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In dit proefschrift wordt onderzocht wat voor effecten verschillende vragenlijstmodi 
kunnen hebben op participatie en antwoordgedrag. Er zijn experimenten opgezet om 
meer te weten te komen over de effectiviteit van het gebruik van meerdere vragenlijst-
modi om een hogere respons te behalen en om de representatie van groepen te verbe-
teren die moeilijk te enquêteren zijn. Echter, er dient ook rekening gehouden te worden 
met modespecifieke meetfouten die kunnen optreden door gebruik van verschillende 
vragenlijstmodi. Daarom is er ook onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende 
modi op antwoordgedrag met een speciale focus op satisficing en sociale wenselijkheid. 
Een aanvullende studie over sociale wenselijkheid is opgezet om de gevoeligheid van 
vragen voor sociaal (on)wenselijk antwoorden te bestuderen door middel van het 
gebruik van faking-experimenten.

In Hoofdstuk 1, de Algemene Introductie, wordt het onderwerp van dit proefschrift 
beschreven. Het begint met een introductie van het total survey error framework welke 
de complexiteit van het uitvoeren van vragenlijstonderzoek laat zien. Dit conceptuele 
raamwerk ontrafelt vragenlijstfouten door de volgende concepten apart te behandelen: 
dekking, steekproeftrekking, (non)-respons, specificatie, meten en het verwerken van 
de data. Het hoofdstuk gaat verder met de bespreking van het non-respons probleem 
met een specifieke focus op de lage respons van groepen die moeilijk te enquêteren 
zijn. Een doelgerichte vragenlijstbenadering (targeting) zou kunnen helpen bij het ver-
hogen van de representatie van deze groepen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 
steekproefeenheden wellicht een voorkeur hebben voor een vragenlijstmode. Daarom 
is het zinvol om verschillende vragenlijstmodi doelgericht in te zetten om groepen 
die moeilijk te enquêteren zijn te benaderen (mode-targeting). Echter, voordat mode-
targeting ingezet kan worden is het eerst noodzakelijk om onderzoek te doen naar de 
mode-voorkeuren van steekproefeenheden. Wanneer hun mode-voorkeur bekend is 
kan vervolgens over worden overgegaan op mode-targeting. Door het gebruik van ver-
schillende vragenlijstmodi kan echter ook modespecifiek gedrag optreden wat het lastig 
maakt om de data van de modi te vergelijken. Modi kunnen bijvoorbeeld verschillen in 
de intensiteit van satisficing-gedrag en sociaal wenselijk antwoorden. Speciale aandacht 
wordt besteed aan sociale wenselijkheid aangezien er maar weinig methodologische 
studies zijn waarin experimenten zijn uitgevoerd om de gevoeligheid van vragen voor 
sociaal wenselijk antwoorden vast te stellen. Ten slotte is er geconcludeerd dat meer 
onderzoek nodig is naar hoe verschillende vragenlijstmodi een bijdrage kunnen leveren 
aan een verbetering van de representatie van groepen die moeilijk te enquêteren zijn en 
hoe deze modi antwoordgedrag beïnvloeden.

Het werk in Hoofdstuk 2 snijdt aan hoe vragenlijst eigenschappen (survey design fea-
tures) kunnen bijdragen aan de representatie van moeilijke groepen voor enquêteparti-
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cipatie. In deze theoretische bijdrage worden verschillende doelgerichte mogelijkheden 
voorgesteld die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van een vragenlijst om 
zo de representatie van groepen die moeilijk te enquêteren zijn te verbeteren. Twee 
specifieke vragenlijst-designs worden behandeld welke behulpzaam kunnen zijn bij het 
identificeren van effectieve doelgerichte survey design features, namelijk het responsive 
design en het panel design. Vervolgens wordt de survey design feature mode uitgebreid 
besproken. Aangezien eerdere studies hebben aangetoond dat steekproefeenheden 
mogelijk een mode-voorkeur hebben, zou mode-targeting een positief effect kunnen 
hebben op de representatie van groepen die moeilijk te enquêteren zijn. In dit hoofd-
stuk worden de eerdere studies over mode-voorkeuren besproken. Vervolgens wordt 
er benadrukt dat het belangrijk is om meer te weten te komen over mode-voorkeuren 
voor mode-targeting mogelijkheden in de toekomst.

Het onderzoek dat wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 3 richt zich op de effecten van 
een mode-keuze op respons en respons mode-voorkeuren van groepen die moeilijk te 
enquêteren zijn: jongvolwassenen, huishoudens met meer dan één voltijdswerkende, 
inwoners van grote steden, en etnische minderheden. In het experiment wordt de 
steekproefeenheden een mode-keuze aangeboden. De studie laat een significant effect 
zien voor de mode-voorkeur van voltijdswerkenden en jongvolwassenen; wanneer deze 
respondenten persoonlijk worden benaderd kiezen zij vaker voor een webvragenlijst 
dan een persoonlijk interview. De studie laat geen significant effect zien voor mode-
keuze op de bereidheid tot deelname.

In Hoofdstuk 4 wordt een experiment gepresenteerd waarin antwoordgedrag in een 
videowebvragenlijst is onderzocht. Dit gedrag is vergeleken met antwoordgedrag van 
een traditionele webvragenlijst, een persoonlijk interview (computer-assisted perso-
nal interview), en een telefonisch interview (computer-assisted telephone interview). 
Analyses van de data laten gemengde resultaten zien. Een lager aantal ‘weet niet’ 
antwoorden is gevonden in de persoonlijke en telefonische interviews in vergelijking 
met de videowebvragenlijst. Er zijn geen significante mode-effecten gevonden voor 
non-differentiatie. Voor sociale wenselijkheid zijn er vooral kleine en niet-significante 
effecten gevonden tussen de videowebvragenlijst en de andere modi. Over het algemeen 
laten de resultaten van deze studie zien dat antwoordgedrag in videowebvragenlijsten 
meer lijkt op gedrag in traditionele webvragenlijsten dan in persoonlijke en telefoni-
sche interviews.

In Hoofdstuk 5 wordt bestudeerd hoe de gevoeligheid van vragen voor sociaal wenselijk 
antwoorden kan worden vastgesteld middels het gebruik van faking-experimenten. 
Voor diverse vragenlijstmanipulaties zijn verschillen in gemiddelden en variantie on-
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derzocht. In de faking-experimenten zijn respondenten geïnstrueerd om of alleen maar 
sociaal wenselijk te antwoorden (faking-good) of om alleen maar sociaal onwenselijk 
te antwoorden (faking-bad). In alle experimenten verschillen de gemiddelden van 
de fake-good en fake-bad condities significant van elkaar, wat aangeeft dat de vragen 
sociaal wenselijke connotaties hebben. Antwoordgedrag in de fake-bad conditie lijkt 
extremer en ook is de variantie in deze conditie systematisch hoger dan in de fake-
good conditie. Dit kan erop duiden dat er minder overeenstemming bestaat over wat 
een sociaal onwenselijk antwoord is dan over wat een sociaal wenselijk antwoord is. 
Verschillen tussen de faking-condities zijn ook gevonden voor de verschillende groepen 
respondenten (studenten in vergelijking met ouderen), dit impliceert dat overtuigingen 
aangaande sociaal (on)wenselijk antwoorden verschillen per respondentgroep.

Hoofdstuk 6 vat de belangrijkste resultaten samen van de studies die zijn uitgevoerd 
in hoofdstukken 2-5 en bediscussieert de uitkomsten. De studies laten zien dat mode-
keuze geen significant effect heeft op de bereidheid tot participatie. Voor twee groepen 
die moeilijk te enquêteren zijn, voltijdswerkenden en jongvolwassenen, is er een mode-
voorkeur gevonden voor de webvragenlijst. Het uitleggen van verschillen tussen modi 
wat betreft satisficing-gedrag en sociaal wenselijk antwoorden blijkt ingewikkeld te 
zijn. Echter, over het algemeen laten de resultaten zien dat antwoordgedrag in video-
webvragenlijsten meer lijkt op traditionele webvragenlijsten dan op gedrag dat wordt 
vertoond in persoonlijke- en telefonische interviews. Wat betreft sociale wenselijkheid 
is er gevonden dat er minder overeenstemming is over wat sociaal onwenselijke ant-
woorden zijn dan wat sociaal wenselijke antwoorden zijn. Vervolgens worden er voor-
stellen gedaan voor toekomstige studies die kunnen worden opgezet met betrekking 
tot het onderzoek naar de methodologie van vragenlijsten en er worden suggesties ge-
geven voor de vragenlijstpraktijk. Toekomstige studies doen er verstandig aan om zich 
te richten op de reden waarom steekproefeenheden een mode kiezen. Verder zou het 
effect van mode-targeting onderzocht moeten worden wanneer er genoeg informatie is 
verkregen wat betreft de mode-voorkeur van specifieke groepen. Daarnaast zouden op-
genomen interviewer-respondent interacties een waardevolle bijdrage kunnen leveren 
in het verklaren van satisficing en sociale wenselijkheid verschillen tussen modi. Voor 
de vragenlijstpraktijk wordt geadviseerd om jongvolwassenen een webvragenlijst aan 
te bieden die geschikt is voor meerdere apparaten (laptop, mobiele telefoon, tablet). 
Ten slotte is het erg belangrijk om vragen te pre-testen voor mogelijke mode-effecten 
en voor hun gevoeligheid voor sociaal wenselijk antwoorden middels het gebruik van 
faking-experimenten.






