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Nieuwe software ’Panelsweep’ 
meet kwaliteit respons bij digitaal 
enquêteren
Om diverse redenen wordt steeds meer surveyonderzoek online verricht. Maar wie 
niets doet aan de kwaliteit van het panel of aan contrôle van antwoorden vertrouwt 
volledig op de ‘eerlijkheid’ van respondenten. Online enquêtes zijn een goedkope en 
betrekkelijk eenvoudige manier om aan respons te komen. Maar hoe serieus worden 
de vragen beantwoord? 

Wat tot nu toe ontbrak was een mo-
dule om de kwaliteit van de respons te 
controleren. Dat lijkt een ‘droom’ maar 
er is veel mogelijk. ’Panelsweep’ biedt 
onderzoekers een geautomatiseerd 
systeem voor kwaliteitscontrôle bij 
online enquêteren. 

Research Company ontwikkelde een 
logaritme waarmee extremiteiten in het 
invulgedrag worden omgerekend naar 
een ‘kwaliteitsscore’ die in SPSS  als 
variabele wordt meegeleverd bij de 
antwoorden. Onderzoekers kunnen de 
cases die Panelsweep aanmerkt als 
‘verdacht’  selecteren. Het is daarna 
aan de onderzoeker zelf om te bepalen 
wat er met een case gebeurt: Mee laten 
doen? Of niet? Panelsweep kijkt naar 
7 criteria van invulgedrag. Eén daarvan 
is de invultijd per vraag. Stel bijvoorbeeld 
dat een vraag 3 regels tekst bevat met 
daarbij 5 antwoordmogelijkheden. 
Het zou dan ‘ verdacht’ zijn als de 
respondent 2 seconden nodig heeft om 
de vraag te beantwoorden. Panelsweep 
registreert dergelijk gedrag (en nog 
6 andere criteria) en berekent een totaal 
score voor de kwaliteit. 

Het programma ‘oordeelt’ niet maar 
geeft in SPSS  een waarde mee voor 
kwaliteit. Hoe lager de variabele 
‘kwaliteitsscore’ is des te ‘verdachter’ is 
de case.  

Doordat de software gecombineerd 
wordt met een ‘normale’ enquête merken 
respondenten er niets van. De onder-
zoeker krijgt een standaard output in 
SPSS van alle antwoorden met daarbij 
dus de Panelsweep variabelen.

Enige toepassingen:
•  Periodieke controle van panels  

(zijn al mijn panelleden nog wel  
‘betrouwbaar?’)

•  Onderzoek met hoge respons.  
(Opschonen / Ophogen van kwaliteit 
data)

•  Digitaal onderzoek van bepaalde doel-
groepen (Vooral onder jongeren is de 
neiging om enquêtes niet serieus in te 
vullen groot)

Het programma ’Panelsweep’ is bedoeld 
voor onderzoekburo’s die veel gebruik 
maken van vragenlijsten die via internet 
worden afgenomen of gemeenten met 
een eigen webpanel. 

Wilt u uw panelonderzoek eens laten 
lopen via Panelsweep neem dan contact 
op met: 
Marcel Ponjee, afdeling Research-IT
panelsweep@rcompany.nl 
Tel: 010 - 284 75 25

mailto:info@rcompany.nl
http://www.researchcompany.nl
mailto:panelsweep@rcompany.nl
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door: Alex Feijt 
onderzoeker The Research Company 

Sinds Rotterdam in 2006 de eerste 
Sociale Index ontwikkelde hebben on-
geveer 8 andere gemeenten een zelfde 
instrument ontwikkeld:
Drie gemeenten kozen i.s.m. Rigo voor de 
opzet van COS Rotterdam. 
Twee gemeenten kozen voor de opzet 
van The Research Company. 
De gemeenten Eindhoven, Utrecht 
en Den Haag ontwikkelden een eigen 
versie. Onderzoeksbureau Tympaan 
maakte voor gemeenten Haaglanden een 
inventarisatie van een aantal ‘sociale’ 
meetgegevens, zonder te indexeren. 
(Titel: ‘Sociale index Haaglanden’). 

Ik heb vooronderzoek gedaan naar de 
oplossingen van COS Rotterdam, Utrecht 
en Den Haag. Ik heb gekeken naar de 
keuze van meetpunten, berekeningswijze 
van scores, visualisatie en (eventuele) 
toelichting bij de scores. In nauwe 
samenwerking met de onderzoeksaf-
deling van Schiedam heb ik vervolgens 
de Sociale Index Schiedam ontwikkeld 
die al weer enige tijd in gebruik is. 
Op 1 januari 2012 komt de sociale index 
Vlaardingen gereed.

Tijdens presentaties is gebleken dat 
wijkmanagement erg enthousiast is. 
Het vergelijken van wijken binnen een 
gemeente is heel nuttig. Daarnaast 
schept de index duidelijkheid wat 
betreft ‘prioriteiten voor de wijkgerichte 
aanpak’. Met de sociale index krijgen 
wijkcoördinatoren zelf een mogelijkheid 
om met indexcijfers en de aanvullende 
tabellen een eigen analyse te doen. 

Gemeentelijke Sociale Index
Vervolgens stellen zij vragen aan de 
onderzoeksafdeling en hebben behoefte 
aan aanvullende gegevens (bijvoorbeeld 
op buurtniveau, straatniveau of aanvul-
lend onderzoek), Dat bevordert de vraag 
naar kennis en zorgt voor veel meer 
gerichte vragen aan de onderzoeks-
afdeling.

Ik denk dat het instrument voor gemeen-
telijke onderzoeksafdelingen eerder een 
kans is dan een bedreiging. Het moet 
toegegeven worden dat het instrument 
een versimpeld beeld geeft van de wer-
kelijkheid. Mijn ervaring is dat beleids-
medewerkers en wijkcoördinatoren toch 
heel veel ‘herkennen’ in de cijfers. De 
besprekingen die men zowel binnen de 
afdeling als met de onderzoeker voert 
leiden tot vervolgvragen. Een gemeen-
telijke sociale index kan de positie van 
onderzoekers binnen de gemeente dus 
versterken.

Werkwijze
Ik werk op tijdelijke basis. Het instrument 
wordt in samenwerking met de onder-
zoeksafdeling ontwikkeld. Op die manier 
wordt de kennis overgedragen op de 

Lees verder op pagina 3.
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onderzoeksafdeling. Bij de oplevering 
hoort ook nog een instructiedocument 
met een duidelijke omschrijving aan de 
onderzoeker over de berekening van elk 
meetpunt. Toekomstige verwerking van 
cijfers kan dus door de onderzoekers zelf 
worden gedaan.

Aanvullende informatie
Niet alle gemeenten hebben de sociale 
index cijfers online geplaatst. Maar op 
onderstaande adressen zijn wat voor-
beelden te zien. Van de werkwijze van 
ons product is een compleet voorbeeld-
rapport gratis te downloaden. 

Links:
-  Sociale Index Research Company en 

gratis downloads:  
http://www.rcompany.nl

-  Sociale Index COS/Rigo:  
http://www.cos.nl/sigt/ 

-  Buurtmonitor Eindhoven:  
http://www.eindhoven.buurtmonitor.nl/ 

Heeft u vragen over dit artikel dan kunt u 
die richten aan 
Alex Feijt ; afeijt@rcompany.nl 
LinkedIN: 
http://www.linkedin.com/in/alexfeijt

Per 1 december beschikt de afdeling dataverwerking over 
2 extra scanners voor snelle verwerking van schriftelijke 
enquêtes. Hiermee komt onze capaciteit om enquêtes te 
verwerken op ruim 400 pagina’s per minuut! 
Het zorgt ervoor dat wij meerdere projecten tegelijkertijd 
kunnen uitvoeren en dat we ook voor de grotere projecten 
voldoende capaciteit hebben. 
Het team dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van 
scanopdrachten is ook uitgebreid: Fred van der Peijl heeft 
12 jaar ervaring met het voorbereiden en verwerking van 
schriftelijke enquêtes.  Fred is gespecialiseerd in design en scanning en kent als geen 
ander de betekenis van de woorden deadline en kwaliteit. Na de afgelopen 8 jaar 
samen te hebben gewerkt met Fred als externe leverancier zijn we blij dat we zijn 
kennis kunnen toevoegen aan het team. 

Het emailadres van Fred wordt fvdpeijl@rcompany.nl
Hij is telefonisch te bereiken op 010 - 28 47 525

In de afgelopen twee jaar krijgt ons 
bureau steeds meer verzoeken om 
onderzoek te doen naar sociaal maat-
schappelijke vraagstukken: wijkgericht 
werken, wijkopbouwwerk, burgerpar-
ticipatie, sociale index. Om onze kennis 
en ervaring op het gebied van Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening 
te versterken hebben wij Hans Feijt 
gevraagd om zich per 1 januari als advi-

seur  te verbinden aan ons bureau. Hans 
heeft 30 jaar ervaring in het Maatschap-
pelijk werk in Zuid Holland als Maat-
schappelijk werker en manager WWZ 
Mariënstaete-Valent, Unitmanager WMV 
en Interim manager bij Kwadraad. 
Met deze uitbreiding aan ervaring en 
kennis kan ons bureau gemeenten beter 
adviseren op het gebied van Welzijns-
vraagstukken. Hans zal de vertaling 
van probleemstelling naar onderzoeks-
vraag ondersteunen. Daarnaast kan 
hij opdrachtgevers helpen om met de 
resultaten van het onderzoek aan de slag 
te gaan.

Mail: hfeijt@rcompany.nl
Tel.: 010 - 284 75 25 
LinkedIN: 
http://nl.linkedin.com/pub/hans-feijt/6/525/319

Uitbreiding scanafdeling

Uitbreiding van Research Company - 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Onderzoek HUMOR 

Thoughts 
When A Car Alarm 
Goes Off

www.youtube.com/watch?v=Nezb_YNschc&feature=related

www.youtube.com/watch?v=4Kv3cCfzVzY

www.youtube.com/watch?v=1FYuQMgnSzc&feature=results_main&playnext=1&list=PL1B6B9ED096D7A180

http://www.rcompany.nl
http://www.cos.nl/sigt/
http://www.eindhoven.buurtmonitor.nl/
mailto:afeijt@rcompany.nl
http://www.linkedin.com/in/alexfeijt
mailto:fvdpeijl@rcompany.nl
mailto:hfeijt@rcompany.nl
http://nl.linkedin.com/pub/hans-feijt/6/525/319
http://www.youtube.com/watch?v=Nezb_YNschc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4Kv3cCfzVzY
http://www.youtube.com/watch?v=1FYuQMgnSzc&feature=results_main&playnext=1&list=PL1B6B9ED096D7A180


Oprichting 
Kennisteam Non-respons    
Per 1 oktober 2011 is het kennisteam dat 
oplossingen zoekt voor non-respons bij 
bepaalde doelgroepen van start gegaan. 
Het is een initiatief van Het Opiniehuis 
en The Research Company om samen 
met Forum, Bureau Samen, Meander 
(per 1 januari JSO), om kennis te delen 
en responsverhogende acties uit te 
testen. Een startbudget voor een eerste 
pilotproject (E 20 000,-) is beschikbaar 
gesteld door The Research Company. 
Het kennisteam zoek oplossingen voor 
lage respons in de richting van een 
multi-disciplinaire aanpak. Hierin werken 
afdelingen  ‘Onderzoek’, ‘Buurtwerk’, 
‘Communicatie’ en ‘Veldwerkbureau’ 
samen. 

A. El Kaddouri : “Doelgroepen waarvan de 
respons achterblijft zijn voornamelijk de 
allochtonen die de taal niet machtig zijn 
en hun weg moeilijk weten te vinden in 
de Nederlandse maatschappij. Jongeren 
tot een jaar of 20 daar waar het gaat om 
algemene onderzoeken. Wat betreft de 
respons onder ouderen ( vanaf 65 jaar) 
verschilt het sterk per onderzoek. Ook 
lager opgeleiden responderen steeds 
minder. Daarnaast zien wij steeds meer 
dat burgers afstand nemen van de 

Aziz el Kaddouri  (Opiniehuis):

Het Opiniehuis heeft onlangs een 
nachttelling (0-meting) gehouden onder 
de taxi’s in de omgeving van en direct 
rondom  het Amsterdamse Leidseplein. 
Dit is gebeurd n.a.v. de verplaatsing van 
huidige standlaats naar de standplaats 
voor het Americain Hotel. De taxi’s zullen 
daar voorlopig alleen op de vrijdag- en 
zaterdagnacht staan van 11 uur 
‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens. Met de 
tijdelijke standplaats komt stadsdeel 
Centrum de omwonenden tegemoet. 
Zij klagen al jaren over het geschreeuw 
en getoeter van taxichauffeurs op de 
uitgaansavonden. De standplaats zou 
eigenlijk pas in 2015 verhuizen, maar 
omdat de herinrichting van het Leidse-
plein vertraging heeft opgelopen, is nu 
deze oplossing bedacht. De in decem-

Verkeerstellingen: Taxitelling Leidseplein

ber te houden 1-meting zal de effecten 
uitwijzen van de verplaatsing van de 
standplaats.
info: info@opiniehuis.nl
www.opiniehuis.nl

overheid en minder betrokken zijn bij 
overheidsbeleid. Vooral als er onderzoek 
wordt gedaan in achterstandswijken 
blijft de belangstelling van de bevolking 
ver achter bij de verwachtingen van veel 
onderzoekers. Maar er zijn veel meer 
moeilijke doelgroepen. We noemen ze 
ook wel‘ verborgen-populaties’ denk aan 
transseksuelen, illegalen, MOE-landers, 
dak/thuislozen”.  

De problematiek rondom het bereiken 
van deze doelgroepen is erg groot. Het 
vereist een andere, veel intensievere 
aanpak waarbij hogere eisen worden 
gesteld aan veldwerkers. 
Informatie: KT-NONRESPONS 
ktnonrespons@opiniehuis.nl

Berichten van 
Kennisteam 
Non-respons

NPSO-dag: ‘Verborgen populaties’.  
De NPSO (Nederlands Platform voor 
Survey Onderzoek) organiseerde dinsdag 
11 oktober in Antwerpen een geslaagde 
bijeenkomst over  survey’s onder moeilijk
bereikbare doelgroepen. ca 50 aan-
wezigen kregen een interessant program-
ma aangeboden met voorbeelden van 
onderzoek waarbij de doelgroep ‘moeilijk 
bereikbaar is’  zoals dak- en thuislozen, 
illegalen, allochtonen, sociale minima, 
drugsgebuikers, caravanbewoners.

Opvallende vraag: Wat zijn dan minder-
heden? Wordt onderzoek naar minder-
heden vooral gemotiveerd door de wens 
tot inspraak/ politieke macht van op- 
drachtgevers? Zijn we wel echt geïnte-
resseerd in de mening van deze groepen 
of willen we vooral dat ze meedoen? 
Twee medewerkers van de gemeente 
Utrecht presenteerden methoden van 
extrapolatie bij tekort aan respons. 
Als voorbeeld toonden ze dat doormiddel 
van statistisch bewerken (o.a. van 
Poisson en Zeltermann verdelingen) dat 
het combineren van datasets mogelijk- 
heden biedt. Een uitkomst: Er zijn (volgens 
deze methode) naar schatting van 
“5000- 8000 drugsverslaafden in 
Rotterdam. Meest opvallende leerpunt 
(voor medewerkers van Research 
Company): “Denk van tevoren na over 
eventueel noodzakelijke geestelijke 
nazorg voor interviewers”. Een spreker 
van de universiteit van Tilburg vertelde 
over (incidentele) nadelige gevolgen voor 
interviewers die te maken hebben met 
deze doelgroepen. Zoals ervaring van 
een interviewster die een week na het 
interview hoorde dat de ‘illegaal’ het land 
uit was gezet. Als interviewer iemand van 
dichtbij heeft leren kennen kan dit heel 
pijnlijk zijn. Een ander voorbeeld betrof 
een dakloze waarvan kort na het inter-
view bericht kwam dat hij was overleden.
Bruikbare kennis voor ons kennisteam 
“moeilijke doelgroepen”. Onderzoekers 
met belangstelling kunnen informatie 
vinden op http://www.npso.net/node/19  
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Gemeenten maken voor het tellen van 
passanten soms gebruik van ‘sensoren’. 
Deze worden opgehangen op drukke 
punten of toevalswegen. 

De kosten voor handmatige tellingen 
worden daarmee uitgespaard, wat aan-
zienlijk scheelt in de kosten. Voor tech-
nische kennis en advies wordt vertrouwd 
op de leverancier. Naar aanleiding van 
ervaringen uit de praktijk  adviseren wij 
om na installatie altijd, en kort na de 
plaatsing, een ijking uit te voeren. 
Bij contrôle met handmatig tellen kan 
het verschil tussen ‘sensoraantal’ en 
geobserveerd aantal wel 200% (!) ver-
schillen. Wat oorzaken: 1) De sensor is 
niet goed opgehangen/ meet ook andere 

‘bewegingen’ uit de omgeving. 2) De 
stroomvoorziening is niet goed gezekerd 
waardoor het apparaat soms uitvalt. 
3) Het type sensor is niet geschikt. 

Er zijn bijvoorbeeld speciaal sensoren 
voor ‘ buiten’  (winkelstraten) en voor 
‘binnen’ (passages). Dat een sensor 
afwijkt (‘normaal’ 5%-15%) is iets wat na 
ijking meegenomen kan worden (gecor-
rigeerd). Op die manier is het 
systeem geschikt om redelijk nauw-
keurige schattingen te geven van 
passantenaantal. Maar dan moet ijking 
plaats hebben gevonden. Als het 
systeem niet deugt blijkt dat ook uit 
de ijking en voorkom je dat er conclu-
sies worden getrokken / beleid wordt 
gemaakt op basis van fouten in de 
sensormetingen. 

informatie over passantentellingen: 
aelkaddouri@rcompany.nl

Geautomatiseerde passantentellingen? Denk aan ijking!

GOEDE DOEL: KERSTBESEF 
In de aanloop naar kerst en nieuwjaar komen de mede-
werkers van The  Research Company altijd met een 
maatschappelijk betrokken en vooral ook ‘creatieve’  
kerstactie.

Sinds hun liedje “Kerstbesef” de lokale radio en TV zender 
haalde hebben ze jaarlijks iets toegevoegd aan het project 
“Kerstbesef”. Drie jaar geleden  werd het team zelfs uitgeno-
digd voor een TV reportage door Michiel van Erp.

De kwaliteit is niet van internationale allure maar het lukt 
ze echter wel elke keer om aandacht te trekken en daarmee 
ook aandacht voor het doel van Kerstbesef: Bestrijding van 
vereenzaming in Nederland. Het is een groeiend probleem 
dat met het stoppen van veel welzijnsactiviteiten alleen maar 
toeneemt. 

Dit jaar komen ze met een schrijfwedstrijd. In 10 biblio-
theken in Rotterdam zijn posters opgehangen, op websites 
is geadverteerd en er zijn ongeveer 500 flyers uitgedeeld bij 
de ingang van de centrale bibliotheek. Amateurschrijvers in 
Nederland worden uitgenodigd om het verhaal “Kerstbesef 
in Rotterdam” te schrijven. Voor de winnaar stelt Research 
Company E 500,- aan boekenbonnen beschikbaar.

De website www.kerstbesef.nl geeft alle informatie over de 
actie en het goede doel: 

Wij vragen u ook dit jaar weer om de website te bezoeken 
en ons te steunen. U leest daar hoe u Kerstbesef kunt 
helpen zonder ook maar één euro uit te geven.
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Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

namens de medewerkers en partners 
van The Research Company.

mailto:aelkaddouri@rcompany.nl
http://www.kerstbesef.nl
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KERST PRIJSVRAAG
Speciaal voor deze Kersteditie hebben wij een prijsvraag in kerstsfeer.
Op de uitgestrekte Laplandse gronden houden de Kerstman en zijn helpers 25000 
rendieren. Op kerstochtend juist als hij uitgezwaaid wordt voor zijn reis naar Neder-
land ontsnappen er 450 rendieren uit de kudde. Gelukkig worden ze allemaal gevan-
gen. Als de Kerstman ’s avonds gaat kijken ziet hij dat 50 van de ontsnapte rendieren 
een grote rode neus hebben en 400 een normale neus.
Hoeveel procent van de rendieren in de hele kudde heeft een rode neus en 
hoeveel % nauwkeurigheidsmarge moeten we in acht nemen voor een uitspraak met 
een betrouwbaarheid van 95%?

Bonusvraag: Hoeveel % is de kans dat “Rudolph (the rednose reindeer)” tot de 
ontsnapte rendieren behoort? 
De eerste inzender van het juiste antwoord ontvangt een boek over technieken en 
analyses bij Toegepast Onderzoek van Foeke van der Zee.
Mail het juiste antwoord naar: info@rcompany.nl  o.v.v. KERSTOPGAVE

Onlangs ging het mis bij een onderzoek 
van het Verwey Jonker instituut. Alle 
respondenten van een online enquête 
kregen de mogelijkheid de ingevulde 
antwoorden van andere gebruikers te 
lezen. Er waren fouten gemaakt in de 
beveiliging en de inlogcodes waren erg 
simpel.  De gemeente als opdrachtgever 
kreeg ‘de schuld’. Een wethouder kreeg 
veel kritiek in de gemeenteraad: “hoe 
kon dit gebeuren?!” In september bleek 
dat SSL/TSL (versleutelingsprotocol / 
codering) helemaal niet zo veilig is als 
iedereen dacht.  Waarom was het niet 
waterdicht gemaakt? 

Wij hebben voor u wat tips op een rijtje 
gezet om een aantal van de genoemde 
‘problemen’ te voorkomen:
•  Weet u waar de datasets wordt 

opgeslagen? Wie kan er bij de  
gegevens? 

•   Wie is eigenlijk de eigenaar van de 
gegevens? Staat dat ook zwart- op 
wit?

•  Zijn de inlogcodes van respondenten 
‘sterk genoeg’? Dus niet : ‘AV100’, 
‘AV101’, of ‘2312’, ‘2313’? 

•  Wat krijgt een respondent te zien als  
een code wordt gebruikt die reeds 
gebruikt is?

Checklist voor veilig(er) online 
enquêteren 

•  Als je vanaf een andere pc inlogt met 
een gebruikte login van een ander: 
kan je dan de antwoorden te zien 
krijgen? (Bijv. omdat de respondent 
nog niet klaar is met invullen). 

•  Is het mogelijk dat een respondent 
meerdere keren inlogt en meedoet 
aan dezelfde enquête?

•  Laat het ontwerpen van vragenlijsten 
niet (volledig) over aan studenten 
of controleer alles (!) of Laat het 
programmeren en uitzetten van een 
vragenlijst over aan een ervaren 
onderzoeker.

mailto:info@rcompany.nl


Tarieven onderzoeksfaciliteiten (1-1-2012 tot 1-2-2013)
Drukwerk 
Enquêtes zw/wit A4 
  5ct pp  tot 2500 pagina’s
  4ct pp  tot 10000 pagina’s
  grotere aantallen op 
  aanvraag  

Enquêtes zw/wit A3 (4 zijden)  20ct p vel
Kleuren druk      op aanvraag
Inbinden       op aanvraag
Rapporten ringband (wire-o)             op aanvraag
Boekjes geniet of hardcovers   op aanvraag
DTP-ontwerp  E 60,- p uur 

Couverteren, insteken met antw.env.   7,5ct ps     
Antwoordnummer     E 20,-
Porti    afh. van gewicht

Scannen**)
Enquête voorbereiding  a) E 25,- pp             
 b) E 60,- pp
Ontnieten/ scangereed maken     4ct pp

Scannen***)   a)    7ct pp
 b)  15ct pp     
    
Datainvoer            E	10,- per 1000  karakters
   
SPSS 
Codeboek maken  E   70,-
Samenvoeg bestanden (mixed-mode) E	150,-   

Statistiek/SPSS Consult/ Helpdesk  E   30,-/uur

Onderzoeksprogrammering  (op aanvraag)
Datavisualisaties; Monitor-systemen
Webaanpassingen; SDQ-online

Online enquete 
Digitaliseren van enquête   
(Output SPSS) tot 3 pag. E 150,- pp
 tot 8 pag. E 125,- pp
 > 8 pag. op aanvraag
Telefonisch
Enquêteren    E 32,50 p uur
Tijdelijk informatienummer  E 14,- p uur
Helpdesk anderstaligen  E   4,-  pcall
(Turks, Berbers, Arab., Bulgaars etc)

Veldwerk ‘buiten’ 
Straattellingen  E 30,- p uur
Straatinterviews  E  35,-  p uur
Huis-aan-huis  E  28,- p uur
Anders talige interviews  E  28,- p uur

Tijdelijk onderzoekspersoneel
Projectleiding  E 70,-  p uur
Coördinatie  E  60,-  p uur
Assistentie (SPSS)  E  50,- p uur
Administratief  E  35,-  p uur
Junior onderzoeker  E  52,-  p uur
Senior onderzoeker  E  75,-  p uur

Vertalen brieven/ enq.     op aanvraag
 

PRIJZEN EXCL BTW.

 *) Prijzen zijn richtprijzen. Per opdracht ontvangt u vooraf een gespecificeerde offerte.
 **) a) o.b.v. scanbare enquête. 
         b) o.b.v. enquête in MS-word.
 ***) a) wat niet gescand kan worden ‘los’ aanleveren naast het databestand (SPSS)  
  b) wat niet automatisch gescand kan worden wordt handmatig toegevoegd aan SPSS.

  AFGEROND

HBO evaluatie kwaliteitszorgstelsel
Sociale Index Schiedam

Schriftelijk
KTO Regiotaxi Gelderland
Buurtonderzoek Gemeente Zeewolde 

Combinatie online, schriftelijk
GGD Zeeland Gezondheidsenquête

Omnibus Schiedam

Veldwerk
- Taxitelling Leidseplein
-  Veldwerk luchtonderzoek winkelstraat 

Leidsestraat Amsterdam 
-  Verkeerstelling IJtunnel ivm zomer-

afsluiting Amsterdam 
-  Kruispunttelling Boelelaan/ 

Amstelveenseweg Amsterdam 

Telefonisch
-  Evaluatie betaaldparkeren  Den Haag 

(div wijken)
-  Responsonderteuning Stadspeiling 

Vlaardingen

  LOPEND

-  Vervolg onderzoek in Zeeland naar 
gratis OV voor ouderen

-  Horizon College onderwijsevaluaties
-  Evaluatie parkeren Den Haag (Moer-

wijk Noord)
-  Verschillende KTO’s Leerlingenvervoer.
-  Verwerking enquêtes stadsdienstlijnen 

rond Oss
-  Veldwerk 1 meting taxionderzoek  

Leidseplein Amsterdam 
- Sociale Index gemeente Vlaardingen
-  Vervolg onderzoek in Zeeland naar 

gratis OV voor ouderen
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