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De onderzoeker met een probleemstel-
ling moet het probleem eerst opdelen 
in deelvragen. Vervolgens moet hij een 
antwoord zien te vinden op de deelvra-
gen. In kwantitatief onderzoek gaan de 
deelvragen vaak over een vergelijking 
tussen producten, klanten, medewerk-
ers, bedrijven etc. 

Bijvoorbeeld : Komen er meer jongeren 
op zaterdagavonden in Horeca A dan in 
Horeca B?

De vraag is duidelijk. Stap twee is om 
de kenmerken te bepalen die gemeten 
moeten worden. In dit geval de locatie/
vestiging en het aantal jongeren dat op 
zaterdagavond de gelegenheid bezoekt. 
Stap drie is het bepalen van de strategie 
om een en ander te meten.

Bijvoorbeeld: Een telling. Je bezoekt 
beide gelegenheden op zaterdagavond 
en je telt het aantal jongeren.

Het probleem is dat je voor een eerlijk 
onderzoek dan elke week (dus 52x per 
jaar) beide bedrijven moet bezoeken en 
moet gaan tellen. Maar daarvoor heb je 
geen tijd/ geld. Je gaat dus een aantal 
weken tellen en laat het daarbij. Vervol-
gens kun je een gemiddelde uitrekenen 
van het aantal jongeren in Horeca A en 
in Horeca B. Daar komt bijvoorbeeld uit 
dat er in Horeca A gemiddeld 40-, en in 
Horeca B 33 jongeren komen.

De reden om nu de Chi2 (Chi-kwadraat) 
toets uit te voeren is de volgende: Je 
hebt niet iedere week geteld. Het is dus 
best mogelijk dat als je het hele jaar had 
geteld, dat het verschil tussen de twee 
Horeca gelegenheden kleiner zou zijn 
(of juist veel groter). Dat kun je niet zeker 
weten! 
 

Heeft je onderzoek dan geen zin? Jawel, 
want je past de Chi2 toets toe. Met deze 
toets bereken je de kans ‘dat het verschil 
in gemiddelde toevallig is’. Je kunt dan 
in je rapport nog steeds schrijven dat 
er verschil is tussen de twee Horeca 
gelegenheden, ook al heb je niet alle 52 
weken onderzocht. Dus dat er 95% kans 
is dat het verschil in gemiddelde niet 
toevallig komt doordat je maar een deel 
van de meting hebt kunnen doen.

De Chi-kwadraattoets-formule:

Je kunt zelf bepalen of je vindt dat 95% 
betrouwbaarheid genoeg is. Voor prak-
tijkgericht onderzoek is 95% een heel 
mooi resultaat waarmee we aannemen 
dat je conclusie voldoende is onder-
bouwd. *)

Er zijn diverse toetsen. Het hangt af welk 
soort kenmerken je onderzoekt. Voor 
begrippen als ‘zeer tevreden’, ‘tevreden’ 
etc. hebben we bijvoorbeeld andere 
toetsen dan voor getallen.
Maar voor alle toetsen geldt dat je op 
zoek gaat naar de kans dat het verschil 
dat je ziet tussen twee (of meer) ken-
merken TOEVALLIG komt doordat je niet 
alles of iedereen hebt kunnen onder-
zoeken. Eigenlijk best eenvoudig.

Aanrader: Statistiek als hulpmiddel, 
Manfred te Grotenhuis/ Theo van der 
Weegen, ISBN 978 90 232 4444 8

*) In dit voorbeeld houden we geen
rekening met een eventuele tijdfout.

Waarom toetsen we eigenlijk?
Er zijn veel moeilijke boeken geschreven over toetsende statistiek. De Chi2-toets, 
Students t-toets, Paerson’s correlatie etc etc.. Al deze toetsen hebben gemeen dat het 
erom gaat dat je groepen antwoorden gaat vergelijken. De eenvoudigste is de Chi2.

• Waarom toetsen we 
eigenlijk? 

• Interviews 
aandachtspunten 

• Boekenrubriek 

• Monitorontwikkeling 

• Gemeente en 
burgerinspraak 

• Meer informatie uit 
passantenonderzoek 

• Brancheonderzoek 

• Praktijkgericht 
onderzoek

Lees meer over de Chi-kwadraattoets, waaronder een aantal voorbeelden op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chi-kwadraattoets
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MONITOR 
ONTWIKKELING
 
Momenteel werken we voor een van 
onze klanten aan een Bedrijfsgezond-
heidsmonitor. Het instrument maakt het 
mogelijk om organisaties te beoordelen 
op weerbaarheid tegen ziekteverzuim. 
 
Een monitor combineert gegevens uit 
diverse bronnen (cijfers van het bedrijf, 
enquêtes, branchecijfers) en vertaalt 
deze in een handzaam overzicht (dash-
board). Managers krijgen daarmee een 
stuurinstrument in handen om de organi-
satie een bepaalde kant op te krijgen. 
De informatie wordt dus niet (alleen) in 
een rapport opgeleverd maar in de vorm 
van figuren met rapportcijfers en kleuren 
(rood voor lage scores, groen voor hoge 
scores).

INTERVIEWS AANDACHTSPUNTEN
Het houden van interviews is een veel gebruikte onderzoeksstrategie. Het voordeel 
van interviews is dat je er niet veel werk aan hoeft te hebben. Het komt er vooral op 
aan dat je zelf goed bent in het voeren van een gesprek. Je moet ook opnameappara-
tuur hebben maar tegenwoordig heeft iedereen een smartphone waarmee je opnames 
kunt maken. Voor een goed onderzoek is het soms genoeg om 8 interviews af te nemen 
en uit te werken.  

1. Gestructureerde interviews: 
Bij een gestructureerd interview neem je een vragenlijst af. Alle vragen staan op 
papier. Het is eigenlijk hetzelfde als een enquête, alleen neem je de vragen 
mondeling af. 
 
Van gestructureerde interviews moet je er veel afnemen, afhankelijk van je 
onderzoeksonderwerp zullen dat er al gauw 50 zijn.

2. Semigestructureerd interview: 
Als je er voor kiest om geen vaste vragenlijst te maken dan noemen we dat een semi-
gestructureerd interview. Je hebt dan wel een paar onderwerpen om over te praten 
maar het is geen vragenlijst. 

3. Kies je ervoor om helemaal geen onderwerpen te bedenken maar alleen een thema 
(bijvoorbeeld: Vrije tijd) en de geïnterviewde mag zelf bepalen waar het over gaat 
dan noemen we dat een diepte-interview.

 
Aandachtspunten: 

 » Leg de geïnterviewde vooraf uit waar 
je het interview voor gebruikt

 » Kies een geschikte locatie
 » Denk aan je kleding (verzorgd maar 
niet te opvallend)

 » Praat duidelijk
 » Luister
 » Zorg voor goede opnameapparatuur.

Om een monitor te kunnen maken heb je 
allereerst relevante bronnen nodig. Als 
je een monitor maakt over bijvoorbeeld 
klanttevredenheid zul je opzoek moeten 
naar gegevens die iets zeggen over de 
klanttevredenheid. 
Ten tweede moet je kijken of deze 
gegevens ook in de toekomst bijgewerkt 
kunnen worden. Zijn de cijfers jaar-
lijks (of tweejaarlijks) beschikbaar? 
Wordt een bepaalde enquête ook in de 
toekomst gehouden?
Ten derde moet je een keuze maken voor 
het rekenmodel. Welk cijfer krijgt het 
bedrijf als 20% van de klanten ontevre-
den is? Welk cijfer als 50% ontevreden 
is? Je moet ook nadenken of je de moni-
tor wilt koppelen aan landelijke cijfers 
(benchmarken). Dan betekent dus een 
6,0 in de monitor dat het bedrijf ongeveer 
op het gemiddelde ligt van andere
bedrijven in Nederland.

 »
Meer weten over het ontwikkelen 
van een monitor? Stuur je vraag aan: 
info@rcompany.nl

BOEKENRUBRIEK
In het boek ‘Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen’ van Foeke van der 
Zee worden 5 vragen gesteld en beantwoord: 

1. Wat is onderzoek?
2. Welke methoden en technieken heeft de onderzoeker tot zijn beschikking?
3. Welke soorten of typen onderzoek zijn er te onderscheiden?
4. Hoe ziet de markt voor onderzoeksinstellingen eruit?
5. Onderzoek wordt geacht ware kennis op te leveren, maar wat is eigenlijk ware 

kennis?
 
Het beschreven model is toepasbaar in elke discipline van de empirische weten-
schappen, dus zowel in de sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, 
geneeskunde, maar ook in biologie, scheikunde, natuurkunde. Het model is ook van 
toepassing op elke vorm van onderzoek, en is dus te gebruiken voor zowel een 
literatuurstudie, een veldstudie, kwantitatief of kwalitatief onderzoek. Vreemd eigenlijk 
dat niemand eerder een dergelijk model heeft bedacht en uitgewerkt.

Dit boek is een must voor iedereen die als onderzoeker en/of als wetenschapper 
werkzaam is. 
 
Normale prijs € 37,40 (BTW 6%). Lezers van deze nieuwsbrief ontvangen 10% korting! 
Uw eventuele bestelling kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken. 
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MEER INFORMATIE UIT
PASSANTENONDERZOEK
 
Het verrichten van passantenonderzoek in bijvoorbeeld winkelcentra of evenementen 
vraagt om een goede aansturing van veldwerkers. Als organisatie wil je natuurlijk 
zoveel mogelijk informatie voor het geld. Hier volgen een aantal tips:

GEMEENTE EN
BURGERINSPRAAK
De overheid doet een stap achteruit 
en vraagt burgers om eigen initiatief 
te tonen. Wij zien dat gemeenten op 
diverse manieren te maken krijgt met de 
inspraak van burgers. De taak van de 
onderzoeksafdeling is daardoor ook aan 
het veranderen. Het wordt steeds meer 
gewoon dat onderzoekers met bewo-
ners in dialoog treden. Het onderzoek 
wordt steeds meer kwalitatief van aard. 
Daarnaast wordt het van onderzoekers 
gevraagd om samen met opdrachtgever 
en bewoners de resultaten van onder-
zoeken te bespreken. 

Wij adviseren gemeenten om vooraf
rekening te houden met de mogelijkheid 
dat de onderzoeker een presentatie 
houdt aan bewoners. Als dit vooraf-
gaande aan het onderzoek wordt 
afgestemd kan het bureau zorgen voor 
de juiste persoon. Niet elke onderzoeker 
kan met een groep kritische bewo- 
ners overweg. Wij adviseren dus om 
dit mee te nemen bij de selectie van de 
onderzoeker die het onderzoek gaat 
begeleiden.

Wilt u meer weten over de veranderde 
rol van de gemeentelijk onderzoeker?

 

De zucht naar goed bestuur in de stad 
Frank Hendriks 

BOOM LEMMA UITGEVERS 2012
ISBN 978-90-5931-775-8

Dit boek is ook digitaal verkrijgbaar

Kies de meetpunten heel zorgvuldig
Bedenk dat er in een winkelcentrum al-
tijd plaatsen zijn waar veel meer mensen 
passeren dan ergens anders.
Vermijdt de tijdstippen dat er weinig 
publiek is. Je kunt veel geld besparen 
als je bijvoorbeeld alleen de middag laat 
meten (als dat mogelijk is). De rustige 
ochtenden, met weinig publiek levert het 
veldwerk veel minder informatie op.

Bedenk handigheidjes om het interview 
kort te houden
Zo kun je de passant bijvoorbeeld een 
keuze laten maken uit een aantal af-
beeldingen. Als u bijvoorbeeld een idee 
wilt hebben in welk soort restaurants 
men gaat eten kunt u collages tonen en 
de passant een keuze laten aanwijzen. 
Dit werkt veel sneller dan een lijst met 
keuzemogelijkheden.

Maak gebruik van ervaren veldwerkers
Ze komen op tijd, werken goed door, 
schrijven duidelijk (of werken met 
tablets) en begrijpen welke kwaliteit er 
geleverd moet worden. Bedenk dat een 
onervaren veldwerker die niet op komt 
dagen (of te laat) uw onderzoek veel 
schade kan toebrengen, extra kosten 
met zich meebrengt en deadlines in 
gevaar kan brengen.

BRANCHEONDERZOEK
Bij brancheonderzoek vind je heel veel informatie. Deze informatie moet overzichtelijk 
worden gepresenteerd. 

Een veel gebruikte presentatievorm is de SWOT-matrix. Dit is een bedrijfskundig model 
dat gebruik maakt van 4 vakken (kwadranten). Elk vak staat voor bepaalde informatie. 
Als je de informatie in de vier vakken bij elkaar ziet staan begrijp je vaak de positie van 
het bedrijf beter en heb je ook een beter idee welke adviezen je onderzoek oplevert.

S W

O T
(Strengths) (Weaknesses)

(Oppertunities) (Threats)

Sterktepunten

Kansen

Zwaktepunten

Bedreigingen
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BRANCHEONDERZOEK (vervolg)

Bij STERKTEPUNTEN: Moet ingevuld worden waar de onderneming goed in is.
   Wat kan het bedrijf goed? 
 
Bij ZWAKTEPUNTEN: Moet ingevuld worden waar het bedrijf niet goed in is. 

Bij KANSEN:   Wordt ingevuld wat er in de omgeving van het bedrijf aan
   kansen liggen. 

Bij BEDREIGINGEN:  Wordt ingevuld wat er in de omgeving van het bedrijf aan
   bedreigingen liggen.

Voorbeeld: Onderstaande matrix zou ingevuld kunnen zijn naar aanleiding van een 
brancheonderzoek

Sterktepunten Zwaktepunten

 » 25 jaar ervaring
 » Eigen transport
 » Moderne ICT omgeving
 » Hoge kwaliteit
 » Relatief weinig personeelskosten 
(klein team)

 » Geen kwaliteitscertificaten
 » Klein verkoopteam
 » Geen marketingafdeling
 » Verouderd machinepark
 » Geen productvernieuwing

Kansen Bedreigingen

 » Export neemt toe
 » Grootste concurrent is gestopt
 » Winstmarges zijn goed
 » Grondstofprijzen dalen
 » Klanten zijn bereid mee te denken

 » Veel pieken en dalen in afzet
 » Klanten vragen om certificaten
 » Milieu/ Duurzaamheid wordt 
belangrijker

 » Nieuwe producten in opkomst

Naast het SWOT-model zijn er nog twee modellen die veel gebruikt worden om de
positie van een onderneming in kaart te brengen: 

Als je het Vijfkrachtenmodel (Porter) gebruikt, dan verzamel je gegevens over de 
onderwerpen: De macht van leveranciers; de macht van afnemers; de aanwezigheid 
van substituten (vervangers) en complementaire (aanvullende) producten; dreiging van 
nieuwe concurrenten; de huidige concurrentie. 
 
Als je het DESTEP-model gebruikt, dan verzamel je gegevens over de onderwerpen: 
Demografische factoren, Ecologische factoren, Sociale factoren, Technologische facto-
ren, Economische factoren en Politieke factoren

Om het juiste model te kiezen kan je eerst wat gegevens gaan verzamelen. Zoek zowel 
gegevens binnen het bedrijf (intern) als buiten het bedrijf (externe gegevens). Meestal 
blijkt dan al snel dat een van de modellen het beste aansluit op de gegevens die je hebt 
gevonden. 

Tot slot: Vul het model in en stel je daarna de vraag: Wat moet het bedrijf doen of laten 
om er in de toekomst beter voor te staan?

PRAKTIJK-
GERICHT 
ONDERZOEK  

Naast de interesse van professionele 
onderzoekers zien we dat voor steeds 
meer opleidingen en beroepen de 
component ‘onderzoeksvaardigheid’ 
belangrijker wordt. Praktijkgericht 
onderzoek wordt steeds meer gedaan 
door niet-professionele onderzoekers.  

Er is dan ook behoefte aan kennisover-
dracht naar de niet-professionele onder-
zoekers, studenten, en opleidingen. 

Onze nieuwsbrieven proberen aan deze 
behoefte tegemoet te komen. Dit heeft 
als risico dat de ervaren onderzoeker 
bepaalde artikelen te beperkt vindt en 
de jonge onderzoeker of student juist 
moeite hebben met het hoge niveau. 
Wij hopen toch dat zowel de ervaren 
professional als de jonge onderzoekers 
en geïnteresseerden iets van hun gading 
vinden.

Wij bieden allerlei faciliteiten voor
onderzoekers:

• Scanservice
• Drukwerk
• Callcenter
• Veldwerk
• Online enquêteren
• Coördinatie/planning
• Rekentools

FULL SERVICE BUREAU VOOR TOEGEPAST ONDERZOEK


