
 
 

Les 08: doelgroep en steekproef 

 

8.1: hoe vind je de juiste steekproef voor het onderzoek? 
Hoe vind je de juiste steekproef voor je onderzoek? In deze les leer je alles over steekproeven. 

Wanneer een voorstel rond is weet je (globaal) de doelgroep. Deze dien je voor het selecteren van je 

steekproef verder uit te werken. Er is al bekend om wat voor soort onderzoek het gaat. Dus je weet al of je 

gaat werken met een klantenbestand (dit levert doorgaans de opdrachtgever aan) en de enquête wordt 

gehouden onder de klanten van je opdrachtgever.  

Het kan ook zijn dat je onderzoek doet onder een zakelijke doelgroep. Dit zijn bijvoorbeeld mensen 

binnen een bepaalde branche. Zo kan je bijvoorbeeld onderzoek doen onder artsen. Hiervoor dien je je 

respondenten specifiek op deze beroepseigenschap te selecteren. Voor de consumentendoelgroep zijn 

nog allerlei uitsplitsingen te maken. Hier gaan we wat dieper op in. 

 

Vaststellen doelgroep 

Wanneer je naar een consumentendoelgroep kijkt, zijn de volgende stappen belangrijk in het bepalen van 

je doelgroep, en daarmee steekproef: 

- Is de doelgroep bekend of is het juist zaak om dit in kaart te brengen met het onderzoek? 

- Is de doelgroep gelijk aan de Nederlandse bevolking of moet hierin gesneden worden? 

(bijvoorbeeld op leeftijd, geslacht, etc.) 

- Welke achtergrondvariabelen kies je en wat is de impact hiervan? 

o Zijn er bepaalde selectievragen die je moet stellen om de doelgroep te vinden?  

In sommige gevallen kan het zo zijn dat er binnen het panel niet genoeg respondenten zijn binnen jouw 

doelgroep. Wat je dan kunt doen is: 

• Bijwerven, dit is tijdsintensief en is last minute lastig te realiseren. Maar wanneer je continu 

onderzoek wil gaan doen, is dit een optie om te overwegen. 

• Andere panels toevoegen, veel bureau’s hebben een eigen panel, maar als dit niet toereikend is, 

kan je externe panels inkopen om jouw steekproef aan te vullen. 

• Tenslotte kan je ervoor kiezen een andere methode te gebruiken, zoals kwalitatief onderzoek. Het 

is van belang hier goed over te communiceren, want zo’n keuze heeft impact op je resultaten. 

Doordat er bij kwalitatief onderzoek minder respondenten meedoen, kan je geen uitspraken doen 

over de gehele groep. Het geeft je vaak wel inhoudelijk meer verdiepende inzichten, omdat je 

meer kan doorvragen en de antwoorden vaak minder oppervlakkig zijn. 

 

Panels 

Veel grote onderzoeksbureaus hebben een eigen panel. Maar ook zij gebruiken daarnaast soms externe 

panels om het gewenste aantal respondenten te kunnen aanvullen. Bedrijven die panels aanbieden zijn 

onder andere: 



 
 

- PanelClix 

- PanelInzicht 

- Dynata 

- CINT 

De kwaliteit van de panels kan nogal verschillen. Panels met hogere kwaliteit bieden vaak een betaalde fee 

aan per onderzoek, terwijl er ook wel gewerkt wordt met verloting onder de deelnemers. Dit maakt 

eerstgenoemde daarmee wel prijziger, dus vaak zal je voor zo’n panel meer betalen per respondent.  

Het verschil in kwaliteit kan je terugzien in de open antwoorden (voorbeeld) of in straightlining 

bijvoorbeeld. Wanneer opvalt dat een respondent telkens hetzelfde antwoord aanklikt, snel klaar is met de 

vragenlijst, waardoor de verwachting is dat hij deze niet aandachtig heeft ingevuld. 

 

Steekproef 

We gaan er even vanuit dat we met een eigen panel werken en dat we de steekproef zelf trekken. 

Wanneer je een steekproef gaat trekken zijn de volgende zaken van belang om vooraf te weten: 

• Welke netto N wil je uiteindelijk overhouden? 

De netto N is het aantal respondenten dat je uiteindelijk in je onderzoek hebt. Bijvoorbeeld 

N=1.000 is dat uiteindelijk 1.000 respondenten je onderzoek hebben ingevuld en afgemaakt. 

• Wat is (ongeveer) het invulpercentage van een panel?  

Op basis hiervan kan je bepalen hoe hoog de bruto N (het aantal vragenlijsten dat je uitstuurt) 

moet zijn om je uiteindelijke netto N (het aantal ingevulde onderzoeken) te bereiken. Als het 

invulpercentage van een panel gemiddeld 70% is, dan moet je dus 1.429 vragenlijsten uitsturen 

om op een netto N van 1.000 te komen. Maar in sommige gevallen kan het zijn dat het 

invulpercentage veel lager ligt. Bijvoorbeeld wanneer je een heel specifieke groep uitvraagt. Dan 

heb je dus een veel hogere bruto N nodig om uiteindelijk je gewenste netto N te bereiken. 

• Welke achtergrondvariabelen zijn van belang? (Over welke groepen wil je straks iets kunnen 

zeggen?  

Als je in je onderzoek uitspraken wil doen over een bepaalde leeftijdsgroep, is het van belang dat 

je van deze groep genoeg respondenten vergaart om daar iets over te kunnen zeggen. Hier moet 

je dus voorafgaand al rekening mee houden. Ook hierbij moet je rekening houden dat je van deze 

groep genoeg respondenten in je onderzoek binnenkrijgt bij het bepalen van he bruto N.  

 

Gouden standaard 

Wanneer je wil weten hoe de verhoudingen binnen de bevolking liggen kun je dit vinden via het CBS, of 

makkelijker, via de Gouden Standaard. Dit is een bestand van de MOA (Expertise Center voor Marketing 

Insights, Onderzoek en Analytics waar de meeste grote marktonderzoeksbureaus van Nederland bij zijn 

aangesloten), ontwikkeld in samenwerking met het CBS, waarin je op basis van heel veel 

achtergrondvariabelen de verhouding binnen de Nederlandse bevolking in kaart kunt brengen. Dit 

bestand wordt jaarlijks geüpdatet en wordt door veel bureaus gebruikt. (Zie voorbeeld).  



 
 

In dit voorbeeld kan je selecteren welke achtergrondvariabelen je nodig hebt. Op basis van je selectie blijft 

er een bestand over dat je kan gebruiken om via spss/excel je steekproefverdeling uit te draaien op basis 

van de Nederlandse bevolking. 

Heb je alleen de (meest voorkomende) variabelen nodig, te weten: leeftijd, geslacht en opleiding, dan is 

hiervoor een apart bestand. Je selecteert welke leeftijdsgroepen je wil hanteren, zoals in het voorbeeld en 

vervolgens krijg je een uitdraai te zien van de percentages binnen de verschillende groepen. Dit bestand 

leent zich zowel voor percentages op celniveau als randtotalen.  

 

8.2 Doelgroep bepalen uit klantvraag 
In dit deel van de les gaan we in op hoe je een doelgroep bepaalt vanuit een klantvraag. Soms is dat heel 

duidelijk en voor de hand liggend, andere keren moet je daar goed over nadenken. We bespreken dit aan 

de hand van een concreet voorbeeld. 

 

Switchers van VodafoneZiggo naar KPN 

Stel je werkt als onderzoeker in opdracht VodafoneZiggo en zij willen weten waarom hun voormalige 

klanten over zijn gestapt naar KPN. Hoe ga je concreet te werk? 

 

Allereerst is het belangrijk te weten welke klanten je opdrachtgever bedoelt. VodafoneZiggo en KPN 

bieden meerdere diensten aan. Bijvoorbeeld mobiele telefonie abonnementen, internet en digitale 

televisie. Gaat het om één van deze diensten of alle diensten tegelijk? Of moet je verschillende 

combinaties van diensten maken? 

 

In overleg met je opdrachtgever ga je na of deze over eigen adresbestanden beschikt die je kan gebruiken, 

of dat je zelf respondenten via een onderzoekspanel moet zien te vinden. 

 

Vervolgens is het belangrijk om een tijdsaanduiding van de switch vast te stellen. Wil je mensen die in het 

afgelopen jaar geswitcht zijn of langer / korter geleden? Voor de herinnering betreft het natuurlijk “hoe 

recenter hoe beter”, maar soms moet je om voldoende respondenten te kunnen vinden, kiezen voor een 

wat langere tijdsperiode.  

 

Dan is het van belang om na te gaan hoeveel respondenten je verwacht te kunnen vinden. Als het gaat om 

kwantitatief onderzoek, wil je ten minste 100 respondenten per doelgroep (in dit geval bijvoorbeeld 

“smartphone switchers”, of “televisie switchers”) ondervragen. Ga na of er marktdata is, waarmee je weet 

hoeveel switchers er van VodafoneZiggo naar KPN zijn in de tijdsperiode die je wil onderzoeken. Het is 

ook altijd goed dit met je opdrachtgever te overleggen, vaak zijn die zelf goed op de hoogte van 

dergelijke cijfers.  

 

Ga dan vervolgens rekenen met de mogelijkheden die je vanuit de panel(s) hebt. Hou daarbij zowel 

rekening met de panelgrootte als met de respons. En zet het niet te krap in. Wanneer je bijvoorbeeld 

minimaal 150 respondenten nodig hebt en op basis van je berekeningen exact op 150 uitkomt, is dat een 

behoorlijk risico. Omdat je niet weet of jouw doelgroep in het panel onder of oververtegenwoordigd is. Ga 

dus wat ruimer zitten, óf zorg ervoor dat je flexibel bent tijdens de uitvoer. Dat kan je doen door de vraag 

over recentheid via een schaal te stellen waarmee je nog kan switchen. Stel je wil switchers in de afgelopen 



 
 

6 maanden hebben. Je kan bijvoorbeeld eerst een kleine pluk uitsturen om te zien hoeveel respondenten 

binnen jouw doelgroep vallen en dan doorrekenen. Stel je komt dan niet goed uit, dan kan je (uiteraard in 

overleg met jouw opdrachtgever) bepalen om die schaal te verruimen naar 12 maanden zodat je minder 

uitval hebt.  

 

Een goede formulering van de selectievragen voor de doelgroep is cruciaal. Wanneer hier niet goed 

genoeg over na wordt gedacht, kan het zijn dat respondenten die eigenlijk niet tot de doelgroep behoren, 

toch in het onderzoek terecht komen. Laat dit dan ook altijd goed dubbelchecken door je opdrachtgever 

en bij complexe doelgroepen eventueel ook nog een ervaren collega. Het is ook belangrijk dat je niet té 

gericht naar je doelgroep vraagt. In onderzoekspanels komt het namelijk regelmatig voor dat 

respondenten graag mee willen doen en daardoor antwoorden geven zodat ze maar binnen de selectie 

vallen. Probeer dus de doelgroep die je zoekt zoveel mogelijk te maskeren. Een  

 

In dit geval kan je denken aan de volgende selectievragen (waarbij we in dit voorbeeld uitgaan van 

mobiele abonnementen): 

 

 

Wie is op dit moment uw aanbieder voor mobiele telefonie? 

1. Ben 

2. KPN 

3. T-Mobile 

4. Tele2 

5. VodafoneZiggo 

6. Youfone 

7. Anders 

 

Bent u onlangs geswitcht van provider? 

1. In de afgelopen 6 maanden 

2. 7-12 maanden geleden 

3. 12-24 maanden geleden 

4. Niet in de afgelopen 24 maanden geswitcht 

 

Wie was uw vorige aanbieder? 

1. Ben 

2. KPN 

3. T-Mobile 

4. Tele2 

5. VodafoneZiggo 

6. Youfone 

7. Anders 

 

Op deze manier weten respondenten niet dat er gezocht wordt naar switchers van VodafoneZiggo naar 

KPN. Hoe anders was het geweest wanneer je had gevraagd: 

 

Bent u in de afgelopen 6 maanden voor uw mobiele abonnement geswitcht van VodafoneZiggo naar 

KPN? 



 
 

 

1. Ja 

2. Nee 

 

Je krijgt zo waarschijnlijk veel meer respondenten die tot de doelgroep behoren, maar of je er blij mee 

moet zijn… 


