
Les 12 - Monitoring veldwerk (kwantitatief) en je opdrachtgever op de hoogte houden. Wat te doen 

als respons van het sample tegenvalt? 

Tijdens het veldwerk, dus de periode waarin je onderzoek door respondenten wordt ingevuld, is het van 

belang dat je in de gaten houdt of dit verloopt zoals gepland.  

Veldwerkperiode  

Om te beginnen moet je natuurlijk zorgen dat de totale N (het totale aantal respondenten dat je per on-

derzoek wil binnenhalen) op tijd behaald wordt. In sommige gevallen is het van belang dat de uitvraag 

gespreid gebeurt, dus bijvoorbeeld elke week een deel, maar in sommige gevallen is deze spreiding min-

der van belang. In het eerste geval wordt er vaak met plukjes gewerkt. Elke week stuur je aan een x aantal 

personen de vragenlijst. Het aantal respondenten dat je vraagt het onderzoek in te vullen is de ‘bruto N’, 

het aantal dat uiteindelijk de steekproef invult is de ‘netto N’. (zie afbeelding 1: bruto versus netto aantal 

respondenten). Het verschilt sterk per panel hoeveel respondenten gemiddeld daadwerkelijk invullen. Dit 

kan 70%, maar ook veel minder, soms zelfs maar 20%. Zorg altijd dat je netto N iets hoger is dan je eigen-

lijk nodig hebt, je zal wellicht nog respondenten moeten verwijderen bij het opschonen van de data. 

(Hierover in de volgende module meer). 

 

 
Afbeelding 1: Bruto versus netto aantal respondenten 

 

Van bepaalde groepen respondenten weten we dat zij minder actief invullen. Zo vullen jongeren minder 

actief in dan ouderen en ook personen met een migratieachtergrond zijn minder actief als respondent. Als 

het van belang is voor je onderzoek dat op deze achtergrondvariabelen een goede spreiding binnen komt, 

is het praktisch in een responsoverzicht (zie afbeelding 2: quota-overzicht) deze variabelen terug te laten 

komen, zodat je het goed in de gaten kan houden. (voorbeeld van een respons overzicht.) Per bedrijf ziet 

dit er verschillend uit, maar de inhoud zal ongeveer hetzelfde zijn). 



 

Afbeelding 2: quota-overzicht 

Quota 

Daarnaast zie je ook de gestelde quota’s terug. (Hierover hebben we gesproken in de les Steekproef 

trekken). Dit is het aantal waarop een bepaalde groep ‘afgestopt’ wordt. Met andere woorden, is de groep 

vol, dan kan er geen respondent meer bij. Maar op deze manier weet je ook in welke groepen je nog 

respondenten mist. (zie afbeelding 2: quota-overzicht, laatste kolom). 

Veldwerk sturen 

Wanneer een project vaker terugkomt kan je specifieker bijhouden in welke mate respondenten invullen 

en hierop acteren door de steekproef bij te stellen. Mocht uiteindelijk toch blijken dat de groepen niet 

helemaal gelijk binnen zijn gekomen, dan kun je de volgende dingen nog doen: 

 

- wegen: maar dit kan enkel bij een lichte afwijking (hierover zullen we nog eer bespreken in het 

onderdeel wegen) 

- een extra pluk uitsturen van de missende groep: hierdoor zal de planning verschuiven, dus 

bespreek of dit mogelijk is voordat je hiertoe beslist 

- Een reminder sturen 

- Een hogere beloning voor groepen die minder goed invullen 

- Bij een trend kan je erover nadenken of je je sample of panel kan aanvullen. 

Het verschilt hoe opdrachtgevers op de hoogte gehouden willen worden. Veel partijen hebben een tool 

waarmee opdrachtgevers het zelf kunnen bekijken. Niet iedereen gebruikt die echter, dus proactief op de 

hoogte stellen is altijd goed om te doen. Voorzie je problemen: tijdig overleggen met opdrachtgever. Nooit 

rooskleuriger maken dan het is. Consequenties goed doordenken en zelf oplossingen aandragen. 


