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Achtergrond onderzoek en methode

Respons
1366 volledig ingevulde vragenlijsten, responspercentage 62% 

Betrouwbaarheid
Bij een betrouwbaarheid van 95% kan de steekproefuitkomst maximaal 2,7% 
afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep 
ondervraagd zouden zijn.

Panel 
Panelleden van PanelWizard Direct

Methode
Online onderzoek met uitnodiging via e-mail of via de 
PanelWizard app

Veldwerkperiode
13 t/m 17 mei 2022

 

Onderzoeksdoelgroep en selectie
Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Onderzoeksvraag

In hoeverre (her)kennen Nederlanders verschillende 
vormen van fraude en hebben ze hier zelf mee te 
maken gehad?
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Uitleg rondom de toetsing en benoeming van verschillen

In dit rapport worden, naast de totaalresultaten, ook verschillen besproken tussen doelgroepen binnen de steekproef. Deze verschillen worden in de conclusies alleen 
benoemd wanneer ze statistisch significant zijn, dit wil zeggen dat de kans erg klein is dat ze alleen aan het toeval geweten kunnen worden. Voor het toetsen van de 
significantie worden verschillende methodes gebruikt (in dit rapport o.a. Chi-Square en T-Toets).
Wanneer een bepaalde groep significant afwijkt van de overige groepen, worden de percentuele verschillen als volgt vermeld in de conclusies: “(..% vs. ..%)”. Het 
eerstgenoemde percentage betreft dan de uitkomst van de benoemde (afwijkende) groep, het tweede percentage betreft het gemiddelde van de overige groepen. 



ING, Rabobank en ABN AMRO zijn de drie belangrijkste banken van Nederland. 

• Bijna de helft van de Nederlanders heeft een relatie met ING. Nog eens twee op de vijf hebben dit (ook) met de Rabobank en ruim een kwart met ABN AMRO. 

• ING en de Rabobank nemen samen 69% van de totale markt in wanneer het gaat om de belangrijkste bank voor Nederlanders. Eén vijfde beschouwt ABN AMRO als belangrijkste bank; 

ABN AMRO is daarmee de derde bank van Nederland.

Een meerderheid van de Nederlanders is bewust bezig met online veiligheid. 

• Zo zorgen ruim zeven op de tien Nederlanders dat updates voor hun telefoon en/of computer zo snel mogelijk geïnstalleerd worden. 

• Ook tweestapsverificatie is, met tweederde van de Nederlanders die dit waar mogelijk gebruikt, aardig ingeburgerd. 

• Verder gebruikt meer dan de helft van de Nederlanders voor elk online account een uniek wachtwoord. 

• Het opslaan van wachtwoorden in een digitale kluis (zoals een wachtwoordmanager) wordt door een meerderheid overigens nog niet gedaan.

Phishing via e-mail of sms is de bekendste vorm van online fraude.

• Ruim negen op de tien Nederlanders zijn (goed) bekend met phishing. 

• Daarnaast zijn ruim vier op de vijf (goed) bekend met oplichting via sociale media en/of betaalverzoekfraude. 

• Driekwart weet verder (goed) wat telefonische spoofing is. 

• Helpdeskfraude is een vorm die relatief de minste bekendheid geniet; 63% is hiermee (goed) bekend. 

• De vormen van fraude waar men het vaakst mee bekend is, kan men ook het vaakst aan een ander uitleggen.

Pogingen tot fraude komt veelvuldig voor; één op de tien zegt in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geworden.

• Bij ruim drie op de vijf Nederlanders is er in de afgelopen 12 maanden een poging gedaan om hen (al dan niet succesvol) online of via de telefoon op te lichten. Bijna de helft is 

geconfronteerd met phishing via e-mail of sms. Daarnaast heeft één op de vijf te maken gehad met een poging tot oplichting via sociale media en is een bijna even grote groep (ook) 

geconfronteerd met telefonische spoofing. Bij één op de zeven is ook een poging tot betaalverzoekfraude gedaan. Een poging tot helpdeskfraude wordt het minst genoemd. 

• Van de Nederlanders waarbij in de afgelopen 12 maanden een poging is gedaan om hen (al dan niet succesvol) online of via de telefoon op te lichten, zegt één op de zeven ook slachtoffer 

te zijn geworden. Van alle Nederlanders is dit bijna één op de tien. Drie op de tien Nederlanders kennen andere mensen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden van 

online oplichting en/of oplichting via de telefoon. Phishing maakt in Nederland de meeste slachtoffers. 

Conclusies
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Helft van Nederland denkt oplichting direct door te hebben.

• De meeste Nederlanders zijn zich ervan bewust dat er ook bij hen een poging tot oplichting kan worden gedaan; slechts één op de vijf zegt dat fraude vooral bij anderen voorkomt. Meer 

dan de helft van de Nederlanders denkt het wel meteen door te hebben wanneer er bij hen een poging tot fraude via e-mail, internet en/of telefoon wordt gedaan. Ruim twee op de vijf 

zeggen dat oplichters bij hen dan ook geen kans maken. Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat de van aard goedgelovige mensen slachtoffer van fraude worden. Verder zijn 

het de mensen met weinig digitale kennis die volgens hen worden opgelicht.

Wantrouwen naar berichten van grote organisaties gegroeid. 

• Hoe ouder men is, hoe meer moeite Nederlanders gemiddeld zeggen te hebben om alle ontwikkelingen op technologisch gebied bij te houden. Ruim twee op de vijf Nederlanders voelen 

zich steeds kwetsbaarder voor online fraude, bankfraude en andere vormen van fraude. Zeven op de tien zijn dan ook wantrouwender geworden naar berichten die ze ontvangen van grote 

organisaties doordat ze veel over fraude horen.

• Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat er meer maatschappelijke aandacht moet komen voor slachtoffers van fraude. Ook vindt ruim driekwart dat er meer hulp moet komen 

voor deze groep.

Conclusies
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Resultaten
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• Bijna de helft (46%) van de Nederlanders heeft 
een relatie met ING. Nog eens twee op de vijf 
(41%) hebben dit (ook) met de Rabobank.

• Ruim een kwart (28%) heeft (ook) een relatie met 
ABN AMRO. Mannen hebben vaker een relatie met 
deze bank dan vrouwen (32% vs. 25%). Verder 
zeggen Nederlanders die in West-Nederland 
wonen vaker een relatie te hebben met ABN 
AMRO t.o.v. Nederlanders die elders in het land 
wonen (34% vs. 24%). In Zuid-Nederland hebben 
mensen het minst vaak een relatie met ABN 
AMRO (22%).

• ING wordt door 36% en de Rabobank door 34% 
als belangrijkste bank gezien. Gezamenlijk is dit 
69% van de totale markt.

• Eén vijfde (19%) beschouwt ABN AMRO als 
belangrijkste bank. ABN AMRO is daarmee de 
derde bank van Nederland.

• Nederlanders hebben met de overige banken 
aanzienlijk minder vaak een relatie. Zo wordt de 
SNS Bank door 12% genoemd en de ASN Bank 
door 8%. De SNS Bank is voor 6% de 
belangrijkste bank; de ASN Bank voor 3%. 

Conclusies:

Toelichting:

*Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De 
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

Met welke bank of banken heeft u een relatie, 
bijvoorbeeld omdat u daar een betaalrekening, 
spaarrekening of hypotheek hebt?*

Belangrijkste banken van Nederland
ING, Rabobank en ABN AMRO zijn de drie belangrijkste banken 

Consumentenonderzoek Fraude  -  Hagens – ABN AMRO -  mei 2022       |       www.panelwizard.com       |       050-3171777       |       6

Welke bank beschouwt u voor uzelf als de 
belangrijkste bank?



• Hoe jonger, hoe vaker Nederlanders door anderen 
om hulp worden gevraagd bij het gebruik van de 
computer, telefoon en/of online zaken. In totaal is 
de helft (50%) weleens hulptroep voor anderen. 
Mannen worden gemiddeld vaker om hulp gevraagd 
dan vrouwen (zie uitsplitsingen op de volgende 
pagina).

• Uit de antwoorden die gegeven worden op de 
verschillende uitspraken blijkt dat een meerderheid 
van de Nederlanders bewust bezig is met zijn of haar 
online veiligheid.

• Zo zorgen ruim zeven op de tien Nederlanders dat 
updates voor hun telefoon (77%) en/of computer 
(72%) zo snel mogelijk geïnstalleerd worden. 
Opvallend is dat Nederlanders onder de 30 jaar 
gemiddeld minder vaak updates zo snel mogelijk 
installeren in vergelijking met oudere Nederlanders. 

• Ook tweestapsverificatie is aardig ingeburgerd 
(66%) en verder gebruikt meer dan de helft (55%) 
van de Nederlanders voor elk online account een 
uniek wachtwoord.

• Nederlanders onder de 40 jaar maken gemiddeld het 
vaakst gebruik van tweestapsverificatie. Ze kiezen 
echter gemiddeld minder vaak voor een uniek 
wachtwoord voor elk online account.

• Het opslaan van wachtwoorden in een digitale kluis 
(zoals een wachtwoordmanager) wordt door een 
meerderheid (62%) nog niet gedaan. Jongeren 
(onder de 30 jaar) maken gemiddeld vaker gebruik 
van een digitale kluis dan oudere Nederlanders.

• Over het algemeen geldt dat mannen gemiddeld nog 
vaker bezig zijn met zaken rondom online veiligheid 
dan vrouwen. Dit geldt ook voor de Nederlanders die 
door anderen om hulp worden gevraagd bij het 
gebruik van hun computer, telefoon en/of online 
zaken.

Conclusies:

Online veiligheid (1)
Een meerderheid van de Nederlanders is bewust bezig met online veiligheid

Geef aan in hoeverre de onderstaande uitspraken op u van toepassing zijn.
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Online veiligheid (2)

Gemiddelden naar geslacht (1=Helemaal niet op mij van toepassing – 4=Zeer op mij van toepassing):
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Gemiddelden naar leeftijd (1=Helemaal niet op mij van toepassing – 4=Zeer op mij van toepassing):

Gemiddelden naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken (1=Helemaal niet op mij van toepassing – 4=Zeer op mij van toepassing):



• Phishing via e-mail of sms is de bekendste vorm 
van online fraude; 92% van de Nederlanders is 
hiermee (goed) bekend. Daarnaast zijn ruim vier 
op de vijf (goed) bekend met oplichting via sociale 
media (85%) en/of betaalverzoekfraude (83%).

• Driekwart (75%) weet verder (goed) wat 
telefonische spoofing is. Helpdeskfraude is een 
vorm die relatief de minste bekendheid geniet; 
63% is hiermee (goed) bekend.

• Mannen en Nederlanders die door anderen om 
hulp worden gevraagd bij het gebruik van de 
computer, telefoon en/of online zaken zijn 
gemiddeld vaker bekend met de verschillende 
vormen van fraude dan vrouwen en degenen die 
niet om hulp worden gevraagd (zie uitsplitsingen 
op de volgende pagina).

• Wat betreft de verschillende leeftijdsgroepen valt 
op dat Nederlanders van 60 jaar en ouder met alle 
voorgelegde vormen van fraude gemiddeld het 
minst bekend zijn.

Conclusies:

Bekend met verschillende vormen van fraude (1)
Ruime meerderheid bekend met de verschillende vormen van fraude; phishing via email of sms meest bekende vorm

Hieronder staat een aantal vormen van fraude. Geef voor iedere vorm aan in hoeverre u hiermee bekend 
bent/weet dat dit bestaat.
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Gemiddelden naar geslacht (1=Helemaal niet mee bekend – 4=Goed mee bekend):
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Gemiddelden naar leeftijd (1=Helemaal niet mee bekend – 4=Goed mee bekend):

Gemiddelden naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken (1=Helemaal niet mee bekend – 4=Goed mee bekend):

Bekend met verschillende vormen van fraude (2)



• De vormen van fraude waar men het vaakst mee 
bekend is (zie sheet 9), kan men ook het vaakst 
aan een ander uitleggen.

• Zo kan 86% aan een ander uitleggen wat phishing 
via de e-mail of sms is en zeggen vier op de vijf 
(beide 82%) aan een ander uit te kunnen leggen 
wat betaalverzoekfraude en/of fraude via sociale 
media is. 

• Tweederde (67%) kan verder aan een ander 
uitleggen wat telefonische spoofing is en 62% 
weet hoe ze een ander moeten uitleggen wat 
helpdeskfraude inhoudt.

• Nederlanders die door anderen om hulp worden 
gevraagd bij het gebruik van de computer, 
telefoon en/of online zaken zeggen alle vormen 
van fraude gemiddeld vaker uit te kunnen leggen 
aan een ander. Dit geldt, op fraude via sociale 
media na, ook voor mannen (zie uitsplitsingen op 
de volgende pagina).

• Wat betreft de verschillende leeftijdsgroepen 
kunnen Nederlanders van 60 jaar en ouder alle 
voorgelegde vormen van fraude gemiddeld minder 
vaak uitleggen aan een ander. Een logische 
bevinding, gezien het resultaat dat deze groep 
ook gemiddeld minder vaak bekend is met de 
verschillende vormen van fraude.

Conclusies:

Vormen van fraude uitleggen aan anderen (1)
De vormen van fraude waar men het vaakst (goed) mee bekend is, kan men ook het vaakst aan een ander uitleggen

Nu volgen nog een aantal stellingen. Geef voor iedere stelling aan in hoeverre dit op u van toepassing is.
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Gemiddelden naar geslacht (1=Helemaal niet op mij van toepassing – 4=Zeer op mij van toepassing):
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Gemiddelden naar leeftijd (1=Helemaal niet op mij van toepassing – 4=Zeer op mij van toepassing):

Gemiddelden naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken (1=Helemaal niet op mij van toepassing – 4=Zeer op mij van toepassing):

Vormen van fraude uitleggen aan anderen (2)



• Bij ruim drie op de vijf (62%) Nederlanders is er in 
de afgelopen 12 maanden een poging gedaan om 
hen (al dan niet succesvol) online of via de telefoon 
op te lichten.

• Het vaakst is men geconfronteerd met phishing via 
e-mail of sms (46%). Nederlanders onder de 40 jaar 
hebben het vaakst te maken gehad met phishing 
(52% vs. 43%); 60-plussers het minst vaak (39% 
vs. 49%) (zie uitsplitsingen op de volgende pagina).

• Daarnaast heeft één op de vijf (21%) te maken 
gehad met een poging tot oplichting via sociale 
media en is 18% geconfronteerd met telefonische 
spoofing. Mannen zeggen vaker geconfronteerd te 
zijn met telefonische spoofing dan vrouwen (21% vs. 
16%).

• Bij nog eens één op de zeven (15%) is (ook) een 
poging tot betaalverzoekfraude gedaan. Het zijn de 
60-plussers die hier het vaakst mee te maken 
hebben gehad (19% vs. 14%).  

• Een poging tot helpdeskfraude wordt het minst 
genoemd (6%). Opvallend is dat aanzienlijk meer 
mannen aangeven dat er bij hen een poging tot 
helpdeskfraude is gedaan dan vrouwen (10% vs. 
3%).

• Van de Nederlanders waarbij in de afgelopen 12 
maanden een poging is gedaan om hen (al dan niet 
succesvol) online of via de telefoon op te lichten, 
zegt 15% ook slachtoffer te zijn geworden. Van alle 
Nederlanders is dit bijna één op de tien (9%).

• Jongeren worden het minst vaak slachtoffer (7% van 
alle jongeren); 60-plussers het vaakst (12% van alle 
60-plussers). Phishing maakt in Nederland de 
meeste slachtoffers (5% van alle Nederlanders).

Conclusies:

Toelichting:

Bij deze vragen kon men meerdere antwoorden geven. De 
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

Te maken gehad met oplichting (1)
Eén op de tien Nederlanders is in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van online fraude en/of oplichting via de telefoon

Is er in de afgelopen 12 maanden bij u een poging 
gedaan (al dan niet succesvol) om u online op te 
lichten en/of om u op te lichten via de telefoon? 
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Bent u in de afgelopen 12 maanden ook slachtoffer 
geworden bij één of meerdere pogingen?



Uitsplitsing naar geslacht:
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Uitsplitsing naar leeftijd:

Uitsplitsing naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken:

Te maken gehad met oplichting (2)

Alleen de antwoorden waarvoor significante verschillen waarneembaar zijn, worden getoond op deze pagina. 

Is er in de afgelopen 12 maanden bij u een poging gedaan (al dan niet succesvol) om 
u online op te lichten en/of om u op te lichten via de telefoon? 

Bent u in de afgelopen 12 maanden ook slachtoffer geworden bij één of meerdere 
pogingen?

Uitsplitsing naar geslacht:

Uitsplitsing naar leeftijd:

Uitsplitsing naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken:



• Drie op de tien Nederlanders kennen mensen die 
in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn 
geworden van online oplichting en/of oplichting 
via de telefoon; 11% kent zelfs meerdere 
personen.

• Nederlanders onder de 40 jaar kennen het vaakst 
anderen die slachtoffer zijn geworden (40% vs. 
25%); 60-plussers het minst vaak (21% vs. 
34%). 

• Verder kennen degenen die door anderen om hulp 
worden gevraagd bij het gebruik van de 
computer, telefoon en/of online zaken vaker 
anderen die slachtoffer zijn geworden (35% vs. 
25%). 

Conclusies:

Anderen die slachtoffer zijn geworden
Drie op de tien Nederlanders kennen mensen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden van online oplichting en/of oplichting via de telefoon

Uitsplitsing naar geslacht:

Kent u mensen in uw omgeving die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden van online oplichting 
en/of oplichting via de telefoon
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Uitsplitsing naar leeftijd:

Uitsplitsing naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken:



• De meeste Nederlanders zijn zich ervan bewust 
dat er ook bij hen een poging tot oplichting kan 
worden gedaan; slechts één op de vijf (20%) zegt 
dat fraude vooral bij anderen voorkomt. 

• Meer dan de helft (56%) van de Nederlanders 
denkt het meteen door te hebben wanneer er bij 
hen een poging tot fraude via e-mail, internet 
en/of telefoon wordt gedaan. Ruim twee op de vijf 
(43%) zeggen dat oplichters bij hen dan ook geen 
kans maken. 

• Mannen zeggen gemiddeld vaker dat ze oplichting 
herkennen dan vrouwen (zie uitsplitsingen op de 
volgende pagina). Ook jongeren (onder de 30 
jaar) zijn er gemiddeld vaker van overtuigd dat 
fraudeurs via e-mail, internet en/of telefoon bij 
hen geen kans maken en dat ze een poging tot 
oplichting meteen doorhebben. Veertigers zijn wat 
betreft beide uitspraken gemiddeld het minst 
zeker van hun zaak.

• Bijna de helft (48%) van de Nederlanders is van 
mening dat de van aard goedgelovige mensen 
slachtoffer van fraude worden. Verder zijn het de 
mensen met weinig digitale kennis (49%) die 
volgens hen worden opgelicht.

Conclusies:

Uitspraken met betrekking tot fraude (1)
Meer dan de helft van de Nederlanders zegt het meteen door te hebben wanneer er bij hen een poging tot fraude via e-mail, internet en/of telefoon wordt gedaan 

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen?
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Gemiddelden naar geslacht (1=Helemaal niet mee eens – 5=Helemaal mee eens):
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Gemiddelden naar leeftijd (1=Helemaal niet mee eens – 5=Helemaal mee eens):

Gemiddelden naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken (1=Helemaal niet mee eens – 5=Helemaal mee eens):

Uitspraken met betrekking tot fraude (2)



• Hoe ouder men is, hoe meer moeite Nederlanders 
gemiddeld zeggen te hebben om alle 
ontwikkelingen op technologisch gebied bij te 
houden (zie uitsplitsingen op de volgende pagina). 
In zijn totaliteit zijn de meningen verdeeld; één 
derde (33%) zegt moeite te hebben, terwijl 38% 
aangeeft geen moeite te hebben om alle 
ontwikkelingen bij te houden.

• Ruim twee op de vijf (43%) voelen zich steeds 
kwetsbaarder voor online fraude, bankfraude en 
andere vormen van fraude.

• Zeven op de tien (72%) Nederlanders zijn dan ook 
wantrouwender geworden naar berichten die ze 
ontvangen van grote organisaties doordat ze veel 
over fraude horen. Vrouwen zijn gemiddeld meer 
wantrouwend en voelen zich gemiddeld ook 
kwetsbaarder dan mannen. Dit is ook het geval 
voor 60-plussers.

• Het overgrote deel van de Nederlanders (75%) 
vindt dat er meer maatschappelijke aandacht 
moet komen voor slachtoffers van fraude. Ook 
vindt 77% dat er meer hulp moet komen voor 
deze groep.

Conclusies:

Uitspraken met betrekking tot fraude (3)
Bijna driekwart is wantrouwender geworden naar berichten die ze ontvangen van grote organisaties doordat ze veel over fraude horen

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen?
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Gemiddelden naar geslacht (1=Helemaal niet mee eens – 5=Helemaal mee eens):
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Gemiddelden naar leeftijd (1=Helemaal niet mee eens – 5=Helemaal mee eens):

Gemiddelden naar wordt gevraagd om hulp bij gebruik computer, telefoon en/of online zaken (1=Helemaal niet mee eens – 5=Helemaal mee eens):

Uitspraken met betrekking tot fraude (4)



Algemene onderzoeksgegevens
Onderzoeksverantwoording
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Achtergrond PanelWizard Direct
Algemene gegevens PanelWizard Direct

• PanelWizard is het onderzoekspanel van Kien onderzoek

• 31.000 leden van 16 jaar en ouder

• Dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking of specifieke doelgroepen (bv. 

boodschappers, beleggers, allochtonen, ouders van baby’s, etc.) 

• Panelleden geven vooraf toestemming voor deelname

• Hoge en betrouwbare respons, door beloning en terugkoppeling

• Representativiteit en (serieuze) medewerking worden voortdurend gecontroleerd en 

bewaakt

• ISO-gecertificeerd (ISO 20252)

• Hanteert de Gouden Standaard van MOA
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Kwaliteit PanelWizard Direct

Introductie PanelWizard Direct

PanelWizard Direct bestaat sinds 2001 en is sindsdien uitgegroeid tot 

één van de beste panels van Nederland. 

• Ruim 33.000 actieve leden 

• ISO-gecertificeerd panel

• Ondersteund door onderzoeksexpertise Kien

• PanelWizard Direct & Kien beide aangesloten bij MOA en ESOMAR 

   en ISO 20252 gecertificeerd

Werving

De werving van panelleden vindt plaats via verschillende bronnen. 

• Zoveel mogelijk werken met ‘verse’ panelleden

• Inschrijvers worden eerst aspirantleden en pas definitief toegelaten tot panel na    

   reactie op bevestigingsmail (double opt-in) en controles op antwoordgedrag  

   (screeningsonderzoek)

• Mogelijkheid tot river recruitment voor specifieke doelgroepen; gerichte member-

   get-member actie waarbij panelleden die voldoen aan bepaalde criteria worden 

   gevraagd anderen uit dezelfde doelgroep te werven via bijv. mail of sociale media

Motivatie 

• Korte en afwisselende vragenlijsten om panelleden gemotiveerd en fris te houden

• Standaardbeloning €0,10 per vraag; 100% koppeling tussen inspanning en 

   beloning 

• Beloning zelf houden, sparen voor club/vereniging of doneren aan een goed doel

o Afgelopen jaren €160.000 geschonken aan goede doelen

• Onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld waardoor panelleden betrokken blijven

• Hoge betrokkenheid en motivatie blijkt uit het hoge gemiddelde responspercentage; 65%

Steekproeftrekking en representativiteit 

• Steekproeftrekking o.b.v. de Gouden Standaard

• Standaard representatief uitgestuurd op 6 kernvariabelen

• Door hoog responspercentage vrijwel altijd representatieve netto steekproef

• Wanneer niet representatief: respons uit overtollige groepen verwijderen (non-interlocked) 

   of eventueel resultaten wegen

Kwaliteit panel en onderzoeken

Betrouwbaarheid van het online veldwerk wordt nauwlettend gecontroleerd:

• Vóór elk onderzoek wordt een controlevraag gesteld naar geslacht en leeftijd van de 

   respondent, waarmee wordt gecontroleerd of de beoogde respondent deelneemt

• Ná elk onderzoek worden kwaliteitscontroles uitgevoerd op de snelheid, lengte, 

    antwoordpatronen en de inhoud van open antwoorden 

• Onbetrouwbare, te snelle en niet-serieuze respons wordt verwijderd en bij twee 

   overtredingen worden panelleden uitgeschreven

• Panelleden die al enige tijd geen uitnodiging hebben gehad, krijgen voorrang bij versturen 

   van nieuwe uitnodigingen 

Onderhoud en beheer

• Na ieder onderzoek wordt het panellid verzocht om de eigen gegevens te controleren en 

   indien nodig te updaten

• Panelleden worden ook tweemaal per jaar schriftelijk gevraagd om de eigen 

   persoonsgegevens te actualiseren

• De persoonsgegevens van panelleden worden nimmer vrijgegeven, tenzij panelleden hier 

   expliciet toestemming voor geven

• Non-respondenten en bouncers worden twee keer per jaar gecontroleerd en schriftelijk 

   benaderd voor continuering van het panellidmaatschap
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