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Mijnheer de Rector Magnificus, 
 
Dames en heren, 
 
 
De titel van mijn leerstoel bevat twee woorden waarvan één woord bij een groot 
deel van de aanwezigen wellicht enige kriebels geeft: econometrie. Econometrie 
is de discipline binnen de economische wetenschap die zich richt op het 
kwantificeren, ofwel het in getallen uitdrukken, van de relaties tussen 
economische grootheden. Econometrie kan het beste worden omschreven als de 
wetenschap van het economisch modelleren. Met een flinke dosis technieken uit 
de wiskunde, de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek. Begrijpt u wel?  
 
Misschien is het nog steeds vaag voor u, maar ik laat het hier even bij. Ik wil 
namelijk naar het tweede woord: dataverzameling. Ook dat is misschien niet 
meteen duidelijk. Maar als ik begin over die meneer of mevrouw die u tijdens het 
avondeten belt om een paar vragen te stellen, dan begrijpt u waarschijnlijk al 
beter wat ik bedoel. Let wel, ik heb het nu niet over de pensioenadviseur of de 
energiemaatschappij. Zij stellen u ook vragen, maar dan met het doel om u te 
overtuigen in te gaan op de zoveelste fantastische aanbieding. Een totaal andere 
discipline, kan ik u zeggen. 
 
Ik heb het over dataverzameling ten behoeve van de wetenschap. ‘Een paar 
vragen stellen en de antwoorden registreren, dat kan toch iedereen?’ zult u 
misschien denken. Maar ik zal met een paar klassieke voorbeelden aangeven dat 
het verzamelen van goede gegevens best een lastige klus kan zijn. 
 
Empirische econometrische modellen hebben behoefte aan data. Soms zijn deze 
data beschikbaar uit registerbestanden, maar vaak worden nieuwe gegevens 
verzameld door middel van een enquête. De verzamelde gegevens vormen de 
fundamenten voor het empirische onderzoek. Mijn vader, die zijn hele leven in de 
bouwsector vele fundamenten voor huizen en gebouwen heeft gelegd, weet als 
geen ander dat als het fundament niet deugt, het weinig zinvol is om het 
bouwtraject voort te zetten. Als het fundament, een dataset, voor een empirisch 
onderzoeksproject ontbreekt of niet deugt, dan heeft het geen zin om het 
onderzoek te gaan uitvoeren. Doe je dat wel, dan zijn de resultaten 
onbetrouwbaar en worden bijvoorbeeld beleidsbeslissingen gebaseerd op foutieve 
uitgangspunten. Toch besteden lang niet alle wetenschappers die toegepast 
onderzoek uitvoeren voldoende aandacht aan een goed fundament. Zij 
beschouwen de beschikbare of verzamelde data als een gegeven. Deze 
toegepaste onderzoekers zijn soms niet eens bij het dataverzamelingstraject 
betrokken. Toch hebben ze een groot probleem als de data niet in orde zijn. Wat 
kan er dan zoal misgaan? Met drie voorbeelden neem ik u mee in 
dataverzamelingsland. 
 
 
 
VOORBEELD 1: EEN GESLOTEN VRAAG 
 
In het eerste voorbeeld leg ik u een gesloten vraag voor. Een gesloten vraag is 
een vraag waarbij de respondent de keuze krijgt uit een vooraf gedefinieerde lijst 
van antwoorden. Het is verleidelijk om het experiment hier daadwerkelijk met u 
uit te voeren. Maar aangezien er nogal wat slimmeriken in de zaal zitten, 
waaronder ook personen die dit voorbeeld uit de literatuur kennen, zie ik daarvan 
af. Ik stel de vraag en leg het meteen uit. 
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Hoeveel uur per dag kijkt u doorgaans tv?

1. minder dan 0,5 uur

2. 0,5 - 1 uur

3. 1 uur - 1,5 uur

4. 1,5 uur - 2 uur

5. 2 uur - 2,5 uur

6. meer dan 2,5 uur

 
Figuur 1 

 
 
De vraag luidt als volgt: ‘Hoeveel uur per dag kijkt u doorgaans tv?’ (zie figuur 
1). De vraag lijkt eenvoudig, maar is knap lastig te beantwoorden. Probeer het 
zelf maar eens. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand van u het exacte antwoord 
weet. U beschouwt uzelf misschien niet als tv-verslaafde, maar toch: tv-kijken 
doe je iedere dag. De meeste mensen zien zichzelf al snel als een ‘gemiddelde’ 
tv-kijker. De neiging bestaat dan om de getoonde antwoordcategorieën als 
referentiekader te beschouwen en in het onderhavige geval categorie 3 of 4 (één 
tot twee uur) te kiezen. Hetzelfde geldt voor diegenen die zichzelf bestempelen 
als ‘minder dan of meer dan gemiddelde tv-kijker’. Zij kiezen de onderkant dan 
wel de bovenkant van de getoonde schaal. 
 
Stelt u zich nu eens voor dat de onderzoeker andere antwoordcategorieën had 
gekozen. De vraag blijft dus exact hetzelfde, maar de antwoordcategorieën 
wijzigen (zie figuur 2).  
 
De groep respondenten die zichzelf als een ‘gemiddelde’ tv-kijker ziet en de 
getoonde antwoordcategorieën als referentiekader neemt, kiest nu weer categorie 
3 of 4. In plaats van ‘één tot twee uur’ antwoordt hij nu dus ‘drie tot vier uur’. 
Dezelfde vraag, dezelfde respondent, maar toch een ander antwoord. Hieruit 
blijkt dat de vragensteller grote invloed heeft op de uitkomsten. 
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Hoeveel uur per dag kijkt u doorgaans tv?

1. minder dan 2,5 uur

2. 2,5 - 3 uur

3. 3 uur - 3,5 uur

4. 3,5 uur - 4 uur

5. 4 uur - 4,5 uur

6. meer dan 4,5 uur

 
Figuur 2 

 
 
Dit effect van de gebruikte antwoordcategorieën hebben Norbert Schwarz en co-
auteurs in 1985 al beschreven in een artikel dat verscheen in de Public Opinion 
Quarterly [1]. Schwarz en co-auteurs stelden eerdergenoemde vraag aan 132 
Duitsers van 18 jaar en ouder. Een willekeurig gekozen deel van de respondenten 
kreeg de lage responsschaal en de overigen kregen de hoge responsschaal. In 
geval van de lage responsschaal antwoordde 16,2% van de respondenten dat zij 
meer dan 2,5 uur per dag tv-kijken, terwijl dat percentage in geval van de hoge 
responsschaal 37,5% is; een verschil van ruim 21%. In een vergelijkbare studie 
van Todd Rockwood en co-auteurs [2] werd een soortgelijk resultaat verkregen, 
zowel bij een schriftelijke enquête als bij een telefonische enquête. Beide studies 
waren gebaseerd op een relatief kleine steekproef onder studenten. Vera Toepoel, 
Corrie Vis, Arthur van Soest en ik hebben het experiment herhaald bij een grote, 
heterogene steekproef van respondenten, bevraagd via internet [3]. Omvang en 
samenstelling van de steekproef waren dus anders, evenals de manier van 
bevraging. Ook wij vonden een duidelijk en significant verschil tussen de twee 
verschillende antwoordschalen. In ons geval gaf 22% van de respondenten bij 
een lage responsschaal aan meer dan 2,5 uur per dag tv te kijken, terwijl dat bij 
de hoge responsschaal maar liefst 53,6% was; een verschil van meer dan 30%. 
 
Juist bij alledaagse, regelmatig voorkomende activiteiten is het effect van een 
responsschaal duidelijk aanwezig. De onderzoeker kan in dit geval beter kiezen 
voor een open vraag of ervoor zorgen dat de getoonde antwoordcategorieën 
overeenkomen met de verdeling in de populatie. Respondenten die de 
antwoordcategorieën als referentiekader beschouwen, worden in dat geval niet op 
het verkeerde been gezet. Een onzorgvuldige onderzoeker krijgt vertekende 
antwoorden. En nog erger: een manipulatieve onderzoeker krijgt wat hij wil laten 
zien. 
 
U zult zich wellicht afvragen waarom het belangrijk is om te weten hoeveel uur 
iemand doorgaans tv kijkt. Voorbeelden die met gezondheid, kredietcrisis of 
integratie te maken hebben, zijn immers meer aansprekend en lenen zich beter 
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voor het onderstrepen van maatschappelijk belang. Dat weet ik ook wel. Echter, 
ik houd het voor nu nog even simpel. We zijn nog maar net begonnen! 
 
VOORBEELD 2: GEBRUIK VAN PLAATJES 
 
Een tweede voorbeeld. Vooral door de introductie van internet als mogelijke 
methode van dataverzameling is het gebruik van plaatjes of figuren in 
vragenlijsten flink toegenomen. Het doel of de functie van plaatjes kan 
verschillend zijn [4]. Zo kan een plaatje de kern van de vraag zelf zijn, 
bijvoorbeeld bij de evaluatie van gebruikt beeldmateriaal in reclamecampagnes, 
banners of logo’s. Onderzoekers kunnen plaatjes ook gebruiken om de gestelde 
vraag te verduidelijken. Bijvoorbeeld als de getoonde antwoordcategorieën 
specialistische termen bevatten. Maar plaatjes kunnen ook ‘zo maar’ in 
vragenlijsten staan, puur om de vragenlijst leuker en aantrekkelijker te maken. 
 
In het algemeen, maar vooral voor deze laatste categorie is het van belang om te 
laten zien wat het effect van het gebruik van plaatjes in enquêtes kan zijn. 
Plaatjes kunnen een ongewenst effect veroorzaken waarvan de ontwerper van de 
enquête zich niet bewust is. Mick Couper en co-auteurs beschrijven in hun artikel 
in de Public Opinion Quarterly onder andere het volgende voorbeeld [5]. De vraag 
aan de respondent luidt: ‘Hoe vaak bent u in de afgelopen maand uit eten 
geweest?’ De respondent moet hier het aantal etentjes buiten de deur invullen. 
De ontwerper van de vragenlijst kan overwegen als verfraaiing een plaatje toe te 
voegen (zie het voorbeeld in figuur 3). Het plaatje is niet identiek aan het plaatje 
dat Couper en collega’s hebben gebruikt, maar geeft wel hetzelfde weer: een 
plaatje van een chique restaurant. 
 
 

Hoe vaak bent u in de afgelopen maand 
uit eten geweest?

aantal: 

 
Figuur 3 

 
 
Onbedoeld geeft de ontwerper van de enquête hier extra informatie. Hij geeft met 
het plaatje aan dat de respondent bij de beantwoording van de vraag moet 
denken aan die momenten waarbij ‘uit eten’ plaatsvond in een chique restaurant. 
De ontwerper van de enquête had even goed een plaatje kunnen gebruiken als in 
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figuur 4. Op dit plaatje wordt een vrouw en kind getoond die smullen van een 
hamburger met friet en pasta. Het begrip ‘uit eten’ betekent nu plotseling iets 
anders en de respondent zou een veel ruimere definitie van ‘uit eten’ kunnen 
hebben. Ook bezoekjes aan fastfoodketens tellen nu blijkbaar mee. 
 
 

Hoe vaak bent u in de afgelopen maand 
uit eten geweest?

aantal: 

 
Figuur 4 

 
 
Uit het experiment van Mick Couper en zijn co-auteurs bleek dat respondenten bij 
het plaatje met het chique restaurant invulden dat ze gemiddeld 9,9 maaltijden 
buiten de deur nuttigden. Bij een plaatje van een persoon die in de auto een 
hamburger at, waren dat er 13,6. Zonder plaatje was het gemiddeld aantal 
geconsumeerde maaltijden buitenshuis 12,0. Even terzijde, deze aantallen lijken 
voor u wellicht aan de hoge kant, maar dat is waarschijnlijk te verklaren door een 
cultuurverschil. Recentelijk voerden Vera Toepoel en Mick Couper een 
vergelijkbare studie uit bij een panel van Nederlandse huishoudens en hieruit 
kwamen veel lagere aantallen [6]. Maar ook in het geval van de Nederlandse 
respondent was het aantal significant verschillend tussen de vraag met een 
plaatje van een chique restaurant en dezelfde vraag met een plaatje van een 
persoon die in de auto een hamburger consumeert. 
 
Punt is dus dat het plaatje het antwoord op de vraag beïnvloedt. En blijkbaar blijft 
het niet bij deze ene vraag. Uit vervolgvragen in de studie van Couper en zijn co-
auteurs bleek dat de groep die het plaatje van een chique restaurant had gezien 
vaker rapporteerde van de laatste maaltijd te hebben genoten dan de groep die 
het fastfoodplaatje te zien kreeg. Ook rapporteerde de eerstgenoemde groep 
gemiddeld meer geld te hebben uitgegeven aan de laatste maaltijd buitenshuis. 
 
Nog een voorbeeld gebaseerd op werk van Mick Couper en collega’s waarbij de 
context van een vraag door een plaatje kan veranderen [7]. In dit voorbeeld 
wordt de respondent gevraagd aan te geven hoe gezond hij zich voelt. Deze 
vraag is wederom voorzien van een plaatje (zie figuur 5 en 6). 
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Is, naar uw mening, uw gezondheid op 
dit moment ...

1. uitstekend

2. heel goed

3. goed

4. redelijk

5. slecht

 
Figuur 5 

 
 

Is, naar uw mening, uw gezondheid op 
dit moment ...

1. uitstekend

2. heel goed

3. goed

4. redelijk

5. slecht

 
Figuur 6 

 
 
De plaatjes zijn ook nu weer niet identiek aan de plaatjes die Couper en collega’s 
hebben gebruikt, maar ze geven hetzelfde weer. Figuur 5 toont de vraag met een 
plaatje van twee gezonde, fitte jonge mensen die aan het joggen zijn. Figuur 6 
toont exact dezelfde vraag maar dan met een plaatje van een vrouw in een 
ziekenhuisbed. Consistent met de literatuur over contexteffecten, vonden Couper 
en collega’s een significant contrasteffect. De groep respondenten die het plaatje 
van de zieke vrouw te zien kreeg, gaf aan zich gezonder te voelen dan de groep 
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respondenten die het plaatje zag van een fitte vrouw die aan het joggen was. Het 
verschil was substantieel: 43% van de respondenten gaf bij het plaatje van de 
fitte vrouw aan in goede tot uitstekende gezondheid te verkeren, terwijl 58% van 
de respondenten hun gezondheid een kwalificatie gaven van zeer goed tot 
uitstekend bij het plaatje van een zieke vrouw. Bij het beantwoorden van de 
vraag vergelijken respondenten zich dus blijkbaar met de persoon op het plaatje. 
Mensen voelen zich veel gezonder vergeleken met de zieke vrouw, maar 
krabbelen enigszins terug bij het zien van de fitte, joggende jongeren. 
 
Duidelijk is dus dat onderzoekers voorzichtig moeten zijn met het opnemen van 
plaatjes in hun vragenlijsten. De eerder genoemde onderzoekers uit de Verenigde 
Staten verwijzen met het oog hierop naar het derde door Rod Stewart 
uitgebrachte album in het jaar waarin ik ben geboren. Dit album draagt de titel 
‘Every picture tells a story’. En juist daarvan moeten ontwerpers en onderzoekers 
die vragenlijsten opstellen zich terdege bewust zijn. 
 
 
VOORBEELD 3: VOLGORDE EN FORMAT VAN ANTWOORDCATEGORIEËN 
 
Nu voorbeeld 3. Even terug naar die meneer of mevrouw die u ’s avonds tijdens 
de maaltijd aan de lijn krijgt. Als u uit beleefdheid samen de vragenlijst 
doorneemt, is de kans groot dat u bij sommige vragen met een lijst van 
mogelijke (ongeordende) antwoordcategorieën eerder geneigd bent om één van 
de laatste antwoordmogelijkheden te kiezen. Zeker als u al aardig op leeftijd bent 
en uw cognitieve vaardigheden wat minder zijn geworden. Dit effect staat bekend 
als het zogenoemde ‘recency-effect’. Wat u het laatst hoort, blijft hangen. 
 
De tegenhanger van dit effect is het ‘primacy-effect’. Dit effect treedt op als een 
respondent geneigd is een antwoordcategorie uit het begin van de lijst van 
mogelijke antwoorden te kiezen [8]. Onderzoek naar volgorde-effecten is al meer 
dan een halve eeuw oud. Het is eenvoudig aan te tonen door in een experiment 
te variëren met de volgorde van de antwoordcategorieën. Indien er sprake is van 
een primacy effect dan zullen de eerste antwoordcategorieën vaker worden 
gekozen, ongeacht het specifieke antwoord. Als verklaring voor het primacy-
effect wordt het gebrek aan motivatie van de respondent opgevoerd. Zodra een 
antwoord enigszins in de buurt komt van het ‘echte’ antwoord dat een respondent 
zou moeten geven, dan vindt hij het al snel acceptabel. In dat geval kiest hij dat 
antwoord en gaat verder (satisficing). Dat is voor de onderzoeker bijzonder 
vervelend, want hij is op zoek naar het exacte, juiste antwoord. 
 
Net als in voorgaande voorbeelden is de keuze van de onderzoeker die de 
vragenlijst ontwerpt dus van invloed op de gekozen antwoorden. Deze invloed 
verschilt per methode van bevraging. Zo treffen we recency-effecten – de neiging 
om één van de laatste antwoordmogelijkheden te kiezen – vooral aan bij 
telefonische interviews. Bij schriftelijke interviews treedt eerder een primacy-
effect op, net als bij persoonlijke (face-to-face) interviews waarbij de respondent 
een keuze maakt uit een lijst van antwoordmogelijkheden die tijdens het 
interview op een kaart wordt getoond. 
 
Dataverzameling via internet is ook niet immuun voor volgorde-effecten. 
Vergelijkbaar met schriftelijke enquêtes speelt ook bij internetvragenlijsten vooral 
het primacy-effect een rol. Bij internetvragenlijsten zijn er vele mogelijkheden om 
de antwoordcategorieën visueel weer te geven. Een lijst met keuzerondjes komt 
nog het dichtst in de buurt van een schriftelijke antwoordenlijst. Deze 
keuzerondjes worden ook wel radio buttons genoemd. Deze benaming is ontstaan 
vanwege de analogie met ouderwetse autoradio's, die een paar 
voorkeuzeknoppen naast elkaar hadden. Zodra een knop werd ingedrukt, sprong 
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een andere ingedrukte knop weer terug. Maar dit even terzijde. Om ruimte te 
besparen wordt in internetvragenlijsten nogal eens gebruikgemaakt van 
dropdown-menu’s in plaats van radio buttons. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
deze menu’s het primacy-effect zelfs versterken [9]. 
 
Figuur 7 toont drie verschillende manieren om een vraag in een 
internetvragenlijst op het scherm te tonen. De eerste manier, een lijst met 
keuzemogelijkheden (radio buttons) neemt de meeste plaats in beslag. Een 
dropdown-menu is een alternatief dat veel wordt gebruikt in 
internetvragenlijsten. Hiervoor is minder ruimte nodig. Figuur 7 geeft twee 
mogelijkheden voor een dropdown-menu. Bij de eerste mogelijkheid worden geen 
antwoordmogelijkheden getoond en moet de respondent eerst klikken voordat hij 
een antwoord kan kiezen. Om alle antwoorden te kunnen bekijken, moet de 
respondent ook nog naar beneden scrollen. Bij de tweede mogelijkheid (ook wel 
listbox genoemd) worden de eerste vijf antwoordmogelijkheden meteen getoond, 
maar moet de respondent net zoals in het voorgaande geval naar beneden 
scrollen om ook de laatste antwoordmogelijkheden te bekijken. 
  
 

1 2 3

 
Figuur 7 

 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat in alle drie de gevallen sprake kan zijn van 
primacy-effecten [9]. Dit effect is het grootst bij het dropdown-menu (of listbox) 
waarbij de eerste vijf antwoordcategorieën meteen in beeld staan. Respondenten 
kiezen eerder de antwoorden die ze meteen in beeld krijgen. Omdat in het 
onderzoek de volgorde van de antwoordcategorieën willekeurig is gekozen, wordt 
dit effect niet veroorzaakt door de specifieke keuze die is gemaakt voor de 
getoonde dan wel niet-getoonde antwoorden. 
 
Een meer geavanceerde manier om het invulgedrag van een respondent te 
bestuderen, is eyetracking. Geavanceerde apparatuur registreert in dit geval 
precies waar de respondent op het scherm kijkt. Galesic en Yan geven een 
overzicht van de mogelijkheden van eyetracking om het responsproces te 
bestuderen [10]. Zij halen in hun overzichtsartikel eerder uitgevoerd werk aan 
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[11] waarin wordt aangetoond dat respondenten meer tijd besteden aan het 
bekijken van de eerste antwoordmogelijkheden. Hoe langer ze naar de 
antwoorden kijken, des te groter is de neiging deze antwoordmogelijkheden te 
kiezen. Met behulp van eyetracking werd ook duidelijk dat een deel van de 
respondenten niet eens naar de laatste antwoordmogelijkheden kijkt. Bij een 
vraag over de meest gewenste eigenschap van een kind, bekeek 10% van de 
respondenten niet naar de laatste twee van de twaalf antwoordmogelijkheden. Bij 
een vraag over het vertrouwen in politiebeambten keek slechts 54% (!) naar de 
laatste antwoordmogelijkheid. In geval van een dropdown-menu waarbij de 
eerste vijf antwoordcategorieën werden getoond, bleek zelfs meer dan 40% niet 
naar beneden te scrollen. Deze respondenten hebben dus een substantieel deel 
van de antwoordmogelijkheden nooit gezien. En laten de dataverzamelaar en 
onderzoeker denken dat het fundament voor hun onderzoek prima in orde is. 
 
Ik heb nu met enkele voorbeelden laten zien dat het opstellen van een 
betrouwbare vragenlijst nog niet zo eenvoudig is. De keuze van de 
antwoordcategorieën, de volgorde en het format waarin de vragen worden 
gepresenteerd, kunnen van invloed zijn op de uiteindelijk verkregen antwoorden. 
Ook het gebruik van plaatjes in vragenlijsten kan ongewenste effecten hebben. 
Het is al met al zaak om bij de constructie van vragenlijsten bijzonder alert te zijn 
en verder onderzoek naar de effecten van allerlei aspecten die een rol bij 
vragenlijstconstructie spelen uit te voeren.  
 
Voor wat betreft het onderwerp vragenlijstconstructie laat ik het hierbij. Dit is 
feitelijk maar één van de onderdelen van een volledig proces van 
dataverzameling. Ik vervolg mijn rede met de onderdelen ‘steekproef’ en 
‘methode van bevraging’. 
 
 
DE STEEKPROEF 
 
Het zou geweldig zijn als we voor ieder onderzoek de hele (doel)populatie zouden 
kunnen bevragen. Dat is in de praktijk echter niet te realiseren. Daarom wordt er 
in de regel een steekproef uit de doelpopulatie getrokken. Er zijn grofweg twee 
soorten steekproeven: kanssteekproeven en niet-kanssteekproeven. Alleen bij 
kanssteekproeven is het mogelijk uitspraken te doen over de nauwkeurigheid van 
de resultaten. Bij niet-kanssteekproeven is er weinig tot geen inzicht in deze 
nauwkeurigheid. Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld quota-steekproeven nuttig 
kunnen zijn om in experimentele situaties verbanden te ontdekken. Veel van de 
studies waaraan ik refereerde waren gebaseerd op een kleine groep studenten.  
 
Kwalijker wordt het als op basis van niet-kanssteekproeven zogenaamde 
nauwkeurige uitspraken over de Nederlandse bevolking worden gedaan. Een 
voorbeeld daarvan is 21minuten.nl. In dit internetonderzoek naar de toekomst 
van Nederland worden de resultaten gebaseerd op spontane deelname. In de 
editie van 2009 deden 80.000 Nederlanders mee. Deze 80.000 Nederlanders zijn 
niet zorgvuldig geselecteerd, maar meldden zichzelf spontaan aan en vulden op 
eigen initiatief de vragenlijst in. De initiatiefnemers van 21minuten.nl, McKinsey 
en De Publieke Zaak, schrijven keurig op hun website dat ze zich hiervan bewust 
zijn. Maar door elke respondent een weegfactor te geven, zijn plots alle 
steekproefproblemen opgelost. Na herweging kunnen de gepresenteerde 
uitkomsten worden beschouwd als een goede afspiegeling van de meningen van 
de leeftijdsgroep van 15- tot en met 69-jarigen in Nederland. Deze uitspraak kent 
geen wetenschappelijke onderbouwing. De onderzoeker heeft met zichzelf 
aangemelde respondenten geen enkele controle over de steekproef. En zolang er 
groepen Nederlanders zijn die met een kans gelijk aan nul in de steekproef 
terecht komen, heeft herweging – zeker voor deze groep – geen enkele zin. 
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Het moet gezegd: de initiatiefnemers van 21minuten.nl doen wel hun best iets 
aan de bezwaren van de niet-kanssteekproef te doen. Ze lijken deze bezwaren 
uiterst serieus te nemen. Initiatieven om met referentiesurveys de vertekening te 
verminderen, geven hier enige blijk van. De variantie van de schatters wordt 
echter, zoals aangetoond door Jelke Bethlehem, gedomineerd door de variantie in 
de kleinste steekproef [12]. Het voordeel van de grote omvang van de steekproef 
gaat dus verloren. Oftewel: de effectieve steekproefomvang wordt veel kleiner. 
De enquête met een imponerende hoeveelheid vragen, ingevuld door 80.000 
Nederlanders, had dus evengoed achterwege kunnen blijven. 
 
In hetzelfde rijtje kunt u wat mij betreft Peil.nl van Maurice de Hond plaatsen. 
Ook hij werkt met een groot vrijwilligerspanel; met een paar muisklikken kunt u 
lid worden. In het kort legt De Hond op zijn website zijn onderzoeksopzet uit. Hij 
geeft zelf aan dat, ik citeer: “... polls die – vaak – op internet plaatsvinden en die 
alleen zijn gebaseerd op mensen die een bepaalde website bezochten en vrijwillig 
mee zijn gaan doen kunnen zonder verdere bewerkingen geen aanspraak doen op 
representativiteit voor alle Nederlanders.” Voor verkiezingsonderzoek ontwikkelde 
De Hond al in 1976 de correctiemethode ‘Methode-De Hond’. Voor onderzoek 
uitgevoerd via Peil.nl hanteert hij echter een andere methode. Vooraf selecteert 
hij een zodanig deel van het grote vrijwilligerspanel, waardoor er ten aanzien van 
de bekende persoonlijke kenmerken sprake is van representativiteit. Mocht het 
bij binnenkomst van de resultaten nodig zijn, dan wordt er nog herwogen. Of 
zoals De Hond het op zijn website schrijft: ‘bijgewogen’. Om zijn aanpak te 
evalueren en zo goed mogelijk aan te scherpen, voert De Hond met enige 
regelmaat hetzelfde onderzoek ook nog eens uit via een telefonische enquête. 
Allemaal stoere initiatieven, maar Peil.nl is en blijft gebaseerd op een niet-
kanssteekproef en het is daarom onmogelijk om iets zinnigs te zeggen over de 
nauwkeurigheid van de gevonden resultaten. Ik sluit mij daarom volmondig aan 
bij hooggeleerde Joop van Holsteyn. Hij schreef op dinsdag 3 maart van dit jaar 
in NRC Handelsblad het stuk: ‘De peiling van Maurice de Hond deugt niet’ [13]. 
 
Natuurlijk is het ieders recht om data te verzamelen. De media zijn verzot op 
allerlei peilingen. Naar mijn mening zijn zij mede verantwoordelijk voor de 
aanhoudende – en zelfs toenemende – berichtgevingen gebaseerd op de eerder 
genoemde niet-kanssteekproeven. Kritiek is er ook. Zo uitte hoofdredacteur Harm 
Taselaar van RTL Nieuws zijn ontevredenheid over de peiling voor de landelijke 
Tweede Kamerverkiezingen in november 2006. En ook Hans Laroes, 
hoofdredacteur van het NOS-journaal, bekritiseerde de betrouwbaarheid van de 
peilingen [14]. Het is echter de vraag hoe oprecht deze kritiek is. Natuurlijk is er 
een formele reactie noodzakelijk als blijkt dat het gebrachte ‘nieuws’ niet klopt. 
Maar als vervolgens iedereen op de straat erover praat, is dat dan niet perfecte 
reclame? Volgende keer doen ze weer precies hetzelfde. 
 
Doen wij het als wetenschappers dan zo veel beter? We proberen in ieder geval te 
vertrekken vanuit een kanssteekproef. Er is dan geen sprake van zelfselectie en 
de onderzoeker heeft inzicht in de nauwkeurigheid van de verkregen resultaten. 
Maar zelfs in geval van een kanssteekproef kunnen er nog steeds fouten optreden 
in het dataverzamelingstraject. 
 
Een steeds groter wordend probleem, mondiaal gezien maar zeker ook in 
Nederland, is de responsmoeheid. Respondenten weigeren steeds vaker om mee 
te doen aan enquêtes. Non-respons wordt daarmee een steeds groter probleem. 
Ook bereikbaarheid speelt een factor. Denk aan de alleenstaande, 
carrièremakende jongere zonder vaste telefoonverbinding. Hij of zij is lastig te 
bereiken. Er is en wordt nog steeds veel onderzoek gedaan om inzicht te krijgen 
in de gevolgen van non-respons. Daarnaast worden er tal van experimenten 
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uitgevoerd in de hoop de non-respons te reduceren, zoals experimenten waarbij 
het effect van financiële prikkels centraal staat. Ook hier is aandacht nodig om de 
scheuren in het fundament voor goed empirisch onderzoek in kaart te brengen en 
zo veel mogelijk te dichten. 
 
Een ander groot probleem bij het trekken van een nette kanssteekproef, is het 
ontbreken van een goed steekproefkader. Telefoonregisters zijn niet goed 
bruikbaar meer. Een groot deel van de Nederlandse bevolking beschikt alleen nog 
maar over een mobiele in plaats van vaste aansluiting [15]. Registers met 
complete vertegenwoordiging van mobiele nummers of e-mailadressen zijn er 
(nog) niet. Het best beschikbare kader voor een volksvertegenwoordiging is de 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het frustreert mij enorm dat het GBA 
niet of slecht toegankelijk is voor wetenschappers. Ieder initiatief om het GBA 
beter toegankelijk te maken ondersteun ik dan ook. 
 
Feitelijk verschaffen we onszelf bij data verzamelen onnodig werk. We zijn 
genoodzaakt om omslachtige procedures te volgen, allerlei correcties toe te 
passen en de meest woeste econometrische modellen en technieken te 
ontwikkelen om de fouten in het steekproefkader te herstellen. Of er in ieder 
geval rekening mee te houden. En het kan zo veel eenvoudiger. Waarom wordt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet gewoon hofleverancier van 
nette steekproeven voor wetenschappelijk, maatschappelijk- en beleidsrelevant 
onderzoek? Wellicht staat hier de Wet GBA in de weg, maar die kan worden 
aangepast. Het is in ieders belang dat het datamateriaal waarop beleid wordt 
gevoerd, deugt. Uiteraard zijn er de nodige privacyaspecten verbonden aan het 
(beperkt) openstellen van populatieregisters, maar mijns inziens zijn daar prima 
afspraken over te maken zodat de regelgeving kan worden aangepast. En mocht 
er iemand van het CBS in de zaal zitten en nu met enige schrik een hoop extra 
kosten op zich af zien komen, wees gerust. Zodra alle moeite voor het verkrijgen 
van een goede kanssteekproef overbodig wordt, komt er genoeg budget vrij voor 
het CBS. Het onderzoek kost minder geld, met een betere kwaliteit! 
 
Genoeg over de steekproef. Ik hoop in het kort te hebben aangegeven dat het 
eveneens een onderdeel van het dataverzamelingstraject is waarvoor de nodige 
aandacht terecht is en het zeker geen triviaal aspect betreft. Ik ga verder met de 
methode van bevraging. 
 
 
METHODE VAN BEVRAGING 
 
Er zijn verschillende manieren om een vragenlijst voor te leggen aan een 
respondent. Grofweg kunnen we deze manieren indelen in twee groepen: 
methoden met interviewer en methoden zonder interviewer. Voorbeelden van 
interviewmethoden met interviewer zijn telefonische enquêtes en persoonlijke 
(face-to-face) interviews. Voorbeelden van interviewmethoden zonder interviewer 
zijn schriftelijke vragenlijsten en internetvragenlijsten. Iedere methode heeft 
voor- en nadelen. De aanwezigheid van een interviewer kan een voordeel zijn 
omdat een interviewer een respondent kan motiveren en helpen bij het invullen 
van een vragenlijst. Dit laatste voordeel is ook meteen het grootste nadeel. De 
aanwezige interviewer kan bij het geven van hulp bewust of onbewust het 
antwoord van de respondent beïnvloeden. Tevens kan de aanwezigheid van een 
interviewer tot sociaalwenselijk gedrag leiden. Met een interviewer aan de lijn, of 
sterker nog met een interviewer aan tafel, is een respondent sneller geneigd 
sociaalwenselijk te antwoorden dan bijvoorbeeld bij de relatief anonieme 
internetvragenlijsten. 
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Hoewel met computergestuurde vragenlijsten tal van nieuwe vraagmethoden en 
experimenten geïntroduceerd kunnen worden, kleven er ook nadelen aan de 
internetvragenlijsten. Het gevaar van oppervlakkige cognitieve verwerking en 
meer satisficing bij het beantwoorden van de vragen liggen op de loer [16]. 
Echter, het grootste probleem bij internet als methode van bevraging is (vaak) de 
onvolledige dekking van de doelpopulatie. Als alleen de respondenten met 
internet kunnen deelnemen aan de enquête, wordt een deel van de doelpopulatie 
uitgesloten en ontstaat er dus een dekkingsprobleem. 
 
Internationaal gezien is de internetpenetratie in Nederland hoog. In 2008 had 
86% van de Nederlandse huishoudens toegang tot internet; 74% van de 
Nederlandse huishoudens beschikte zelfs over breedbandinternet [15]. Ondanks 
deze hoge internetpenetratie kan het negeren van de niet-internetpopulatie tot 
significante vertekeningen leiden. Immers, naast het percentage niet-internetters 
speelt ook het verschil in gemiddelden van de doelvariabele tussen de twee 
subpopulaties een rol in de vertekening [12]. 
 
Bij CentERdata verzamelen we hoofdzakelijk via internetpanels relevante data 
voor wetenschappelijk, beleids- en maatschappelijk onderzoek. Het meest recent 
gestarte internetpanel is het LISS panel. Dit panel is het kernelement van het 
MESS project. Voor dit project ontving CentERdata in 2006 een grootschalige 
subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). Voor de werving van de 5.000 huishoudens voor het LISS panel trokken 
we - in samenwerking met het CBS - een steekproef van ruim 10.000 
huishoudens uit het populatieregister (het eerdergenoemde GBA). Deze keer 
hebben we dus wel gebruik kunnen maken van de diensten van het CBS. Ook het 
CBS wil verkennen wat de mogelijkheden (en onmogelijkheden) zijn van 
internetvragenlijsten en –panels en is als partner toegetreden tot het MESS 
project. 
 
Huishoudens in de getrokken steekproef zijn telefonisch en/of persoonlijk 
benaderd om deel te nemen aan een kort interview en vervolgens is aan hen de 
vraag gesteld of men wil deelnemen aan het panel. Huishoudens die bereidheid 
toonden om deel te nemen, maar die niet over een computer en/of 
internetaansluiting beschikten, hebben van CentERdata de benodigde 
infrastructuur gekregen om alsnog te kunnen deelnemen. Deze huishoudens 
ontvingen een simPC met een breedband internetaansluiting. Een simPC is een 
onderhoudsvrije computer met alle functionaliteiten van een ‘gewone’ computer. 
Ideaal en geschikt voor de vaak wat oudere respondenten.  
 
Het dekkingsprobleem is hiermee in beginsel opgelost. Maar toegegeven, niet 
iedereen beschikt over een budget zoals CentERdata voor het MESS project heeft 
ontvangen. Hoewel overigens nog steeds geldt dat de kostprijs voor een 
interviewuur in geval van het MESS project lager is dan sommige traditionele 
interviewmethoden, maar dat even terzijde. Een combinatie van verschillende 
methoden van bevraging (mixed mode) – bijvoorbeeld digitaal en schriftelijk – 
kan een alternatief bieden. Hierdoor kunnen ook huishoudens in de 
kanssteekproef zonder internetaansluiting deelnemen aan het onderzoek. Bij een 
dergelijke mixed mode benadering kunnen er evenwel allerlei methodologische 
aspecten een rol spelen. De laatste jaren is bijzonder veel onderzoek gedaan naar 
de voor- en nadelen van gemixte bevragingsmethoden. De tijd is te beperkt om 
hier uitgebreid op in te gaan. Ik verwijs u hiervoor naar de relevante literatuur 
([16], [17], [18], [19], [20]). 
 
De algemene boodschap is: we kunnen simpelweg niet volstaan met een 
eenvoudige, snelle en weinig doordachte keuze voor een bepaalde 
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bevragingsmethode. Aan iedere methode kleven voor- en nadelen. Een 
onderzoeker moet zich dan ook bewust zijn van de gevolgen van zijn keuzes. 
 
DATA-INFRASTRUCTUREN 
 
Er zijn nog tal van andere aspecten die een belangrijke rol spelen in het proces 
van dataverzameling. Zie bijvoorbeeld de boeken van Don Dillman waarin hij zijn 
Total of Tailored Design Method uitlegt ([21], [22]). Het proces van 
dataverzameling is complex en kent vele dimensies. Goede data-infrastructuren 
zijn essentieel voor het welslagen van empirische studies in de sociale 
wetenschappen. Het is de noodzakelijke ruggengraat voor goed empirisch 
onderzoek. Wat grote en krachtige deeltjesversnellers voor fysici en 
indrukwekkende telescopen voor astronomen zijn, zijn data-infrastructuren voor 
sociale wetenschappers.  
 
Data-infrastructuren verdienen serieuze aandacht in termen van kwaliteit, maar 
ook beschikbare financiële middelen. Daar schort het nogal eens aan. De 
gammawetenschappen leggen het vaak genoeg af tegen de bètawetenschappen. 
Een deeltjesversneller en telescoop spreken veel meer tot de verbeelding en 
klinken innovatiever dan data. Eigenlijk moeten we als sociale wetenschappers 
concreter aangeven dat data-infrastructuren op hetzelfde niveau moeten worden 
geplaatst. Wellicht kunnen we het in subsidieaanvragen beter als volgt 
formuleren: 
 
“Data vormen kleine essentiële deeltjes om toegepast sociaal en economisch 

onderzoek mogelijk te maken. Ze versnellen het inzichtelijk maken van de 

effecten van gedrag en veranderingen. Om de kleinste bouwstenen van onze 

samenleving te bestuderen zijn grote data-infrastructuren als deeltjesversnellers 

noodzakelijk.” 

 
of 
 
“Data zijn als een telescoop die de nog onzichtbare effecten van gedrag en 

veranderingen uitvergroten. Wat ver weg in het onbekende ligt, kan met een 

grote data-infrastructuur dichterbij worden waargenomen.” 
 
Zou het helpen, denkt u? 
  
Ook zonder dit soort teksten is het mogelijk om subsidieverstrekkers te 
overtuigen van het belang van data-infrastructuren. Ik noem u er enkele. Het 
eerder aangehaalde MESS project met als kernelement het LISS panel is zo’n 
voorbeeld. NWO heeft voor dit project een substantieel bedrag ter beschikking 
gesteld. Gedurende een periode van ten minste zeven jaar is deze faciliteit 
beschikbaar voor wetenschappelijk Nederland en daarbuiten. Een groot aantal 
onderzoekers uit binnen- en buitenland heeft inmiddels gebruikgemaakt van deze 
faciliteit en data verzameld of van reeds verzamelde data gebruikgemaakt. Een 
data-infrastructuur als het LISS panel is efficiënt in verschillende opzichten. 
Vanwege de brede opzet kunnen meerdere disciplines profiteren van deze 
infrastructuur; zij beperkt zich niet tot alleen de economische wetenschappen en 
is kostenefficiënt. Vaste lasten van ieder dataverzamelingstraject zijn nu slechts 
eenmalig aan de orde. En voor de respondenten geldt dat één centrale faciliteit 
ervoor zorgt dat zij niet telkens dezelfde vragen krijgen, vanuit verschillende 
onderzoeksteams. 
 
Het DISS project is een ander initiatief, hoewel formeel nog niet voorzien van 
financiering. Kwartiermaker is hooggeleerde collega Kees Aarts van de 
Universiteit van Twente. DISS staat voor Data Infrastructure for the Social 
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Sciences. In DISS werken NWO en onderzoekers verbonden aan universiteiten, 
CBS, SCP en DANS met elkaar samen om de infrastructuur van onderzoek in de 
maatschappij- en gedragswetenschappen te verbeteren. Het gaat in DISS - in 
tegenstelling tot het MESS project - in beginsel niet om primaire 
dataverzameling. De nadruk ligt op bestaande programma’s voor 
dataverzameling. Hierbij wordt onder meer onderzocht hoe de dataverzameling 
het beste kan plaatsvinden, welke standaarden voor respons en voor 
vraagstellingen kunnen worden ontwikkeld en hoe de gegevens kunnen worden 
verrijkt met informatie uit andere enquêtes of registers. In 2008 is DISS door de 
Nationale Roadmapcommissie geplaatst op de roadmap voor grootschalige 
infrastructurele voorzieningen [23]. Als lid van de programmaraad ondersteun ik 
dit initiatief van harte en hoop samen met anderen ministeries te overtuigen om 
DISS op de rijksbegroting van 2011 te krijgen. 
 
In Europees verband vormen het Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe (afgekort SHARE) en de European Social Survey (afgekort ESS) twee 
fraaie voorbeelden van door de Europese Commissie erkende grootschalige data-
infrastructuren. SHARE onderzoekt sociale, economische en 
gezondheidservaringen van mensen van vijftig jaar en ouder. Voor politici en 
beleidsmakers in alle Europese landen is het bestuderen van de relaties tussen 
gezondheid, economische situatie en sociale participatie van ouder wordende 
mensen een bijzonder relevant onderzoeksthema. ESS is een tweejaarlijkse 
dataverzameling van de opvattingen van burgers op het gebied van sociale, 
culturele en politieke kwesties. 
 
Beide projecten zijn op de door het European Strategy Forum for Research 
Infrastructures (afgekort ESFRI) opgestelde roadmap van 2008 geplaatst [24]. 
Deze ESFRI roadmap betrof een inventarisatie van wetenschappelijke behoeften 
in de komende decennia. Dwars door alle disciplines heen waren er aanvankelijk 
34 voorstellen op de roadmap geplaatst. Na een update in 2008 is dit aantal 
opgelopen tot 44. Slechts vijf daarvan zijn projecten voor de sociale- en 
geesteswetenschappen. Ik hoop dat al deze vijf projecten in de toekomst 
financiering krijgen. De projecten samen kosten qua opzet minder dan het 
gemiddelde bedrag dat is gemoeid met de opzet van één enkel project uit de 
andere onderzoeksdisciplines. En eenmaal opgezet bedragen de uitvoeringskosten 
van alle ESFRI projecten in de sociale- en geesteswetenschappen slechts een 
fractie van de projecten in bijvoorbeeld de biomedische of natuurwetenschappen. 
 
Voor meer informatie over bovengenoemde projecten, verwijs ik u naar de 
websites die aan deze projecten zijn verbonden (zie figuur 8). 
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DISS :

http://www.nwo.nl/diss

SHARE :

http://www.share-project.org

ESS :

http://www.europeansocialsurvey.org

MESS Project / LISS Panel :

http://www.lissdata.nl

 
Figuur 8 

 
 
TER AFRONDING 
 
Ik rond af. Ik hoop dat ik met deze rede duidelijk heb gemaakt dat bij het 
verzamelen van data nogal wat komt kijken. In de toekomst wil ik graag een 
verdere bijdrage leveren aan deze fascinerende discipline. In de eerste plaats wil 
ik dat doen door samen met collega’s methodologisch onderzoek uit te voeren op 
het terrein van methoden en technieken van dataverzameling, in het bijzonder 
online dataverzameling. Zoals ik heb aangegeven, is het ontwerpen van goede 
vragenlijsten een hele klus. De vele grafische en technische mogelijkheden van 
internet vormen een verrijking van het vak van dataverzameling, maar 
introduceren ook weer nieuwe, vaak nog onbekende problemen. Het in kaart 
brengen van de gevolgen van de genomen ontwerpbeslissingen is uitermate 
belangrijk. Zonder deze inzichten is en blijft het onduidelijk of het fundament 
waarop onderzoek en beleid worden afgestemd deugt of dat het moet worden 
aangepast. 
 
Ook in het onderwijs zou dataverzameling wat mij betreft meer aandacht moeten 
krijgen. Er zijn disciplines waarbij dat al gebeurt, maar ook studenten toegepaste 
economie en econometrie zouden toch op z’n minst bewust moeten worden 
gemaakt van het feit dat de gegevens die zij voor hun onderzoek gebruiken of 
gaan gebruiken niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er is vaak veel moeite 
gedaan om goede datasets beschikbaar te maken en daarbij zijn beslissingen 
genomen over het proces van dataverzameling en disseminatie van gegevens. 
Deze beslissingen kunnen ook invloed hebben op de manier waarop de data 
worden geanalyseerd en modellen worden geconstrueerd. Studenten economie en 
econometrie hoeven niet alle details van het proces van dataverzameling te 
kennen – ieder zijn vak – maar het volledig niet aan de orde stellen van dit 
onderdeel van een onderzoeksproject is naar mijn stellige overtuiging ongewenst. 
 
Verder wil ik mij samen met de faculteit gaan inzetten voor het verkrijgen van 
financiering voor de opzet van grootschalige data-infrastructuren. Zoals 
aangegeven is het - in competitie met de bètawetenschappen - lastig om budget 
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te krijgen voor infrastructuur. Maar er zijn fraaie voorbeelden die aantonen dat 
het wel kan. Subsidieverstrekkers op nationaal, maar ook internationaal niveau, 
zien steeds meer de noodzaak en belang in van goede data-infrastructuren. Ook 
het Nederlandse kabinet lijkt overtuigd. Ik citeer uit de kabinetsreactie op het 
advies Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten dat eind 
oktober 2008 is gepresenteerd door de Commissie Van Velzen, met daarin ook 
het eerder genoemde DISS project [25]: 
 
“Het kabinet onderkent het belang van grootschalige state-of-the-art 

onderzoeksfaciliteiten voor de wetenschap, en ook voor economie en 

maatschappij. Zonder goede ‘tools for science’ kan een wetenschappelijk 

onderzoeker niet goed presteren. Bijzondere faciliteiten trekken excellente 

onderzoekers aan, waardoor het ook gemakkelijker wordt om deze onderzoekers 

in Nederland te houden of uit het buitenland naar Nederland te halen (brain 

gain). Hun activiteiten kunnen ook leiden tot innovatieve economische activiteiten 

(bij de opbouw en het onderhoud van de faciliteiten) en tot nieuwe toepassingen 

die voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van belang kunnen 

zijn.” 
 
Ik zeg: na deze mooie woorden, nu daden! 
 
 
WOORD VAN DANK 
 
Tot slot, een woord van dank. Een belangrijke reden voor het uitspreken van een 
inaugurele rede is voor mij niet alleen het vestigen van de aandacht op het 
vakgebied, maar zeker ook de gelegenheid om personen die een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de ontwikkeling van mijn loopbaan en het tot stand komen 
van mijn benoeming, te bedanken. 
 
Op de eerste plaats wil ik het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg 
danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Dank aan de decaan van de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen, Kees Koedijk, en het departementshoofd 
Econometrie en Operations Research, Bas Werker, voor het mogelijk maken van 
mijn leerstoel. 
 
Hooggeleerde Kapteyn, 
beste Arie, 
Als ik zou moeten opsommen wat jij voor mij persoonlijk, maar ook voor 
CentERdata en het vakgebied in het algemeen hebt betekend en nog steeds 
betekent, dan zou ik daar mijn hele oratie aan kunnen wijden. Ik ging er maar 
vanuit dat dat niet was toegestaan en beperk mij dan ook tot een paar zinnen. 
Tijdens het wekelijkse zaalvoetbalpartijtje zo’n 15 jaar geleden leerde ik al hoe 
fanatiek jij bent. En jouw fanatisme, doorzettingsvermogen, lef en briljante 
ideeën vormen nog dagelijks een inspiratiebron voor mij. Dank voor alles. Arie, ik 
bewonder je. 
 
Hooggeleerde Van Soest, 
beste Arthur, 
Al vrij snel in mijn academische loopbaan kwam jij in mijn leven. Een groot aantal 
van mijn wetenschappelijke artikelen heb ik samen met jou geschreven. Daar heb 
ik bijzonder veel plezier aan beleefd. Je was mijn docent, promotor en samen met 
Arie collega-aanvrager van het MESS project. Bovenal ben je een ‘vriend van 
CentERdata’ en dan ben je ook mijn vriend. Mocht er ooit een standbeeld voor 
Arie op de campus van de Universiteit van Tilburg verschijnen, dan zal ik ervoor 
pleiten dat jouw standbeeld naast dat van Arie zal prijken. Arthur, dankjewel voor 
alles. 
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Hooggeleerde Van der Genugten, 
beste Ben, 
Toen ik op 22-jarige leeftijd na een afgeronde academische studie de 
wetenschappelijke wereld wilde verlaten, heb jij mij overtuigd om toch door te 
gaan. Daar ben ik je zeer erkentelijk voor. We delen dezelfde passie voor de 
waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. Tot op de dag van vandaag rekenen we 
(vooral in de avonduren) samen nog aan allerlei spelen en loterijen. Ik ontleen 
hieraan veel genoegen. In mijn proefschrift noemde ik jou mijn academische 
vader. Inmiddels ben je ‘opa’ geworden. Ben, bedankt! 
 
Geachte Raad van Toezicht van CentERdata, 
beste Martijn, Peter, Jacques en Kees, 
Dank aan jullie voor het continue vertrouwen dat ik mag genieten en de steun die 
jullie mij geven. Ons gezamenlijk belang om CentERdata een wetenschappelijk 
hoogstaand en prestigieus instituut te laten zijn, waardeer ik enorm. In het 
verlengde hiervan wil ik ook Frank van der Duyn Schouten, voormalig voorzitter 
van het bestuur van CentERdata en voormalig rector van de Universiteit van 
Tilburg, bedanken voor zijn bijdrage. Ik ben zeer verheugd dat Frank na zijn 
rectoraat zijn loopbaan bij de Universiteit van Tilburg (Netspar) heeft voortgezet. 
Hij blijft in mijn nabijheid en dat ervaar ik als zeer prettig. 
 
Gewaardeerde CentERdata collega’s, 
mijn team, 
Het woordje ‘mijn’ zou bezitterig kunnen klinken, maar zo is het geenszins 
bedoeld. Ik wil hiermee alleen maar uitdrukking geven aan het feit dat ik apetrots 
op jullie ben. Samen staan we dagelijks voor de taak om flexibel, gedreven en 
initiatiefrijk onze doelen te realiseren en ik beschouw het als een voorrecht jullie 
directeur te mogen zijn. Het feit dat dataverzameling, in ieder geval in Tilburg, nu 
heel serieus wordt genomen, is vooral ook jullie verdienste. Dank jullie wel! 
 
Er zijn nog veel meer mensen uit mijn professionele kring die ik zou willen 
bedanken, maar daartoe is de beschikbare tijd te beperkt. Dank aan allen die zo 
belangrijk voor mij zijn geweest en nog steeds zijn. 
 
In deze rede heb ik aangegeven dat survey data één van de belangrijkste 
fundamenten voor onderzoek zijn; zonder solide fundament, geen goed 
onderzoek. Voor mijn loopbaan is er ook een goed fundament gelegd en daarvoor 
ben ik mijn ouders zeer erkentelijk. 
 
Vader, moeder, 
Hoewel ik qua professie niet in jullie voetsporen ben getreden, hebben jullie mij 
de belangrijkste levenslessen bijgebracht. Ik prijs mij bijzonder gelukkig met 
jullie aanwezigheid vandaag. Jullie liefdevolle investering is mijn fundament en 
het voelt warm en goed. Dank daarvoor. 
 
Beste broers, 
De liefdevolle investering van vader en moeder is ook jullie fundament. Het 
maakt niet uit of je hoogleraar bent, accountant, configuratie manager of 
bouwvakker. Ieder van ons verdient evenveel respect, zolang het goede 
fundament als uitgangspunt wordt gekozen. Het voelt prettig om jullie kleine 
broer te mogen zijn. 
 
Lieve Gerrie, 
Het feit dat jij een glansrijk gestarte baan als bedrijvenadviseur bij de Rabobank 
hebt opgezegd om mij de ruimte te geven carrière te maken, beschouw ik als een 
ultieme vorm van liefde. Ik had geen betere levenspartner en moeder van onze 
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vier kinderen kunnen treffen. Dank voor jouw eindeloze geduld en eeuwige 
ondersteuning. Vergeet nooit dat mijn succes ook vooral jouw succes is. 
 
Tot slot, 
mijn kleine rakkers, Pieter, Tom, Laura en Jasper, 
De spreekbeurt van papa is bijna afgelopen. Het geeft niets als jullie het een 
beetje moeilijk vonden. Morgen lees ik weer met alle plezier een verhaal voor van 
Wipneus en Pim. Dat is misschien spannender dan het verhaal van vandaag. Papa 
houdt van jullie. 
 
 
Ik heb gezegd. 
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