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1. Inleiding
1.1 Doel van dit document
In dit document is verslag gedaan van het onderzoek Persoonlijke Veiligheid (PV). De
voorbereiding, dataverzameling en verwerking van de gegevens zijn beschreven. Daarnaast
dient dit document als naslagwerk voor onderzoekers die meer inzicht wensen in de
achtergronden van het onderzoek en in het tot stand komen van de analysebestanden. In
hoofdstuk 2 is het doel, de achtergrond en geschiedenis gemeld. Daarna is in hoofdstuk 3
uitgebreid ingegaan op de dataverzameling. Hoofdstuk 4 gaat over de uitzonderingen in de
verwerkingsstraat die voor dit onderzoek zijn toegepast.
Tevens is in dit document op enkele kwaliteitsaspecten van het onderzoek ingegaan. In
hoofdstuk 5 komt allereerst de non-responsanalyse aan de orde. Deze bestaat uit een korte
beschrijving van de getrokken steekproef, de verantwoording van de uitgezette steekproef, de
in het veld geconstateerde kaderfouten, en de gerealiseerde responsaantallen. Daarnaast is
nagegaan in hoeverre er sprake is van selectiviteit in de respons naar achtergrondkenmerken.
Dit hoofdstuk beschrijft ook de uitbreiding van de non-responsanalyse met gekoppelde
politiegegevens. Er is gekeken in hoeverre (non-)respondenten een aantekening hebben van
aangifte/slachtofferschap van huiselijk geweld. En in welke mate zij slachtoffer of verdachte
zijn geweest van huiselijk geweld of gewelds-en seksuele misdrijven. Daarna volgt hoofdstuk 6
met de beschrijving van andere kwaliteitsindicatoren van het onderzoek.
Hierop volgt de beschrijving van de toegepaste weging (hoofdstuk 7). Daarna is in hoofdstuk 8
naar de plausibiliteit gekeken door een selectie van de gegevens met andere bronnen te
vergelijken. Tot slot volgen algemene conclusies met enkele aanbevelingen (hoofdstuk 9).

1.2 Definities, acroniemen en afkortingen
Begrip

Omschrijving

BAG

Basisregistratie van Adressen en Gebouwen

BRP

Basisregistratie Personen

BVH

Basis Voorziening Handhaving

CAPI

Computer-Assisted Personal Interviewing

CATI

Computer-Assisted Telephone Interviewing

CAWI

Computer-Assisted Web Interviewing

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCI

Contact Centre Inbound

COROP

Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma

DBC

Berichtgevers Contact

DVZ

Dataverzameling

GIR

Gebiedsindelingen Register

J&V

Ministerie van Justitie & Veiligheid

M&A

Monitoring & Analyse

NAW

Naam, Adres, Woonplaats
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OP

Onderzoekspersoon

PAPI

Pencil and Paper Interviewing

PV

Onderzoek Persoonlijke Veiligheid

RA

Remote Access

SAL

Sector Arbeid, Inkomen en Leefsituatie

SER

Sociaal-economische en ruimtelijke statistieken

SSB

Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden
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2. Doel, achtergrond en geschiedenis van het
onderzoek
Achtergrond
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert in opdracht van de
ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie & Veiligheid (J&V) een meting
uit naar slachtofferschap en plegerschap van huiselijk geweld.
Door het veldwerk voor dit onderzoek in te besteden bij het CBS, zou er een continuïteit in de
uitvoering kunnen ontstaan voor de toekomst gezien er dan meer mogelijkheden bestaan om
enquêtegegevens te koppelen aan registerdata. WODC heeft dezelfde vragenlijst parallel ook
uitgezet onder het LISS panel (in 2008 is het door Gfk uitgevoerd) om uiteindelijk resultaten te
vergelijken tussen het panel en een aselecte steekproef. In de steekproef die het CBS uitzet zijn
de eventuele deelnemers uit het huidige LISS panel verwijderd.
Doelstelling van het project
Het doel van dit onderzoek is:
a) om op gender sensitieve wijze de aard en omvang van het slachtoffer- en plegerschap van
huiselijk geweld in Nederland te schatten op basis van zelfrapportage onderzoek onder de
Nederlandse bevolking (18+), en daarbij voor zover mogelijk ook te rapporteren over de
eventuele ontwikkeling daarin sinds het vorige onderzoek.
b) om te komen tot een methodologische analyse op basis van een vergelijking van data die
zijn verzameld onder enerzijds het LISS online panel en anderzijds een aselecte bevolking
steekproef.
Met gendersensitief is in de context van dit prevalentieonderzoek bedoeld dat uit het
onderzoek duidelijk is wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen mannen en vrouwen in
pleger- en slachtofferschap van huiselijk geweld en in de impact van dat geweld betekenen en
in hoeverre deze overeenkomsten en verschillen samenhangen met gender.
Probleemstelling van het onderzoek
In dit onderzoek komen verschillende vragen aan bod: Wat is, op basis van zelfrapportage, de
actuele aard en omvang van huiselijk geweld in Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld
sinds het vorige prevalentieonderzoek?
In hoeverre wijkt de aard en omvang van HG zoals gemeten in het LISS panel af van de aard en
omvang van HG zoals gemeten in een parallelstudie onder een aselecte steekproef uit de
Nederlandse bevolking waarbij geen sprake is van enkel mensen die bereid zijn om zich te laten
bevragen in onderzoeken over allerlei onderwerpen? Hoe kunnen eventuele verschillen
verklaard worden?
Kortom, het is de bedoeling een ‘referentiesurvey’ onder de doelpopulatie te realiseren,
waaraan de bevindingen uit de online panelstudie kunnen worden geijkt. Dit is relevant omdat
niet bekend is hoe de kenmerken van personen uit een panel met mensen die zich laten
bevragen in onderzoeken over allerlei onderwerpen, een afspiegeling zijn van de kenmerken
van de Nederlandse bevolking. Er kan weliswaar gewogen worden naar bepaalde bekende
(demografische) kenmerken, maar of deze mensen representatief zijn qua slachtofferschap en
plegerschap van huiselijk geweld is onbekend. Een parallelstudie onder een aselecte
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bevolkingssteekproef is daarom van toegevoegde waarde. De omvang van de
parallelsteekproef zal bij voorkeur vergelijkbaar zijn aan de omvang van het panel onderzoek.
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3. Dataverzameling
3.1 Randvoorwaarden
Bij het ontwerp van het onderzoeksdesign is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden. De
projectovereenkomst PV 2017, de bijbehorende kostenindicatie PV 2017 (Wolthuizen en
Braams, 2017) en het advies van de commissie Ethiek (Commissie Ethiek, 2017), zijn hiervoor
als uitgangspunt gebruikt.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Uitgaande van de wens om een definitief databestand voor analyse beschikbaar te hebben
op 1 december 2017, bedraagt de veldwerkperiode drie maanden. De waarneming vindt
plaats in de periode van 30 mei tot en met 31 augustus 2017.
De doelpopulatie bestaat uit in Nederland woonachtige personen van 18 jaar en ouder op
de eerste dag van de waarneemmaand, die deel uitmaken van particuliere huishoudens en
ingeschreven staan als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). De institutionele
bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, en personen die niet
zijn geregistreerd als ingezetene in de BRP worden in dit onderzoek niet benaderd.
Bij de benadering van steekproefpersonen wordt in eerste instantie gevraagd om via
internet (cawi) te responderen. Non-respondenten worden tot twee keer toe schriftelijk
gerappelleerd, waarbij ook een schriftelijke vragenlijst (papi) wordt toegevoegd.
Steekproefpersonen die daarna nog niet gerespondeerd hebben en die niet via de CBShelpdesk hebben aangegeven niet te kunnen of willen deelnemen aan het onderzoek,
worden telefonisch (cati) gerappelleerd / gemotiveerd indien een telefoonnummer
beschikbaar is. Dit gebeurt volgens de nieuwe CBS waarneemstrategie, waarbij er met
vaste omvangen voor de telefonische benadering gewerkt wordt.
Er wordt een aselecte landelijke personensteekproef getrokken.
Indien er deelnemers van het huidige LISS panel (CentERdata) in de aselecte steekproef
vallen, worden deze verwijderd uit de steekproef. De aselecte steekproef wordt groter
getrokken om hier rekening mee te houden.
De linker grens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het verwacht aantal responsen
is ten minste 6.000. Het responspercentage bedraagt naar verwachting 32%, waarbij het
responspercentage wordt berekend door het aantal gerealiseerde responsen te delen door
de uitgezette steekproefomvang.
Voor het verwachte responspercentage van 32% en de 6.000 volledige responsen geeft het
CBS een resultaatverplichting af. De volledige benaderstrategie wordt doorlopen ook als
het bovengenoemde responspercentage behaald is.
Het totaal aantal te benaderen steekproefeenheden bedraagt naar verwachting 18.964.
In verband met de omvang van de steekproef wordt deze uitgezet in twee porties. Dit
spreidt de druk bij Grafimedia en ook op de internetserver(s).
Ten behoeve van het telefonisch rappel wordt de steekproef door het CBS verrijkt met
telefoonnummers, hiervoor worden twee leveranciers ingeschakeld, te weten Experian en
EDM.
De steekproef voor het telefonisch rappel wordt voor iedere portie in twee delen
opgesplitst: een deelportie met personen van 65 jaar of ouder en een deelportie met
personen jonger dan 65 jaar.
De gemiddelde invulduur van de internetvragenlijstduur bedraagt naar verwachting 25
minuten.
Het CBS en WODC stellen in overleg de inhoud van de vragenlijst en de
vraagformuleringen vast. Bestaande vragen mogen niet worden aangepast. Ook in de
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

volgorde mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Het WODC wil een goede
vergelijking met het onderzoekjaar 2008 (uitgevoerd door GFK). Vergelijkbaarheid is
belangrijker dan nauwkeurigheid.
Voor de kosten van het drukken van de papieren vragenlijsten en het invoeren van de
papieren respons, is in de kostencalculatie uitgegaan van een papieren vragenlijst van 24
pagina’s. Het CBS houdt er rekening mee dat de vragenlijst langer zal zijn, maar dat dit
geen consequenties heeft voor de geoffreerde kosten.
Aan iedere te benaderen persoon wordt een aanschrijfbrief verstuurd met daarin het
verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Het CBS en WODC stellen gezamenlijk de
aanschrijfbrief vast.
In de aanschrijfbrief wordt vermeld dat het om een gezamenlijk onderzoek van het WODC
en het CBS gaat en dat het CBS de verzamelde gegevens aanvult met een aantal reeds bij
CBS aanwezige registervariabelen. Er wordt een formulering voor de standaard CBS
“informed consent” in de brieven opgenomen, waarbij in algemene zin wordt opgenomen
welke registervariabelen het betreft.
De rappelstrategie is zodanig dat bij beide rappelbrieven een papieren vragenlijst wordt
bijgesloten. Het CBS en WODC zorgen ervoor dat dit op een ethisch verantwoorde manier
wordt uitgevoerd. De bezwaren en adviezen van de commissie Ethiek worden hierin
meegenomen.
Alle interviewers zijn specifiek getraind in het motiveren van respondenten. Ten behoeve
van dit onderzoek zullen alle interviewers en medewerkers van CCI die worden ingezet
mondeling worden geïnstrueerd. Ook ontvangen zij voor de start van het veldwerk een
schriftelijke handleiding en inlogcodes om de internetvragenlijst door te kunnen nemen.
Betrokken partijen worden uitgenodigd om input te leveren voor de opleiding en de
handleiding.
De binnengekomen data wordt gecontroleerd op plausibiliteit en er wordt een nonresponsanalyse uitgevoerd. De non-responsanalyse wordt uitgevoerd door
Dataverzameling.
Het CBS zal in overleg het WODC een weegmodel ontwikkelen om te kunnen corrigeren
voor de non-respons. De uit het weegmodel voortvloeiende weegfactoren worden samen
met verrijkingen uit registers aan het definitieve bestand toegevoegd. De weging wordt
uitgevoerd door Dataverzameling.
De verzamelde data wordt na afloop, naast de standaard verrijkingen verrijkt met
registervariabelen en afleidingen. Het gaat om de volgende registervariabelen en
afleidingen:
- Afleiding, opleidingsniveau: laag, midden, hoog;
- Geboortemaand en -jaar;
- Afleiding, leeftijd: ingedeeld in categorieën: 18 t/m 24 jaar, 25 t/m 34 jaar, 35 t/m 49
jaar, 50 t/m 64 jaar en 65 jaar of ouder;
- Een indicatie van economische zelfstandigheid / afhankelijkheid;
- Kostwinnerschap;
- Politiegegevens (verdachte misdrijven, slachtoffer misdrijven, beide met aantekening
‘huiselijk geweld’) over de jaren 2012 tot en met 2016 (in totaal 5 jaar verrijking).
Het WODC ontvangt maandelijks een standaard voortgangsoverzicht met daarin het
aantal uitgezette steekproefelementen en het aantal ontvangen vragenlijsten naar
eindresultaat per mode en totaal. Na afloop van het onderzoek wordt de gemiddelde
vragenlijstduur voor de internetwaarneming bepaald.
Bij tegenvallende veldwerkresultaten wordt in overleg met het WODC gezocht naar
herstel- of respons bevorderende maatregelen, die passen binnen randvoorwaarde 7.
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24. Uitgaande van einde veldwerk 31 augustus (zie randvoorwaarde 1), wordt het definitieve
databestand 1 december 2017 opgeleverd. De bijbehorende onderzoeksdocumentatie zal
uiterlijk op 22 december in concept worden opgeleverd, waarna in januari na afstemming
met WODC, de definitieve versie zal volgen.

3.2 Steekproef
Voor PV is een steekproefontwerp opgesteld. Binnen het CBS is het team Vragenlijsten en
Steekproeven (DVS) van de sector Waarnemen verantwoordelijk hiervoor.
3.2.1 Doelpopulatie en steekproefkader
De doelpopulatie van PV 2017 bestaat uit personen van 18 jaar of ouder op 1 juni 2017 die in
Nederland wonen en deel uitmaken van particuliere huishoudens. Voor PV is de institutionele
bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, niet geënquêteerd.
Voor PV 2017 zijn steekproeven van personen getrokken uit het steekproefkader dat het CBS
gebruikt voor alle personensteekproeven in 2017. Dit kader is afgeleid uit de Basisregistratie
Personen (BRP) en bevat ongeveer zeven procent van alle in Nederland woonachtige personen.
3.2.2 Steekproeftechniek en -ontwerp
De steekproef voor PV 2017 is een gestratificeerde tweetrapssteekproef. In de eerste trap zijn
per coropgebied deelgemeenten geselecteerd met kansen evenredig aan hun
inwonersaantallen. Een coropgebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel
uitmaakt van de COROP-indeling. In Nederland zijn 40 coropgebieden en deze indeling wordt
gebruikt voor analytische doeleinden. In stedelijke gebieden is een deelgemeente ongeveer
gelijk aan een wijk, terwijl in landelijke gebieden een deelgemeente vaak overeenkomt met de
gemeente zoals die bestond vóór de gemeentelijke fusies in 1998. Tevens is in de eerste trap
voor elke geselecteerde deelgemeente het aantal te trekken personen berekend. Het gewenst
aantal te trekken personen per deelgemeente is vooraf bepaald en voor iedere deelgemeente
gelijk. Deze zogenoemde clusteromvang is op één gezet. Voor deelgemeenten die met kans
één in de steekproef terecht komen is het aantal te trekken personen gelijk aan het product
van steekproeffractie en inwoneraantal. Dit levert de grootste precisie voor de uitkomsten van
het onderzoek en heeft geen nadelige gevolgen voor de dataverzameling, omdat geen aanhuis waarneming plaatsvindt. De tweede trap is een random steekproef van personen van 18
jaar of ouder op 1 juni 2017 in de geselecteerde deelgemeenten met omvangen zoals
vastgesteld in de eerste trap.
Voor de berekening van te benaderen steekproefaantallen per waarnemingsmode zijn de
volgende aannames gemaakt.
1.
2.
3.
4.

De kans op respons via cawi of papi zonder telefonische motivatie, p(cawi/papi), is gelijk
aan 0,284.
De kans op niet herbenaderbare cawi/papi-nonrespons, p(niet herb), is gelijk aan 0,027.
De kans op telefoonbezit in de herbenaderbare cawi/papi-nonrespons, p(tel | herb), is gelijk
aan 0,75.
Het aandeel cawi/papi-respondenten ten gevolge van de telefonische motivatie, van de
initiële cawi-steekproef is 0,04, indien de volledige cawi/papi - cati strategie wordt
uitgevoerd. Dat wil zeggen dat alle herbenaderbare cawi/papi-nonrespondenten met
bekend telefoonnummer telefonisch worden gemotiveerd. 86,2% van de personen heeft
een bekend telefoonnummer.
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5.

6.
7.

8.

In eerste instantie worden de te benaderen steekproefomvangen voor cawi en voor cati
zodanig berekend dat de verwachte responsomvang 6.000 is, bij uitvoering van de
volledige cawi/papi - cati strategie.
De telefonisch te benaderen steekproefomvang die bij aanname 5 is berekend, is naar
boven afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal en vastgezet.
De cawi-steekproefomvang wordt met factor 1 + є verhoogd zodanig dat de linker grens
van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de verwachte respons ten minste 6.000 is.
Hierbij is het verhoogde deel van de steekproef alleen via cawi/papi waargenomen.
De cawi-steekproefomvang die bij aanname 7 is berekend wordt naar boven afgerond naar
het dichtstbijzijnde even getal. Op deze manier kan de cawi-steekproef in twee porties van
gelijke omvang worden verdeeld.

Afgerond op drie decimalen heeft є de waarde 0,024. Dit betekent dat de cawi-steekproef met
2,4 procent is verhoogd om met meer zekerheid de gewenste respons te halen, terwijl in
verwachting de telefonisch herbenaderbare cawi/papi-nonrespons met fractie є/(1 + є) = 2,3
procent is uitgedund.
De totaal te benaderen cawi-steekproefomvang is 18.964 personen, en de totaal te benaderen
cati-steekproefomvang is 9.570 personen. De verwachte responsomvang bij toepassing van de
afgesproken waarneemstrategie is 6.127 personen met een 95%-betrouwbaarheidsmarge van
126 personen. Hiermee is voldaan aan randvoorwaarde 6 van het onderzoeksdesign. Van deze
6.127 respondenten worden 5.386 respondenten verwacht via de cawi/papi-waarneming en 741
na het telefonisch rappel.
3.2.3 Steekproefbewerking en screening
Uit het steekproefkader is een steekproef getrokken met omvang zodanig dat na verwijdering
van LISS-deelnemers en na uitval ten gevolge van het zogenoemde screeningsproces,
voldoende personen voor cawi-benadering over blijven. Deze omvang is via trial-and-error
bepaald tijdens trekking en bewerking van de steekproef. De adressen van de steekproef die na
verwijdering van LISS-deelnemers en screening overblijven, zijn in de screeningsbak gezet. Dit
gebeurt alléén als de uitval klein is, anders is de getrokken steekproef in de screeningsbak
geplaatst. Daarmee zijn personen die op deze adressen wonen de komende twaalf maanden
niet voor andere CBS-steekproefonderzoeken benaderd.
Na verwijdering van LISS-deelnemers en screening zijn de overgebleven steekproefpersonen
gesorteerd op postcode, huisnummer en via een systematisch ontwerp gereduceerd tot 18.964
personen. Bij deze personen worden telefoonnummers gezocht.
Ten behoeve van de waarneming is de uit te zetten cawi-steekproef in twee porties van gelijke
omvang verdeeld en geleverd aan Kanaalvoorbereiding. Personen met een even rangnummer
behoren tot de eerste portie, de overige personen tot de tweede.
Na de cawi/papi-waarneming is de herbenaderbare cawi/papi-nonrespons met bekend
telefoonnummer per portie gesorteerd op postcode, huisnummer en via een systematisch
ontwerp uitgedund tot omvang 9.570/2 = 4.785 personen. Deze personen zijn in twee porties
verdeeld en geleverd aan Kanaalvoorbereiding ten behoeve van telefonische waarneming: een
met personen jonger dan 65 jaar en een met 65-plussers. Waarbij de 65-plussers overdag voor
het eerst telefonisch worden benaderd en de personen jonger dan 65 jaar worden eerst ’s
avonds benaderd. Dit om de trefkans te optimaliseren. Met behulp van cijfers van het
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onderzoek Verplaatsingen in Nederland zijn de omvangen van deze porties geschat op 3.541
respectievelijk 1.244 personen.
3.2.4 Verhuizingsstrategie
Hoewel steekproeven zo kort mogelijk voor aanvang van de waarneemperiode zijn getrokken,
is niet te voorkomen dat het adres in de BRP niet juist blijkt te zijn, omdat de
steekproefpersoon is verhuisd. De NAW-gegevens zijn vlak voor de uitzet gecontroleerd door
de steekproefgroep en aangepast. Tijdens de waarneemperiode zijn verhuizers niet
herbenaderd.

3.3 Waarneemstrategie
3.3.1 Benaderstrategie
Steekproefpersonen kunnen via internet (cawi) of op papier (papi) deelnemen aan het
onderzoek. Daarnaast is een telefonisch rappel (cati) ingezet om steekproefpersonen te
motiveren.
De volgende strategie wordt gehanteerd voor de internetwaarneming:






Steekproefpersonen ontvangen een aanschrijfbrief met het verzoek om via internet deel te
nemen aan het onderzoek en de bijbehorende inloggegevens. Bij de aanschrijfbrief is een
folder gevoegd die specifiek is samengesteld voor PV.
Twee weken na de aanschrijfbrief is aan steekproefpersonen een eerste rappelbrief
verstuurd met opnieuw het verzoek om via internet deel te nemen aan het onderzoek.
Daarnaast is een papieren vragenlijst toegevoegd. Deze brief is alleen verstuurd aan
steekproefpersonen waarvan geen respons is ontvangen via internet en die niet via het
Contact Centre Inbound (CCI) hebben aangegeven niet te willen of kunnen deelnemen aan
het onderzoek.
Drie weken na de eerste rappelbrief is aan steekproefpersonen een tweede rappelbrief
verstuurd met opnieuw het verzoek om via internet deel te nemen aan het onderzoek.
Daarnaast is opnieuw een papieren vragenlijst toegevoegd. Deze brief is alleen verstuurd
aan steekproefpersonen waarvan nog geen respons is ontvangen, hetzij via internet of op
papier, en die niet via CCI hebben aangegeven niet te willen of kunnen deelnemen aan het
onderzoek. Daarnaast is aangegeven dat de internetvragenlijst tot en met 31 augustus
2017 kan worden ingevuld.

De verzenddagen van de brieven worden zo gekozen, dat de steekproefpersonen de brieven
vlak voor het weekend ontvangen met de gedachte dat zij in het weekend de vragenlijst
kunnen invullen. De verzendata van de aanschrijfbrieven zijn op dinsdag gekozen, hiervoor is
gebruik gemaakt van 72-uurs post. De verzendata van de rappelbrieven met papieren
vragenlijsten zijn op donderdag gekozen, hiervoor is gebruik gemaakt van 24-uurs post.
De volgende strategie wordt gehanteerd voor het telefonisch rappel:


Anderhalve week na de tweede rappelbrief zijn steekproefpersonen waarvan nog geen
respons is ontvangen, hetzij via internet of op papier, en die niet via het CCI hebben
aangegeven niet te willen of kunnen deelnemen aan het onderzoek en waarvan een
telefoonnummer bekend is, telefonisch gerappelleerd / gemotiveerd. Voor deze
benadering zijn geen brieven verstuurd.
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Het telefonisch rappel start voor elke portie op maandag anderhalve week na de
verzending van de tweede rappelbrief. De rappelperiode bedraagt voor beide porties
twintig werkdagen (4 weken). De benaderstrategie die voor de telefonische motivatie
gehanteerd wordt, is terug te vinden in bijlage I.
Tijdens het telefonisch rappel zijn non-respondenten gemotiveerd om de vragenlijst
alsnog via internet of op papier in te vullen. Steekproefpersonen kunnen hiertoe opnieuw
het gebruikersnummer, de toegangscode of een papieren vragenlijst opvragen. Het
gebruikersnummer en de toegangscode worden direct aan de telefoon mondeling
doorgegeven. Het nazenden van een papieren vragenlijst is middels een eindresultaatcode
aangegeven in de vragenlijst van het telefonische rappel.
Na de start van het telefonisch rappel / motivering kunnen er nog internetresponsen
worden gerealiseerd of schriftelijke vragenlijsten retour komen, dit is immers het doel van
het telefonisch rappel. De mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen mag
daarom niet zijn afgesloten voor 31 augustus 2017. Hierdoor is het mogelijk dat
steekproefpersonen theoretisch gezien gelijktijdig via internet en via papier kunnen
responderen. Het is daardoor niet mogelijk om een panelactie (het geautomatiseerd
overhevelen van steekproefeenheden naar een vervolgmode) uit te voeren naar het
telefonisch rappel. In plaats daarvan moeten de steekproeven voor de telefonische
benadering handmatig worden gemaakt.
De steekproef voor het telefonisch rappel / motivering is voor iedere portie in twee delen
opgesplitst: een deelportie met personen van 65 jaar of ouder en een deelportie met
personen jonger dan 65 jaar. Uit andere onderzoeken is gebleken dat deze werkwijze de
uitbating van de cati-steekproeven verbetert en het inroosteren van telefonische
interviewers vergemakkelijkt, doordat de hoeveelheid werk beter wordt gespreid.

De volgende strategie is gehanteerd voor het nazenden van de schriftelijke vragenlijsten:




Het nazenden van de schriftelijke vragenlijsten als gevolg van het telefonische rappel
wordt twee per week uitgevoerd met 24-uurs post, te weten op woensdag en vrijdag van
elke week na de start van het telefonisch rappel met als laatste nazending de woensdag
van de week na afloop van het telefonisch rappel. Voor het nazenden op woensdag en
vrijdag zijn selecties gemaakt op respectievelijk maandag en woensdag. De selectie voor
de papieren vragenlijsten gebeurt met behulp van een panelactie.
De nagezonden vragenlijsten zijn samen met een begeleidende brief verstuurd, waarin
nogmaals de uiterste instuurdatum staat vermeld.

In figuur 3.3.1 is de waarneemstrategie schematisch weergegeven. Per benaderingsstap is de
geschatte responskans vermeld, waarbij zowel de responskans is vermeld uitgaande van de
betreffende deelsteekproef (zonder vierkante haken) als van de uitgezette cawi-steekproef
(tussen vierkante haken). Deze kansen zijn gebaseerd op realisatiecijfers van de
Veiligheidsmonitor 2016.
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Figuur 3.3.1. Waarneemstrategie Persoonlijke Veiligheid 2017.
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Op basis van deze strategie en de geschatte responskansen per benaderstap uit het
steekproefontwerp is de verwachting dat 6.127 steekproefpersonen responderen: naar
verwachting 4.525 via internet en 1.602 op papier.
Er is onderscheid gemaakt tussen responsen en bruikbare responsen. Een deel van de
responsen blijkt uiteindelijk niet bruikbaar te zijn. Er kan sprake zijn van uitval vanwege
kaderfouten, dubbel ingevulde vragenlijsten (zowel via cawi als via papi) of onvoldoende
vulling van een ingevulde vragenlijst.
3.3.2 Contact Center Inbound (CCI)
CCI ontvangt vragen en reacties (waar onder klachten) van externe relaties c.q.
berichtgevers/respondenten over de, door CBS aan hen toegestuurde vragenlijsten. Deze
vragen kunnen via verschillende kanalen binnenkomen: per telefoon, mail, web en brief. Het
afhandelen van deze vragen gebeurt door IHD (Inhoudelijke HelpDesk), THD (Technische
HelpDesk) of KA (Klachtenafhandeling)/Backoffice dan wel door de statistische sectoren.
Bij het formuleren van de antwoorden op de vragen is gebruik gemaakt van de zogenaamde
beslisboom. Deze beslisboom is door CCI opgesteld in overleg met de statistische sectoren op
basis van het onderliggende onderzoekdesign.
In de beslisboom voor PV is inhoudelijke informatie over het onderzoek opgenomen, zoals de
data van de uitzendingen, het doel van het onderzoek en de omvang van het onderzoek.
Daarnaast staat in de beslisboom omschreven hoe respondenten die geen medewerking aan
het onderzoek willen verlenen (met reden van non-respons) dienen te worden afgeboekt. Tot
slot is ook gebruik gemaakt van het enquêtemateriaal (brieven en folder).
Voor het registeren van vragen en reacties (waar onder klachten) en het afboeken van nonrespons van externe relaties c.q. berichtgevers/respondenten, maakt CCI gebruik van het
Systeem Enquête Administratie (SEA), E-gain en de Riky-tool.
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3.3.3 Planning / Logistieke uitwerking
Voor het onderzoek PV is een personensteekproef getrokken. De steekproef bedraagt naar
verwachting 18.964 steekproefelementen, die wordt uitgezet in 2 gelijke steekproefporties. De
eerste portie is op dinsdag 30 mei van start gegaan met de verzending van de aanschrijfbrieven
voor de internetbenadering.
Voor de berekening van de steekproefomvang is de target gebruikt zoals gegeven bij
randvoorwaarde 6 (paragraaf 3.1) en de geschatte respons- en telefoonkansen uit figuur 3.3.1.
De omvang van de eerste portie voor de internetwaarneming bedraagt naar verwachting 9.482
personen. Voor het telefonische rappel / motivering van de cawi non-respondenten gold, dat
de aantallen zijn vastgezet en wel zodanig dat per portie 4.785 personen telefonisch werden
gerappelleerd / gemotiveerd.
Internetwaarneming
Tabel 3.3.1 bevat per portie de datums waarop de aanschrijf- en rappelbrieven zijn verstuurd,
de datums waarop non-respondenten worden geselecteerd die een eerste of tweede
rappelbrief moeten krijgen, de einddatum en de geschatte steekproefaantallen van de
verschillende porties. De aanschrijfbrieven zijn op dinsdag verstuurd met 72-uurs post, de
rappelbrieven inclusief papieren vragenlijsten op donderdag met 24-uurs post, zodat
steekproefpersonen deze vlak voor het weekend ontvangen.
De tabellen 3.3.2 en 3.3.3 bevatten de data van de telefonische rappelperioden en de data
waarop de aangevraagde papieren vragenlijsten naar aanleiding van het telefonisch rappel /
motivering zijn verstuurd.
Tabel 3.3.1. Verzenddatums brieven internetwaarneming.
Cawi-portie *
c1
c1.1
c1.2
c2
c2.1
c2.2
*
**

Verzenddatum
30-mei

Selectiedatum

Rappeldatum **

Einddatum

9-jun
30-jun

15-jun
6-jul

31-aug

16-jun
7-jul

22-jun
13-jul

31-aug

6-jun

Verwacht aantal
9.482
8.724
7.775
9.482
8.724
7.775

c staat voor cawi waarneming.
De genoemde data zijn de data waarop extern wordt uitgezonden.

Telefonisch rappel / motivering
De rappelperiode voor de telefonische benadering uit tabel 3.3.2 bedraagt voor beide porties
vijftien werkdagen (3 weken).
Vlak vóór het moment dat belporties zijn gemaakt voor de herbenadering, zijn de internet nonrespondenten, die niet via de CBS-helpdesk hebben aangegeven niet te kunnen of willen
deelnemen aan het onderzoek, hiervoor geselecteerd. De internetporties zijn echter open
blijven staan tot en met 31 augustus.
De startdatum voor het 65+ deel van de porties t1 en t2 ligt één dag na de startdatum van het
64- deel van betreffende porties. Op de dag dat de selectie voor het cati rappel is gemaakt, kon
alleen een avonddienst worden gebeld. Voor 65+ personen gold dat het eerste contact
’s ochtends of ’s middags werd gepland.
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Tabel 3.3.2. Gegevens over de telefonische rappelporties.
Portie *
t1.1 deel 64t1.2 deel 65+
t2.1 deel 64t2.2 deel 65+
*

Startdatum
17-jul
18-jul
24-jul
25-jul

Einddatum
11-aug
11-aug
18-aug
18-aug

Aantal

Verwacht aandeel
3.541 (0,74)
1.244 (0,26)
3.541 (0,74)
1.244 (0,26)

4.785
4.785

t staat voor telefonisch rappel

Selecteren en nazenden papieren vragenlijsten
Het nazenden van de schriftelijke vragenlijsten is (maximaal) twee keer per week uitgevoerd
met 24-uurs post, te weten op woensdag en vrijdag van elke week na de start van het
telefonisch rappel met als laatste nazending de woensdag van de week na afloop van het
telefonisch rappel. Voor het nazenden op woensdag en vrijdag zijn selecties gemaakt op
respectievelijk maandag en woensdag.
Tabel 3.3.3 bevat de data waarop de aangevraagde papieren vragenlijsten naar aanleiding van
het telefonisch rappel / motivering zijn geselecteerd en verstuurd.
Tabel 3.3.3. Data over het selecteren en nazenden van schriftelijke vragenlijsten.
Cati-portie 1
Selectie
1e selectie woensdag

19-jul

1e nazending vrijdag
2e selectie maandag
2e

nazending woensdag

3e

selectie woensdag

3e

nazending vrijdag

4e

selectie maandag

4e

nazending woensdag

5e

selectie woensdag

5e

nazending vrijdag

6e

selectie maandag

6e

nazending woensdag

7e

selectie woensdag

8e nazending woensdag

Cati-portie 2
Selectie

Nazenden

26-jul
21-jul

24-jul

28-jul
31-jul

26-jul
26-jul

2-aug
2-aug

28-jul
31-jul

4-aug
7-aug

2-aug
2-aug

9-aug
9-aug

4-aug
7-aug

11-aug
14-aug

9-aug
9-aug

7e nazending maandag
8e selectie maandag

Nazenden

16-aug
16-aug

11-aug
14-aug

18-aug
21-aug

16-aug

23-aug

Naar verwachting werden er 33.434 schriftelijke vragenlijsten verstuurd. Er zijn 17.447
schriftelijke vragenlijsten verstuurd samen met de eerste rappelbrief, 15.550 vragenlijsten
samen met de tweede rappelbrief en nog 437 vragenlijsten naar aanleiding van het telefonisch
rappel / motivering.
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3.3.4 Afboeken en vertoetsen
Om de schriftelijke vragenlijsten te kunnen afboeken moet eerst een afboekrecord zijn
aangemaakt om vervolgens de vragenlijst te kunnen afboeken. Het afboekrecord is
aangemaakt in de CAWI-taak. De schriftelijke vragenlijsten die terug ontvangen zijn, zijn
dagelijks afgeboekt. Op deze manier is voorkomen dat mensen onterecht gerappelleerd
worden. Het afboeken van de vragenlijsten is gebeurd met behulp van handscanners. Voordat
de vragenlijsten zijn afgeboekt, is beoordeeld of het een respons of non-respons betreft. De
inhoudelijke beoordeling of er sprake is van een bruikbare respons, is uitgevoerd door SALverwerking.
Schriftelijke vragenlijsten konden vanaf omstreeks maandag 19 juni worden terug ontvangen
tot en met 31 augustus. Naar schatting zijn 1.602 schriftelijke vragenlijsten teruggestuurd door
respondenten. Het merendeel hiervan, te weten 1.471 vragenlijsten, zijn teruggestuurd naar
aanleiding van de rappelbrieven. Het resterende deel van de schriftelijke vragenlijsten, te
weten 131 stuks, is retour gestuurd naar aanleiding van het telefonische rappel / motivering.
De vragenlijsten zijn vertoetst door Data-entry met behulp van een Blaise 4.8 CADIinvoermachine. Alle schriftelijke vragenlijsten moesten uiterlijk 1 september zijn
gedigitaliseerd. Om te beoordelen hoeveel procent van de papieren responsen bruikbaar was,
volgens de door WODC gestelde definitie, vonden er gedurende de veldwerkperiode een aantal
tussentijdse opleveringen plaats aan SAL-verwerking, te weten op: 23 juni, 30 juni, 7 juli en 14
juli.

3.4 Vragenlijstontwikkeling
Voor PV is een elektronische vragenlijst gebruikt voor de internetwaarneming (cawi) en het
telefonische rappel / motivering (cati). Binnen het CBS is het team Vragenlijsten en
Steekproeven (DVS) van de sector Waarnemen verantwoordelijk hiervoor. Het
vragenlijstontwerp is door middel van een review en vragenlijstschema’s 1 door de ontwikkelaar
afgestemd met de opdrachtgever WODC. De vragenlijst is in Blaise geprogrammeerd, de door
het CBS ontwikkelde software voor elektronische vragenlijsten.
Naast de elektronische internetvragenlijst is ook een papieren variant ontwikkeld, die qua
inhoud afwijkt op het gebied van de hoeveelheid vragen die verwerkt kunnen worden. Dit
betekent dat de papieren variant een meer uitgeklede variant is van de elektronische
vragenlijst. Er is getracht de vraagstellingen, antwoordcategorieën en routing zo vergelijkbaar
mogelijk te houden tussen de elektronische en papieren variant.
Uitgangspunten
Het CBS en WODC stellen in overleg de inhoud van de vragenlijst en de vraagformuleringen
vast. Bestaande vragen mogen niet worden aangepast. Ook in de volgorde mogen geen
wijzigingen worden aangebracht. Het WODC wil een goede vergelijking met het onderzoekjaar
2008 (uitgevoerd door Gfk), vergelijkbaarheid is belangrijker dan nauwkeurigheid. Daarom
vindt er geen uitgebreide review van de informatiebehoefte plaats.
Inhoud vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit twee inhoudelijke onderdelen. In het eerste deel van de vragenlijst
zijn 21 gevallen van slachtofferschap uitgevraagd, zoals:
1

Schematische weergave van een vragenlijst waarbij de volgorde van vragen, routingvoorwaarden, tekstimputaties en
afleidingen worden weergegeven, onderverdeeld in vragenblokken.
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-

U werd bespot of gekleineerd?
Uw huidige of ex-partner of ex-echtgeno(o)t(e) dreigde de relatie te verbreken?
U bent geslagen, geschopt, gebeten of gestompt?
Er is geprobeerd u seks op te dringen?

De voorvallen hebben betrekking op geweld in de privésfeer, fysiek geweld, psychisch geweld
en seksueel geweld. Het gaat om voorvallen in de huiselijke kring, dus door toedoen van een
(ex-) partner, een (ex-)echtgenote, kinderen, een familielid, een huisgenoot of huisvriend(in).
Er is eerst per slachtofferschap vastgesteld of de respondent slachtoffer is geweest en wanneer
de respondent slachtoffer is geweest. Vervolgens is, aan respondenten die hebben aangegeven
in de afgelopen 5 jaar slachtoffer te zijn geweest, gevraagd naar de dader. Dit gebeurt per
voorval. Daarna is per dader gevraagd naar de frequentie van het slachtofferschap en wat
volgens de respondent de motieven van de dader zijn.
Nadat alle 21 voorvallen zijn uitgevraagd zijn nog een aantal vervolgvragen gesteld voor het
meest recente voorval. Deze vragen zijn alleen gesteld aan respondenten die hebben
aangegeven 1 keer of vaker in de afgelopen 5 jaar slachtoffer te zijn geweest van een voorval:
- Hebben op enig moment kinderen, jonger dan 18 jaar, iets gemerkt van dit voorval?
- Heeft u aan het voorval letsel overgehouden?
- Heeft u naar aanleiding van het voorval behandeling van een huisarts of in een ziekenhuis
nodig gehad?
- Heeft u melding gedaan over het voorval bij de politie?
- Met wie heeft u na het voorval hierover gesproken, omdat u hulp wilde of een luisterend
oor?
In het tweede deel van de vragenlijst is de respondent bevraagd over daderschap. Is de
respondent zelf wel eens in een situatie terecht gekomen, waarin hij/zij een ander iets heeft
aangedaan? Ook hier zijn 21 voorvallen uitgevraagd. Dit zijn dezelfde voorvallen als in het
eerste deel van de vragenlijst. Vervolgens wordt per voorval vastgesteld wie het slachtoffer is /
de slachtoffers zijn en waarom de respondent dit heeft gedaan. Daarna zijn de ‘daders’ nog een
aantal vervolgvragen voorgelegd:
- Heeft iemand uit uw huiselijke kring in de afgelopen 5 jaar wel eens als gevolg van het door
u gepleegd geweld behandeling nodig gehad?
- Heeft de politie wel eens contact met u gehad als verdachte van huiselijk geweld?
- Heeft de politie wel eens contact gehad met u als verdachte van geweld buiten de
huiselijke kring?
Verschillen tussen de elektronische vragenlijst en de papieren variant
Zoals eerder beschreven is in de internetvragenlijst per voorval van slachtofferschap naar
frequentie en motieven gevraagd voor maximaal 28 daders. Omdat we op voorhand niet weten
hoeveel daders per voorval betrokken zijn en de papi-modus als nadeel heeft dat routing niet
programmeerbaar is, was het niet wenselijk (bv. respondentvriendelijkheid, betrouwbaarheid
van de verzamelde gegevens) en niet mogelijk om binnen de randvoorwaarden van het
onderzoek (kosten, responseisen etc.) in de papieren vragenlijst óók voor maximaal 28 daders
per voorval te vragen naar frequentie en motieven.
We hebben hierdoor de uitvraag met betrekking tot frequentie en motieven per dader per
voorval in de papieren variant van de vragenlijst moeten aanpassen en indikken. Dit is in
samenspraak gedaan met WODC. In de papieren variant is per voorval gevraagd welke soort
dader (bv. partner, moeder of stiefbroer) het voorval het vaakst pleegde, naar zijn/haar
motieven en de frequentie van de voorvallen. De respondent heeft in de papieren vragenlijst
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verder nog de mogelijkheid gekregen om een tweede dader op te schrijven. Voor de tweede
dader is alleen nog maar gevraagd naar de frequentie en niet meer naar zijn/haar motieven. Bij
het schrappen van de informatiebehoefte is geprobeerd zo weinig mogelijk informatie te
verliezen en is in de besluitvorming de aanname gedaan dat het relatief gezien niet zo vaak
voorkomt dat er meer dan twee daders per voorval kunnen voorkomen.
Concreet betekent dit dat niet volledig is kunnen voldaan aan de informatiebehoefte van het
WODC in de papieren variant van de vragenlijst; vooral in het geval er sprake is van meer dan
één dader per voorval van slachtofferschap. Ook ontbreekt informatie over het gemiddeld
aantal daders per voorval, omdat respondenten van de papieren vragenlijst maar maximaal
twee daders konden opschrijven, terwijl respondenten van de internetvragenlijst ‘alle’ daders
hebben kunnen aanvinken.
Wijzigingen t.o.v. de huidige vragenlijst
Centerdata heeft in dezelfde periode als het CBS dezelfde internetvragenlijst uitgezet onder
hun panelleden. Naar aanleiding van het B1-taaladvies van Centerdata, zijn er een aantal
tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Tot slot heeft het WODC naar aanleiding van het veldwerk
in 2008 nog een aantal suggesties gedaan voor inhoudelijke verbetering van de vragenlijst. De
antwoordopties ‘Veilig Thuis’ en ‘Iemand van het wijkteam’ zijn toegevoegd bij de vraag naar of
de respondent wel eens na het voorval met iemand hierover heeft gesproken. Er is een vraag
naar redenen geweld volgens de dader toegevoegd. De antwoordopties bij de vraag naar wie
de dader van het voorval was, zijn aangepast/uitgebreid, zodat het geslacht van de dader direct
uit het antwoord kan worden afgeleid. De antwoordoptie ‘partner’ is vervangen door ‘partner
(man) of echtgenoot’ en ‘partner (vrouw) of echtgenote’. De antwoordoptie ‘ander familielid’ is
vervangen door ‘ander mannelijk familielid’ en ‘ander vrouwelijk familielid’.
Vragenlijstduur
De gemiddelde invulduur van de internetvragenlijstduur werd van tevoren inschat op 25
minuten. Voor de papieren vragenlijst is in de kostencalculatie uitgegaan van 24 pagina’s. Het
CBS houdt er rekening mee dat de vragenlijst langer zal zijn, maar maximaal 44 pagina’s
bedraagt. Het aantal pagina’s is sterk afhankelijk van de gebruikte lay-out, routing en matrixen
die in de papieren vragenlijst worden opgenomen.
Telefonisch rappel en additionele steekproefdata
Tijdens het telefonisch rappel zijn steekproefpersonen waarvan nog geen respons is
ontvangen, hetzij via internet of op papier, en die niet via CCI hebben aangegeven niet te willen
of kunnen deelnemen aan het onderzoek, gemotiveerd om de vragenlijst alsnog via internet of
op papier in te vullen. Steekproefpersonen kunnen hiertoe opnieuw het gebruikersnummer, de
toegangscode of een papieren vragenlijst opvragen.
Het gebruikersnummer en de toegangscode zijn direct aan de telefoon mondeling
doorgegeven. Het nazenden van een papieren vragenlijst wordt in de vragenlijst van het
telefonische rappel aangegeven door middel van eindresultaatcode 38.
Om steekproefpersonen telefonisch het gebruikersnummer, de toegangscode en de uiterste
instuurdatum te kunnen terugkoppelen, wordt in de vragenlijst voor het telefonisch rappel de
additionele steekproefdata opgenomen uit tabel 3.4.1.
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Tabel 3.4.1. Additionele steekproefdata vragenlijst telefonisch rappel.
Variabele
Stuur.RE_ID1
Stuur.Toegangscode
Stuur.InstuurDatum

Omschrijving
10-cijferig gebruikersnummer
6-cijferig toegangscode
Datum einde waarneemperiode (dd-mm-jjjj)

Format
String[10]
String[6]
31-08-2017

Testprocedure
Respondenten krijgen niet alle vragen uit het onderzoek voorgelegd, omdat de vragenlijst zo
gebouwd is dat respondenten alleen de vragen krijgen die voor hen relevant zijn. Soms is de
respondent ook om vragen heen geleid, omdat uit eerdere antwoorden zijn antwoord op
bepaalde vragen al kan worden afgeleid.
De in de computergestuurde vragenlijsten opgenomen routing kan complex zijn. Het is van
belang de routing goed te controleren om te voorkomen dat tijdens de analysefase blijkt dat
essentiële vragen ten onrechte niet zijn gesteld. Er is binnen het CBS een standaard
testmethode toegepast, waarmee kan worden nagegaan of de in het ontwerp van de
vragenlijst vastgelegde routing op een juiste wijze is geprogrammeerd. De gehanteerde
testmethode bestaat eruit dat op basis van de te testen vragenlijst een testopzet opgesteld
wordt. In de testopzet wordt aangegeven welke vragenblokken op welke manier getest gaan
worden. Vervolgens worden voor de te testen vragenblokken testprotocollen ontwikkeld. Deze
beschrijven stap voor stap welke gegevens in de vragenlijst ingevoerd dienen te worden. De
vragenlijstontwikkelaars testen aan de hand van deze protocollen de elektronische vragenlijst
en rapporteren via een standaardformulier hun bevindingen aan de programmeur. Het testen is
een iteratief proces, dat meestal na drie iteraties kan worden afgesloten.

3.5 Communicatiestrategie en opleiding
Voor PV is een communicatiestrategie opgesteld. Binnen het CBS is het team Berichtgevers
Contact (DBC) van de sector Productie Services verantwoordelijk hiervoor.
Commissie Ethiek (CBS)
Het onderzoek PV is in eerste instantie uitgevoerd met een internetvragenlijst. Bij de rappels is
eveneens de mogelijkheid van een papieren vragenlijst aangeboden. Volgens randvoorwaarde
17 (paragraaf 3.1) zorgen het CBS en het WODC er voor dat dit op een ethisch verantwoorde
manier is uitgevoerd. De commissie Ethiek heeft daarom in haar advies (Commissie Ethiek,
2017) een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het gebruik van papi bij het onderzoek (papi
kan alleen worden uitgevoerd als de veiligheid van de respondenten voldoende is
gewaarborgd) en het rendement van het onderzoek (kan er redelijkerwijs worden verwacht dat
het onderzoek tot een statisch bevredigend resultaat leidt, ook in termen van (non)respons en
de selectiviteit van de respons). Dit laatste bezwaar is ondervangen, door de benaderstrategie
zodanig te kiezen, dat het onderzoek voldoende respons zou generen. De veronderstelling was
dat juist het toevoegen van de papi-mode, de verwachte respons minder selectief maakt.
Met betrekking tot het eerste bezwaar heeft de commissie gevraagd de procedure te toetsen.
DVZ heeft besloten om hiervoor een interne QuickScan te laten uitvoeren.
De focus van de QuickScan heeft betrekking gehad op een tweetal vragen:
1. Kan het gebruik van een papi-vragenlijst bij dit onderzoek anders dan bij de cawi
vragenlijst, aanleiding geven tot problemen of ongewenste situaties bij de respondent.
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2.

Kunnen er voldoende waarborgen worden gegeven om problemen of ongewenste
situaties bij respondenten als gevolg van het gebruik van een papi-vragenlijst te
ondervangen.

Op basis van de QuickScan die is uitgevoerd, kan worden gesteld dat het gebruik van een PAPI
vragenlijst en een CAWI vragenlijst bij het onderzoek naar huiselijk geweld als resultaat van
deze QuickScan conforme inzichten opleveren. Er kunnen op dit specifieke vlak niet of
nauwelijks meer waarborgen voor PAPI worden gegeven dan voor een andere mode zoals
CAWI en andersom.
Zowel bij CAPI als bij CAWI bestaat de mogelijkheid dat de aanwezigheid of het gebruik van de
vragenlijst bij het onderzoek naar huiselijk geweld aanleiding kan geven tot problemen of
ongewenste situaties in de persoonlijke omgeving van de respondent. De stelling dat het
gebruik van een PAPI vragenlijst niet veilig is, is in de context van het onderzoek naar huiselijk
geweld te eng geformuleerd. Want dit zou namelijk kunnen betekenen dat dit onderzoek wel
veilig zou zijn bij het gebruik van een niet PAPI vragenlijst i.c. de CAWI vragenlijst. En ook aan
het gebruik van de CAWI vragenlijst kleven in principe soortgelijke risico’s.
De aanschrijfbrief, rappelbrieven, folder en vragenlijsten (zowel CAWI als CAPI) geven als
gevolg van een zorgvuldig gekozen opzet geen bijzondere of additionele prikkels die
aanleiding kunnen zijn voor problemen of ongewenste situaties in de persoonlijke omgeving
van de respondent, anders dan dat het geval kan zijn bij correspondentie over een soortgelijk
onderwerp.
Het maken van enkel en alleen een voorbehoud t.a.v. het gebruik van de PAPI vragenlijst bij
het onderzoek naar huiselijk geweld door de Commissie Ethiek was volgens deze QuickScan in
absolute zin onvoldoende handzaam om de keuze voor de mix van waarneemmodi opnieuw te
heroverwegen.
Brieven, folder en webteksten
Aan iedere te benaderen persoon is een aanschrijfbrief verstuurd met daarin het verzoek om
deel te nemen aan het onderzoek. Het CBS en het WODC stellen gezamenlijk de aanschrijfbrief
vast. In de aanschrijfbrief is vermeld dat het om een gezamenlijk onderzoek van het WODC en
het CBS gaat en dat het CBS de verzamelde gegevens aanvult met een aantal reeds bij het CBS
aanwezige registervariabelen. Er is een formulering voor de standaard CBS “informed consent”
in de brieven opgenomen, waarbij in algemene zin wordt opgenomen welke registervariabelen
het betreft. Daarnaast is bij de aanschrijfbrief de onderzoekspecifieke PV folder worden
bijgesloten, deze is vooral gericht op anonimiteit en bescherming van persoonlijke gegevens.
De rappelstrategie is zodanig dat bij beide rappelbrieven een papieren vragenlijst is
bijgesloten. Daarnaast is in de 2e rappelbrief aangegeven dat de internetvragenlijst tot en met
31 augustus 2017 kan worden ingevuld.
De aanschrijfbrieven zijn op dinsdag verstuurd met 72-uurs post, de rappelbrieven inclusief
papieren vragenlijsten op donderdag met 24-uurs post, zodat steekproefpersonen deze vlak
voor het weekend ontvangen. In tabel 14.1.1 in bijlage II staat een overzicht van de
enquêtematerialen (incl. RZ-nummer) die voor PV gebruikt zullen worden.
Op de CBS-website is een informatiepagina ingericht voor PV (www.cbs.nl/veilig). Deze richt
zich voornamelijk op de vraag waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe
steekproefpersonen zijn geselecteerd. Daarnaast biedt de webpagina de mogelijkheid om in te
loggen in de vragenlijst.

22

Instructie en opleiding CCI en CATI-interviewers
Alle CATI-interviewers zijn specifiek getraind in medewerking verkrijgen van respondenten. De
interviewers die ingezet zijn voor het telefonisch rappel, krijgen een mondelinge instructie van
2,5 uur. Ook hebben zij een schriftelijke handleiding en de aanschrijfbrief van het onderzoek
ontvangen. Ook de CCI-medewerkers (Inhoudelijke Helpdesk en afdeling Klachten) zijn
mondeling geïnstrueerd. Deze instructie duurde 1,5 uur.
Tijdens de mondelinge instructie is in ieder geval aandacht besteed aan de internetvragenlijst,
maar ook aan meer algemene punten zoals: waarom is dit onderzoek gedaan, welke risico’s zijn
er gezien de gevoeligheid van dit onderzoek, hoe worden deze zoveel mogelijk beperkt en wat
is het belang van het onderzoek?
Het programma ziet er, in het kort, als volgt uit:
Gezamenlijke mindmap
Individueel op post-its punten noteren met betrekking tot de vragenlijst persoonlijke
veiligheid: ervaringen, bedenkingen, moeilijkheden, uitdagingen, valkuilen en associaties.
Eenieder plakt zijn/haar post-its (met signaalkleuren) op het bord/groot blad.
Vervolgens (voor)kennis activeren, gericht vragen stellen, plek geven voor gevoelens en
bedenkingen en input leveren voor discussie.
Handleiding Persoonlijke Veiligheid (allen voor CATI-interviewers)
Iedere CATI-interviewer krijgt 20 minuten de tijd om de handleiding door te nemen en voor
zichzelf de belangrijkste punten te highlighten. Vervolgens worden in de groep de belangrijkste
punten besproken:
- wat is belangrijk bij dit onderzoek?
- hoe zou je het doel van het onderzoek omschrijven?
- waarom is dit onderzoek zo belangrijk?
- waar moet je op letten als je hiervoor gaat motiveren?
- wat lijkt je moeilijk?
Wat kun je tegenkomen
Gezamenlijke brainstorm: welke situaties, type mensen, bezwaren, etc. kun je tegenkomen?
Vervolgens in de groep bespreken en input noteren op flipover. Daarna cases doornemen in
tweetallen, reacties bedenken en gezamenlijk in de groep bespreken.
Rollenspellen
Leren meeveren, stiltes laten vallen, empathie/begrip tonen, medewerking verkrijgen en
overhalen:
- 1 persoon speelt de interviewer/CCI-medewerker, 1 persoon de respondent en de rest
observeert én notuleert (en geeft elkaar feedback);
- iedereen noteert voor zichzelf zaken/tips/argumenten/aandachtspunten die hij/zij wil
meenemen voor het onderzoek.
Alle CATI-interviewers en CCI-medewerkers hebben voorafgaand aan de mondelinge instructie
een gebruikersnaam en inlogcode ontvangen, zodat zij de internetvragenlijst op voorhand
konden doornemen. Ook ontvingen zij na de instructie allemaal een factsheet met daarop de
belangrijkste informatie, overhaalargumenten en oneliners voor het onderzoek Persoonlijke
Veiligheid. De input voor deze sheet was deels gekomen uit de mondelinge instructie.
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3.6 Veldwerk
3.6.1 Aanpassingen onderzoeksopzet
Het onderzoek is volledig conform opzet uitgevoerd. Er zijn geen aanpassingen nodig gebleken
in het vragenlijst- en steekproefontwerp, de benaderstrategie en de bijbehorende planning. De
benaderstrategie is volledig doorlopen. De responsontwikkeling gaf geen aanleiding om
respons verbeterende maatregelen door te voeren.
3.6.2 Veldwerkresultaten
In deze paragraaf zijn de gerealiseerde responsresultaten gepresenteerd. Zoals beschreven in
de paragrafen 3.2.3 en 3.3.1 worden naar verwachting 6.127 responsen gerealiseerd, met een
verwachte responspercentage van 32,3%.
Er is onderscheid gemaakt tussen responsen en bruikbare responsen. Een deel van de
responsen bleek uiteindelijk niet bruikbaar te zijn. Er kan sprake zijn van uitval vanwege
kaderfouten, dubbel ingevulde vragenlijsten (zowel via cawi als via papi) of onvoldoende
vulling van een ingevulde vragenlijst. Kaderfouten betreft responsen waarvoor bijvoorbeeld
geldt dat de respondent is verhuisd naar het buitenland of is overleden. Onvoldoende vulling
betekent dat de papi respons niet voldoet aan de door WODC gestelde eis: voor tenminste 15
voorvallen (blokken slachtofferschap), moet de periode, de dader(s) en de frequentie gevuld
zijn. Het verwachte responsaantal (6.127) betreft het totaal aantal responsen, dus inclusief de
onbruikbare responsen.
Gerealiseerde respons per modi en portie
Tabel 3.6.1 geeft het responsoverzicht naar veldwerkperiode en de totale steekproef. Zoals
blijkt uit tabel 3.6.1 zijn in totaal 7.041 responsen gerealiseerd. Het verwachte aantal responsen
(6.127) is hiermee ruimschoots gerealiseerd. Het gerealiseerde responspercentage is 37,1%
hetgeen 4,8% hoger is dan het verwachte responspercentage.
Voor WODC geldt echter de strenge responseis, namelijk het aantal volledige responsen
(bruikbare responsen). In totaal zijn 6.835 volledige responsen gerealiseerd, waarmee is
voldaan aan de responseis van tenminste 6.000 responsen (randvoorwaarde 6 uit paragraaf
3.1). In totaal is 36,0% volledige respons gerealiseerd, hetgeen 3,7% hoger is dan het verwachte
responspercentage.
De internetwaarneming heeft 18,5% respons gerealiseerd (3.507 volledige responsen). De
schriftelijke respons voegt hier nog 17,5% aan toe (3.328 volledige responsen). Daarnaast zijn
206 schriftelijk responsen gerealiseerd die onvolledig zijn, m.a.w. niet voldoen aan de door
WODC gestelde eis. Dit is 1,1% op de uitgezette steekproef.
Uit tabel 3.6.1 valt verder af te leiden dat 0,2 procentpunt van de uitgezette steekproef een
kaderfout betrof, waarbij in een groot deel van de gevallen de onderzoekpersoon (O.P.)
overleden was, er sprake was van leegstaand of O.P. verhuisd was naar het buitenland. Tot slot
heeft 5,0% van de uitgezette steekproef geleid tot een afgehandelde non-respons. Het
overgrote deel hiervan betrof een ‘weigering’ (3,7%) of een persoon die ‘niet in staat’ was de
vragenlijst te beantwoorden (0,8%).
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Tabel 3.6.1. Responsoverzicht naar veldwerkperiode en totale steekproef, PV 2017.
201706

201707

Totaal

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Uitzet

9.482

100

9.482

100

18.964

100

Kaderfouten
w.v.
Adres onvindbaar
In aanbouw, afgebroken, sloopwoning
Geen woonadres
Leegstaand
O.P. overleden
O.P. verhuisd naar het buitenland
Naar instelling / tehuis binnen
Nederland

27
2
0
0
8
10
5

0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1

19
2
2
0
4
7
1

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0

46
4
2
0
12
17
6

0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0

2

0,0

3

0,0

5

0,0

Afgehandelde non-respons
w.v.
O.P. verhuisd
Interviewgegevens niet bruikbaar
Weigering
Geen gelegenheid
Lang niet in staat
Taalbarrière
Voorkeur voor andere wijze benadering
Geen internet, telefonisch benaderen

453
19
0
327
2
84
20
0
1

4,8
0,2
0,0
3,4
0,0
0,9
0,2
0,0
0,0

494
32
0
381
1
66
12
1
1

5,2
0,3
0,0
4,0
0,0
0,7
0,1
0,0
0,0

947
51
0
708
3
150
32
1
2

5,0
0,3
0,0
3,7
0,0
0,8
0,2
0,0
0,0

Respons
w.v. CAWI
w.v. volledige CAWI respons
w.v. PAPI
w.v. volledige PAPI respons
w.v. onvolledige respons PAPI 1

3.593
1.831
1.831
1.762
1.654
108

37,9
19,3
19,3
18,6
17,4
1,1

3.448
1.676
1.676
1.772
1.674
98

36,4
17,7
17,7
18,7
17,7
1,0

7.041
3.507
3.507
3.534
3.328
206

37,1
18,5
18,5
18,6
17,5
1,1

Totale volledige respons

3.485

36,8

3.350

35,3

6.835

36,0

Afgebroken vragenlijsten CAWI
(niet verzonden)

153

1,6

175

1,8

328

1,7

1.

Minder dan 15 slachtofferblokken gevuld.

Figuur 3.6.1 geeft de responsontwikkeling (%) voor de som van de internet- en schriftelijke
waarneming over de tijd (dagen) per steekproefportie en totaal voor PV 2017. Duidelijk
zichtbaar in figuur 3.6.1 is dat beide steekproefporties een identieke responsontwikkeling laten
zien. Daarnaast is te zien dat portie 201706 meer respons heeft gerealiseerd dan portie 201707.
Op het einde van de waarneemperiode bedraagt het verschil 1,5%. De gerealiseerde respons
van portie 201706 bedraagt op het einde van de waarneemperiode 36,8% tegenover 35,3% van
portie 201707 (zie ook tabel 3.6.1).
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Figuur 3.6.1. Responsontwikkeling (%) in de tijd (dagen) per steekportie en totaal, PV 2017.

Gebruikte devices internetwaarneming
Tabel 3.6.2 laat de gebruikte devices zien, waarmee de steekproefpersoon heeft ingelogd op
de vragenlijst. Het gaat hierbij om de eerste inlogpoging, een klein deel van de
steekproefpersonen switcht daarna nog naar een ander device. Verreweg de meeste personen
hebben bij hun eerste inlogpoging ingelogd op de vragenlijst middels een PC / Laptop (79,8%)
gevolgd door een tablet (14,5%) en een smartphone (5,5%).
Van alle personen die hebben ingelogd middels een PC/laptop heeft vervolgens 95,2
gerespondeerd via dit device. Van de personen die hun eerste inlogpoging doen op een tablet
respondeert uiteindelijk 93,5% via dit device en van de personen die inloggen via een
smartphone respondeert 79,6% via dit device.

Tabel 3.6.2 Gebruikte devices (1e inlogpoging), PV 2017.
%

% respons

PC / Laptop

79,8

95,2

Smartphone

5,5

79,6

Tablet

14,5

93,5

Overige mobile devices

0,2

83,3
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Gerealiseerde vragenlijstduur
Gemiddeld genomen hebben cawi-respondenten 7,7 minuten gedaan over het invullen van de
internetvragenlijst (n=3.261), zie tabel 3.6.3. Dit is korter dan de verwachte invulduur.
Bij de bepaling van de gemiddelde vragenlijstduur worden alle personen uitgesloten waarvoor
geldt dat de vragenlijst op een andere datum is gestart dan geëindigd. De resterende
vragenlijsten worden vervolgens oplopend gesorteerd op basis van de vragenlijstduur. Van
deze gesorteerde lijst wordt de onderste 2,5% (met kortste vragenlijstduren) en de bovenste
2,5% (met langste vragenlijstduren) buiten beschouwing gelaten.

Tabel 3.6.3 Vragenlijstduur in minuten internetwaarneming, PV 2017.
201706

201707

Totaal

Gemiddelde (n) 1

7,8 (1.695)

7,6 (1.567)

7,7 (3.261)

Mediaan (n) 2

6,8 (1.783)

6,6 (1.648)

6,7 (3.431)

1.

2.

Voor de berekening van het gemiddelde zijn zowel de cases met een verschillende start- en einddatum verwijderd,
als de bovenste en onderste 2,5% outliers.
Voor de berekening van de mediaan zijn alleen de cases met een verschillende start- en einddatum verwijderd.

In tabel 3.6.4 staat de gemiddelde vragenlijstduur opgesplitst naar het aantal keer dat men
slachtoffer is geweest in de afgelopen 5 jaar. Hierbij is alleen de mediaan gepresenteerd,
omdat deze het minst wordt aangetast door outliers.

Tabel 3.6.4 Vragenlijstduur in minuten internetwaarneming naar slachtofferschap in de
afgelopen 5 jaar, PV 2017.
Aantal keer slachtoffer geweest 1
0 keer
1 tot 5 keer
6-16 keer
1.

2.

Mediaan 2

n

6,3

3066

10,9

334

20

31

Waarbij 1 staat voor een bepaald type geweld dat tenminste 1 keer is meegemaakt in de afgelopen 5 jaar; waarbij
‘tenminste 1 keer’ staat voor: het incident is meegemaakt in 2012-2013 en/of 2014-2015 en/of 2016-2017.
Voor de berekening van de mediaan zijn alleen de cases met een verschillende start- en einddatum verwijderd.

De vragenlijstduur voor internetrespondenten die 1 tot 5 keer slachtoffer zijn geweest van een
bepaald type geweld in de afgelopen 5 jaar, bedraagt bijna 11 minuten (n=334). Voor
slachtoffers die tussen de 6 en 16 keer slachtoffer zijn geweest van een bepaald type geweld in
de afgelopen 5 jaar, bedraagt de vragenlijstduur gemiddeld 20 minuten (n=31).
Het cati belrappel, waarbij steekproefpersonen gemotiveerd werden om alsnog mee te doen
aan het onderzoek, duurde gemiddeld 2,1 minuten, zie tabel 3.6.5. Hierbij is de gemiddelde
gesprekstijd genomen, omdat de vragenlijst zelf geen starttijd bevatte.

Tabel 3.6.5 Vragenlijstduur1 in minuten cati belrappel, PV 2017.
Totaal
Gemiddelde (n)

2,1 (3.656)

Mediaan (n)

1,7 (3.836)

1.

Hiervoor is de gesprekstijd genomen, omdat de vragenlijst zelf geen begin tijd bevat.
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Resultaat cati belrappel
Tabel 3.6.6 laat het effect zien van het cati belrappel. Van de steekproefpersonen die
telefonisch gemotiveerd zijn, om alsnog mee te doen met het onderzoek, gaf 9,3% tijdens het
gesprek aan dat ze al gerespondeerd hadden. Uit analyse blijkt dat 7,2% ook daadwerkelijk
gerespondeerd heeft, waarvan 1,5% via cawi en 5,6% via papi. Hieruit valt af te leiden dat 2,1%
van de personen die gebeld zijn, ten onrechte heeft aangegeven dat ze gerespondeerd hebben.
Daarnaast gaf 30,8% van de steekproefpersonen tijdens de telefonische motivatie aan nog mee
te willen doen, waarvan 12,4% met voorkeur voor cawi en 18,3% met voorkeur voor papi.
Uiteindelijk heeft 14,3% ook daadwerkelijk gerespondeerd, waarvan 2,5% via cawi en 11,8% via
papi. Hieruit valt af te leiden dat meer dan de helft van de personen (53,5%), die hebben
aangegeven mee te willen doen, niet heeft gerespondeerd. Dit is 16,5% gepercenteerd op de
cati uitzet.
Tabel 3.6.6 Effect CATI belrappel, PV 2017
Toegezegde respons

Werkelijke respons
Totaal

CAWI respons

PAPI respons

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

CATI uitzet

9.570

-

-

-

-

-

-

-

w.v. Heeft al meegedaan

890

9,3

146

1,5

540

5,6

686

7,2

w.v. Wil nog via CAWI meedoen

1.190

12,4

198

2,1

741

7,7

939

9,8

w.v. Wil nog via PAPI meedoen

1.756

18,3

45

0,5

385

4,0

430

4,5

Totaal wil nog meedoen

2.946

30,8

243

2,5

1.126

11,8

1.369

14,3

1

243

2,7

1.126

12,7

1.369

15,4

Totale effect belrappel

op cati uitzet
op

cawi uitzet2

1,3

1.

Gepercenteerd op cati uitzet minus het aantal dat al heeft meegedaan (n = 8.884)

2.

Gepercenteerd op de totale cawi uitzet (n = 18.964)

5,9

7,2

Het belrappel heeft uiteindelijk 7,2% respons toegevoegd aan de totale respons (waarbij
gepercenteerd is op de cawi uitzet, n=18.964). Hierbij moet worden opgemerkt dat een deel
van deze respons ook gerealiseerd zou zijn als er geen belrappel had plaatsgevonden. Van de
7,2% respons is uiteindelijk 1,3% via cawi en 5,9% via papi gerealiseerd. Het aandeel cawi/papiresponsen ten gevolge van de telefonische motivatie van de initiële cawi-steekproef is dus
hoger dan vooraf was aangenomen (4%), zie paragraaf 3.2.2.
Als gekeken wordt naar de respons gepercenteerd op de cati uitzet, dan is dit effect nog groter.
Op basis van de cati-uitzet, minus het aantal personen dat al had meegedaan, is het
responspercentage van het belrappel 15,4%.
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4. Verwerking (data processing)
De term dataprocessing is gebruikt om de werkzaamheden samen te vatten die nodig zijn om
aan de antwoorden, die respondenten geven in de enquête, plausibele statistische informatie
te kunnen ontlenen. De verwerking van de data is zoveel mogelijk geautomatiseerd.

4.1 Inleiding
Onderstaande figuur geeft het verwerkingsproces van de onderzoeksdata van PV in
hoofdlijnen weer. De zeven deelprocessen zijn in de volgende paragrafen in meer detail
beschreven.
Figuur 4.1.1. Procesmodel Verwerkingsproces PV.
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4.2 Invoerdata
Voor het onderzoek PV zijn de data afkomstig van enquêtes die via het internet (CAWI) en
papieren enquêtes (PAPI) zijn uitgezet. De CAWI-data zijn elektronisch opgeslagen in het
enquêtesysteem van het CBS. De PAPI-data zijn door zogeheten “vertoetsers”, ingevoerd in
het elektronische systeem, zonder hierop correcties te plegen. Hiervoor is een protocol
geschreven (bijlage III).
De range- en routingcontrole zijn vastgelegd in de vragenlijstschema’s en ingebouwd in de
elektronische vragenlijsten. Deze controles zijn automatisch uitgevoerd tijdens het afnemen
van de enquête. Deze controles zijn echter niet mogelijk voor een papieren vragenlijst. Daarom
zijn na vertoetsing, correcties en imputaties doorgevoerd op deze data. Op welke manier dit is
uitgevoerd staat beschreven in paragraaf 4.3.

4.3 Uniformeren en controleren waarneemdata
Het datamodel (lees: de metadata) van enquêtedata is modus specifiek. In sommige modi is al
dan niet “weet niet” en/of “weigert” toegestaan. Ook kan de vraagstelling in verschillende
modi iets afwijken of bevatten de verschillende modi iets andere antwoordcategorieën.
Doel van uniformeren is om tot één uniform datamodel te komen. Dit betekent dat de
metadata van het uniforme datamodel vooraf gedefinieerd wordt op basis van alle metadata
van alle modes en versies. Vervolgens kunnen bij het uniformeren de databestanden van de
diverse modes (en versies) worden samengevoegd tot één fysiek bestand.

4.4 Correcties en imputaties
Er zijn in totaal 8515 correcties uitgevoerd op het uniforme databestand (CAWI en PAPI samen)
om uiteenlopende redenen. De correcties, die doorgevoerd zijn, hebben allemaal betrekking
op data afkomstig van PAPI respondenten, aangezien er geen range- en routecontrole op het
moment van invullen plaats kon vinden. Een voorbeeld is dat een respondent meerdere
antwoorden op het papieren formulier aankruist, terwijl maar één antwoord is toegestaan. In
feite is dit niet mogelijk; in de CAWI structuur zou men gedwongen zijn om één antwoord in te
vullen en niet meerdere antwoorden. Het antwoord van de respondent wordt dan gecorrigeerd
op basis van bijvoorbeeld randomisatie. In tabel 4.4.1 staan de variabelen waarin randomisatie
heeft plaatsgevonden.
Tabel 4.4.1. Overzicht randomisatie variabelen.
Naam variabele

Naam blok

SV
sld
fs
m
V4
V5
V6
V8
V10
DV
dm
dsl
v15
v16

HuisGeweldAanvul.Voorval[xx]
HuisGeweldAanvul.Voorval[xx]
HuisGeweldAanvul.Voorval[xx].Persoon[yy]
HuisGeweldAanvul.Voorval[xx].Persoon[yy]
VVRecent
VVRecent
VVRecent
VVRecent
VVRecent
VVDaderAanvul.DaderVoorval[xx]
VVDaderAanvul.DaderVoorval[xx]
VVDaderAanvul.DaderVoorval[xx]
VVDaderAanvul
VVDaderAanvul

NB. xx loopt van 01 tot 21 voorvallen; yy loopt van 01 tot 28 personen.

30

Een ander voorbeeld van correctie/imputatie die heeft plaatsgevonden, is wanneer een PAPI
respondent alle vragen omtrent een voorval van slachtofferschap volledig leeg heeft gelaten
(terwijl deze gevuld zouden moeten zijn). In dit geval zijn de velden (SV, sld, fs en m) opgevuld
met ‘onbekend’. SV geeft aan of en wanneer een voorval heeft plaatsgevonden; sld geeft aan
wie de dader was; fs geeft aan wat de frequentie was van het voorval; en m geeft aan wat de
motivatie van de dader was volgens de OP. Deze vragen vormen samen een volledig voorval en
komt in totaal 21 keer terug.
Imputatieregels zijn tot stand gekomen in overleg met WODC (bijlage IV). Deze
imputatieregels zijn toegepast op de 21 voorvallen van slachtofferschap. Bij de 21 voorvallen
van daderschap zijn algemene regels toegepast (bijlage IV).

4.5 Verrijken
Na het samenvoegen van alle enquêtedata in één bestand, is het bestand verrijkt met
registerinformatie. Deze informatie is afkomstig uit de Basis Registratie Personen (BRP), het
GIR (gebiedsindelingen register) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).
Variabelen verschillen van peildatum. Sommige verrijkte variabelen zijn van peildatum 1 juni
2017, andere gegevens zijn van enquêtedatum. De meest recente gegevens die beschikbaar
zijn met betrekking tot inkomen zijn van 1 januari 2015. Voor het GIR zijn de gegevens van de
respondent op enquêtedatum gebruikt en is de referentielijst van 1 januari 2017 gebruikt (deze
lijst wordt eens per jaar vastgesteld).
In de tabel 4.5.1 is weergegeven welke registervariabelen zijn toegevoegd. De tweede kolom
bevat de variabelnamen zoals deze voorkomen in het geleverde responsbestand. In de derde
kolom is vermeld waar de variabele vandaan komt en welke peildatum deze heeft.
Tabel 4.5.1. Overzicht verrijkingen.
Variabele omschrijving

Naam variabele

Bron

Postcode (numeriek)

Postcode_num

BRP (enquêtedatum)

Landsdeel [4] (2017)

Landsdl

GIR (enquêtedatum)

Provincie [12] (2017)

Prov

GIR (enquêtedatum)

Stedelijkheid [5] (2017)

StedGem

GIR (enquêtedatum)

SSB_SECCOAL1

SSB (1 juni 2017)

SSB_POSHHK

SSB (1 juni 2017)

SSB_BEZ

SSB (1 juni 2017)

Zie bijlage V

BVH (vanaf 1 januari
2012 t/m 31 december
2016); datum van
aangifte)

Sociaaleconomische categorie van de persoon
(inkomen, voorlopig 2015)
Positie in het huishouden ten opzichte van de
hoofdkostwinner (inkomen, voorlopig 2015)
Economische zelfstandigheid (inkomen, voorlopig
2015)
Politiegegevens huiselijk geweld en geweld- en
seksuele delicten

Er zijn tevens gegevens uit politieregisters gekoppeld. Het betreft informatie of men
slachtoffer of verdachte is geweest van (huiselijk geweld) in de jaren 2012 tot en met 2016, en
of men slachtoffer of verdachte is geweest van gewelds- of seksuele delicten (bijlage V).
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4.6 Afleiden
Naast registervariabelen zijn er op verzoek van het WODC afgeleide variabelen toegevoegd.
Deze zijn toegevoegd voor analyse- en publicatiedoeleinden of als deze variabelen in de
weging gebruikt zijn. In onderstaande tabel 4.6.1 is aangegeven welke afgeleide variabelen
gemaakt zijn. In de sub paragrafen die volgen is er nog dieper ingegaan op de totstandkoming
van de enquêtedatum en inconsistenties in geboortedata in de PAPI.
Tabel 4.6.1. Overzicht afgeleide variabelen.
Naam variabele bestand

Variabele omschrijving

Opmerkingen

Afl_PAPI_Vulling_SlachtofferBlok

Aantal PAPI slachtoffer blokken dat
gevuld is.

Noodzakelijk vanwege
responsafbakening.

Afl_mode

Afleiding om mode te bepalen (CAWI
of PAPI).

Geeft aan of respons uit CAWI of
PAPI is voortgekomen.

Afl_BurgSt

Burgerlijke staat OP op
enquêtedatum; geldt voor CAWI als
PAPI.

Afl_EnqueteDatum

Afleiding van schatting van
enquêtedatum voor PAPI en CAWI.

Afleiding op basis van informatie
van de OP en registerinformatie uit
het BRP m.b.t. burgerlijke staat:
1) gehuwd (ook gescheiden van
tafel en bed) incl. geregistreerd
partnerschap;
2) gescheiden (voor de wet);
3) weduwe/weduwnaar;
4) nooit gehuwd geweest.
Zie paragraaf 4.6.1.

Afl_Geslacht_OP

Geslacht OP op enquêtedatum.

Afl_Leeftijd_OP

Leeftijd OP op enquêtedatum.

Afl_Leeftijd6

Leeftijd OP op enquêtedatum,
ingedikt in 6 klassen.

Afl_GeborenMaand_OP

Geboortemaand OP.

Afl_GeborenJaar_OP

Geboortejaar OP.

Afl_Opleiding3

Onderwijsniveau in drie categorieën.
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Afleiding op basis van informatie
van de OP en registerinformatie uit
het BRP m.b.t. geslacht;
1) Man;
2) Vrouw.
Afleiding op basis van informatie
van de OP en registerinformatie uit
het BRP m.b.t. leeftijd.
1) 18 t/m 24 jaar;
2) 25 t/m 34 jaar;
3) 35 t/m 49 jaar;
4) 50 t/m 64 jaar;
5) 65 t/m 74 jaar;
6) 75 jaar en ouder.
Afleiding op basis van informatie
van de OP en registerinformatie uit
het BRP m.b.t. geboortemaand.
Afleiding op basis van informatie
van de OP en registerinformatie uit
het BRP m.b.t. geboortejaar.
Afleiding op basis van
opleidingsgegevens op
enquêtedatum:
1) Laag;
2) Middelbaar;

3) Hoog;
9) Onbekend.
Afl_Provplus

Provincieplus

Afl_Respons

Respons
(Afl_PAPI_Vulling_SlachtofferBlok >=
15 en Afl_Leeftijd_OP >= 18).
Landsdeel met grote steden apart
(indikking).

Afl_Landsdeel5

Afl_SV_DaderVaakstxx

Afl_Herkomst3

Afl_InkomensKwintiel

Samenbrengen PAPI en CAWI: dader
in slachtofferblok met hoogste
frequentie (voorval xx).
Herkomst in drie categorieën.

Inkomenskwintiel (kwintiel van
huishouden waartoe de persoon
behoort, gebaseerd op inkomen 2015:
zie bijlage VII).
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Provincies met vier grote steden
apart:
20) Groningen;
21) Friesland;
22) Drenthe;
23) Overijssel;
24) Flevoland;
25) Gelderland;
26) Utrecht (PV);
27) Noord-Holland;
28) Zuid-Holland;
29) Zeeland;
30) Noord-Brabant;
31) Limburg;
32) Amsterdam;
33) Rotterdam;
34) Den Haag;
35) Utrecht (GM).
Afleiding waarin bepaald is of een
record respons of non-respons is.
4 landsdelen met Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag in aparte
categorie:
1) Noord-Nederland;
2) Oost-Nederland;
3) West-Nederland;
4) Zuid-Nederland;
5) Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag.
Afleiding op basis van de daders en
frequentie.
‘Onbekend’ is in categorie 1
geplaatst:
1) Nederlander;
2) Westerse allochtoon, eerste en
tweede generatie;
3) Niet-Westerse allochtoon, eerste
en tweede generatie.
Aparte categorie voor personen van
wie het inkomen onbekend is:
1) eerste kwintiel (laagste
inkomens);
2) tweede kwintiel;
3) derde kwintiel;
4) vierde kwintiel;
5) vijfde kwintiel (hoogste
inkomens);
9) onbekend.

Afl_Typehuishouden7

Type huishouden in zeven
categorieën.

Onbekenden huishoudens zijn
samengevoegd met ‘Overig’:
1) Eenpersoonshuishouden;
2) Ongehuwd stel zonder kinderen;
3) Gehuwd stel zonder kinderen;
4) Ongehuwd stel met kinderen;
5) Gehuwd stel met kinderen;
6) Eenouder huishouden;
7) Overig of onbekend huishouden.

NB. xx loopt van 01 tot 21 voorvallen.

4.6.1 Schatten van enquêtedatum
Een belangrijke achtergrondvariabele is de leeftijd van de respondent op enquêtedatum. Voor
de CAWI respondenten is deze berekend door de geboortedatum van de enquêtedatum af te
trekken. Voor de papieren vragenlijsten is echter geen invuldatum bekend, deze is geschat. Om
de enquêtedatum voor PAPI respondenten te bepalen is er uitgegaan van de volgende
aanname: tussen het invullen van de enquête door de respondent en het vertoetsen van de
vragenlijst zitten 14 dagen. Op basis van deze aanname is de enquêtedatum voor PAPI
respondenten bepaald: de startdatum van het vertoetsen minus 14 dagen. Voor de nonrespondenten bestaat er in principe geen enquêtedatum, hoewel deze voor de nonresponsanalyse wel van belang is. Daarom is voor deze personen het begin van de
veldwerkperioden genomen (01-06-2017 of 01-07-2017).
4.6.2 Afwijkend geboortedata in BRP en de papieren vragenlijst
Bij het bouwen van een goed bestand is een goede en correcte invulling van de geboortedatum
van belang in verband met de programmatuur en de daaraan gekoppelde afleidingen,
specificaties en imputaties. In zowel de CAWI als PAPI vragenlijst is gevraagd naar de
geboortedatum van de OP. Bij de CAWI heeft er een harde controle plaatsgevonden, in de
PAPI niet. Hier zijn 7 keer inconsistenties gevonden met betrekking tot de geboortedatum (en
dus ook leeftijd). Deze zijn gecorrigeerd, eventueel i.c.m. registers (BRP). De volgende regel is
hierbij toegepast: als de geboortedatum in de papieren vragenlijst leidt tot een leeftijd onder
de 6 jaar, dan wordt de geboortedatum uit het BRP genomen. Van PAPI respondenten waarvan
de berekende leeftijd op basis van de door de OP opgegeven geboortedatum tussen de 0 en 5
jaar ligt, is het niet als plausibel geacht dat deze gegevens kloppen gezien men normaliter pas
vanaf 6 jaar kan lezen en schrijven. Bij hen is dus uitgeweken naar de geboortedatum uit het
register. In meerdere PAPI records is het namelijk voorgekomen dat de OP het huidige jaar
opgeeft als geboortejaar. Mogelijk heeft de OP de enquêtedatum ingevuld. Van respondenten
met een leeftijd van 6 tot en met 125 jaar op basis van de door de OP opgegeven
geboortedatum is aangenomen dat deze kloppen. Voor PAPI is niet standaard de
geboortedatum uit het register gebruikt, omdat het mogelijk is dat de OP heeft aangegeven
dat de geboortedatum in het register niet correct is, en dat hij/zij deze heeft gecorrigeerd. De
CAWI vragenlijst is elektronisch, zodat er automatisch tijdens het afnemen van de vragenlijst
gecontroleerd kon worden of de ingevuld geboortedatum plausibel is. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met het feit dat bij het afbakenen van de responsen alleen respondenten
meegenomen zijn van 18 jaar en ouder.

4.7 Weging
In dit deelproces zijn de eindgewichten toegevoegd aan het bestand. Hiermee kunnen o.a.
gewogen schattingen worden gemaakt voor de hele populatie. Om te kunnen wegen, zijn
populatietabellen gebruikt (afkomstig uit registers) waarnaar gewogen wordt. Het bestand is
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gewogen naar de populatie op peildatum 1 juni 2017. Zie Hoofdstuk 8 voor een uitgebreide
beschrijving van de weging.

4.8 Aanmaken bestanden en beveiligen
De data in het CBS enquêtesysteem zijn opgeslagen in Blaise formaat. Voordat de
microbestanden zijn aangemaakt, zijn de data omgezet naar SPSS formaat. Vervolgens zijn uit
het SPSS-microbestand meerdere bestanden gemaakt waaronder een analysebestand (voor
non-responsanalyse en plausibiliteitscontrole) en het responsbestand voor de klant (WODC).
Uit dit laatste bestand zijn identificerende variabelen verwijderd, als ook variabelen die voor
analyses nodig waren, maar niet voor publicatie geschikt zijn.
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5. Non-responsanalyse
5.1 Afbakening statistische respons en non-responsanalyse
Dit hoofdstuk beschrijft de non-responsanalyse van Persoonlijke Veiligheid 2017. Allereerst is
beschreven hoeveel steekproefelementen zijn getrokken in de steekproef, hoeveel daarvan
daadwerkelijk uitgezet zijn in het veld, en hoeveel daarvan tot de respons respectievelijk nonrespons gerekend kunnen worden.
Tot de non-respons worden hier gerekend:
Degenen die via de telefonische helpdesk deelname weigerden of aangaven geen
gelegenheid te hebben tijdens de veldwerkperiode.
Degenen die behoren tot de administratieve non-respons, waaronder taalbarrières en
verhuisd binnen Nederland.
Degenen die via de telefonische helpdesk aangaven liever via een andere mode mee te
doen.
Degenen waarvan de cawi vragenlijst voortijdig afgebroken werd.
Degenen waarmee geen contact is geweest.
De zogenoemde kaderfouten, waarbij de steekproefpersoon overleden is, verhuisd naar
buitenland, onbekend is, of in een instelling verblijft, zijn niet gerekend tot de non-respons. Zij
behoren niet tot de doelpopulatie van dit onderzoek.
Na het veldwerk is de respons gecontroleerd op validiteit en volledigheid. Records waarbij de
vragenlijst niet volledig is ingevuld vallen af bij de verwerking. Verder zijn records verwijderd
indien de vragenlijst niet door de onderzoekspersoon is ingevuld of wanneer niet-plausibele
waarden zijn ingevuld bij bepaalde vragen. De responscijfers in dit hoofdstuk betreffen alleen
de volledige statistische respons (zie paragraaf 3.6.2).
Naast de responscijfers is in dit hoofdstuk ook ingegaan op de verdeling van de respons naar
achtergrondkenmerken en de selectiviteit van de respons. De achtergrondkenmerken die in
deze analyses zijn meegenomen zijn: geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, type
huishouden, huishoudinkomen, positie in het huishouden, sociaaleconomische categorie, een
indicator van economische zelfstandigheid, opleiding, stedelijkheid, landsdeel en provincie. Dit
zijn allemaal achtergrondkenmerken gerelateerd aan de weging. De gekoppelde
politiegegevens zijn niet meegenomen in het weegmodel (hoofdstuk 7); uit testen met
verschillende weegmodellen is gebleken dat deze variabelen slecht correleren met de
doelvariabelen. Echter, ter aanvulling en op verzoek van het WODC zijn verderop in paragraaf
5.5 de politieregistraties, binnen de (non-)respons, met betrekking tot geweld- en/of seksuele
delicten/huiselijk geweld gepresenteerd.

5.2 Steekproef- en responsverantwoording
Er is voor dit onderzoek een steekproef getrokken van 20.348 personen. Deze zijn evenredig
verdeeld over twee porties die 1 week na elkaar zijn uitgezonden. 1384 eenheden waren niet
beschikbaar voor uitzet, omdat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek al eerder
aan een CBS onderzoek met hetzelfde steekproefkader hadden deelgenomen (inclusief LISS
panel), in een instelling verbleven of van wie de adres gegevens niet klopten. Uiteindelijk waren
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19.005 adressen van personen bruikbaar, waarvan er 18.964 daadwerkelijk zijn uitgezet (tabel
5.2.1).
Tabel 5.2.1. Steekproefverantwoording PV 2017
Totaal
Getrokken steekproef

20.348

Niet beschikbaar voor uitzet

1.343

Eerder in CBS-steekproef

1.001

Institutionele bevolking

3

Met onbekende straatnaam/NAW gegevens 339
Beschikbaar voor uitzet

19.005

Teveel getrokken adressen

41

Uit te zetten steekproef cawi

18.964

Zonder telefoonnummer

2623

Met telefoonnummer

16341

Vast telefoonnummer

12257

Mobiel telefoonnummer

4084

De gerealiseerde responsresultaten van PV naar veldwerkperiode en modus zijn eerder
weergegeven in hoofdstuk 3 (tabel 3.6.1). Het gerealiseerde responspercentage bedraagt
36,0% (6.835/18.964) op de uitgezette steekproef. Dit is 4,0 procentpunten hoger dan het
verwachte percentage (32,0%).
Tabel 5.2.2 geeft een overzicht van de statistische respons. Het betreft hier dus het aantal
volledige responsen, afgebakend naar de wens van de klant (6.835), gedeeld op de uitzet
(18.964) minus kaderfouten (46). Het gerealiseerde responspercentage bedraagt nu 36,1%.
Tabel 5.2.2 Respons PV 2017
Respons
Netto steekproef (uitzet excl. kaderfouten)

18.918

Non-respons

12.083

Volledige respons

6.835

w.v. cawi

3507

w.v. papi

3328

Responspercentage
op basis van netto steekproef

%
36,1
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5.3 Selectiviteit van de respons naar achtergrondkenmerken
In deze paragraaf zijn, zoals eerder vermeld, alleen algemene achtergrondvariabelen
gepresenteerd die ook in het weegmodel (hoofdstuk 7) zijn opgenomen. Opgemerkt dient te
worden dat alle responspercentages zijn berekend op de cawi uitzet per achtergrondgroep
(minus de kaderfouten). In tabel 5.3.1 staan de cawi, papi en totaal responspercentages
weergegeven voor een aantal bevolkingsgroepen. Er is hierbij gekozen voor variabelen
waarvan verwacht wordt dat deze selectiviteit laten zien naar de deelname aan het onderzoek
en die mogelijk correleren met de doelvariabelen van het onderzoek.
Voor de variabele geslacht is er een duidelijk en significant verschil in responspercentage per
modus. Mannen zijn meer geneigd via internet deel te nemen, terwijl vrouwen vaker op papier
responderen. Vanwege de hogere papi respons bij vrouwen, is het totaal responspercentage bij
vrouwen hoger dan bij mannen. Ook voor de variabele leeftijd zijn duidelijk verschillen
zichtbaar in de modus. Personen tot 65 jaar zijn eerder geneigd via internet te reageren, terwijl
ouderen meer responderen via papi. De totale respons is daardoor significant hoger bij
personen van 50 jaar en ouder, in vergelijking met de groep jonger dan 50 jaar. Beschouwen we
de interactie tussen leeftijd en geslacht, dan zien we dat vooral jonge mannen minder goed
responderen. Bij herkomst is het verschil in modus minder aanwezig. Wel is duidelijk dat
personen met een migratieachtergrond, en dan vooral met een niet-westerse migratieachtergrond, minder goed responderen dan personen met een Nederlandse achtergrond.
Verder responderen de subgroepen gehuwden, paren zonder kinderen, partners van
hoofdkostwinners, ambtenaren en pensioenontvangers, en economisch zelfstandigen in totaal
beter dan de andere subgroepen. De subgroepen weduwen/weduwnaars, pensioenontvangers
van 65 jaar en ouder en niet actieven responderen liever via PAPI dan via CAWI. Dit hangt
natuurlijk samen met het eerder beschreven verband tussen leeftijd en modus.
De variabelen inkomen en opleiding vertonen een duidelijk lineair verband met de totale
responskansen, waarbij de responskans toeneemt bij hogere inkomensgroepen en
opleidingsgroepen. In gevallen dat de lagere opleidingsgroepen (en in mindere mate ook de
lagere inkomensgroepen) responderen, responderen zij vaker via papi.
Personen waarvan de achtergrondkenmerken onbekend zijn in de registers hebben ook een
veel lagere responskans. Een mogelijke oorzaak hiervoor is overlijden, of emigratie.
Ook maakt het uit waar men woont voor de deelname aan het onderzoek; in West-Nederland
en de bijbehorende provincies is de respons lager. Dit hangt samen met het feit dat de respons
in de zeer sterk stedelijke gebieden het laagst is. Dit geldt voor zowel de cawi als papi respons.
Indien in een bepaalde subgroep een lager responspercentage gerealiseerd is dan in de overige
subgroepen hoeft dit nog niet tot vertekening van de uitkomsten te leiden, namelijk als alle
subgroepen vergelijkbare antwoorden geven. Verder is er ook een samenhang tussen de
achtergrondkenmerken. Zo is al aangegeven dat in West-Nederland het aandeel responsen in
zeer sterk stedelijke gebieden hoger is. Door te wegen kan dit ook effect hebben op de
responsverdeling van andere variabelen. Dit is onderzocht bij de weging die beschreven is in
hoofdstuk 7.
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Tabel 5.3.1. Respons PV2017 naar achtergrondkenmerken
Cawi

Papi

Totaal

Man

20,2

14,1

34,3

Vrouw

16,9

21,0

37,9

18 - 24

14,9

9,0

23,9

25 - 34

16,3

10,1

26,3

35 - 49

18,5

14,0

32,5

50 - 64

22,3

19,6

41,9

65 - 74

21,7

27,3

49,0

75+

11,2

27,4

38,6

Nederlandse achtergrond

20,5

19,3

39,8

Migratie-achtergrond, westers

15,2

14,7

29,8

Migratie-achtergrond, niet-westers

7,4

8,3

15,7

Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) incl. geregistreerd partnerschap 21,6

20,8

42,5

Gescheiden (voor de wet)

14,9

17,8

32,6

Weduwe/weduwnaar

10,7

26,9

37,6

Nooit gehuwd geweest

16,4

10,9

27,3

Eenpersoonshuishouden

13,4

16,9

30,3

Ongehuwd stel zonder kinderen

21,5

14,2

35,7

Gehuwd stel zonder kinderen

23,5

25,3

48,7

Ongehuwd stel met kinderen

18,6

11,5

30,2

Gehuwd stel met kinderen

19,3

15,3

34,6

Eénouder huishouden

10,2

12,0

22,2

Overig of onbekend huishouden

11,4

10,2

21,6

Eerste kwintiel (laagste inkomens)

10,7

11,7

22,4

Tweede kwintiel

12,2

18,9

31,1

Derde kwintiel

17,5

18,7

36,1

Vierde kwintiel

21,9

19,9

41,8

Vijfde kwintiel (hoogste inkomens)

27,1

18,7

45,7

Onbekend

6,8

4,9

11,7

Geslacht

Leeftijd

Herkomst

Burgerlijke Staat

Type huishouden

Inkomenskwintiel van huishouden waartoe de persoon behoort
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Positie in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner
Hoofdkostwinner

13,8

16,8

30,6

Hoofdkostwinner, met partner

23,8

18,3

42,1

Gehuwde partner

19,3

23,6

42,9

Ongehuwde partner

19,8

14,9

34,7

Minderjarig kind

15,1

10,6

25,8

Meerderjarig kind

15,1

9,6

24,7

Overig huishoudens lid

10,5

13,9

24,4

Onbekend

6,7

4,0

10,7

Werknemer particulier bedrijf

19,9

15,9

35,7

Ambtenaar

29,2

17,9

47,1

Directeur-grootaandeelhouder

25,9

14,3

40,2

Zelfstandige

19,9

15,9

35,8

Overig actief

22,6

18,5

41,1

Ontvanger werkloosheidsuitk

22,4

13,3

35,7

Bijstandsontvanger

5,5

8,4

13,9

Ontvanger van ov soc voorz

10,7

15,4

26,2

Arbeidsongeschikte

14,4

17,8

32,2

Pensioenontvanger tot 65 jaar

22,3

23,4

45,7

Pensioenontvanger 65 jaar e.o.

16,8

27,6

44,5

Student

18,1

9,1

27,1

Overig niet actief

11,1

33,3

44,4

Zonder inkomen

14,0

17,8

31,8

Onbekend

6,7

4,0

10,7

Niet economisch zelfstandig

15,4

19,8

35,3

Economisch zelfstandig

22,5

15,9

38,4

Onbekend

6,7

4,0

10,7

Basisonderwijs

6,6

15,5

22,1

Vmbo, avo onderbouw, mbo 1

13,6

14,3

27,9

Havo, vwo, mbo

19,2

14,9

34,1

Hbo-, wo-bachelor

29,8

16,7

46,6

Hbo-, wo-master, doctor

33,6

15,9

49,5

Onbekend

16,5

20,2

36,7

Zeer sterk stedelijk

16,9

13,2

30,1

Sterk stedelijk

18,6

18,1

36,7

Matig stedelijk

19,8

19,3

39,1

Weinig stedelijk

19,1

19,5

38,6

Niet stedelijk

18,9

19,9

38,8

Sociaaleconomische categorie van de persoon

Economische zelfstandigheid

Hoogst behaalde opleiding

Stedelijkheid van de woongemeente
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Landsdeel
Noord-Nederland

18,4

18,9

37,3

Oost-Nederland

19,4

18,4

37,9

West-Nederland

17,7

16,5

34,2

Zuid-Nederland

19,7

18,6

38,2

Groningen

18,3

18,5

36,9

Friesland

18,4

19,8

38,3

Drenthe

18,2

18,2

36,5

Overijssel

18,4

17,3

35,7

Flevoland

15,4

15,0

30,4

Gelderland

20,8

19,8

40,6

Utrecht

22,6

15,0

37,5

Noord-Holland

16,5

16,9

33,4

Zuid-Holland

16,7

16,4

33,1

Zeeland

19,0

19,7

38,7

Noord-Brabant

20,6

18,1

38,8

Limburg

17,5

19,6

37,0

Provincie

Tabel 5.3.2 toont de verdeling van de achtergrondkenmerken voor de totale Nederlandse
populatie van 18 jaar en ouder, de uitgezette steekproef en de respons. Dit geeft een beeld van
eventuele scheefheid van de verdelingen van achtergrondkenmerken en laat zien of de respons
in bepaalde bevolkingsgroepen over- of ondervertegenwoordigd is. In de steekproeftrekking –
gewoonlijk wordt de steekproef 30% groter getrokken dan daadwerkelijk moet worden uitzet is rekening gehouden met de institutionele bevolking, onbekende NAW gegevens, personen
die eerder in een CBS steekproef hebben gezeten en mogelijke kaderfouten. De verdelingen in
de getrokken steekproef en de uiteindelijk uitgezette netto steekproef verschillen op de
meeste variabelen doorgaans nauwelijks (niet weergegeven). Daarnaast zijn de verschillen in
verdeling van de achtergrondkenmerken tussen de populatie en de uitgezette steekproeven
verwaarloosbaar (zie kolom 1 en 2).
De selectiviteit in de respons van PV is vergelijkbaar met andere CBS onderzoeken. Vrouwen,
50+’ers, personen met een Nederlandse achtergrond, gehuwden zonder kinderen, hoge
inkomensgroepen, pensioenontvangers van 65 jaar en ouder, economisch zelfstandigen en
personen met een HBO opleiding of hoger zijn oververtegenwoordigd in de respons. Jonge
mannen, personen met een migratie achtergrond, nooit gehuwden, en personen in zeer sterk
stedelijke gebieden zijn ondervertegenwoordigd. Hiervoor is ook rekening gehouden in de
weging (hoofdstuk 7).
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Tabel 5.3.2. Verdelingen populatie, uitzet (netto steekproef) en respons PV 2017
Populatie
(%)

Uitzet
(%)

CAWI
respons %

PAPI
respons %

Totaal
respons %

Man

49,3

49,4

54,0

39,6

47,0

Vrouw

50,7

50,6

46,0

60,4

53,0

18 - 24

10,8

10,2

8,2

5,2

6,8

25 - 34

15,7

14,9

13,0

8,5

10,8

35 - 49

24,6

24,6

24,6

19,5

22,1

50 - 64

26,1

26,3

31,6

29,3

30,5

65 - 74

13,5

14,2

16,6

22,0

19,2

75+

9,2

9,9

6,0

15,4

10,6

Nederlandse achtergrond

77,9

78,8

87,3

86,3

86,8

Migratie-achtergrond, westers

10,5

10,1

8,3

8,4

8,4

Migratie-achtergrond, niet-westers

11,6

11,1

4,4

5,2

4,8

gehuwd (incl. gereg. partnerschap)

49,4

50,6

59,1

60,0

59,5

gescheiden (voor de wet)

9,6

9,2

7,4

9,3

8,3

weduwe/weduwnaar

5,9

6,3

3,6

9,6

6,6

nooit gehuwd geweest

35,2

33,9

29,9

21,1

25,6

Eenpersoonshuishouden

22,0

21,8

15,8

20,9

18,3

Ongehuwd stel zonder kinderen

8,3

8,4

9,8

6,8

8,3

Gehuwd stel zonder kinderen

24,7

25,6

32,4

36,7

34,5

Ongehuwd stel met kinderen

7,1

6,7

6,8

4,4

5,6

Gehuwd stel met kinderen

30,4

30,0

31,2

26,1

28,7

Eenouder huishouden

6,7

6,5

3,6

4,5

4,0

Overig of onbekend huishouden

0,8

0,9

0,6

0,5

0,6

Geslacht

Leeftijd

Herkomst

Burgerlijke Staat

Type huishouden

Inkomenskwintiel van huishouden waartoe de persoon behoort
Eerste kwintiel (laagste inkomens)

14,3

13,9

8,0

9,2

8,6

Tweede kwintiel

17,0

17,5

11,5

18,8

15,1

Derde kwintiel

19,9

19,6

18,5

20,8

19,6

Vierde kwintiel

22,1

22,3

26,3

25,2

25,7

Vijfde kwintiel (hoogste inkomens)

23,4

23,7

34,6

25,1

30,0

Onbekend

3,3

3,0

1,1

0,8

1,0

17,7

22,7

20,1

Positie in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinnaar
Hoofdkostwinner

23,9

23,7
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Hoofdkostwinner, met partner

30,3

31,1

40,0

32,3

36,3

Gehuwde partner

23,5

23,5

24,4

31,5

27,9

Ongehuwde partner

6,6

6,4

6,9

5,5

6,2

Minderjarig kind

3,4

3,3

2,7

2,0

2,3

Meerderjarig kind

8,7

8,4

6,8

4,5

5,7

Overig huishoudens lid

1,2

1,3

0,7

1,0

0,8

Onbekend

2,4

2,4

0,9

0,5

0,7

Sociaaleconomische categorie van de persoon
Werknemer particulier bedrijf
39,5

39,5

42,4

35,6

39,1

Ambtenaar

5,7

5,4

8,6

5,6

7,1

Directeur-grootaandeelhouder

1,4

1,4

1,9

1,1

1,5

Zelfstandige

8,2

8,2

8,8

7,5

8,2

Overig actief

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

Ontvanger werkloosheidsuitk

1,6

1,6

2,0

1,2

1,6

Bijstandsontvanger

3,0

2,8

0,8

1,3

1,1

Ontvanger van ov soc voorz

1,3

1,1

0,7

1,0

0,8

Arbeidsongeschikte

3,3

3,5

2,7

3,5

3,1

Pensioenontvanger tot 65 jaar

1,5

1,5

1,8

2,0

1,9

Pensioenontvanger 65 jaar e.o.

19,0

19,8

18,0

31,2

24,4

Student

7,2

6,9

6,8

3,6

5,2

Overig niet actief

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Zonder inkomen

5,0

5,0

3,8

5,0

4,4

Onbekend

2,4

2,4

0,9

0,5

0,7

Niet economisch zelfstandig

50,7

50,8

42,3

57,3

49,6

Economisch zelfstandig

46,9

46,8

56,8

42,2

49,7

Onbekend

2,4

2,4

0,9

0,5

0,7

Basisonderwijs

5,0

4,9

1,7

4,3

3,0

Vmbo, avo onderbouw, mbo 1

10,5

10,4

7,7

8,5

8,1

Havo, vwo, mbo

22,6

22,3

23,1

18,8

21,0

Hbo-, wo-bachelor

9,7

9,7

15,6

9,2

12,5

Hbo-, wo-master, doctor

5,2

5,4

9,9

4,9

7,5

Onbekend

47,0

47,2

42,0

54,2

47,9

Zeer sterk stedelijk

23,9

23,3

21,3

17,5

19,4

Sterk stedelijk

30,3

30,5

30,6

31,3

31,0

Matig stedelijk

16,5

16,8

17,9

18,4

18,1

Weinig stedelijk

20,7

20,8

21,4

23,1

22,2

Niet stedelijk

8,5

8,6

8,8

9,7

9,2

Economische zelfstandigheid

Hoogst behaalde opleiding

Stedelijkheid van de woongemeente

Landsdeel
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Noord-Nederland

10,1

10,2

10,1

11,0

10,5

Oost-Nederland

20,8

21,0

22,0

22,0

22,0

West-Nederland

47,5

47,4

45,2

44,4

44,8

Zuid-Nederland

21,6

21,4

22,7

22,6

22,6

Groningen

3,5

3,5

3,4

3,6

3,5

Friesland

3,7

3,8

3,8

4,3

4,0

Drenthe

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

Overijssel

6,6

6,7

6,7

6,6

6,7

Flevoland

2,3

2,4

2,0

2,0

2,0

Gelderland

11,9

11,9

13,3

13,4

13,4

Utrecht

7,4

7,4

9,0

6,3

7,6

Noord-Holland

16,6

16,4

14,7

15,8

15,2

Zuid-Holland

21,3

21,4

19,3

19,9

19,6

Zeeland

2,2

2,2

2,3

2,5

2,4

Noord-Brabant

14,8

14,8

16,5

15,3

15,9

Limburg

6,8

6,6

6,2

7,3

6,8

Provincie(12)

R-indicatoren
Als maat voor het risico op vertekening door selectiviteit (dat wil zeggen; een combinatie van
onderdekking en non-respons waarbij de BRP als kader en populatie wordt genomen) is de Rindicator berekend. De R-indicator gebruikt de standaard deviatie in geschatte responskansen
over een gespecificeerde set achtergrondkenmerken en transformeert deze naar een 0,1
interval (Schouten en Cobben, 2007). Een score van 1 betekent dat er geen sprake van
selectiviteit is en de respons dus volledig representatief is voor de variabelen in het model. In
de praktijk is respons nooit geheel representatief voor sociaal demografische variabelen. De Rindicatoren van CBS-onderzoeken liggen doorgaans tussen 0,80 en 0,85. Daarnaast kan
worden bekeken hoeveel elke variabele bijdraagt aan de scheefheid van de ongewogen
respons. Dat wil zeggen dat met de partiële R-indicatoren kan worden uitgezocht voor welk
achtergrondkenmerk de respons het meest scheef verdeeld is.
Tabel 5.3.3. Overall R-indicator en conditionele partiële R-indicatoren PV 2017 (cawi+papi)

R-indicator

R-indicator

Standaardfout

0,721

Betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens

Bovengrens

0,006

0,709

0,733

Conditionele partiële R-indicatoren
Geslacht

0,025

0,004

0,017

0,033

Leeftijd

0,056

0,003

0,050

0,062

Burgerlijke staat

0,023

0,003

0,017

0,029

Herkomst

0,036

0,003

0,030

0,042

Landsdeelplus

0,014

0,003

0,008

0,020

Inkomen

0,046

0,003

0,040

0,052

Opleiding

0,048

0,003

0,042

0,054
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Bij de berekening van de R-indicatoren worden doorgaans dezelfde achtergrondkenmerken
meegenomen als in de weging (hoofdstuk 7). In dit geval is meegenomen: een interactie tussen
leeftijd en geslacht (vanwege de ondervertegenwoordiging van jonge mannen), burgerlijke
staat, herkomst, inkomen, opleiding en een variabele voor de vier landsdelen plus de drie grote
steden. Uit tabel 5.3.3 blijkt dat de R-indicator voor PV 0,721 is. Dit is laag in vergelijking met
andere CBS onderzoeken. Echter, er worden bij andere onderzoeken maar een beperkt aantal
variabelen opgenomen. In het geval van PV zijn ook interactie termen meegenomen. Daardoor
lijkt de representativiteit lager (en de selectiviteit hoger).
De conditionele partiële R-indicatoren laten zien dat de respons vooral naar geslacht * leeftijd,
opleiding en inkomen scheef verdeeld is. De coëfficiënten van de verschillende categorieën
(hier niet gepresenteerd) die het meest verantwoordelijk zijn voor de selectiviteit en tonen dat
jonge mannen tussen 18 en 34, de twee laagste opleidingsgroepen, het laagste
inkomenskwintiel en personen waarvan het inkomen onbekend is, minder goed responderen.
De R-indicator is uitgerekend voor de totale respons, dat wil zeggen de cawi en papi respons
samen. Wanneer alleen naar de selectiviteit van de CAWI respons wordt gekeken, resulteert dit
in een hogere R- indicator (dat wil zeggen; de representativiteit is beter). Er dient dus rekening
te worden gehouden met het feit dat de toevoeging van papi invloed kan hebben op de mate
van representativiteit van het onderzoek.

5.4 Uitbreiding van non-responsanalyse met gekoppelde politiegegevens
Uit de paragrafen eerder in dit hoofdstuk beschreven blijkt er een bepaalde mate van
selectiviteit. Dit kan echter grotendeels verholpen worden door gebruik te maken van de
weging (hoofdstuk 7). In het weegmodel zijn de gekoppelde gegevens vanuit de
politieregistraties niet meegenomen: de politieregistraties correleren slecht met de
doelvariabelen. Omdat we toch een indicatie willen hebben over de representativiteit van
slachtoffers en daders zoals deze geregistreerd staan bij de politie, zijn dus extra
politiegegevens gekoppeld aan het analysebestand van het CBS. Op deze manier kan worden
onderzocht hoe vaak respondenten en non-respondenten bij de politie geregistreerd staan als
zijnde slachtoffer of verdachte van gewelddadige en/of seksuele misdrijven (=breder begrip van
geweld)/huiselijk geweld, hoe vaak men hiervoor aangifte heeft gedaan en/of hoe vaak men
een indicatie van slachtofferschap heeft met betrekking tot gewelddadige en/of seksuele
misdrijven/huiselijk geweld. Het doel hiervan is om met betrekking tot deze gegevens de
selectiviteit in de respons en non-respons te vergelijken.
Er is overlap tussen de gegevens van huiselijk geweld en het brede begrip van geweld.
Slachtoffers en verdachten van huiselijk geweld vallen ook in de groep slachtoffers en
verdachten van geweldsmisdrijven. Om het overzicht te behouden zijn deze in het hoofdstuk
gescheiden gepresenteerd.
Het is de eerste keer dat CBS gegevens van de politie verstrekt krijgt in verband met huiselijk
geweld. Dit is gebeurd op verzoek van het WODC. Hierbij moet worden opgemerkt dat CBS
geen kwaliteits-/plausibiliteitscheck heeft gedaan op deze gegevens.
Let wel: mensen kunnen aangifte hebben gedaan voor meerdere incidenten. De tabellen in
deze paragraaf geven het aandeel personen weer die één keer of vaker een koppeling hebben
gemaakt met gegevens uit de politiebestanden. Alle gegevens over de non-responsen en
responsen die vermeld zijn, zijn op basis van de nettosteekproef exclusief kaderfouten. Cijfers
in deze paragraaf zijn ongewogen. Tevens zijn aantallen <5 niet gepubliceerd.
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5.5 Aangifte door (niet-)slachtoffers
In tabel 5.5.1 is informatie te vinden over in welke mate personen binnen de non-respons bij de
politie aangifte hebben gedaan (indicatie aangifte) en/of slachtoffer zijn van huiselijk geweld
en/of het bredere begrip van geweld (indicatie slachtoffer).
Binnen de non-respons blijken in 2012-2016 275 slachtoffers zelf aangifte te hebben gedaan
van een geweldsdelict; 15 slachtoffers hebben niet zelf aangifte gedaan. De verdeling tussen
mannen en vrouwen is hierbij vergelijkbaar. 46 personen blijken aangifte voor slachtoffers te
hebben gedaan, maar zijn zelf geen slachtoffer geweest van geweld.
Binnen de responsen liggen de aantallen lager: in totaal hebben in de jaren 2012 t/m 2016 69
slachtoffers aangifte gedaan van geweld. 12 respondenten hebben aangifte gedaan, maar zijn
zelf geen slachtoffer geweest.
Tabel 5.5.1. Ongewogen aandeel binnen de (non-)responsen dat bij de politie één of meer
geregistreerde indicaties heeft van slachtoffer en/of aangifte van gewelds- en/of seksuele
misdrijven, inclusief huiselijk geweld (2012-2016).
Indicatie

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

slachtoffer

N

N

N

%

%

%

Indicatie aangifte
Ja

46

22

24

0,4

0,4

0,4

Nee

11747

5970

5777

97,2

97,2

97,2

Ja

275

138

137

2,3

2,2

2,3

Nee

15

9

6

0,1

0,1

0,1

Indicatie aangifte
Ja

12

8

<5

0,2

0,2

-

Nee

6752

3173

3579

98,8

98,8

98,8

Ja

69
<5

29

40

1,0

0,9

1,1

<5

<5

-

-

-

Non-respons
Géén indicatie
slachtoffer
Wél indicatie
slachtoffer
Respons
Géén indicatie
slachtoffer
Wél indicatie
slachtoffer

Nee

NB. Aantallen <5 worden niet gepubliceerd.

5.6 Slachtoffers van (huiselijk) geweld
Volgens de slachtofferregistraties van 2012 t/m 2016 blijken binnen de nettosteekproef 137
mensen slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Met betrekking tot het brede begrip
van geweld zijn het in totaal 403 personen.
Binnen de non-respons zijn 112 personen in de jaren 2012 t/m 2016 slachtoffer geweest van
huiselijk geweld, vrouwen zijn hierbij in de meerderheid (Tabel 5.6.1). Wordt gekeken naar het
bredere begrip van slachtofferschap van gewelds-en/of seksuele misdrijven dan staan 321
personen binnen de non-respons bij de politie geregistreerd als slachtoffer. Hier zijn er geen
verschillen tussen mannen en vrouwen.
In totaal zijn 321 mannen en vrouwen binnen de non-respons slachtoffer geweest van een
gewelds- en/of seksueel delict. In totaal rapporteren deze slachtoffers 352 misdrijven. De top
vijf hiervan is weergegeven in figuur 5.6.1 (N=335); meer dan de helft (59,4 procent) is
slachtoffer geweest van mishandeling, 31,9 procent van bedreiging, 3,9 procent van stalking
en 3,3 procent van een levensmisdrijf. Het zijn enkel vrouwen die slachtoffer zijn geweest van
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aanranding: op het totaal betreft dit 1,5 procent. Onder de responsen bestaat er enkel een top
3 (N=79): hierbinnen heeft 51,9 procent te maken gehad met mishandeling, 38,0 procent met
bedreiging en 10,1 procent met stalking. Concluderend kan gezegd worden dat de verdeling
van de typen misdrijven redelijk overeenkomen tussen respondenten en non-respondenten:
mensen zijn in de jaren 2012-2016 vooral slachtoffer geweest van mishandeling en bedreiging,
gevolgd door stalking. Het aandeel geregistreerde slachtoffers is relatief laag, dit kan er op
duiden dat slachtoffers minder responderen wat kan leiden tot een onderschatting van wat er
zich daadwerkelijk binnen de huiselijke kring afspeelt met betrekking tot geweld.
Tabel 5.6.1. Ongewogen aandeel binnen de (non-)responsen dat één keer of meer bij de
politie geregistreerd staat als slachtoffer van gewelds- en/of seksuele misdrijven/huiselijk
geweld (2012-2016).

Non-respons
Gewelds-en/of seksuele misdrijven

w.v. huiselijk geweld

Respons
Gewelds-en/of seksuele misdrijven

w.v. huiselijk geweld

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

N

N

N

%

%

%

Ja
Nee

321
11762

162
5977

159
5785

2,7
97,3

2,6
97,4

2,7
97,3

Ja
Nee

112
11971

25
6114

87
5857

0,9
99,1

0,4
99,6

1,5
98,5

Ja
Nee

82
6753

38
3173

44
3580

1,2
98,8

1,2
98,8

1,2
98,8

Ja
Nee

25
6810

<5
3209

23
3601

0,4
99,6

99,9

0,6
99,4

NB. Aantallen <5 worden niet gepubliceerd.

Figuur 5.6.1. Top vijf van slachtofferschap van gewelds- en of seksuele misdrijven: politiegeregistreerde delicten (ongewogen, non-respons).

Non-respons

Mishandeling (WvSr art. 300-306)

Bedreiging (WvSr art. 284a-285a)

Stalking (WvSr art. 285b)

Aanranding (WvSr art. 246)

Levensmisdrijf (WvSr art. 287-296)
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5.7 Verdachten van (huiselijk) geweld
De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op verdachten bekend bij de politie. Binnen
de nettosteekproef zijn 97 personen geregistreerd als verdachten van huiselijk geweld; 263
personen zijn bekend als verdachte van het brede begrip van geweld.
Binnen de non-respons van PV staan 89 mensen geregistreerd als verdachte van huiselijk
geweld, 245 van het bredere begrip van geweld. In beide gevallen zijn de mannen in de
meerderheid: 73 en 200 mannen ten opzichte van 16 en 45 vrouwen.
Tabel 5.7.1. Ongewogen aandeel binnen de (non-)responsen dat één keer of meer bij de
politie geregistreerd staat als verdachte van gewelds-en/of seksuele misdrijven/huiselijk
geweld.

Non-respons
Gewelds-en/of seksuele misdrijven

w.v. huiselijk geweld

Respons
Gewelds-en/of seksuele misdrijven

w.v. huiselijk geweld

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

N

N

N

%

%

%

Ja
Nee

245
11838

200
5939

45
5899

2,0
98,0

3,3
96,7

0,8
99,2

Ja
Nee

89
11994

73
6066

16
5928

0,7
99,3

1,2
98,8

0,3
99,7

Ja
Nee

18
6817

17
3194

<5
3623

0,3
99,7

0,5
99,5

100,0

Ja
Nee

8
6827

8
3203

<5
3624

0,1
99,9

0,2
99,8

100,0

NB. Aantallen <5 worden niet gepubliceerd.

Binnen de respons liggen de aantallen veel lager: 8 mensen blijken verdacht te zijn van huiselijk
geweld. Kijken we naar het bredere begrip gewelds-en/of seksuele misdrijven dan gaat het om
18 mensen. Ook hier bestaat het gros uit mannen. Het percentage verdachten van de nonresponsgroep is hoger dan die van de responsgroep: respectievelijk blijkt 2 procent verdacht te
zijn geweest van een geweldsdelict ten opzichte van 0,3 procent.
In totaal zijn er 245 verdachten van gewelds-en/of seksuele misdrijven binnen de non-respons
bekend bij de politie. In totaal zijn zij verdacht van 263 misdrijven. De top vijf hiervan is
weergegeven in figuur 5.7.1 (N=249); 65,1 procent wordt verdacht van mishandeling, 26,1
procent van bedreiging, 3,6 procent van een levensmisdrijf, 2,8 procent van stalking en 2,4
procent van pornografie. Binnen de respons ligt het aantal misdrijven van verdachten stukken
lager: N=19. Dit aantal is te laag om een uitsplitsing naar type misdrijf te kunnen maken. Dit
grote verschil zou duiding kunnen zijn voor het feit dat weinig verdachten hebben
gerespondeerd en/of hun daden verzwijgen wat de respons selectief maakt met betrekking tot
daderschap. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de afbakening van
de statistische respons een bijdrage aan deze selectiviteit kan hebben geleverd. De bruikbare
respons (zie paragraaf 3.6.2) is namelijk vastgezet op slachtofferschap en daarbij is er geen
rekening gehouden met plegerschap van een respondent. Hierdoor kan het zijn dat ten
onrechte missende gegevens van daders worden geïnterpreteerd als ‘geen dader’.
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Figuur 5.7.1. Top vijf van verdachten van seksuele en geweldsdelicten: politiegeregistreerde delicten (ongewogen, non-respons).

5.8 Politieregistraties versus enquêtegegevens
Slachtofferschap
Volgens de enquête blijkt in de afgelopen vijf jaar 10,1 procent te maken hebben gehad met
een incident in de huiselijke kring. Dit staat gelijk aan 693 personen binnen de respons. De
aantallen van slachtofferschap volgens de politieregistraties liggen lager (Tabel 5.8.1). Volgens
deze gegevens zouden maar 82 personen slachtoffer zijn van gewelds- en/of seksuele delicten,
waarvan 25 personen te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Hieraan kan ten grondslag
liggen dat de meeste mensen geen aangifte doen en wanneer de mensen aangifte doen zullen
ze naar alle waarschijnlijk pas aangifte doen wanneer het om zwaardere delicten gaat; in de
enquête zijn voor een groot deel ook minder zware incidenten opgenomen. Wanneer de
enquêtegegevens worden gekruist met de politiegegevens blijkt dat van de mensen die in de
enquête aangeven slachtoffer te zijn van huiselijke geweld, een overgrote meerderheid niet
geregistreerd staat bij de politie (97,8 procent). Er is dus slechts een overlap van 2,2 procent
tussen de twee bronnen. Dezelfde tendens is aanwezig met betrekking tot het brede begrip
van geweld. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn dat de meeste mensen vaak geen
aangifte doen. Ook moet rekening worden gehouden met het zogenaamde telescoping effect:
in de enquête is aan de respondenten gevraag om terug te kijken over een periode van vijf jaar.
Dit is echter een lange referentieperiode waarbij mensen zich een delict verkeerd in de tijd
kunnen herinneren en daardoor verkeerd rapporteren. Hierdoor kan hetgeen mensen
rapporteren anders zijn dan zoals het voorkomt in de registraties.
Daarnaast zijn er ook een aantal mensen binnen de respons aanwezig die zelf rapporteren geen
slachtoffer te zijn geweest van huiselijk en/ of ander geweld (10 en 54 personen respectievelijk,
oftewel 0,2 en 0,9 procent), maar die wel als slachtoffer geregistreerd staan bij de politie in de
afgelopen vijf jaar. Ook hier moet er rekening worden gehouden met het telescoping effect.
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Tabel 5.8.1. Ongewogen aandeel binnen de responsen dat in de afgelopen vijf jaar één keer
of meer bij de politie geregistreerd staat als slachtoffer van gewelds- en/of seksuele
delicten/huiselijke geweld en/of slachtoffer is geweest van incidenten in de huiselijke kring
volgens de enquête.

Totaal enquête (CBS)
Totaal gewelds-en/of seksuele misdrijven (politie)
w.v totaal huiselijk geweld (politie)

Wel
N
693
82
25

Niet
N
6142
6753
6810

Wel
%
10,1
1,2
0,4

Niet
%
89,9
98,8
99,6

Wel volgens enquête
- Gewelds-en/of seksuele misdrijven (politie)
- w.v huiselijk geweld (politie)

28
15

665
678

4,0
2,2

96,0
97,8

Niet volgens enquête
- Gewelds-en/of seksuele misdrijven (politie)
- w.v huiselijk geweld (politie)

54
10

6088
6132

0,9
0,2

99,1
99,8

SLACHTOFFER

NB. Met betrekking tot deze resultaten moet er rekening worden gehouden dat hier geen selectie is gemaakt op de
mensen die in de enquête hebben aangegeven aangifte te hebben gedaan van het bij het hen overkomen incident.

Dader en/of verdachte
Uit de enquêtegegevens blijkt dat 6,9 procent zich minimaal één keer schuldig heeft gemaakt
aan daderschap binnen de huiselijke kring. Het aantal verdachten dat geregistreerd staat als
verdachte van huiselijk geweld en/of ander geweld ligt aanzienlijk lager (Tabel 5.8.2). Hierdoor
is de overlap, tussen de gerapporteerde daders uit de enquête en de mensen die bij de politie
als verdachte geregistreerd staan, verwaarloosbaar. Ook het aantal personen dat wel verdacht
is van geweld, maar zichzelf niet als dader van een incident in de huiselijke kring heeft
opgegeven, is laag: minder dan 10 personen. Deze lage aantallen maken het onmogelijk om
een conclusie te trekken over de verdachten/daders en ook hier moet rekening worden
gehouden met een telescoping effect.
Tabel 5.8.2. Ongewogen aandeel binnen de responsen die in de afgelopen vijf jaar één keer
of meer bij de politie geregistreerd staat als verdachte van gewelds- en/of seksuele
delicten/huiselijke geweld en/of dader is geweest van incidenten in de huiselijke kring
volgens de enquête.
Wel

Niet

Wel

Niet

Totaal enquête (CBS)
Totaal gewelds-en/of seksuele misdrijven (politie)
w.v totaal huiselijk geweld (politie)

N
390
18
8

N
5249
6817
6827

%
6,9
0,3
0,1

%
93,1
99,7
99,9

Wel volgens enquête
- Gewelds-en/of seksuele misdrijven (politie)
- w.v huiselijk geweld (politie)

<5
<5

387
389

-

99,2
99,7

Niet volgens enquête
- Gewelds-en/of seksuele misdrijven (politie)
- w.v huiselijk geweld (politie)

10
5

5239
5244

0,2
0,1

99,8
99,9

VERDACHTE/DADER

NB. Aantallen <5 worden niet gepubliceerd
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6. Andere kwaliteitsindicatoren
Behalve door naar de respons en de verdeling van de respons naar achtergrondkenmerken te
kijken, kan ook op andere manieren een indruk gemaakt worden van de kwaliteit van het
onderzoek. In deze paragraaf zijn de gegevens onderzocht binnen de responsen. Gegevens in
dit hoofdstuk zijn weergegeven op basis van gewogen waarden.

6.1 Item non-respons op vragen en stellingen en geen antwoord
Een hoge item non-respons ofwel een groot aantal missende waarden op een vraag (dat wil
zeggen veel respondenten die geen antwoord weten of de vraag weigeren te beantwoorden)
kan betekenen dat de vraag niet goed is begrepen, dat deze te moeilijk of gevoelig is of
mogelijk niet relevant. Daarmee geeft het een indicatie van de kwaliteit van de vraag. Vragen
waarop meer dan 3 procent van de respondenten weet niet/ wil niet zeggen of weigert heeft op
gegeven staan weergegeven in tabel 6.1.1. De 3 procent grens is een veel gehanteerde grens
voor CBS onderzoeken. Deze is arbitrair en is vooral bedoelt om een indicatie te geven over de
kwaliteit van de vragen. Wanneer de item non-respons op vragen te hoog wordt, is het van
belang dit mee te nemen in verdere analyses.
Ook is naar de geïmputeerde waarden met betrekking tot ‘onbekend’ gekeken (wanneer
respondent niets heeft ingevuld in de papi, is in dit geval voor de optie ‘onbekend’ gegaan). Zie
tabel 6.1.1. Door de routing in de cawi-vragenlijst komt deze optie alleen voor bij papi.
Tabel 6.1.1: Percentage missende waarden en onbekend mbt slachtofferschap
Voorvallen en variabelen
Slachtofferschap (SV)

Missings (%)

Onbekend (%)

1

Bespot of gekleineerd

3,3

2

Voortdurend in de gaten gehouden

4,2

-

6

Opzettelijk spullen kapot gemaakt of vernield

3,5

-

Dader (sld)
1

Bespot of gekleineerd

7,4

6,2

2

Voortdurend in de gaten gehouden

8,1

8,0

4

Niet mogen praten met anderen op feestjes

-

5,0

5

Geen afspraak mogen maken met iemand

3,8

5,9

6

Opzettelijk spullen kapot gemaakt of vernield

21,1

6,3

7

Dreigen verbreken relatie ((ex-)partner)

-

3,7

8

Andere vorm van psychisch geweld

5,0

5,8

9

Dreigen lichamelijk pijn te doen

12,8

-

10

Voorwerp gegooid

5,9

5,6

11

Geslagen met een voorwerp

2,8

-

12

Geduwd/gegrepen arm omgedraaid of aan haar getrokken

8,1

-

13

Geslagen, geschopt, gebeten of gestompt

8,1

5,3

14

Verstikken, wurgen, verbranden

14,8

22,3

15

Bedreigd met mes of wapen

12,5

23,6

19

Seks opgedrongen

13,6

6,4

20

Gedwongen tot seksuele handelingen door (ex)partner

-

3,5

6,3

-

Frequentie (fs)
1

Bespot of gekleineerd
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2

Voortdurend in de gaten gehouden

13,5

-

3

Niet uit mogen gaan

7,0

-

4

Niet mogen praten met anderen op feestjes

10,1

-

5

Geen afspraak mogen maken met iemand

6,5

6

Opzettelijk spullen kapot gemaakt of vernield

3,7

-

7

Dreigen verbreken relatie ((ex-)partner)

3,3

-

8

Andere vorm van psychisch geweld

3,4

-

13

Geslagen, geschopt, gebeten of gestompt

4,3

-

15

Bedreigd met mes of wapen

-

3,4

17

Andere vorm van lichamelijk geweld

-

3,6

21

Andere vorm van seksueel geweld

6,3

13,5

-

Motief (m)
11

Geslagen met een voorwerp

4,3

-

12

Geduwd/gegrepen arm omgedraaid of aan haar getrokken

-

-

13

Geslagen, geschopt, gebeten of gestompt

-

3,1

17

Andere vorm van lichamelijk geweld

-

3,1

18

Verkracht

25,0

-

19

Seks opgedrongen

5,1

-

20

Gedwongen tot seksuele handelingen door (ex)partner

13,3

-

21

Andere vorm van seksueel geweld

14,3

7,1

Slachtofferschap meest recent
V5

Kinderen iets gemerkt van voorval meest recent (< 18 jaar)

8,1

-

V6

Letsel overgehouden

4,9

-

Tabel 6.1.2 geeft de missings weer binnen het daderschap-gedeelte. Hier moet rekening
worden gehouden met veel oningevulde vragen in de papi. De optie “onbekend” komt niet
voor in het daderschapblok. Dat veel mensen dit gedeelte niet volledig hebben ingevuld kan
duiden op de gevoeligheid en moeilijkheid van de vragen. Dit geldt vooral voor de papimodus:
hier komt het vaker voor dat respondenten de vragen over plegerschap niet volledig hebben
ingevuld. In de cawimodus komt dit niet voor omdat in deze modus harde controles zijn
uitgevoerd, iets wat niet mogelijk is wanneer de respondent de vragenlijst handmatig invult.
Om deze reden moet er in het daderschapblok rekening worden gehouden met
veelvoorkomende missings (relatief).
Tabel 6.1.2: Percentage missende waarden mbt daderschap
Voorval en variabelen
Slachtofferschap (DV)
1

Missings (%)
4,2

Bespot of gekleineerd

Dader (sld)
4

Niet mogen praten met anderen op feestjes

9,1

6

Opzettelijk spullen kapot gemaakt of vernield

4,2

8

Andere vorm van psychisch geweld

3,4

17

Andere vorm van lichamelijk geweld

11,1

21

Andere vorm van seksueel geweld

33,3

Motief (m)
4

Niet mogen praten met anderen op feestjes
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9,1

8

Andere vorm van psychisch geweld

6,9

21

Andere vorm van seksueel geweld

33,3

Uit beide tabellen in dit hoofdstuk blijkt dat er een relatief hoge item non-respons/geen
antwoord bestaat voor de enquête Persoonlijke Veiligheid. Mensen blijken in meerdere
gevallen moeite te hebben gehad met het beantwoorden van vragen: ogenschijnlijk meer in
het slachtoffer dan in het daderschapblok van incidenten van huiselijk geweld.
Opvallend is dat met betrekking tot slachtofferschap (tabel 6.1.1), over de vraag wie de dader
was van het voorval, er sprake is van een item non-respons/geen antwoord > 10 procent in
geval van fysieke- en seksueel-gerelateerde incidenten (dreigen lichamelijk pijn te doen (12,8
procent), verstikken, wurgen, verbranden (14,8 procent), bedreigd met mes of wapen
(gemiddeld 18,1 procent) en seks opgedrongen (13,6 procent)). Bij de frequentie gaat het
vooral om psychisch geweld (>10 procent): voortdurend in de gaten gehouden (13,5 procent) en
niet mogen praten met anderen op feestjes (10,1 procent). Aanvullend hierop geeft bij het
voorval “andere vorm van seksueel geweld” 13,5 procent geen antwoord bij frequentie.
Het opgeven van het motief van de dader blijkt ook moeilijk te beantwoorden voor
respondenten die slachtoffer zijn geweest van een voorval in de huiselijke kring; dit is vooral te
zien wanneer naar het motief wordt gevraagd van seksueel gerelateerde voorvallen zoals
verkrachting: item non-respons van 25,0 procent.
Relatief gezien lijken er minder missings voor te komen in het daderschapblok, maar wanneer
er wel missings zijn (Tabel 6.1.2) moet er rekening worden gehouden met het feit dat het totaal
aantal zelfgerapporteerde daders per voorval relatief klein is (<30).
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7. Weging
Waar de verdeling van achtergrondkenmerken in de steekproef nog veel lijkt op die in de
populatie, is dat veel minder het geval voor de respons. In de weging is gecorrigeerd voor de
onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen op basis van kenmerken die bekend
zijn voor de gehele populatie. Voor een uitgebreid rapport van de weging zie het rapport over
de weging (Boonstra en Van der Doef, 2017).
Voor de weging van PV gebruiken we de achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht, landsdeel,
opleidingsniveau, herkomst, burgerlijke staat en inkomen. De keuze voor deze weegvariabelen
is niet alleen gebaseerd op een non-responsanalyse (hoofdstuk 5), maar ook op de samenhang
met belangrijke doelvariabelen. Daarbij is geprobeerd de spreiding in de gewichten niet te
groot te laten worden om zoveel mogelijk te voorkomen dat varianties van sommige
schattingen te groot worden. Het weegmodel voor PV 2017 is gebaseerd op het weegmodel
dat onderzoeksbureau Intomart GfK in 2010 heeft gebruikt voor het onderzoek
Slachtofferschap van huiselijk geweld. Dit weegmodel bevat de weegvariabelen herkomst,
leeftijd, geslacht, regio en opleiding. Intomart GfK heeft voor personen met een
migratieachtergrond en Nederlanders aparte wegingen uitgevoerd, waarbij alleen bij personen
met een migratieachtergrond opleiding is gebruikt. Voor PV 2017 is één weging uitgevoerd van
de gehele respons waarbij het kenmerk herkomst in het weegmodel meegenomen is. Voor het
uitbreiden van het weegmodel is rekening gehouden met de balans tussen corrigeren voor
vertekening door non-respons en variantie door spreiding in de gewichten. Daarnaast zijn
variabelen gekozen die een relatie hebben met de belangrijkste doelvariabelen, of waarnaar is
uitgesplitst in de publicatie. Aangezien er weinig responsen zijn van slachtoffers of daders en
er toch publicatietabellen gemaakt gaan worden over de aantallen slachtoffers en daders, is
veel spreiding in de gewichten niet wenselijk en daarom is er voor een eenvoudig weegmodel
gekozen.
Het weegmodel voor Persoonlijke Veiligheid 2017 is (in italic de namen van de variabelen zoals
die in het geleverde bestand voorkomen):
Geslacht2 x Leeftijd6
Afl_Geslacht_OP; Afl_Leeftijd6
+ Landsdeel5
Afl_Landsdeel5
+ Opleidingsniveau4
OPLNIVHB4 (niet in responsbestand opgenomen)
+ Herkomst3
Afl_Herkomst3
+ Burgerlijke staat4
Afl_Burgst
+ Inkomen5
Afl_InkomensKwintiel5
Het cijfer achter de naam van de variabele is het aantal categorieën. De variabelen en hun
categorieën zijn beschreven in bijlage VI.
Onderzocht is of aan het gekozen weegmodel nog variabelen toegevoegd moesten worden.
Op verzoek van de klant zijn de volgende variabelen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische
Bestanden (SSB) meegenomen in de analyse voor verschillende weegmodellen: economische
zelfstandigheid, stedelijkheid van de gemeente, sociaaleconomische categorie, en positie in
het huishouden. Daarnaast zijn er nog variabelen met betrekking tot slachtoffer- of daderschap
van huiselijke geweld uit de registers van de politie meegenomen. Uit analyse blijkt dat de
variabelen economische zelfstandigheid en sociaaleconomische categorie een verband hebben
met variabelen die al in het weegmodel zitten, namelijk inkomen en burgerlijke staat, en
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maken de spreiding van de gewichten groter. Daarom zijn deze variabelen niet meegenomen.
Het design-effect is al groot en daarom is er voor een minimaal weegmodel gekozen. Inkomen
is in weegmodellen van andere onderzoeken ook vaak gebruikt en is daarom de meest voor de
hand liggende keuze. Stedelijkheid van de gemeente is niet meegenomen omdat landsdeel al
is meegenomen en daarbij zijn de grootste drie steden als aparte categorie aangemaakt.
Positie in het huishouden is niet meegenomen omdat burgerlijke staat al in het weegmodel zit
en positie in het huishouden in zeven categorieën geen toegevoegde waarde heeft, maar
alleen grotere spreiding in de gewichten veroorzaakt. Slachtoffers van huiselijk geweld die
geregistreerd zijn in de politieregisters zijn ondervertegenwoordigd in de respons. Daarom had
dit meegenomen kunnen worden in het weegmodel om de vertekening door non-respons te
corrigeren, maar de politiegegevens die betrekking hebben op slachtoffers van huiselijk geweld
(S_HG1 en S_SCM_Codes) zijn niet meegenomen omdat er maar een lage correlatie (<10%)
bestaat tussen de politiegegevens en de doelvariabelen. Daardoor heeft het weinig effect op
de schattingen, met een vergroting van de spreiding van de gewichten. Daarnaast is het aantal
slachtoffers in de politieregisters relatief klein. De politiegegevens die betrekking hebben op de
daders (V_HG1 en V_SCM_Codes) zijn niet meegenomen omdat er te weinig daders
voorkwamen in de respons waardoor de spreiding in de gewichten te groot werd. In zijn geheel
zijn de politiegegevens niet meegenomen in de weging omdat dit de variantie alleen maar
vergroot doordat de spreiding in de gewichten groter wordt, daarnaast is het onzeker of het de
vertekening zal verkleinen omdat er maar een lage correlatie is tussen de politiegegevens en de
doelvariabelen.
Het insluitgewicht is

, waarbij

het aantal personen in de doelpopulatie is en

aantal steekproefpersonen. Daarna wordt er gecorrigeerd voor de non-respons
waarbij

het aantal respondenten is. Het startgewicht is

eindgewicht is

, waarbij

het
,
. Het

het correctiegewicht van het weegmodel is

voor iedere persoon die heeft gerespondeerd. Het correctiegewicht moet corrigeren voor de
selectieve uitval door non-respons. Het ideale weegmodel gebruikt variabelen die goed
correleren met de doelvariabelen en waarnaar de verdeling van de respons scheef is.
Voor de weging is een lineaire regressieschatter gebruikt. Bij de analyse van verschillende
mogelijke weegmodellen is gebruik gemaakt van het R package survey (Lumley, 2004).
Uiteindelijk is de weging geïmplementeerd met behulp van het weegprogramma Bascula
(Nieuwenbroek en Boonstra, 2002). Zo is deze weging ingebouwd in de productiestraat
waardoor de weging opnieuw uitgevoerd kan worden bij eventuele vervolg edities van dit
onderzoek.
Negatieve gewichten zijn onwenselijk, maar met dit weegmodel komen negatieve gewichten
niet voor en hoeven deze gewichten dus ook niet begrensd te worden. De spreiding in de
gewichten mag niet te groot worden, want dit heeft negatieve gevolgen voor de varianties,
daarom is er voor een vrij eenvoudig weegmodel gekozen en zijn er variabelen gekozen die
zowel met de respons alsook met de doelvariabelen samenhangen. Het design effect van de
gewichten is
, waarbij
de variatiecoëfficiënt van de eindgewichten is. Dit is
een maat voor de maximale toename van de variantie op doelvariabelen van het onderzoek
door de weging. Dit design effect is groter dan gebruikelijk voor een CBS onderzoek met toch
een vrij minimaal weegmodel. Dit komt door de relatief kleine dataset en scheve respons,
mogelijk deels veroorzaakt door het ontbreken van met name CAPI waarneming. De respons is
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scheef, omdat uitgesplitst naar achtergrondkenmerken grote verschillen bestaan tussen de
responspercentages per groep, zie ook de non-responsanalyse.
Tabel 7.1. Eigenschappen van de correctiegewichten voor het weegmodel voor
Persoonlijke Veiligheid 2017.
Correctiegewichten
Minimum
0,01796
Eerste kwartiel
0,66820
Mediaan
0,87420
Gemiddelde
1,00000
Derde kwartiel
1,24000
Maximum
3,54200
Standaard deviatie
0,52600
Design effect
1,27667

Figuur 7.1. Verdeling van de correctiegewichten voor het weegmodel voor Persoonlijke
Veiligheid 2017.
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8. Plausibiliteitsanalyse
Er is een beperkte analyse op de plausibiliteit van de resultaten uitgevoerd aan de hand van
gewogen cijfers. In overeenstemming met de WODC is afgesproken dat er een vergelijking
gemaakt zou worden met het onderzoek waarover in 2010 is gerapporteerd door IntomartGfk
(Dijk van et al., 2010). Verdere analyses zullen uitgevoerd worden door een andere derde partij
die het WODC in de armen heeft genomen.

8.1 Vergelijking met Intomart Gfk onderzoek
Intomart heeft in 2009 een tweeledig onderzoek gehouden onder leden van het ‘Intomart Gfk
online respondenten panel’. Van de 9.509 panelleden die uitgenodigd waren deel te nemen,
deden 6.427 personen mee (68 procent respons). Bij dit onderzoek was er sprake van twee
fases. Voor de vergelijking van de cijfers in deze paragraaf is enkel gebruik gemaakt van de
resultaten van fase I (Dijk van et al., 2010). Hierbij is een online onderzoek (cawi) gehouden
onder een zo representatief mogelijke groep. In tabel 8.1.1 zijn de overeenkomsten en
verschillen tussen de twee onderzoeken nogmaals weergegeven.
Tabel 8.1.1. Verschillen en overeenkomsten tussen onderzoeken van Intomart Gfk 2009 en
CBS 2017.
Onderzoek

Gfk 2009

CBS 2017

Jaar

2009

2017

Waarneming

Online respondenten panel

Aselecte steekproef

Doelpopulatie

18 jaar en ouder

18 jaar en ouder

Modus

cawi

cawi – papi

De percentages van in hoeverre iemand slachtoffer is geweest van een voorval in huiselijke
kring (ooit meegemaakt) verschilt in ruime mate tussen de twee onderzoeken. Het percentage
dat slachtoffer zegt te zijn geweest ligt overall een stuk hoger in GfK onderzoek dan in het CBS
onderzoek. Relatieve verhoudingen ofwel de tendens in cijfers, zijn daarentegen enigszins
vergelijkbaar: vrouwen zijn vaker slachtoffer geweest van 5 of meer voorvallen dan mannen.
Daarnaast rapporteren ouderen in verhouding vaker nooit slachtoffer te zijn geweest van een
voorval in de huiselijke kring. Omdat er van het Gfk onderzoek geen marges bekend zijn, is er
geen statistische vergelijking gemaakt.
In de eerdere rapportage uit 2010 is al onderkend dat het gebruik van een online panel, met
name in een tijd dat de toegang tot internet nog niet zo hoog was als nu, beperkingen heeft: In
het Gfk panel waren ouderen en allochtonen ondervertegenwoordigd en was het
opleidingsniveau bij allochtonen die wel in het panel zaten beduidend hoger. Hiervoor werd
geprobeerd te corrigeren via weging, (Dijk van et al., 2010), maar dit is geen garantie dat dit de
selectiviteit voldoende heeft kunnen compenseren. Als de groep die toegang heeft tot het
internet ook vaker slachtoffer is, en als dit komt door andere redenen dan de
achtergrondkenmerken die in de weging wordt meegenomen, dan kan dat een hoger
percentage slachtoffers in het Gfk onderzoek tot gevolg hebben.
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Tabel 8.1.2. Slachtofferschap van voorvallen ooit in huiselijke kring meegemaakt
(gewogen).
Geen

%

Totaal
Man
Vrouw
18 t/m 24 jaar
25 t/m 34 jaar
35 t/m 49 jaar
50 jaar en ouder

GfK
2009
50
52
47
32
45
47
59

Eén
CBS
2017
63
64
62
53
56
63
68

GfK
2009
25
29
22
23
22
25
28

2 tot 4
CBS
2017
11
13
9
13
12
11
11

GfK
2009
37
39
34
38
39
34
37

5 tot 9
CBS
2017
15
15
14
23
18
14
12

GfK
2009
25
23
26
30
25
23
23

10 of meer
CBS
2017
8
6
10
9
10
9
6

GfK
2009
14
9
18
8
15
17
13

Wanneer er wordt gekeken naar de mate waarin iemand slachtoffer en/of dader is geweest van
een incident binnen de huiselijke kring valt op dat het aandeel daders in beide onderzoeken
vergelijkbaar is (5 procent). Dit geldt eveneens voor de respondenten die slachtoffer noch
dader blijken te zijn: bijna de helft in beide onderzoeken. Het verschil tussen het CBS en GfKonderzoek zit dus vooral in de aandelen dat iemand alleen slachtoffer is geweest of zowel
slachtoffer als dader. De tendens daarentegen is vergelijkbaar: de grootste groep is slachtoffer
noch dader en de kleinste groep is alleen dader.
Tabel 8.1.3. Percentage van slachtoffer-en daderschap (ooit meegemaakt/geweest) in
huiselijke kring (gewogen).
%

GfK 2009

CBS 2017

Alleen slachtoffer

22

19

Alleen dader

5

5

Slachtoffer noch dader

45

58

Zowel slachtoffer als dader

28

18

58

CBS
2017
3
2
5
2
4
4
3

9. Conclusies en aanbevelingen
Benaderstrategie
Voor het onderzoek Persoonlijke Veiligheid is een benaderstrategie toegepast die gebaseerd is
op de Veiligheidsmonitor: aanschrijving voor internetwaarneming gevolgd door twee
schriftelijke rappels, waarbij ook een schriftelijke vragenlijst (papi) is toegevoegd.
Steekproefpersonen die daarna nog niet gerespondeerd hadden zijn telefonisch (cati)
gerappelleerd/gemotiveerd. Het onderzoek is volledig conform opzet uitgevoerd. Er zijn geen
aanpassingen nodig gebleken in het steekproefontwerp, de benaderstrategie en de
bijbehorende planning. Enkel de papieren vragenlijst is ingekort. De benaderstrategie
daarentegen is volledig doorlopen.
De realisatie op basis van de uitgevoerde benaderstrategie bedroeg in totaal 6.835 volledige
responsen, waarmee is voldaan aan de responseis van tenminste 6.000 responsen. In totaal is
36,0% volledige respons gerealiseerd, hetgeen 3,7 procentpunten hoger is dan het vooraf
verwachte responspercentage.
Kwaliteit van het onderzoek
Het onderzoek is in cawi en papi modus uitgevoerd. De papi respons is het hoogst gebleken
onder vrouwen en ouderen, veelal 65-plussers. Het zijn ook vaker de ouderen die minder
responderen op cawi, waardoor de papi modus een goede aanvulling is gebleken.
Daarnaast is de selectiviteit in de respons van PV vergelijkbaar met andere CBS onderzoeken.
Vrouwen, 50+’ers, personen met een Nederlandse achtergrond, gehuwden zonder kinderen,
hoge inkomensgroepen, pensioenontvangers van 65 jaar en ouder, economisch zelfstandigen
en personen met een HBO opleiding of hoger zijn oververtegenwoordigd in de respons. Jonge
mannen, personen met een migratie achtergrond, nooit gehuwden, en personen in zeer sterk
stedelijke gebieden zijn ondervertegenwoordigd.
De gevonden R indicator bij PV is echter relatief laag in vergelijking met andere CBS
onderzoeken. Dit komt onder andere omdat er meer variabelen en interacties in het model
zitten dan normaal.
Met betrekking tot de non-responsanalyse met gekoppelde politieregistraties blijkt het
aandeel geregistreerde slachtoffers relatief laag, wat duidt op het feit dat slachtoffers minder
goed responderen. Dit leidt tot een mogelijke onderschatting van wat er zich daadwerkelijk
binnen de huiselijke kring afspeelt met betrekking tot geweld. De vertekening blijkt dus groot
en is het grootst aan de verdachtenkant. Slachtoffers en verdachten van huiselijk geweld zoals
bij de politie bekend, doen minder vaak mee, willen niet mee doen aan een enquête of
verzwijgen een delict, waardoor ze lastig vindbaar zijn.
Daarnaast is er sprake van lage aantallen binnen de politieregistraties van mensen die bij de
politie geregistreerd staan als verdachte wat het moeilijk maakt om duidelijke conclusies te
trekken over het voorkomen van beide groepen. Hetzelfde geldt voor de lage aantallen met
betrekking tot slachtofferschap. Wat duidelijk naar voren komt is de mismatch die bestaat
tussen de incidenten zoals bevraagd in de enquête en de gewelds- en/of seksuele incidenten
die uit de gekoppelde politieregistraties komen. Deze mismatch is natuurlijk kleiner wanneer
de gegevens van de enquête worden vergeleken met de gegevens van de politie met
betrekking tot huiselijk geweld. Naar de mismatch tussen deze twee groepen moet meer
verdiepend onderzoek worden gedaan. Het is immers zo dat het type delict van invloed is op
het feit of iemand hierover wel of geen aangifte doet.
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Met betrekking tot de kwaliteit van het onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat de
respons selectief is voor zowel de sociaal demografische variabelen als de gekoppelde
politieregistraties. Met behulp van de weging kan echter een groot deel van de selectiviteit
worden weggenomen. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het uitvoeren van
verdere analyses. Het gebruik van de weegfactor bij vervolganalyses wordt daarom ook sterk
geadviseerd.
Weegmodel
Het ontwikkelde weegmodel is gebaseerd op het weegmodel van Intomart GfK voor
slachtofferschap van huiselijk geweld. Vanwege de kleine aantallen slachtoffers en daders is er
gekozen voor een eenvoudig weegmodel. Dit eenvoudige weegmodel corrigeert voor de
vertekening door non-respons maar houdt tegelijkertijd de spreiding in de gewichten
acceptabel. Het weegmodel bestaat uit de weegvariabelen: geslacht x leeftijd, landsdeel,
opleidingsniveau, herkomst, burgerlijke staat en inkomen. Variabelen uit het politieregister zijn
gekoppeld maar niet gebruikt in het weegmodel vanwege de kleine aantallen
slachtoffers/daders en de lage correlatie tussen de gegevens en de doelvariabelen.
Andere kwaliteitsindicatoren
Wanneer naar andere kwaliteitsindicatoren word gekeken blijkt dat er een relatief hoge item
non-respons/geen antwoord bestaat voor de enquête Persoonlijke Veiligheid. Mensen blijken
in meerdere gevallen moeite te hebben gehad met het beantwoorden van vragen:
ogenschijnlijk meer in het slachtoffer- dan in het daderschap blok van incidenten van huiselijk
geweld. Dit moet in ogenschouw worden gehouden wanneer er verdere analyses met het
databestand worden uitgevoerd.
Vergelijkbaarheid met andere onderzoeken
Het huidige onderzoek is te vergelijken met andere onderzoeken zoals het Gfk panelonderzoek
uit 2009. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met feit dat er een lange
tussenperiode bestaat tussen het huidige en het panelonderzoek. Zo ook is er een verschil in
steekproeftrekking en bestaan er verschillen in de uitvoering van de onderzoek met betrekking
tot de verschillende modi. Ondanks deze verschillen, maakt het dat resultaten over de
bandbreedte en in verhouding vergelijkbaar zijn.
Aanbevelingen
 Binnen het kader van het huidige onderzoek is een grotere steekproef aan te bevelen,
eventueel een selectieve steekproef wanneer men meer geïnteresseerd is in bepaalde
groepen.
 De weging moet meegenomen worden in verdere analyses ter correctie van de
selectiviteit.
 Vanuit inhoudelijk oogpunt is papimodus aan te bevelen: de kans wordt vergroot om
groepen binnen te halen die vaker minder goed responderen, zoals ouderen. Echter, er
moet rekening worden gehouden met het feit dat de papieren variant van de
vragenlijst een aantal beperkingen heeft ten opzichte van een internetvragenlijst,
waardoor het niet altijd mogelijk is om de volledige informatiebehoefte van de klant
over te nemen in de papieren variant van de vragenlijst (waaronder de lengte en de
slechte invulkwaliteit). Daarom behoren de voor- en nadelen van het inzetten van een
papieren vragenlijst (en de meerwaarde hiervan) nauwkeurig tegen elkaar te worden
afgewogen. Vooral wanneer het een gevoelig onderwerp als (huiselijk) geweld betreft.
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Meer inzicht zou verkregen moeten worden in de politieregistraties, inclusief het
verkrijgen van meer inzicht in de lage correlatie tussen politieregistraties en
enquêteantwoorden.
Gekoppelde politiegegevens geven informatie over slachtoffers en verdachten.
Echter, de registraties bevatten ook zogeheten ‘betrokkenen’. Deze groep zou beter
onderzocht moeten worden om zodoende meer inzicht te kunnen krijgen in de
slachtoffers en verdachten van (huiselijk) geweld.

61

10. Opgeleverde producten
10.1 Microbestanden
Het volgende eindbestand is opgeleverd:
Naam bestand
Data
5185794709
- 08-12-2017
PV2017U_RESPONS.SAV

Records
6.385

Variabelen
14.093

10.2 Statistische beveiliging
Onder statistische beveiliging verstaan we hier het voorkómen dat er inhoudelijke conclusies
over herkenbare eenheden kunnen worden getrokken op basis van gepubliceerd of anderszins
beschikbaar gesteld CBS-materiaal. Uit de statistische publicaties van het CBS (StatLinetabellen, web-artikelen, persberichten, wetenschappelijke artikelen) mogen zulke conclusies
niet getrokken kunnen worden. Maar ook als het CBS microdata beschikbaar stelt voor
wetenschappelijke analyse, moet deze grondregel van de statistiek overeind blijven.
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12. Bijlage I: benaderingsstrategie
12.1 Benaderingsstrategie telefonische motivatie
Er wordt voorafgaand aan de telefonische herbenadering van internet non-respondenten met
bekend telefoonnummer geen nieuwe brief gestuurd. De telefonische herbenadering duurt vier
weken (20 werkdagen). Voor ieder steekproefelement worden minimaal negen belpogingen
gedaan, waarvan minimaal drie belpogingen in de ochtend, drie belpogingen in de middag en
drie belpogingen in de avond. In verband met de vakantieperiode, worden de negen
belpogingen zoveel mogelijk gespreid over de vier weken om de kans op een contactmoment
te vergroten. In alle weken, met uitzondering van de eerste week, is er een moment dat er in de
ochtend, middag en avond wordt gebeld.
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13. Bijlage II – Enquêtematerialen
13.1 Overzicht enquêtematerialen
Voor de benaderingsstrategie en aanschrijving van de steekproefpersonen worden de
enquêtematerialen gebruikt, zoals opgenomen in tabel 13.1.1:
Tabel 13.1.1. Enquêtematerialen
RZ-nummer

Omschrijving

RZ4788:
RZ4789:
RZ4790:
RZ4791:

CBS Aanschrijfbrief voor personen >= 18 jaar
CBS 1e Rappelbrief voor personen >= 18 jaar, met papieren vragenlijst
CBS 2e Rappelbrief voor personen >= 18 jaar, met papieren vragenlijst
CBS Begeleidingsbrief voor personen bij nazendverzoek papieren vragenlijst

Doc.nr.465:
Doc.nr.466:

Folder Persoonlijke Veiligheid 2017
Papieren vragenlijst voorzien van barcode en volgnummer
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13.2 Enquêtematerialen
Aanschrijfbrief internetwaarneming (RZ4788) – pag. 1.
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Aanschrijfbrief internetwaarneming (RZ4788) – pag. 2.
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Eerste rappelbrief internetwaarneming inclusief schriftelijke vragenlijst (RZ4789) – pag. 1

68

Eerste rappelbrief internetwaarneming inclusief schriftelijke vragenlijst
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(RZ4789) - pag.2.

Tweede rappelbrief internetwaarneming inclusief schriftelijke vragenlijst (RZ4790) – pag.1.
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Tweede rappelbrief internetwaarneming inclusief schriftelijke vragenlijst (RZ4790) – pag.2.

71

Nazendbrief schriftelijke vragenlijst (RZ4791) – pag.1.

72

Nazendbrief schriftelijke vragenlijst (RZ4791) - pag.2.
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Onderzoek specifieke folder Persoonlijke Veiligheid
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Factsheet voor CATI-interviewers en CCI-medewerkers
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14. Bijlage III – Protocol vertoetsen
1. Scannen barcode :
De invoermachine begint met het scannen van de barcode op de papieren vragenlijst.
Je gaat met de cursor in het witte invulvakje onderaan het scherm staan (als de cursor
hier nog niet staat). Vervolgens scan je de barcode die op de voorkant van de papieren
vragenlijst staat. Het is niet de bedoeling dat de barcode handmatig overgetypt wordt in
de invoermachine.
Scherm 1:

Zodra de barcode is gescand, worden de eerste 10 cijfers (identificerend nummer) van
de barcode weggeschreven in de invoermachine/vragenlijst. Op de vervolgschermen
van de vragenlijst zal vervolgens dit 10-cijferig nummer in het rood getoond worden
achter de tekst ‘respondentnr’:
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Scherm 2:
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2. Algemene voorwaarden voor vertoetsen:
1. Vragen lijken heel erg op elkaar!
Let goed op de nummering vóór de vragen in de cadi-invoermachine en op de
papieren vragenlijst.
2. Gebruik de pijltjes ( of ↑↓) om vooruit (of achteruit) te gaan in de vragenlijst.
3. Waar meerdere antwoordcategorieën ingevuld zijn: spatiebalk gebruiken
(bijvoorbeeld: 1 spatie 13). Er komt vanzelf een streepje tussen te staan.
4. Wanneer er geen antwoordcategorie is aangekruist, maar is het veld wel
beschreven: in memoveld vertoetsen (zit geen routing op).
5. Zoals de vragenlijst is ingevuld, zo ook vertoetsen. Indien vertoetser er echt niet
uitkomt kan het teruggekoppeld worden naar PL.
Er zijn echter een aantal uitzonderingen.
3. Uitzonderingen:
1. Vragenblok 2: Slachtofferschap 1 t/m slachtofferschap 21
 Vragen e.
 Antwoorden moeten adhv tabel 1 (pagina 4) zo goed mogelijk worden
overgenomen en vertoetst.
a. Wanneer ‘geen dader’ is aangekruist of opgeschreven: vink 30 (geen dader)
aan.
b. Wanneer niet te oncijferen of onleesbaar: vink 31 (onleesbaar) aan.
c. Wanneer er sprake is van een schrijffout en het niet te herleiden is (bijvoorbeeld
ora), vertoetsen in memoveld.
d. Wanneer een eigennaam is ingevuld, bijvoorbeeld Jan, vertoetsen in memoveld.
e. Wanneer geslacht onbekend is, bijvoorbeeld babysitter, vertoetsen in
memoveld.
f. Wanneer 2 antwoorden zijn gegeven, waarvan de ene te herleiden is vanuit
tabel 1 (bijvoorbeeld vader), maar de ander niet (bijvoorbeeld babysitter) moet
de 1e in de antwoord categorieën aangevinkt worden en de 2e vertoetst worden
in het memoveld.
g. Wanneer vertoetser er echt niet uitkomt, terugkoppelen naar PL.
2. Vragenblok 3: Slachtofferschap meest recent
 Vraag 7.
 Wanneer veld met Anders, namelijk is ingevuld of aangevinkt: letterlijk
vertoetsen muv persoonsgegevens. Deze vervangen met {}. Hieronder
vallen:
 Eigenna(a)m(en)
 Adresgegevens
 Telefoonnummers
 Geboortedatum
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3. Blok 5: Afsluiting
 Letterlijk vertoetsen muv persoonsgegevens. Deze vervangen met {}.
Hieronder vallen:
 Eigenna(a)m(en)
 Adresgegevens
 Telefoonnummers
 Geboortedatum
Tabel 1. Invoermogelijkheden antwoorden bij vraag e
01
Partner (man) of echtgenoot
01
Echtgenoot
01
Man
01
Partner (man)
01
Vriend
02
02
02
02
02

Partner (vrouw) of echtgenote
Echtgenote
Vrouw
Partner (vrouw)
Vriendin

03
03
03
03
03

Ex-partner (man) of ex-echtgenoot
Ex-partner (man)
Ex-echtgenoot (man)
Ex-man
Ex-vriend

04
04
04
04
04

Ex-partner (vrouw) of ex-echtgenote
Ex-partner (vrouw)
Ex-echtgenote (vrouw)
Ex-vrouw
Ex-vriendin

05
05
05
05

Vader
Papa
Pa
Pap

06
06
06
06

Moeder
Mama
Ma
Mam

07

Broer

08

Zus

09

Zoon(s)

10

Dochter(s)
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11

Stiefzoon(s)

12

Stiefdochter(s)

13

Stiefvader

14

Stiefmoeder

15
16

Stiefbroer
Stiefzus

17

Oom

18

Tante

19

Opa

20

Oma

21
21
21

Ander mannelijk familielid
Neef
Achterneef

22
21
21

Ander vrouwelijk familielid
Nicht
Achternicht

23

Mannelijke huisgenoot (geen familie)

24

Vrouwelijk huisgenoot (geen familie)

25

Huisvriend

26

Huisvriendin

27

Andere mannelijke persoon in de huiselijke kring

28

Andere vrouwelijke persoon in de huiselijke kring

29

Wil ik niet zeggen

30

Geen dader

31

Onleesbaar

32

Anders, namelijk

80

15. Bijlage IV – PAPI imputaties en consistentie checks
Onderzoek
Omschrijving
Geldigheid

:
:
:

Persoonlijke Veiligheid
PAPI imputatieregels voor slachtofferblok (voorval 1 t/m 21)
2017

1. ALGEMEEN
- In het geval van vragen waar meerdere antwoordmogelijkheden mogelijk zijn (set), is
alles overgenomen zoals ingevuld.
- In het geval van vragen waar maar één antwoordmogelijkheid is toegestaan
(enumeratie), maar meerdere antwoorden zijn ingevuld, daar heeft er een
randomisatie plaatsgevonden.
- De uitzonderingen zijn hieronder in meer detail weergegeven. Deze zijn vooral te
vinden in het slachtofferblok (voorval 1 t/ 21) gezien hierop de afbakening van de
bruikbare respons (>= 15 ingevulde slachtofferschappen) heeft plaatsgevonden.
2. IMPUTATIES
Wanneer
Variabele SV (SET)
- Optie 1 ..4 heeft altijd voorrang. Optie 5..8 in combinatie met optie 1..4: optie 5..8 zijn
verwijderd.
- Wanneer optie 5..8 in combinatie voorkomen en geen 1..4: randomisatie.
- Wanneer helemaal niks is ingevuld: optie 9 (onbekend) aangemaakt/ingevuld.
Dader 1
Variabele Sld (ENUM)
- Bij voorval 7 en voorval 20 is er sprake van een uitzondering: andere indeling / minder
keuzemogelijkheden:
o Bij voorval 7: optie 1 (echtgenoot) := 1; optie 2 (echtgenote) := 2; optie 3
(weigert) := 29.
o Bij voorval 20: optie 1 (echtgenoot) := 1; optie 2 (echtgenote) := 2; optie 3 (exechtgenoot) := 3; optie 4 (ex-echtgenote) := 4; optie 5 (weigert) := 29.
- In het geval van andere voorvallen: bij meerdere aangekruiste opties (1..29):
randomisatie. Indien 33 alleen voorkomt (dus geen echte dader 1..29), dan kies 33.
Dader 2
Variabele Sld (ENUM)
- Bij voorval 7 en voorval 20 is er sprake van een uitzondering: andere indeling / minder
keuzemogelijkheden:
o Bij voorval 7: optie 1 (echtgenoot) := 1; optie 2 (echtgenote) := 2; optie 3
(weigert) := 29; optie 4 (geen) := 30; optie 5 (onleesbaar) := 31; optie 6 (anders,
nl) := 32.
o Bij voorval 20: optie 1 (echtgenoot) := 1; optie 2 (echtgenote) := 2; optie 3 (exechtgenoot) := 3; optie 4 (ex-echtgenote) := 4; optie 5 (weigert) := 29; optie 6
(geen) := 30; optie 7 (onleesbaar) := 31; optie 8 (anders, nl) := 32.
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-

Als er iets staat in “Dader2_anders”, wordt m.b.v een zoeklijst één of meerdere
tweede daders getypeerd.
Bij meerdere aangekruiste opties 1..29: randomisatie. Indien 33 alleen voorkomt (dus
geen echte dader 1..29), dan kies 33.

Frequentie (1 en 2)
Variabele fs (ENUM)
- Hoogste frequentie heeft voorrang.
- Optie 1..5, eventueel in combinatie met 6,7 heeft voorrang.
- Bij combinatie van optie 6,7: randomiseren.
3. CONSISTENTIE CHECKS
Bij SV: in geval van optie 4 met niet optie 1,2 of 3, OF wanneer optie 5,6,7,8,9 alleen
voorkomen, dan vervolgvragen leegmaken, d.w.z. sld1, sld2, fs1, fs2, m1 := EMPTY.
Als SV bevat minimaal 1,2,3 of 4 (dan worden 5,6,7,8 en 9 sowieso genegeerd), dan worden de
volgende consistentie checks gedaan:
- Als sld1 is leeg en (sld2 of fs1 of m1 is ingevuld), dan sld1 := 33 (onbekend).
- Als fs1 is leeg, en (f2 of sld1 of m1 is ingevuld), dan fs1 := 8 (onbekend).
- Als m1 is leeg, en (sld1 of fs1 is ingevuld) , dan m1 := 18 (onbekend).
- Als sld2 is leeg, en fs2 is ingevuld, dan sld2 := 33 (onbekend).
- Als fs2 is leeg, en sld2 is ingevuld, dan fs2 := 8 (onbekend).
- Wanneer bij alle vragen binnen een voorval niks is ingevuld, dan eerste dader op
onbekend zetten, en tweede dader leeg maken. D.w.z. sv := 9, sld1 :=33, fs1 := 8, m1 :=
18, sld2 := leeg, fs2 := leeg, dader2_anders := ‘’.
- Als sld1 in [1..28] en fs1 is leeg, dan fs1 := 8 (onbekend).
- Als sld1 in [1..28] en m1 is leeg, dan m1 := 18 (onbekend).
- Als sld1 = 29, dan fs1 := leeg en m1 := leeg
- Als sld2 in [1..28] en fs2 = leeg, dan fs2 := 8 (onbekend).
- Als sld2 = 29, dan fs2 := leeg
- Als sld1 = 33 en sld2 = 33, dan sld1 := 34 (zowel bij dader 1 als dader 2 dader onbekend
is).
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16. Bijlage V - Het koppelen van gegevens uit
politiebestanden
Voor het onderzoek Persoonlijke Veiligheid (2017) zijn gegevens uit politiebestanden
gekoppeld. Deze bestanden zijn gekregen van SQS, Den Haag. Het gaat om 20 bestanden
totaal: 10 bestanden met daarin informatie over huiselijk geweld en 10 bestanden met daarin
informatie over gewelds- en seksuele misdrijven. Zowel deze 10 bestanden als die van huiselijk
geweld, bestaan voor de helft uit slachtoffergegevens en de andere helft verdachtengegevens.
Tot slot, deze vijf bestanden omvatten de jaren 2012 tot en met 2016. Voor een schematische
weergave van de bestanden, zie hieronder afbeelding 16.1.
Figuur 16.1. Schematische weergave politiebestanden.

De bestanden worden in SPSS-formaat afgeleverd en daarom wordt in de eerste stap de
selectie gedaan op variabalen in SPSS en de output wordt opgeslagen als CSV. De selectie van
variabelen staat hieronder in tabel 16.1 weergegeven.
Tabel 16.1. Selectie variabelen uit politiebestanden
Slachtoffers_HG_JJJJ. Verdachten_HG_JJJJ. DSJJJJmetSCMcode.
sav
sav
sav
Rinpersoon
Rinpersoon
Rinpersoon
IndSo
HGCode
IndSo
IndAang
HGNaam
IndAang
HGCode
SCMcode
HGNaam
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DVJJJJmetSCMcode.
sav
Rinpersoon
SCMcode

Er is één datamodel opgesteld welke alle variabelen bevat die voorkomen in de selectie van
politiegegevens: Rinpersoon, IndSo, IndAang, HGCode, HGNaam, SCMCode. Wanneer er uit
een sav-bestand een selectie wordt gemaakt, dan worden de overige variabelen erbij
aangemaakt (die niet voorkomen). Vervolgens wordt de output met een KEEP-commando
weggeschreven. Op die manier worden alle CSV’s met dezelfde meta weggeschreven. Dit
gebeurt in StapX1a_prepareer_politiebestanden.SPS. Vervolgens worden de 20 CSVbestanden met Manipula gestapeld tot één groot Blaise-bestand. Dit gebeurt in
StapX1b_stapel_politiebestanden.man. Tezamen vormen deze twee setups de eerste job van
twee jobs: StapX1_aanmaken_politiebestanden.jcs.
In de vervolgstap (StapX2_aanmaken_politiegegevensbestand.jcs) wordt het politiebestand
uit stap 1 compacter gemaakt. In het eerste bestand staan alle voorgekomen gegevens onder
elkaar: het is een cumulatief bestand. In stap 2 worden deze per Rinpersoon geteld. Voorbeeld:
wanneer een Rinpersoon van vier delicten slachtoffer is geweest, dan staan er vier records in
het bestand uit stap 1. In het bestand uit stap 2 staat nu dit Rinpersoon met de vier delicten bij
elkaar. Dit wordt gedaan door middel van tellers. Deze tellers beginnen uiteraard op nul. Komt
een Rinpersoon voor bij een specifiek delict, dan wordt de teller met 1 opgehoogd. Hieronder is
een fictief voorbeeld weergegeven.
Bestand uit stap 1:
Rinpersoon
123456789
123456789
123456789
123456789

IndSO
‘J’
‘J’
‘J’
‘J’

IndAang
‘J’
‘J’
‘N’
‘N’

Jaar
2012
2014
2015
2016

Deze variabelen worden geteld per Rinpersoon naar een totaal over jaren heen.
Bestand uit stap 2:
Rinpersoon
123456789

S_IndSO_Ja
4

S_IndSO_Nee
0

S_IndAang_Ja
2

S_IndAang_Nee
2

De tellers zijn specifiek gemaakt voor alle mogelijke gevallen die voorkomen. Het gaat dan om
tellers op de volgende variabelen:
Variabelenaam
S_IndSONee

S_IndSOJa

S_IndAangNee

Toelichting
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; IndSO betekent
indicatie slachtoffer; ‘Nee’ is in dit geval
wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; IndSO betekent
indicatie slachtoffer; ‘Ja’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; IndAang betekent
indicatie aangifte; ‘Nee’ is in dit geval wat
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Label
Teller (slachtoffer):
indicatie slachtoffer - Nee

Teller (slachtoffer):
indicatie slachtoffer - Ja

Teller (slachtoffer):
indicatie aangiftes - Nee

S_IndAangJa

S_HG1

S_HG1_1

S_HG1_11

S_HG1_12

S_HG1_13

S_HG1_14

S_HG1_2

S_HG1_3

S_HG1_4

S_HG1_6

S_HG1_7

geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; IndAang betekent
indicatie aangifte; ‘Ja’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_1’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_11’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_12’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_13’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_14’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_2’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_3’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_4’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_6’ is in dit geval wat
geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_7’ is in dit geval wat
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Teller (slachtoffer):
indicatie aangiftes – Ja

Teller (slachtoffer):
HUISELIJK GEWELD

Teller (slachtoffer):
GERICHT OP (EX)PARTNER

Teller (slachtoffer):
GERICHT OP PARTNER
(MAN)
Teller (slachtoffer):
GERICHT OP PARTNER
(VROUW)
Teller (slachtoffer):
GERICHT OP EX-PARTNER
(MAN)
Teller (slachtoffer):
GERICHT OP EX-PARTNER
(VROUW)
Teller (slachtoffer):
GERICHT OP KINDEREN (18)
Teller (slachtoffer):
GERICHT OP OUDEREN
(55+)
Teller (slachtoffer):
GERICHT OP OUDERS

Teller (slachtoffer):
HUISVRIENDEN

Teller (slachtoffer):
OVERIGE FAMILIELEDEN

S_HG1_Codes

S_SCM_3000000

S_SCM_3010000

S_SCM_3020000

S_SCM_3020100

S_SCM_3020200

S_SCM_3030000

S_SCM_3030100

S_SCM_3030200

S_SCM_3030300

S_SCM_3030400

S_SCM_3030500

geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; deze variabele is de som
van alle HG-codes die met ‘1’.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3000000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3010000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3020000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3020100’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3020200’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; ‘3030100’
is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030200’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; ‘3030300’
is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030400’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
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Teller (slachtoffer): Som
van alle HG-codes die
beginnen met 1
Teller (slachtoffer):
Gewelds- en seksuele
misdrijven
Teller (slachtoffer):
Mishandeling (WvSr art.
300-306)
Teller (slachtoffer):
Bedreiging en stalking
(WvSr art. 284a-285b)
Teller (slachtoffer):
Bedreiging (WvSr art. 284a285a)
Teller (slachtoffer): Stalking
(WvSr art. 285b)

Teller (slachtoffer):
Seksueel misdrijf (WvSr art.
239-250)
Teller (slachtoffer):
Aanranding (WvSr art. 246)

Teller (slachtoffer):
Verkrachting (WvSr art.
242)
Teller (slachtoffer):
Schennis der eerbaarheid
(WvSr art. 239)
Teller (slachtoffer): Ontucht
met minderjarige (WvSr art.
248a-248e)
Teller (slachtoffer):
Pornografie (WvSr art. 240240b)

S_SCM_3030600

S_SCM_3030700

S_SCM_3040000

S_SCM_3050000

S_SCM_3060000

S_SCM_3070000

S_SCM_3_Codes

V_HG1

V_HG1_1

V_HG1_11

V_HG1_12

V_HG1_13

‘3030500’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030600’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; ‘3030700’
is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3040000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3050000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3060000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3070000’ is in dit geval wat geteld is.
S geeft aan dat deze variabele uit een
slachtofferbestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; Alle
SCM-codes die met een ‘3’ beginnen, zijn in
dit geval wat geteld.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_1’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_11’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_12’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
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Teller (slachtoffer): Ontucht
met misbruik van gezag
(WvSr art. 249)
Teller (slachtoffer):
Seksueel misdrijf (overig)
(WvSr art. 243-245, 247248, 250)
Teller (slachtoffer):
Levensmisdrijf (WvSr art.
287-296)
Teller (slachtoffer):
Vrijheidsbeneming/gijzeling
(WvSr art. 282-282a)
Teller (slachtoffer):
Mensenhandel (WvSr art.
273f)
Teller (slachtoffer):
Geweldsmisdrijf (overig)
(WvSr art. 274-281, 307308)
Teller (slachtoffer): Som
van alle SCM-codes die
beginnen met 3

Teller (verdachte):
HUISELIJK GEWELD

Teller (verdachte):
GERICHT OP (EX)PARTNER

Teller (verdachte):
GERICHT OP PARTNER
(MAN)
Teller (verdachte):
GERICHT OP PARTNER
(VROUW)
Teller (verdachte):
GERICHT OP EX-PARTNER

V_HG1_14

V_HG1_2

V_HG1_3

V_HG1_4

V_HG1_6

V_HG1_7

V_HG1_Codes

V_SCM_3000000

V_SCM_3010000

V_SCM_3020000

V_SCM_3020100

V_SCM_3020200

Huiselijk Geweld; ‘1_13’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_14’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_2’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_3’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_4’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_6’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; ‘1_7’ is in dit geval wat
geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; HG staat voor
Huiselijk Geweld; deze variabele is de som
van alle HG-codes die met ‘1’.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3000000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3010000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3020000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3020100’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
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(MAN)
Teller (verdachte):
GERICHT OP EX-PARTNER
(VROUW)
Teller (verdachte):
GERICHT OP KINDEREN (18)
Teller (verdachte):
GERICHT OP OUDEREN
(55+)
Teller (verdachte):
GERICHT OP OUDERS

Teller (verdachte):
HUISVRIENDEN

Teller (verdachte):
OVERIGE FAMILIELEDEN

Teller (verdachte): Som van
alle HG-codes die beginnen
met 1
Teller (verdachte):
Gewelds- en seksuele
misdrijven
Teller (verdachte):
Mishandeling (WvSr art.
300-306)
Teller (verdachte):
Bedreiging en stalking
(WvSr art. 284a-285b)
Teller (verdachte):
Bedreiging (WvSr art. 284a285a)
Teller (verdachte): Stalking
(WvSr art. 285b)

V_SCM_3030000

V_SCM_3030100

V_SCM_3030200

V_SCM_3030300

V_SCM_3030400

V_SCM_3030500

V_SCM_3030600

V_SCM_3030700

V_SCM_3040000

V_SCM_3050000

V_SCM_3060000

V_SCM_3070000

Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3020200’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; ‘3030100’
is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030200’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; ‘3030300’
is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030400’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030500’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3030600’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; ‘3030700’
is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3040000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3050000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3060000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
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Teller (verdachte): Seksueel
misdrijf (WvSr art. 239-250)

Teller (verdachte):
Aanranding (WvSr art. 246)

Teller (verdachte):
Verkrachting (WvSr art.
242)
Teller (verdachte): Schennis
der eerbaarheid (WvSr art.
239)
Teller (verdachte): Ontucht
met minderjarige (WvSr art.
248a-248e)
Teller (verdachte):
Pornografie (WvSr art. 240240b)
Teller (verdachte): Ontucht
met misbruik van gezag
(WvSr art. 249)
Teller (verdachte): Seksueel
misdrijf (overig) (WvSr art.
243-245, 247-248, 250)
Teller (verdachte):
Levensmisdrijf (WvSr art.
287-296)
Teller (verdachte):
Vrijheidsbeneming/gijzeling
(WvSr art. 282-282a)
Teller (verdachte):
Mensenhandel (WvSr art.
273f)
Teller (verdachte):
Geweldsmisdrijf (overig)

V_SCM_3_Codes

Standaard Classificatie Misdrijven;
‘3070000’ is in dit geval wat geteld is.
V geeft aan dat deze variabele uit een
verdachtebestand komt; SCM staat voor
Standaard Classificatie Misdrijven; Alle
SCM-codes die met een ‘3’ beginnen, zijn in
dit geval wat geteld.

(WvSr art. 274-281, 307308)
Teller (verdachte): Som van
alle SCM-codes die
beginnen met 3

Het databestand is na deze tweede slag klaar om te koppelen. In het hoofdproces wordt in
Stap05_koppelen.jcs het politiebestand opgehaald en gekoppeld op Rinpersoon aan het PVbestand. De tellers in het politiebestand worden op deze koppelmanier aan de juiste personen
toebedeeld.

90

17. Bijlage VI - Indeling weegvariabelen
Tabel 17.1: Indeling van de weegvariabelen voor het weegmodel (populatietabellen) voor
Persoonlijke Veiligheid 2017.
Geslacht2

Leeftijd6

Geslacht van de persoon (SSB_VRLGBAGESLACHT) op peildatum 1 juni 2017, ingedeeld
in twee categorieën:
- Man
- Vrouw
Leeftijd van de persoon (SSB_LFT) op peildatum 1 juni 2017, ingedeeld in zes
categorieën:
- 18 t/m 24 jaar
- 25 t/m 34 jaar
- 35 t/m 49 jaar
- 50 t/m 64 jaar
- 65 t/m 74 jaar
- 75 jaar en ouder

Herkomst3

Herkomst van de persoon (SSB_Afl_Herkomst3) op peildatum 1 juni 2017, ingedeeld in
drie categorieën:
- Nederlander
- Westerse allochtoon, eerste en tweede generatie
- Niet-Westerse allochtoon, eerste en tweede generatie

Opleidingsniveau4

Hoogst behaalde opleidingsniveau van de persoon (afgeleid van SSB_OPLNIVHB) op
peildatum 1 juni 2017, ingedeeld in vier categorieën:
- Laag (basisonderwijs, VMBO, avo onderbouw, MBO 1)
- Middel (HAVO, VWO, MBO)
- Hoog (HBO-, WO-bachelor, HBO-, WO-master, doctor)
- Onbekend

Burgerlijkestaat4

Burgerlijke staat van de persoon (SSB_BURKLASSE4) op peildatum 1 juni 2017,
ingedeeld in vier categorieën:
- Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) incl. geregistreerd partnerschap
- Gescheiden (voor de wet)
- Weduwe/Weduwnaar
- Nooit gehuwd geweest

Landsdeel5

Regio waar de persoon op 1 juni 2017 staat ingeschreven (afgeleid van SSB_LANDSDEEL
en gemeentecode):
- Noord Nederland
- Oost Nederland
- West Nederland (excl. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag)
- Zuid Nederland
- 3 grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
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Inkomen5

Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen in 2015 in kwintielen (afgeleid van
SSB_P100HGEST; zie bijlage VII), ingedeeld in vijf categorieën:
- Eerste kwintiel (laagste inkomen) en onbekende inkomens
- Tweede kwintiel
- Derde kwintiel
- Vierde kwintiel
- Vijfde kwintiel (hoogste inkomen)

92

18. Bijlage VII – Grenzen inkomenskwintielen

NB. De gegevens in deze tabel zijn verkregen uit de integrale inkomens-en vermogensstatistiek van het
CBS en zijn aanwezig in het SSB (peildatum: voorlopig 2015). Gegevens vinden hun oorsprong uit
belastingaangiften. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij verdere analyses: in deze tabel gaat
het om het gestandaardiseerd huishoudinkomen. Deze indicator kan niet één op één vergeleken worden
met gegevens over inkomen vanuit bijvoorbeeld enquêtes.
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