaad minder 
aanvullende contacten: het aantal contacten is negatief gecorreleerd met het aantal 
contactpogingen voor het eerste contact (tabel 3.1). Dit verband is sterker onder de 
weigerende huishoudens. Ook het aantal malen dat een huishouden weigerde is lager 
wanneer weigerende huishoudens later bereikt zijn: het aantal contactpogingen voor 
het eerste contact is negatief gecorreleerd met het aantal weigeringen (tabel 3.1).

Tabel 3.1
Interview en weigering per contactpoging waarbij een huishouden voor het eerst bereikt is (in 
procenten) en correlaties van het aantal contactpogingen voor het eerste contact met het aantal 
volgende contacten en met weigering

eerste contact bij 
contactpoging:

interview bij eerste 
contact

weigering bij eerste 
contact (n)

1 24 31 5953

2 22 32 2249

3 26 36 1021

4 20 38 590

5 17 43 298

correlaties Totale steekproef huishoudens waar 
ooit geweigerd is 

# niet thuis voor contact 1 # contacten -0,12* -0,24*

# niet thuis voor contact 1 # weigeringen -0,03 -0,16*

* p<.05

Bron: SCP (AVO ’03)
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Uiteindelijke weigeraars werden ook vaak pas na meer contactpogingen bereikt 
(tabel 3.2).

Tabel 3.2
Gemiddeld aantal contactpogingen voor het eerste contact bij coöperatieve, overgehaalde en 
uiteindelijk weigerende huishoudens

gemiddeld aantal contactpogingen voor het eerste contact 

Coöperatief 0,85

overgehaalde weigeraars 0,76

uiteindelijke weigeraars 1,19

Bron: SCP (AVO ’03)

Later bereikte huishoudens weigerden dus inderdaad vaker. Wanneer zij weigeren 
blijft er ook nog eens minder tijd over om ze over te halen. Beide verklaren het feit 
dat moeilijk bereikbare huishoudens ook vaker uiteindelijk weigeren.

Conclusie
Het herbenaderen van moeilijk bereikbare huishoudens, tot ongeveer vijf contact-
pogingen, is succesvol en levert een steekproef op die representatiever is voor de 
bevolking en waarin ook doelvariabelen als cultuur- en sportgebruik beter vertegen-
woordigd zijn. Dit komt overeen met de resultaten uit 1999. Een lastige groep zijn de 
moeilijk bereikbare weigerende huishoudens. Zij zijn na een weigering door tijd-
gebrek lastig over te halen. Bovendien weigeren laat bereikte huishoudens wat vaker. 
Op deze manier blijven de moeilijk bereikbare huishoudens (voornamelijk jongere 
alleenstaanden) uiteindelijk ondervertegenwoordigd in de steekproef ten opzichte 
van de bevolking.

3.3 Weigering

Nonrespons veroorzaakt doordat huishoudens weinig thuis zijn is relatief eenvoudig 
op te lossen door vaker en op verschillende tijdstippen langs te gaan. Nonrespons 
veroorzaakt doordat huishoudens niet mee willen werken is lastiger aan te pakken. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het effect was van de pogingen tot het overha-
len van weigerende huishoudens.

Responsprocessen
Van de huishoudens waarmee contact gelegd werd was 45 % meteen bij het eerste 
contact bereid mee te werken. Na het opnieuw benaderen van de weigerende huis-
houdens was het percentage huishoudens dat mee wilde werken 62 %. Uiteindelijk 
weigerde 29 % van de huishoudens, iets meer (4 %-punt) dan in 1999.
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Doordat in 2003 informatie over de contactpogingen op een andere, uitgebreidere 
manier werd bijgehouden (zie ook hoofdstuk 4), is het verloop van het veldwerk 
in 2003 niet goed te vergelijken met dat in 1999. Zo was er in 2003 wanneer er wel 
contact was geweest met een huishouden maar geen interview was afgenomen, naast 
‘weigering’ of ‘huishouden niet in staat mee te werken’, de mogelijkheid om hiervoor 
een ‘andere reden’ in te vullen. Hierdoor lijkt het alsof er in 2003 bij het eerste con-
tact minder huishoudens weigerden dan in 1999.

Van de huishoudens waar wel werd aangegeven door de interviewer dat zij weiger-
den om mee te werken bij het eerste contact werden er in 2003 minder overgehaald 
dan in 1999, terwijl er meer opnieuw benaderd werden. Een (gedeeltelijke) verkla-
ring hiervoor is dat in 1999 vaker werd teruggegaan naar huishoudens waarvoor 
werd ingeschat dat ze later wel mee wilden werken. Hierdoor was het overhalen van 
weigeraars in 1999 wel effectiever, maar werden alleen weigerende huishoudens 
overgehaald waarvan werd ingeschat dat zij een goede kans hadden om overgehaald 
te worden.

Het kleinere aantal overgehaalde weigeraars in 2003 werd grotendeels gecompen-
seerd doordat een groot deel van de huishoudens waarvoor een ‘andere reden’ was 
opgegeven wel over werd gehaald (tabel 3.3).

Tabel 3.3
Aanvankelijke, overgehaalde en uiteindelijk weigerende huishoudens in de totale (geldige) 
steekproeven in 1999 en 2003 (in procenten)

jaar

% weigering 
bij het eerste 

contact 

% overgehaald 
na weigering 
bij het eerste 
contact

% niet 
overgehaald 
na weigering 
bij het eerste 
contact

% weigeringen 
bij een later 
contact (eerste 
contact geen 
weigering)

% weigeraars 
eindresultaat (n)

2003 33 9 23 7 29 10508

1999 36 13 21 4 25 9261

Bron: SCP (AVO ’03)

Regionale verschillen in weigering
In 1999 weigerden er in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) meer 
huishoudens, maar werden ook meer van deze weigerende huishoudens overgehaald 
dan in andere regio’s, waardoor het uiteindelijke percentage weigeraars in de grote 
steden zelfs lager was dan in andere regio’s. In 2003 weigerden ook meer huishou-
dens in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar werden daar juist relatief minder 
weigeraars overgehaald dan in de andere regio’s (figuur 3.5). Met een groot percen-
tage van de weigerende huishoudens in deze steden werd na een weigering geen 
contact meer gelegd. Dit kwam voor een deel doordat er bij deze huishoudens bij alle 
volgende contactpogingen niemand thuis was. Het duurde in Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag ook langer voordat huishoudens bereikt werden, wat de tijd voor 
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vervolgpogingen voor het overhalen van huishoudens verkortte. De slechte bereik-
baarheid van huishoudens in de grote steden lijkt dus de grootste oorzaak voor het 
niet verder overhalen van weigeraars daar. Het percentage weigerende huishoudens 
dat opnieuw weigerde bij volgende contacten was in Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag niet veel hoger dan in de andere regio’s.

Figuur 3.5
Uitkomsten van het eerste contact en verdere contacten in verschillende regio’s van Nederland 
(in procenten)
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Kenmerken van weigeraars
Welke huishoudens weigeren nu vaker? Deze vraag is lastig te beantwoorden, omdat 
er van de uiteindelijk weigerende huishoudens alleen gegevens bekend zijn over de 
buurt waarin zij wonen. Wel hebben we gegevens over huishoudens die eerder wei-
gerden maar uiteindelijk wel meewerkten aan het onderzoek. Dit zou ook informatie 
kunnen opleveren over het soort huishoudens waar uiteindelijk geweigerd wordt.

Stedelijkheid
Doordat het percentage weigerende huishoudens dat werd overgehaald in de grote 
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) in 1999 zo groot was en in 2003 juist 
erg klein wordt dit weerspiegeld in de samenstelling en kenmerken van de groep 
overgehaalde weigeraars. In 1999 kwam 21% van de overgehaalde weigeraars uit 
deze steden, in 2003 was dit slechts 12%. Van alle huishoudens in de oorspronkelijke 
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steekproef in 2003 lag 16% in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. In 1999 kwamen 
dus meer overgehaalde weigeraars dan gemiddeld uit deze grote steden en in 2003 
minder.

Dat in 1999 veel van de overgehaalde weigeraars uit stedelijke gebieden kwamen 
werd dus grotendeels veroorzaakt door het veldwerkproces, waarbij extra veel moeite 
werd gedaan om weigeraars in de grote steden over te halen. Omgekeerd woonden 
de uiteindelijk weigerende huishoudens in 1999 niet vaker in stedelijke gebieden, 
maar in 2003 wel (tabel 3.5, kolom 1)7. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd 
in 2003 immers vaker na een weigering niemand meer thuis getroffen of werden 
huishoudens zo laat bereikt dat er weinig tijd overbleef voor extra contactpogingen 
(figuur 3.5).

Vergelijking met 1999
In tabel 3.5 (kolom 2,3 en 4) staan de uitkomsten8 van analyses waarin wordt geke-
ken wat kenmerken zijn van huishoudens die (aanvankelijk) weigeren vergeleken met 
huishoudens die direct meewerken, voor zowel 1999 als 2003. Veel verschillen die er 
in 1999 waren tussen huishoudens die meteen meewerkten en huishoudens die eerst 
weigerden werden in 2003 niet teruggevonden. Dit kan voor een groot deel verklaard 
worden doordat er in 1999 veel weigerende huishoudens overgehaald werden in de 
grote steden (ook bijv. minder goed onderhouden en vrijstaande huizen), terwijl dat 
in 2003 juist niet zo was (figuur 3.5). Andere verschillen die wegvallen in 2003 zijn 
dat de overgehaalde huishoudens in 1999 minder vaak een hoog inkomen hadden en 
vaker klassieke culturele activiteiten (klassieke muziek, opera, toneel of balletvoor-
stelling, museum) ondernamen dan huishoudens die direct meewerkten.

Consistente verschillen in beide jaren zijn dat bij de huishoudens die eerst weigeren 
voordat ze uiteindelijk meewerken minder vaak een hoogopgeleide bewoner werd 
geïnterviewd dan bij de direct meewerkende huishoudens en dat er minder contact-
pogingen nodig zijn voordat contact met deze aanvankelijk weigerende huishoudens 
wordt gemaakt. Huishoudens waar eerst geweigerd wordt en die ook binnen 2 con-
tactpogingen bereikt worden bestaan minder vaak uit (alleenstaande) mannen dan 
de direct meewerkende huishoudens.

Verder werden er in 2003, in tegenstelling tot in 1999, wel verschillen gevonden op 
variabelen van het avo over voorzieningengebruik. Huishoudens waar eerst gewei-
gerd werd voordat zij meewerkten keken meer naar sport op tv en lazen minder 
boeken dan de direct meewerkende huishoudens. Doordat het percentage overge-
haalde huishoudens onder de uiteindelijke respondenten niet heel hoog is (23%) en 
de verschillen niet heel groot zijn zouden op deze variabelen niet heel andere resulta-
ten worden gevonden wanneer er geen huishoudens overgehaald zouden zijn.

Wanneer ook in de weigerende huishoudens die niet overgehaald konden worden 
echter meer naar sport op tv gekeken wordt en minder boeken worden gelezen, 



25Resultaten van de replicatie van de resultaten uit 1999

geven de huidige resultaten een vertekend beeld van leesgedrag en het kijken naar 
sport. Eerdere vergelijkingen tussen overgehaalde weigeraars en een vervolg steek-
proef onder uiteindelijke (niet overgehaalde) weigeraars (Stoop, 2005) toonden 
echter aan dat deze twee groepen weigeraars niet op dezelfde variabelen verschilden 
van de direct meewerkende respondenten.

Welke weigerende huishoudens worden overgehaald?
Uit de hiervoor besproken verschillen in 1999 tussen overgehaalde en niet overge-
haalde weigeraars in de follow-up studie bleek al dat overgehaalde huishoudens niet 
representatief hoeven te zijn voor alle weigerende huishoudens. Uit het verschuiven 
van de effecten van grote steden (in 1999 meer overgehaalde weigeraars in Amster-
dam/Rotterdam/Den Haag, in 2003 meer niet verder bereikte weigeraars) bleek dat 
de samenstelling van de groep overgehaalde huishoudens sterk bepaald wordt door 
het proces van overhalen. De vraag is nu: lijken overgehaalde weigerende huishou-
dens meer op huishoudens die weigeren of op huishoudens die gemakkelijk over te 
halen zijn?

Een van de weinige consistente verschillen tussen direct meewerkende huishou-
dens en de huishoudens die aanvankelijk weigerden was dat bij deze laatste groep 
minder contactpogingen hoefden te worden gedaan voordat het eerste contact werd 
gemaakt. Uit een analyse van de determinanten voor het overhalen van weigeraars 
(tabel 3.5, laatste kolom) bleek ook dat wanneer er vaker niemand thuis wordt gevon-
den, voor of na het eerste contact, huishoudens uiteindelijk minder vaak worden 
overgehaald. De bereikbaarheid van een huishouden heeft dus een grote invloed op 
of een huishouden wordt overgehaald of niet.

Wanneer het eerste contact vroeg in het veldwerkproces plaats vindt is er meer 
tijd en energie beschikbaar om een huishouden over te halen dan wanneer het eerste 
contact pas later plaatsvindt, en ook wanneer huishoudens nog na deze eerste weige-
ring vaak niet thuis zijn belemmert dit het overhaalproces. Het is niet zeker dat enkel 
tijdgebrek een rol speelt bij het niet overhalen van moeilijk bereikbare huishoudens. 
Uit paragraaf 3.1 bleek bijvoorbeeld dat laat bereikte huishoudens ook vaker weiger-
den bij de eerste contactpoging.

Een weigerend huishouden wordt ook vaker overgehaald wanneer de interviewer 
inschat dat het huishouden misschien later wel wil meewerken en wanneer tijdge-
brek of wantrouwen als redenen voor weigering worden opgegeven (tabel 3.5, laatste 
kolom). Wanneer een huishouden meerdere malen weigert wordt de kans dat dit 
huishouden later nog wordt overgehaald steeds kleiner, en ook wanneer er geen 
reden voor weigering wordt opgegeven is de kans om het huishouden later nog over 
te halen kleiner.

Naast de grotere bereikbaarheid van overgehaalde weigeraars viel ook op dat er in 
beide jaren onder de overgehaalde huishoudens minder alleenstaande mannen en 
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hoogopgeleiden waren. In figuur 3.6 wordt nog eens nader bekeken waar dit precies 
aan ligt: weigeren hoogopgeleiden en alleenstaande mannen minder vaak of worden 
ze minder vaak overgehaald? Dit is mogelijk omdat voor opleidingsniveau (15-64) en 
huishoudensamenstelling ook populatiepercentages bekend zijn (cbs), waardoor 
een schatting kan worden gemaakt van het percentage uiteindelijke weigeraars 
binnen deze groepen.

Figuur 3.6
Weigerende hoogopgeleiden en alleenstaande mannen binnen de respondenten en binnen de 
totale steekproef (in procenten)
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In figuur 3.6 is goed te zien dat de hoogopgeleiden (15-64) binnen de respondenten 
minder vaak overgehaalde weigeraars zijn omdat een groter percentage van hen 
meteen meewerkt dan in totaal. Hoogopgeleiden weigeren dus inderdaad minder 
vaak. Mannelijke alleenstaanden weigeren juist vaker dan gemiddeld, maar worden 
later minder vaak overgehaald. Zij zijn binnen de respondenten dus minder vaak 
initiële weigeraars omdat ze wanneer zij weigeren zelden worden overgehaald.
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Zijn alleenstaande mannen nu zo moeilijk over te halen? In tabel 3.4 worden voor 
alle overgehaalde huishoudens per huishoudensamenstelling en opleidingsniveau 
percentages en gemiddelden weergegeven van de variabelen die gerelateerd waren 
aan het overhalen van weigeraars (tabel 3.5, laatste kolom). Een groot gedeelte van 
de alleenstaande vrouwen is boven de 65, alleenstaande mannen zijn meestal jonger 
dan 65. Omdat jonge alleenstaanden over het algemeen moeilijker te bereiken zijn, is 
de groep alleenstaande mannen moeilijker te bereiken dan de groep alleenstaande 
vrouwen. Dit zorgt er weer voor dat er bij weigering minder tijd over blijft voor over-
haalpogingen. Een deel van de verklaring voor het feit dat er zo weinig alleenstaande 
mannen werden overgehaald is dus dat zij, meer dan de alleenstaande vrouwen, 
moeilijk bereikbaar waren. Er werd dan ook alleen een effect gevonden voor alleen-
staande mannen wanneer niet gecontroleerd werd voor het aantal malen dat huis-
houdens niet thuis werden gevonden: binnen de overgehaalde weigeraars die binnen 
twee contactpogingen bereikt werden.

Tabel 3.4
Determinanten voor het overhalen van weigeraars per gezinssamenstelling en opleidingsniveau 
(gemiddelden en percentages)

alle overgehaalde weigeraars
overgehaalde weigeraars: 
in 1 x bereikt

aantal 
contact-
pogingen 
voor het 
eerste 
contact
(gem.) 

aantal 
weigeringen 
(gem.)

inschatting: 
wil absoluut 
niet mee-
werken
(%)

Amsterdam, 
Rotterdam, 
Den Haag 
(%) (n)

# niet  
thuis na 
eerste 
contact
(gem.)

aantal 
weigeringen 
(gem.) (n)

man, <35, alleenstaand 1,47 1,27 9 8 64 1,33 1,44 27

man, 35-65, alleenstaand 1,28 1,23 23 18 74 1,30 1,16 37

man, >65, alleenstaand 0,74 1,06 49 9 35 0,57 1,09 23

vrouw, <35, alleenstaand 2,06 1,31 10 33 49 1,53 1,47 19

vrouw, 35-65, alleenstaand 1,14 1,23 26 19 96 0,98 1,27 41

vrouw, >65, alleenstaand 0,61 1,18 22 17 125 0,54 1,18 80

koppel, geen kinderen 0,79 1,25 26 10 555 0,50 1,24 335

volwassene(n), kinderen 0,49 1,34 22 12 687 0,47 1,37 463

niet hoog opgeleid 0,70 1,27 24 10 1.214 0,55 1,29 755

hoog opgeleid 1,02 1,29 18 20 325 0,66 1,33 174

Bron: SCP (AVO ’03)
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Tabel 3.5
Kenmerken van (overgehaalde) weigeraars in 1999 en 2003 a

COOPERATIEF (ref) NOOIT GEWEIGERD 
(referentie)

SNEL BEREIKT (referentie) COÖPERATIEF (referentie)

LAAT BEREIKT
> alleenstaanden, koppel zonder kinderen, 
werk/student, hoogopgeleid, sport
< vrijstaand huis

Alleen in 1999:
> Grote stad, populair/populair en klassieke 
culturele participatie
< goed onderhouden huis

EERST AFSPRAAK/INCOMPLEET
> hoog inkomen, culturele participatie, sport

Alleen in 1999:
< # contactpogingen tot eerste contact, man, alleenstaande

OVERGEHAALD
(geen verschil)

NIET IN STAAT
< # contactpogingen tot eerste contact
> hoog inkomen, culturele participatie

Alleen in 1999:
< goed onderhouden huis, man

OOIT GEWEIGERD
< # contactpogingen tot 
eerste contact, hoog 
opgeleid, klassiek culturele 
participatie

Alleen in 1999:
> Grote stad, (ipv 
<) klassiek culturele 
participatie
< hoog inkomen, goed 
onderhouden huis, 
vrijstaand huis, man, 
alleenstaande, etnische 
minderheid

SNEL BEREIKT
< goed onderhouden huis, hoog opgeleid, 
alleenstaande man, klassiek culturele 
participatie,
> < 6 mnd geleden boek gelezen, werk/
student

Alleen in 1999:
> Grote stad, klassiek culturele participatie
< alleenstaande vrouw, koppel zonder 
kinderen, etnische minderheid, vrijstaand 
huis, werk/student

ZACHTE WEIGERAAR
> kijkt sport, < 6mnd geleden boek gelezen

Alleen in 1999:
>Grote stad, klassiek culturele participatie
< # contactpogingen tot eerste contact, goed onderhouden 
huis, vrijstaand huis, man, alleenstaande, etnische 
minderheid, hoog opgeleid, hoog inkomen

OVERGEHAALDE WEIGERAARS
< # contactpogingen tot eerste contact, 
niet thuis na eerste contact, inschatting: wil 
absoluut niet meewerken, Grote stad, geen 
reden v weigering

> aantal weigeringen, vrijstaand huis, reden
v weigering: wantrouwen, reden v weigering:
geen tijdHARDE WEIGERAARS

< hoog opgeleid, # contactpogingen tot eerste contact

Alleen in 1999:
< goed onderhouden huis, vrijstaand huis, man, 
alleenstaande, etnische minderheid, hoog inkomen
> klassiek culturele participatie

LAAT BEREIKT
> alleenstaanden, koppel zonder 
kinderen, werk/student, populair culturele 
participatie, kijkt sport op tv

Alleen in 1999:
> Grote stad, klassiek culturele participatie
< vrijstaand huis, (ipv >) alleenstaanden, 
hoogopgeleid

ANDERE/GEEN REDEN
< # contactpogingen tot eerste contact
> hoog inkomen, culturele participatie, < 6 mnd geleden 
boek gelezen
(geen categorie in 1999)

2+ WEIGERINGEN
(iets stedelijker, weinig verschil) 

UITEINDELIJKE WEIGERAARS (ref)

1 WEIGERING- GEEN 
CONTACTPOGINGEN MEER
> Grote stad, hoogbouw, slecht 
onderhoud
< vrijstaande huizen

1 WEIGERING – NIET MEER BEREIKT
> Grote stad, hoogbouw, slecht 
onderhoud
< vrijstaande huizen

Bron: SCP (AVO ’03)

a effect = hetzelfde gebleven/ effect was alleen aanwezig in 1999/ effect alleen aanwezig in 2003.
Een uitgebreidere beschrijving van deze analyses is op te vragen bij het SCP
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Tabel 3.5
Kenmerken van (overgehaalde) weigeraars in 1999 en 2003 a

COOPERATIEF (ref) NOOIT GEWEIGERD 
(referentie)

SNEL BEREIKT (referentie) COÖPERATIEF (referentie)

LAAT BEREIKT
> alleenstaanden, koppel zonder kinderen, 
werk/student, hoogopgeleid, sport
< vrijstaand huis

Alleen in 1999:
> Grote stad, populair/populair en klassieke 
culturele participatie
< goed onderhouden huis

EERST AFSPRAAK/INCOMPLEET
> hoog inkomen, culturele participatie, sport

Alleen in 1999:
< # contactpogingen tot eerste contact, man, alleenstaande

OVERGEHAALD
(geen verschil)

NIET IN STAAT
< # contactpogingen tot eerste contact
> hoog inkomen, culturele participatie

Alleen in 1999:
< goed onderhouden huis, man

OOIT GEWEIGERD
< # contactpogingen tot 
eerste contact, hoog 
opgeleid, klassiek culturele 
participatie

Alleen in 1999:
> Grote stad, (ipv 
<) klassiek culturele 
participatie
< hoog inkomen, goed 
onderhouden huis, 
vrijstaand huis, man, 
alleenstaande, etnische 
minderheid

SNEL BEREIKT
< goed onderhouden huis, hoog opgeleid, 
alleenstaande man, klassiek culturele 
participatie,
> < 6 mnd geleden boek gelezen, werk/
student

Alleen in 1999:
> Grote stad, klassiek culturele participatie
< alleenstaande vrouw, koppel zonder 
kinderen, etnische minderheid, vrijstaand 
huis, werk/student

ZACHTE WEIGERAAR
> kijkt sport, < 6mnd geleden boek gelezen

Alleen in 1999:
>Grote stad, klassiek culturele participatie
< # contactpogingen tot eerste contact, goed onderhouden 
huis, vrijstaand huis, man, alleenstaande, etnische 
minderheid, hoog opgeleid, hoog inkomen

OVERGEHAALDE WEIGERAARS
< # contactpogingen tot eerste contact, 
niet thuis na eerste contact, inschatting: wil 
absoluut niet meewerken, Grote stad, geen 
reden v weigering

> aantal weigeringen, vrijstaand huis, reden
v weigering: wantrouwen, reden v weigering:
geen tijdHARDE WEIGERAARS

< hoog opgeleid, # contactpogingen tot eerste contact

Alleen in 1999:
< goed onderhouden huis, vrijstaand huis, man, 
alleenstaande, etnische minderheid, hoog inkomen
> klassiek culturele participatie

LAAT BEREIKT
> alleenstaanden, koppel zonder 
kinderen, werk/student, populair culturele 
participatie, kijkt sport op tv

Alleen in 1999:
> Grote stad, klassiek culturele participatie
< vrijstaand huis, (ipv >) alleenstaanden, 
hoogopgeleid

ANDERE/GEEN REDEN
< # contactpogingen tot eerste contact
> hoog inkomen, culturele participatie, < 6 mnd geleden 
boek gelezen
(geen categorie in 1999)

2+ WEIGERINGEN
(iets stedelijker, weinig verschil) 

UITEINDELIJKE WEIGERAARS (ref)

1 WEIGERING- GEEN 
CONTACTPOGINGEN MEER
> Grote stad, hoogbouw, slecht 
onderhoud
< vrijstaande huizen

1 WEIGERING – NIET MEER BEREIKT
> Grote stad, hoogbouw, slecht 
onderhoud
< vrijstaande huizen

Bron: SCP (AVO ’03)

a effect = hetzelfde gebleven/ effect was alleen aanwezig in 1999/ effect alleen aanwezig in 2003.
Een uitgebreidere beschrijving van deze analyses is op te vragen bij het SCP
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De jonge alleenstaanden die al bij de eerste contactpoging bereikt werden, waren na 
deze eerste toevalstreffer vaker niet thuis dan de andere groepen. Dit is iets meer zo 
voor de mannen dan voor de vrouwen. Dat ze minder goed bereikbaar waren voor 
overhaalpogingen zou dus zelfs binnen deze snel bereikte groep een verklaring 
kunnen bieden voor het feit dat minder alleenstaande mannen werden overgehaald. 
Helaas hebben we hier alleen gegevens voor de wel overgehaalde mannen.

Wanneer naar de rest van de tabel wordt gekeken is te zien dat van het kleine 
aantal overgehaalde oudere alleenstaande mannen een heel groot percentage werd 
ingeschat absoluut niet mee te willen werken. Het zou dus toch kunnen dat de alleen-
staande mannen krachtigere weigeraars zijn die zich niet makkelijk laten overhalen. 
Helaas is hier dus alleen informatie bekend van de wel overgehaalde weigeraars.

Weigeraars en steekproefsamenstelling
Hebben de pogingen om weigeraars over te halen er nu toe geleid dat de steekproef 
representatiever werd voor de populatie? In figuur 3.7 is weergegeven hoe vanaf de 
huishoudens die meteen meededen de huishoudens die vervolgens na steeds meer 
moeite meewerkten de samenstelling van de steekproef beïnvloedden.

Aan de huishoudens die meteen meewerkten worden achtereenvolgens de huis-
houdens toegevoegd waarmee eerst een afspraak gemaakt werd, of die onvolledige 
gegevens leverden, huishoudens die aanvankelijk niet in staat waren mee te werken, 
overgehaalde weigerende huishoudens en de huishoudens die om een andere reden 
niet meteen meewerkten. Na elke toevoeging wordt de gezinssamenstelling in de 
groep respondenten tot dan toe berekend. Binnen de respondenten die direct mee-
werkten is het percentage gehuwden met inwonende kinderen bijvoorbeeld 24%, 
maar nadat de huishoudens waar eerst een afspraak is gemaakt erbij komen stijgt 
dit percentage naar 26%. Door toevoeging van de huishoudens die eerst niet in staat 
waren om mee te werken, de overgehaalde weigerende huishoudens en de huishou-
dens met een andere reden om niet mee te werken stijgt het percentage gehuwden 
met inwonende kinderen onder de respondenten nog in kleine stapjes naar 27,3%. 
Dit is iets hoger dan het percentage in de populatie (26,9%).

Over het algemeen heeft het toevoegen van huishoudens die eerst een afspraak 
maakten of onvolledige gegevens invulden tot gevolg dat gezinnen met kinde-
ren beter worden vertegenwoordigd ten opzichte van de populatie en dat ouderen 
(gehuwd geen inwonend kind, alleenstaanden boven de 65) minder oververtegen-
woordigd zijn. Het percentage jongere alleenstaanden daalt tot onder het populatie-
percentage. Het toevoegen van de huishoudens die niet in staat waren mee te werken 
heeft weinig effect op de gezinssamenstelling in de steekproef. Ook wanneer de 
overgehaalde weigeraars worden toegevoegd aan de steekproef heeft dit nauwelijks 
effect. Percentages dalen of stijgen slechts licht. Het overhalen van weigeraars maakt 
de steekproef dus niet representatiever voor de populatie wat betreft gezinssamen-
stelling.
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Figuur 3.7
Gezinssamenstelling wanneer een steeds minder meewerkende groep wordt toegevoegd aan de 
steekproef en in de populatie (in procenten)
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Bron: SCP (AVO ’03)

Conclusie
Wat weten we nu uiteindelijk over weigeraars? In grote steden worden weigeraars 
vaak niet meer bereikt en hoogopgeleiden weigeren minder vaak. Alleenstaande 
mannen weigeren vaker en worden minder vaak overgehaald. We weten vooral dat 
huishoudens die moeilijk bereikbaar zijn, en dus sowieso al lastig waren, na een 
weigering bij het moeizaam bereikte contact vaak niet meer worden overgehaald. 
Moeilijk bereikbare weigeraars zijn dus dubbel lastig. Huishoudens die wel worden 
overgehaald liggen vaker in niet-stedelijke gebieden en zijn vaak huishoudens waar-
van wordt ingeschat dat ze later wel mee willen werken of huishoudens waar tijdge-
brek reden was om te weigeren.

Uiteindelijk heeft het overhalen van huishoudens in dit onderzoek niet opgeleverd 
dat de steekproef representatiever werd voor de populatie in termen van gezins-
samenstelling. Ook werden de resultaten niet merkbaar anders wanneer de overge-
haalde huishoudens aan de steekproef werden toegevoegd. Het overhalen van zeer 
moeilijk bereikbare en/of zeer moeilijk overhaalbare weigeraars zou misschien nog 
verbetering kunnen brengen in termen van vermindering van vertekening in de resul-
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taten. Omdat over deze groepen echter geen gegevens bekend zijn in dit onderzoek is 
het onduidelijk of de enorme moeite die hierin gestoken zou moeten worden uitein-
delijk vertekening van de resultaten vermindert en of dit dus de moeite waard is.

3.4 Eindresultaat van de responsverhogende strategieën

Wat is nu het resultaat van de uitgebreide pogingen tot het verminderen van nonres-
pons?

Het doen van meerdere contactpogingen om huishoudens te bereiken tot ongeveer 
vijf levert een duidelijk verbeterde steekproefsamenstelling op. Ook op het gebied 
van doelvariabelen als sportparticipatie en culturele participatie lijken de meer 
actieve, minder goed bereikbare huishoudens beter vertegenwoordigd te worden.

Het overhalen van weigeraars verbeterde de samenstelling van de steekproef nauwe-
lijks en zorgde ook niet voor heel andere resultaten. Hierbij is altijd de kanttekening9 

dat huishoudens die over te halen zijn waarschijnlijk meer lijken op de respondenten 
die direct meewerkten dan huishoudens die niet overgehaald kunnen worden. Wan-
neer ook deze huishoudens overgehaald zouden worden zouden de resultaten wel 
anders kunnen zijn.

Bereikbaarheid van huishoudens lijkt de grootste barrière bij het overhalen van 
weigeraars, omdat er bij huishoudens die pas laat in het veldwerk bereikt worden 
weinig tijd overblijft voor verdere overhaalpogingen. Ook wanneer interviewers een 
negatieve inschatting maken van de mogelijkheid een huishouden alsnog over te 
halen of wanneer een huishouden al meerdere malen geweigerd heeft worden huis-
houdens uiteindelijk minder vaak overgehaald.

Wanneer over alle contactpogingen (inclusief overhaalpogingen) heen wordt geke-
ken hoe de steekproefsamenstelling verandert na elke extra contactpoging (figuur 
3.8) is te zien dat vooral de jongere (mannelijke) alleenstaanden ondervertegenwoor-
digd blijven. Dit is voor een groot gedeelte te wijten aan slechtere bereikbaarheid, 
waardoor bij weigering minder mogelijkheid is om deze huishoudens alsnog over te 
halen. Andere verklaringen zijn dat de drie á vier procent niet bereikte huishoudens 
voornamelijk in deze groepen te vinden zijn of dat een deel van de alleenstaande 
huishoudens niet in het steekproefkader is opgenomen omdat zij minder gangbare 
adressen bewonen. Grotere huishoudens zijn door de ondervertegenwoordiging van 
alleenstaande huishoudens relatief oververtegenwoordigd.

Om een beter gebalanceerde steekproefsamenstelling te krijgen zou dus meer 
moeite gestoken kunnen worden in het bereiken en overhalen bij weigering van 
jongere alleenstaanden. Dit zou echter veel meer tijd en moeite kosten, en of dit ook 
andere resultaten zou opleveren is bij gebrek aan gegevens over deze huishoudens 
niet te zeggen.
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Verder is een kanttekening dat ‘harde’ weigeraars vaak niet opnieuw worden uitgezet 
(Veldwerkverslag avo 1999 en 2003). Er wordt dan geen interviewer meer terugge-
stuurd om te proberen dit huishouden over te halen. Dit is begrijpelijk, wanneer een 
huishouden echt niet wil meewerken moet deze keuze ook gerespecteerd worden. 
Er zit een grens aan hoe ver gegaan kan worden bij het overhalen van weigerende 
huishoudens. Ook van interviewers is het erg veel gevraagd om een huishouden dat 
eerder stellig geweigerd heeft opnieuw te moeten benaderen.

Ook is de focus op de ‘zachtere’ weigeraars efficiënter in termen van het verhogen 
van de respons: in 2003 werden wel meer ‘harde’ weigeraars benaderd dan in 1999 
maar leverde dit minder overgehaalde huishoudens op. Toch blijkt dat een redelijk 
percentage van de ‘harde’ weigeraars uiteindelijk wel over te halen is. In het follow-
up onderzoek onder ‘harde’ weigeraars bij het avo 1999 werd na zeer intensieve 
maatregelen zelfs meer dan 70 % van deze weigeraars overgehaald om aan een 
kortere versie van het avo mee te werken10. Wanneer alleen ‘makkelijke’ weigeraars 
overgehaald worden kan dit ervoor zorgen dat alleen weigeraars die ‘meer van het-
zelfde’ zijn worden overgehaald, wat uiteindelijk weinig bijdraagt aan het vermin-
deren van vertekening in de resultaten. Echter, ook op basis van eerdergenoemd 
follow-up onderzoek worden geen grote veranderingen verwacht in de resultaten van 
het avo wanneer alle ‘harde’ weigeraars wel meegewerkt zouden hebben. Het blijft 
dus de vraag in hoeverre de enorme moeite die het zou kosten ‘harde’ weigeraars 
over te halen uiteindelijk een verbetering van de avo resultaten zou opleveren. En een 
deel van de weigeraars zal nooit hun medewerking verlenen.

Figuur 3.8
Gezinssamenstelling na iedere volgende contactpoging en in de populatie (in procenten)
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4 De uitbreiding van de contactformulieren

4.1 Redenen voor weigering

Bij het avo in 2003 is het contactformulier dat ingevuld moest worden door de inter-
viewers flink uitgebreid. Een van de dingen die toegevoegd werden is een codering 
voor de redenen voor weigering. Deze redenen werden in 1999 wel geregistreerd, 
maar enkel als open vraag en niet systematisch. De redenen werden vervolgens ook 
niet ingevoerd.

Wanneer een huishouden weigerde in 2003 werd de interviewer gevraagd te 
coderen welke reden(en) voor weigering het huishouden opgaf. Er werden zeventien 
mogelijke redenen aangegeven en daarnaast kon de interviewer nog ‘anders, nl.’of 
‘weet niet’ invullen. Omdat de interviewer meerdere redenen kon aankruisen is het 
onduidelijk wat de ‘belangrijkste reden’ was bij een bepaalde weigering. In sommige 
gevallen werden wel 10 redenen voor weigering opgegeven binnen één contact. Voor 
elk huishouden zijn dus voor elke weigering één of meerdere redenen voor weigering 
beschikbaar.

Sommige redenen zijn vaker genoemd dan andere. In de volgende tabel is te zien 
welk percentage van alle weigerende huishoudens bij een van zijn weigeringen een 
bepaalde reden heeft genoemd. Veruit de meest populaire reden is ‘geen interesse’, 
bijna 50 % van de weigerende huishoudens noemde deze reden minstens een maal. 
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Ook veel genoemd werd ‘te druk, geen tijd’ (25%). Opvallend is dat ondanks de 
uitgebreide categorieën er toch nog bij 24 % van de huishoudens minstens een maal 
een ‘andere reden’ werd genoemd voor weigering volgens de interviewers. Dit kan 
betekenen dat er nog categorieën missen op het formulier of dat de categorieën juist 
te specifiek zijn.

Minder vaak genoemde redenen zijn geldverspilling, slechte ervaringen, laat geen 
vreemden binnen, weerstand tegen het onderwerp en partner/familie wil geen mede-
werking verlenen.

Tabel 4.1
Frequentie van reden als één van de redenen bij een weigerend huishouden en uiteindelijke 
medewerking (in aantallen en procenten)

Redenen
% van aantal  
weigeraars (n)

% uiteindelijk  
meegewerkt

slechte timing 7 374 26

te druk, geen tijd 25 1282 24

geen interesse 50 2604 20

weet niets van onderwerp 2 112 21

te oud 7 364 15

Tijdverspilling 7 363 23

Geldverspilling 1 64 13

bemoeienis privé-leven 8 416 16

doet nooit mee aan onderzoek 10 547 13

te vaak meegewerkt 6 304 22

geen vertrouwen 4 222 12

slechte ervaringen 2 90 11

laat geen vreemden binnen 2 107 20

weerstand tegen onderwerp 2 86 27

geen vertrouwen in overheid 4 217 15

partner/familie/huishouden wil 
geen medewerking verlenen 2 83 14

geen reden opgegeven 4 198 12

andere reden 24 1278 16

geen reden gecodeerd 5 253 6

5220

Bron: SCP (AVO ’03)

In tabel 4.1 is te zien dat huishoudens die redenen aangeven die vijandigheid tegen-
over het interviewproces weerspiegelen (geldverspilling, slechte ervaringen, geen 
vertrouwen (in overheid), bemoeienis privéleven) minder vaak overgehaald werden 
om alsnog mee te werken, terwijl huishoudens die redenen opgaven als geen tijd of 
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slechte timing en weerstand tegen het onderwerp vaker werden overgehaald. Dit zijn 
waarschijnlijk redenen waar makkelijker op ingespeeld kan worden in het overhaal-
proces.

Omdat sommige redenen maar door een klein aantal huishoudens zijn aangegeven, 
zou het voor verdere analyses handig zijn wanneer deze categorieën samengevoegd 
zouden kunnen worden. Om te bekijken welke redenen van weigering met elkaar 
samenhangen zijn multipele correspondentieanalyses uitgevoerd11, waarbij gekeken 
werd welke redenen vaak samen voorkwamen binnen dezelfde weigering en welke 
redenen binnen een huishouden werden genoemd over alle weigeringen van dat 
huishouden heen.

In beide analyses kwam naar voren dat de redenen ‘te oud’ en ‘weet niets van het 
onderwerp’ vaak samen gingen. Ook kwam er een cluster van redenen uit die aanga-
ven dat de huishoudens wantrouwen koesterden tegenover onderzoeken, tegenover 
het onderwerp of tegenover mensen aan de deur in het algemeen (geld/tijdverspil-
ling, geen vertrouwen in de overheid, geen vertrouwen, slechte ervaringen, laat geen 
vreemden binnen, bemoeienis privé leven).

Mede op basis van deze analyses zijn een aantal categorieën samengevoegd voor 
volgende analyses. Verder is om voor elk huishouden tot een belangrijkste reden 
voor weigering te komen een hiërarchie aangebracht in de weigeringen. Aangezien 
de redenen die wantrouwen aangaven het meest specifiek waren zijn deze wanneer 
genoemd tot belangrijkste reden voor weigering bestempeld, gevolgd door ‘te oud’ 
samen met ‘weet niets van het onderwerp’, ‘heeft al te vaak meegedaan’, ‘doet nooit 
mee’, ‘geen tijd’ en ‘geen interesse’. Alleen wanneer voor huishoudens helemaal geen 
reden was gecodeerd of slechts een andere reden werden ze in de laatste categorie 
‘geen reden’ ondergebracht. Van degenen die aan het eind van de interviewperiode 
als weigeraars gecodeerd waren was er ook nog een deel dat niet in staat was mee 
te werken of waarvoor geen weigering en dus ook geen reden gecodeerd was. In de 
volgende tabel staan de samengevoegde categorieën voor de weigeraars bij de eerste 
contactpoging en de uiteindelijke uitkomsten voor deze weigeraars.

Huishoudens die bij het eerste contact aangaven geen tijd te hebben of al te vaak 
meegedaan te hebben werden vaker overgehaald alsnog mee te doen, huishoudens 
die aangaven geen interesse te hebben of nooit mee te doen wat minder vaak. Inter-
viewers gingen vaker niet terug naar huishoudens waar geen reden werd opgegeven 
voor weigering. Opvallend is dat hier de huishoudens die bij het eerste contact wan-
trouwen aangaven als reden ook vaker overgehaald werden, terwijl op basis van tabel 
4.1 een tegengestelde conclusie getrokken werd. Dit zou kunnen komen omdat voor 
deze tabel een aantal redenen samengevoegd zijn, waaronder bijvoorbeeld weerstand 
tegen het onderwerp, wat wel meer overgehaalde weigeraars opleverde. Ook is hier 
alleen de eerste contactpoging bekeken en niet alle weigeringen van een huishouden.
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Redenen voor weigering waren niet erg constant: ook wanneer bij het eerste contact 
een andere reden voor weigering werd aangegeven was ‘geen interesse’ de meest 
genoemde reden bij het laatste contact. Alleen huishoudens die aangaven te oud te 
zijn of niets van het onderwerp te weten gaven dit wat vaker opnieuw aan.

Tabel 4.2
Uiteindelijk resultaat per reden voor weigering bij het eerste contact (in procenten)
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(n)

reden voor 
weigering bij het 
eerste contact:

geen reden 
gecodeerd 67 4 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0 52

Wantrouwen 11 5 28 2 1 6 0 1 2 3 23 19 182

te oud/weet 
niets 10 3 26 2 4 0 22 0 1 4 18 12 113

heeft al te 
vaak mee 
gedaan 7 3 31 2 0 1 2 4 4 6 19 21 105

doet nooit 
mee 7 5 21 1 0 3 3 0 6 3 30 19 145

(alleen) geen 
tijd 13 7 33 3 1 1 1 1 1 7 14 16 522

(alleen) geen 
interesse 11 5 23 1 1 2 2 1 2 4 26 19 1580

geen reden 
opgegeven 22 8 24 0 1 0 2 1 1 4 16 17 731

Totaal 14 6 25 1 1 2 3 1 2 4 21 18 3430

Bron: SCP (AVO ’03)

Wanneer de kans12 dat een huishouden overgehaald wordt voorspeld wordt op basis 
van de reden voor weigering bij de eerste weigering (ipv bij het eerste contact) voor 
alle weigeraars (en dus niet alleen de weigeraars die bij het eerste contact weigerden) 
wordt gevonden dat deze kans groter is voor huishoudens die bij de eerste weigering 
alleen als reden opgaven dat ze geen tijd hadden. Wanneer alleen geen interesse als 
reden werd genoemd was de kans om overgehaald te worden kleiner.
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In tabel 4.3 staan per ‘belangrijkste’ redenen van (als weigerend aangegeven) 
huishoudens over alle weigeringen heen gemiddelde contactgegevens voor deze 
 huishoudens.

Tabel 4.3
Contactgegevens per belangrijkste reden voor weigering binnen een huishouden (gemiddelden)

aantal contact
pogingen

aantal contact
pogingen voor 
het eerste 
contact

aantal  
weigeringen

aantal malen 
niet thuis 
gevonden (n)

Wantrouwen 4,11 0,82 2,19 1,52 1039

te oud/weet niets 3,44 0,59 2,07 1,05 312

heeft al te vaak meegedaan 4,08 0,70 2,20 1,42 183

doet nooit mee 4,00 0,80 2,20 1,49 259

alleen geen tijd 4,79 1,18 1,95 2,20 1034

alleen geen interesse 4,55 1,23 1,80 2,21 1017

geen reden 4,20 1,32 1,43 2,11 302

niet in staat 2,51 0,81 1,17 1,07 223

niet geweigerd maar anders wel 
contact maar geen interview 4,73 1,12 1,14 2,10 607

geen reden gecodeerd 3,53 0,95 1,29 1,36 247

Bron: SCP (AVO ’03)

Uit tabel 4.3 valt op te maken dat de huishoudens waar alleen geen tijd of geen inte-
resse genoemd werd bij alle weigeringen de meeste contactpogingen nodig hadden 
voor het eerste contact. Deze huishoudens waren ook over het algemeen bezien vaker 
niet thuis. De huishoudens die geen tijd noemden, waren dus ook vaker buitenshuis.

De huishoudens die niet in staat waren mee te werken werden logischerwijs het 
minst vaak herbezocht. De huishoudens die als reden opgaven nooit of al te vaak mee 
te doen hadden het hoogste aantal weigeringen, gevolgd door de huishoudens die 
wantrouwen en ‘te oud’ of ‘weet niets van het onderwerp’ opgaven als reden.

Verschillen tussen huishoudens met verschillende redenen voor weigering
Er zijn weinig verschillen te vinden13 tussen de buurten waarin de huishoudens met 
verschillende redenen voor weigering woonden. De huishoudens die ‘te oud’ of ‘weet 
niets van het onderwerp’ opgaven woonden vaker in wat meer stedelijke buurten met 
meerdere wooneenheden en lagere inkomens en in buurten met meer ouderen.

Van veel redenen voor weigering waren te weinig huishoudens overgehaald om 
verschillen tussen de soorten weigeraars te bekijken op vragen uit de avo vragen-
lijst die alleen voor respondenten bekend waren. Er kunnen wel uitspraken worden 
gedaan over14 de overgehaalde weigeraars voor wie geen interesse, te oud/weet niets 
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van het onderwerp en wantrouwen was gescoord. Van de overgehaalde weigeraars 
blijkt ‘geen interesse’ vaker voor te komen bij etnische minderheden en minder bij 
hoog opgeleiden en huishoudens met een hoger inkomen. De reden te oud/weet niets 
van het onderwerp werd vaker genoemd door alleenstaande overgehaalde weigeraars 
(oudere vrouwen) en minder door overgehaalde participanten in populaire culturele 
activiteiten (jongeren). De reden wantrouwen werd vaker genoemd door overge-
haalde weigeraars die klassieke en zowel klassieke als populaire culturele activitei-
ten ondernamen.

Kwaliteit van antwoorden
Wanneer weigeraars worden overgehaald om toch mee te werken, is men vaak 
bezorgd dat de kwaliteit van de antwoorden die zij geven lager is dan die van res-
pondenten die wel meteen meewerken. Deze mensen zouden sneller wantrouwend 
kunnen zijn of geërgerd, waardoor zij op bepaalde (confronterende of lastige) vragen 
geen antwoord willen geven. Een vraag waarvan bekend is dat mensen hem vaak niet 
willen beantwoorden is de vraag naar het inkomen van een huishouden. In tabel 4.4 
is voor verschillende typen respondenten aangegeven welk percentage de vraag over 
inkomen niet heeft beantwoord.

Tabel 4.4
Missend inkomen per uitkomst van het eerste contact (procenten, standaard deviatie)

% inkomen niet 
opgegeven

standaard 
deviatie (n)

uitkomst eerste contact

Interview 10 30 2.399

afspraak/afgebroken/later wel 
beschikbaar 12 32 2.898

wel contact geen interview: geen reden 11 32 659

niet in staat 27 46 22

Weigering totaal 17 37 904

wantrouwen 30 46 54

te oud/weet niets 29 46 31

heeft al te vaak meegedaan 14 36 35

doet nooit mee 13 34 31

geen tijd 14 35 181

geen interesse 17 38 385

geen reden 14 35 187

Totaal 12 32 6923

Bron: SCP (AVO ’03)

Binnen de weigerende huishoudens is dit percentage het hoogst bij de huishoudens 
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waar werd aangegeven dat er wantrouwen bestond (t.o.v. het onderwerp of een 
interviewer) en waar werd aangegeven dat de bewoner(s) te oud waren of niets van 
het onderwerp af wisten. Dit geeft wel degelijk aanwijzingen dat de kwaliteit van 
de antwoorden van (bepaalde) overgehaalde weigeraars slechter is dan die van de 
respondenten die meteen meewerkten.

Conclusie
Doordat er binnen een contact meerdere redenen voor weigering gecodeerd konden 
worden en doordat sommige redenen maar heel weinig voorkwamen waren de rede-
nen voor weigering eigenlijk alleen bruikbaar wanneer bepaalde categorieën samen-
gevoegd werden en wanneer een hiërarchie in de redenen werd verondersteld. In het 
vervolg is het raadzaam om globalere categorieën te maken, waardoor waarschijnlijk 
ook minder snel een ‘andere reden’ voor weigering zal worden opgegeven door een 
interviewer. Ook zou aan de interviewers kunnen worden gevraagd om in te schat-
ten wat de belangrijkste reden voor weigering was (eventueel aangevuld met minder 
belangrijke redenen).

Uit voorgaande analyses bleek dat huishoudens waarbij alleen als reden werd 
opgegeven dat zij geen tijd hadden om mee te werken vaker werden overgehaald. 
Huishoudens waarbij (alleen) werd aangegeven dat zij geen interesse hadden werden 
minder vaak overgehaald. Huishoudens die aangaven het onderzoek te wantrou-
wen, te oud te zijn of niets te weten waren minder vaak bereid de inkomensvraag te 
beantwoorden dan andere respondenten, wat suggereert dat het overhalen van deze 
huishoudens gegevens van lagere kwaliteit oplevert.

4.2 Andere gevolgen van de uitbreiding van de contactformulieren

Tijdens het analyseren van de data uit 2003 bleek dat er in vergelijking met 1999 
vaak gegevens misten. Bij ongeveer 10% van de contacten waren de gegevens niet 
toereikend om de uitkomst van de contactpoging goed te kunnen classificeren. Dit 
kwam deels doordat interviewers de contactformulieren niet correct invulden. De 
contactformulieren van 2003 en 1999 zijn schematisch weergegeven in tabel 4.5 en 
figuur 4.1. In 1999 hoefden de interviewers maar één vraag in te vullen. In 2003 werd 
na de eerste vraag in alle gevallen (behalve bij een interview) doorverwezen naar een 
volgende vraag, en in het geval van een weigering ook nog naar een derde vraag over 
de reden voor weigering. Bij 5% van de contactpogingen is deze route niet correct 
gevolgd en zijn een of meerdere vervolgvragen niet ingevuld, waardoor geen speci-
fieke informatie over de situatie bij die contactpoging is verkregen.



41De uitbreiding van de contactformulieren

Tabel 4.5
Structuur contactformulier 1999

Resultaat:

Gesprek

Afspraak gemaakt op

afgebroken gesprek

niet thuis

reden geen gesprek:

adres niet bewoond

waarschijnlijk thuis maar doet niet open

niet in staat wegens ziekte

niet in staat wegens werkzaamheden/bezoek

niet in staat wegens taalmoeilijkheden

niet in staat wegens andere omstandigheden

wil niet meedoen: weigering/geen zin

wil niet meedoen: andere reden

Bron: Contactformulier SCP (AVO ’99)

Figuur 4.1
Structuur contactformulier 2003

Alle huishoudens

Contact met huishouden of
iemand anders, geen interview

Afspraak Weigering Huishouden
tijdelijk niet
beschikbaar

Contactpersoon
mentaal/fysiek
niet in staat

Taalprobleem

Helemaal geen contact Adres is niet geldig

Niemand thuis
Afspraak niet nagekomen
Er was iemand thuis, maar
er werd niet open gedaan
Kon geen toegang tot het
huis krijgen
Geen gehoor
In gesprek
Voicemail/
antwoordapparaat
Anders

Slechte timing (b.v. ziek, kinderen), ergens mee bezig (bv. bezoek)
Te druk, geen tijd, onderzoek duurt te lang
Geen interesse
Weet niet genoeg/niets van het onderwerp, te moeilijk voor mij
Ik ben te oud
Verspilling van tijd
Verspilling van geld
Bemoeienis met mijn privéleven/
Ik geef geen persoonlijke informatie
Ik doe nooit aan onderzoek mee
Ik heb te vaak meegewerkt/er zijn te veel onderzoeken
Geen vertrouwen in onderzoek
Slechte ervaringen
Ik wil geen vreemden binnenlaten
Weerstand tegenover het onderwerp
Geen vertrouwen in de overheid
Partner/familie/huishouden/willen geen medewerking verlenen
Wil geen reden geven/gooit de deur dicht/verbreekt verbinding
Anders
Weet niet

Bedrijf/kantoor/
winkel/bewoner
instelling
Onbewoonbaar of
vernield huis/adres
Nog niet gebouwd/
nog niet gereed voor
bewoning
Adres niet traceerbaar,
onvoldoende informatie
over adres
Adres is niet bewoond
Anders

Interview

Anders

Bron: contactformulier AVO ’03
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Een ander deel van de informatie is moeilijk te verwerken doordat interviewers bij 
5 % van de contactpogingen de optie ‘anders’ hebben gekozen en daarbij zelf een 
reden hebben ingevuld. Deze redenen zijn immers niet gecodeerd. In 1999 bestond 
alleen een vergelijkbare categorie ‘wil niet meedoen, anders’, waarbij alleen al het 
‘wil niet meedoen’ gold als weigering. De optie ‘anders’ kan gekozen zijn omdat er 
te weinig antwoordcategorieën waren. Een andere mogelijkheid is dat de antwoord-
categorieën te specifiek geformuleerd waren, waardoor de interviewers snel dachten 
dat hun situatie buiten deze categorieën viel.

Doorverwijsvragen
Bij 5 % van de contactpogingen werd het contactformulier niet volledig ingevuld. Dit 
zou veroorzaakt kunnen zijn door een kleine groep interviewers die systematisch het 
formulier incorrect invulden, of doordat door bepaalde (regionale) onderdelen van 
het interviewbureau minder waarde werd gehecht aan dit gedeelte van het intervie-
wproces. In figuur 4.2 is aangegeven hoeveel interviewers bepaalde percentages van 
hun contactformulieren incorrect invulden.

Figuur 4.2
Aantal interviewers per percentages incorrect ingevulde contactformulieren (in aantallen)

Bron: SCP (AVO ’03)

0

20

40

60

80

100

120

0% 0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % > 30 %

Aa
nt

al
 in

te
rv

ie
we

rs



43De uitbreiding van de contactformulieren

De meeste interviewers (75%) vulden minder dan 5% van hun contactformulieren 
niet correct in (figuur 4.1). Een aantal interviewers vulde het formulier echter vaak 
niet correct in. Bij sommigen was dit zelfs bij meer dan 30% van hun contactfor-
mulieren het geval. Ongeveer 16% van de interviewers vult bij meer dan 10% van de 
contactpogingen het formulier incorrect in. In tabel 4.6 staat het percentage inter-
viewers dat meer dan 10% van de gegevens niet correct invulde voor de verschillende 
regio’s, geslacht en leeftijd van de interviewers.

Tabel 4.6
Interviewers die meer dan 10% van de contactformulieren niet correct invulden per 
achtergrondkenmerk (in procenten)

>10% (n)

Amsterdam/Rotterdam/Den Haag 19 32

West Nederland 18 66

Noord-oost Nederland 22 18

Midden(oost) Nederland 6 34

Zuid Nederland 21 48

Man 14 70

Vrouw 18 113

60-84 27 37

50-60 16 73

40-50 10 40

<40 12 33

Totaal  16

Bron: Contactgegevens SCP (AVO ’03)

Er zijn geen bepaalde regio’s verantwoordelijk voor meer dan 10% incomplete con-
tactformulieren. Alleen in midden(oost) Nederland worden er minder formulieren 
niet correct ingevuld. Er is weinig verschil tussen mannelijke en vrouwelijke inter-
viewers. Wel vult een hoger percentage oudere interviewers (60+) meer dan 10 % van 
de formulieren niet correct in. In tabel 4.7 is te zien dat oudere (60+) interviewers 
gemiddeld 8% van hun contactformulieren incorrect invullen, interviewers tussen de 
45 en 60 gemiddeld 5% en jongere interviewers gemiddeld 3%. De nieuwe, ingewik-
keldere structuur van het contactformulier is misschien lastiger voor oudere inter-
viewers, die gewend zijn op een andere manier te werken.
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Tabel 4.7
Incorrect ingevulde contactformulieren per leeftijdsgroep (gemiddeld percentage en percentage 
>10%)

gemiddeld percentage (n) >10 %

60+ 7,9 48 27,08

52-60 4,7 47 12,77

45-51 4,7 43 16,28

<45 3,2 45 8,89

Bron: Contactgegevens SCP (AVO ’03)

Andere reden
Een deel van de contactgegevens is lastig te analyseren omdat er een ‘andere reden’ 
is opgegeven voor wel contact maar geen interview, voor geen contact, voor een 
ongeldig adres of voor reden voor weigering. In figuur 4.3 is aangegeven hoeveel 
interviewers welke percentages van hun contactformulieren ‘anders’ hebben inge-
vuld. Gemiddeld hebben interviewers bij 5% van de contactpogingen aangegeven dat 
er een ‘andere reden’ was waarom niet meegewerkt werd of geen contact verkregen 
werd. Bij 34% van de interviewers was dit meer dan 5 %.

Figuur 4.3
Aantal interviewers per percentages contactformulieren waarbij ‘anders’ is ingevuld (in aantallen)

Bron: SCP (AVO ’03)
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Tabel 4.8
Interviewers die bij meer dan 5% van de contactformulieren de optie ‘anders’ invulden per 
achtergrondkenmerk (in procenten)

> 5% anders (n)

Amsterdam/Rotterdam/Den Haag 31,3 32

West Nederland 30,3 66

Noordoost Nederland 27,8 18

Midden(oost) Nederland 41,2 34

Zuid Nederland 37,5 48

Man 31,4 70

Vrouw 37,2 113

60-84 24,3 37

54-60 52,5 40

50-54 33,3 33

40-50 35,0 40

<40 27,3 33

Totaal 33,8 198

r(%anders,%niet ingevuld) -0,165

P 0,027

Bron: Contactgegevens SCP (AVO ’03)

Op basis van tabel 4.8 zijn geen duidelijke patronen te ontdekken. In Noordoost 
Nederland wordt minder vaak voor ‘anders’ gekozen en in Midden(oost) Nederland 
wat vaker. Ook kiezen de 54-60 jarige interviewers wat vaker voor ‘anders’ en de 
interviewers ouder dan 60 wat minder vaak. Er kan hier echter ook sprake zijn van 
een wisselwerking tussen het kiezen van de ‘anders’ categorie en het niet invullen 
van een vraag. Dit wordt bevestigd door een negatieve correlatie tussen deze per-
centages. In dit geval zouden interviewers wanneer ze niet goed weten wat te doen 
kiezen tussen de vraag overslaan of een ‘andere reden’ invullen.

Het percentage ‘andere reden’ kan hoger zijn enerzijds omdat er niet voldoende 
categorieën gespecificeerd zijn en de interviewer zijn reden hier niet in kwijt kan, 
anderzijds doordat de categorieën zo specifiek zijn dat de interviewer snel denkt dat 
zijn reden hier buiten valt.
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Wat wordt er zoal opgegeven bij ‘anders’? Na een globale inspectie van de opgeschre-
ven redenen na het invullen van de ‘anders’ categorie bij contact maar geen interview 
vallen de volgende veelvoorkomende situaties op:
– Er is contact geweest met de verkeerde persoon (kind) binnen het huishouden, 

waarbij niet geweigerd is. Dit had wellicht onder de categorie ‘later wel beschik-
baar’ kunnen vallen, maar veel interviewers hebben dit als ‘andere reden’ inge-
vuld.

– Er is contact geweest met iemand gerelateerd aan het huishouden (oppas/assi-
stente) of met buren. Bij de eerste vraag is er wel een categorie die aangeeft dat er 
contact is geweest met iemand buiten het huishouden, maar in de vervolgvraag 
gaan alle beschikbare categorieën vervolgens over het huishouden. Buren zeggen 
vaak waarom het huishouden niet aanwezig is (boodschappen doen, vakantie, aan 
het werk) en dit is erg nuttig voor de interviewer maar voor de analyse van contact-
gegevens is de categorie niet thuis hier misschien beter.

– Vaak wordt gevraagd later een (telefonische) afspraak te maken of er wordt 
bedenktijd gevraagd. Ook wordt wel gevraagd de brief opnieuw te sturen (wist van 
niks). Hier zou eventueel een aparte categorie voor kunnen worden gemaakt.

– Wanneer de interviewer ongelegen komt maar er redenen zijn om aan te nemen 
dat het later wel lukt wordt dit vaak niet onder ‘huishouden tijdelijk niet beschik-
baar” genoteerd maar als ‘andere reden’ beschreven.

– Redenen die eigenlijk onder weigering horen (nu geen tijd, wantrouwen, te druk, 
te oud) of onder taalproblemen komen vaak terug in de ‘anders’ antwoorden na 
contact maar geen interview.

– Bij de doorverwijsvraag over redenen voor weigering zijn bij ‘andere reden’ veel 
redenen te zien die eigenlijk in eerdere vragen wel in een categorie hadden gepast 
(mentaal/fysiek niet in staat, geen vertrouwen in onderzoek, net iemand overleden 
in de familie).

Een groot deel van de contactgegevens gaat hierdoor dus verloren voor een recht-
streekse (kwantitatieve) analyse. Dit zou verbeterd kunnen worden door een betere 
instructie over de doorverwijsvragen op het contactformulier (wellicht vooral voor 
oudere interviewers) en door een betere formulering van (en instructie over) ant-
woordcategorieën.

4.3 Conclusie uitbreiding contactformulieren

Het uitbreiden van de contactformulieren lijkt op dit moment nog weinig te hebben 
opgeleverd om onderzoeken naar non-respons te verbeteren.

Het standaardiseren van de codering voor redenen voor weigering levert geen goed 
beeld op van deze redenen, omdat er per weigering meerdere redenen voor weigering 
kunnen worden aangekruist. Hierbij is het onduidelijk wat de belangrijkste reden 
voor weigering van een huishouden is. Daarnaast wordt vrij vaak een ‘andere’ reden 
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voor weigering opgegeven, wat aangeeft dat de codes voor redenen voor weigering 
ofwel te specifiek zijn, ofwel niet uitgebreid genoeg. Een nadere inspectie (kwali-
tatief) van de opgeschreven redenen zou hierin meer inzicht kunnen geven. Verder 
is wellicht aan te raden om de interviewer een inschatting te laten maken van de 
belangrijkste reden voor weigering die door een huishouden wordt opgegeven.

Wat uit een bewerking van de redenen voor weigering globaal is op te maken is 
dat huishoudens die tijdsgebonden redenen voor weigering opgeven makkelijker zijn 
over te halen dan huishoudens die om andere (meer principiële) redenen weigeren.

Verder had de uitbreiding van het contactformulier met vele doorverwijzingen naar 
andere vragen tot gevolg dat bij een substantieel deel van de contactpogingen het 
formulier niet correct werd ingevuld. Ook werd bij gebrek aan het juiste alternatief 
of misschien juist omdat de categorieën te specifiek waren vaak de optie ‘anders’ 
ingevuld. Op deze manier gaat de uitbreiding van het contactformulier ten koste van 
de mogelijkheid tot het analyseren van de responsprocessen, in plaats van dat het 
de mogelijkheden verbetert. Het was in 2003 bijvoorbeeld heel lastig om het aantal 
overgehaalde weigeraars te identificeren omdat er een grote groep was waarbij de 
optie ‘wel contact geen interview, anders’ is ingevuld.

Oplossingen hiervoor zijn ofwel een hernieuwde versimpeling van het contactfor-
mulier, ofwel een betere training van de interviewers in hoe met dit contactformulier 
om te gaan. Vooral wat oudere interviewers lijken moeite te hebben gehad met het 
correct invullen van de contactformulieren.
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