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Samenvatting 

In deze notitie wordt in kaart gebracht hoe het langlopende WODC-onderzoekspro-

ject, de geschilbeslechtingsdelta, te gebruiken is voor het krijgen van zicht op het 

aantal conflicten van burgers dat langer duurt dan één jaar. Eerst wordt ingegaan 

op de definiëring van problemen en conflicten, de dataverzamelingsmethode en het 

vaststellen van problemen en conflicten. Deze elementen bepalen wat er uiteindelijk 

wel en niet over conflicten tot uitdrukking kan worden gebracht in statistieken. Ver-

volgens biedt een secundaire analyse zicht op de mogelijkheden van reeds beschik-

bare informatie. Daarna komen beperkingen van deze analyse aan bod en wordt een 

conclusie gegeven over de reikwijdte van bruikbaarheid van de bestaande gege-

vens. Tot slot worden een aantal aanpassingsmogelijkheden beschreven die kunnen 

worden overwogen als de geschilbeslechtingsdelta gaat worden ingezet voor het 

achterhalen van langdurige conflicten van burgers.
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5 Conclusie 

In deze notitie is nagegaan in hoeverre de gegevens die zijn verzameld in de con-

text van de geschilbeslechtingsdelta zijn aan te wenden voor het krijgen van zicht 

op het aantal langdurige problemen van burgers.4 Bovendien is er gekeken in hoe-

verre het mogelijk is om ontwikkelingen in de tijd in het aantal conflicten te geven. 

De conclusie is dat de reeds beschikbare gegevens onbruikbaar zijn om het aantal 

langdurige conflicten in kaart te brengen. Dit geldt voor zowel een eenmalig beeld 

van het aantal conflicten als voor het in kaart brengen van hoe het aantal conflicten 

in de samenleving over de tijd ontwikkelt. 

 

Als het wenselijk is om het aantal conflicten in kaart te gaan brengen, dan is een 

aanpassing van de screeningsenquête van de geschilbeslechtingsdelta het meest 

voor de hand liggend. Vandaar dat onderstaande aanpassingsmogelijkheden betrek-

king hebben op de screeningsenquête, tenzij anders vermeld.5 Eerst komen aanpas-

singsmogelijkheden aan de orde voor het meten van het aantal langdurige conflic-

ten. Vervolgens worden aanpassingsmogelijkheden beschreven die handig zouden 

kunnen zijn voor het krijgen van zicht op veranderingen in de tijd in het aantal con-

flicten. 

 Aantal langdurige conflicten 5.1

Einddatum 

Voor het in kaart brengen van het aantal langlopende conflicten, is in beginsel het 

screeningsonderzoek het meest geschikt omdat daar is gevraagd naar alle proble-

men van respondenten (in tegenstelling tot het hoofdonderzoek waar het ging op 

één specifiek probleem van een respondent). In het screeningsonderzoek is echter 

niet gevraagd naar de einddatum van elk genoemd probleem/conflict (wel in het 

hoofdonderzoek). Dit is de voornaamste reden waarom het huidige onderzoek geen 

zicht kon krijgen op het aantal langdurige conflicten van burgers (het hoofdonder-

zoek zal tot een te sterk vertekend beeld leiden). Als het wenselijk is om het aantal 

conflicten in kaart te gaan brengen via de enquête van de geschilbeslechtingsdelta, 

dan zou het handig zijn om in de screeningsenquête een vraag op te nemen die 

beoogt de einddatum van elk genoemd probleem vast te leggen. Bij voorkeur vol-

gend op de vraag naar de begindatum. 

 

Problemen/conflicten 

Problemen en conflicten worden in de delta over één kam geschoren. De in de delta 

genoemde statistieken hebben betrekking op meer dan alleen conflicten. Voor het 

onderzoeken van het aantal langlopende conflicten is dit dan ook problematisch. De 

huidige opzet van de delta biedt de eenvoudige mogelijkheid om probleem/conflict 

                                                
4  Omdat het onduidelijk was of het hier zou moeten gaan om het aantal personen met ten minste één langdurig 

conflict of om het aantal langdurige conflicten van personen, is het in kaart brengen van ‘het aantal langdurige 

problemen’ als uitgangspunt genomen. 

5  Tot slot wordt hier nog terzijde genoemd dat er tijdens het uitzoeken van de mogelijkheid om het aantal langdu-

rige conflicten in kaart te brengen, is opgemerkt dat ‘pesten op het werk’ in de vragenlijst als antwoordmogelijk-

heid is opgenomen. Dit probleem is echter niet juridificeerbaar, in tegenstelling tot alle andere problemen in de 

vragenlijst, en het is daarom de vraag of het misschien beter is om deze antwoordmogelijkheid in de toekomstige 

delta achterwege te laten. 
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uit elkaar te trekken. De opzet behoeft dus geen aanpassing. In de analyse van de 

gegevens zal er wel rekening mee moeten worden gehouden. Als het in kaart bren-

gen van het aantal langdurige conflicten aan de hand van gegevens uit de geschil-

beslechtingsdelta doorgang vindt, dan doet men er verstandig aan om in de analyse 

alle problemen te selecteren waarvoor actie is ondernomen zoals het opnemen van 

contact met de andere partij over het probleem (screeningsvraag 1050). De geschil-

len waarbij geen actie is ondernomen behoren dan toe aan problemen. Deze proble-

men kunnen vervolgens buiten de analyse gehouden worden. 

 

Gedeelde en ongedeelde conflicten 

Het kan voorkomen dat respondenten in de geschilbeslechtingsdelta-enquête rap-

porteren over een conflict dat in hoofdzaak toebehoort aan een ander persoon, 

bijvoorbeeld een familielid. Als deze gedeelde conflicten moeten worden meegere-

kend in de berekening van het totale aantal conflicten in de Nederlandse samen-

leving, dan kan de opzet van de geschilbeslechtingsdelta onveranderd gebruikt 

worden. Maar als deze gedeelde conflicten niet moeten worden meegerekend, dan 

moet hiervoor worden gecorrigeerd door deze conflicten niet mee te tellen. Een 

dergelijke correctie zou mogelijk zijn met uitbreiding van de screeningsenquête met 

een vraag over de mate waarin het probleem/conflict ook aan een ander toebehoort. 

 

Ongeschiktheid hoofdonderzoek 

Het hoofdonderzoek heeft betrekking op één niet-willekeurig geselecteerd probleem/ 

conflict van een persoon, namelijk om het oudste probleem dat is begonnen vanaf  

1 januari 2004. Dit leidt tot selectiviteit wat betreft de duur van problemen (langdu-

rige problemen zijn oververtegenwoordigd) en betekent dat het hoofdonderzoek niet 

kan worden gebruikt om het aantal langdurige conflicten valide in kaart te brengen. 

De delta behoeft voor deze beperkingen echter geen aanpassing, tenzij het expliciet 

de bedoeling is om voor langlopende conflicten de afrondingsroute in kaart te bren-

gen. Er moet dan namelijk gebruikgemaakt worden van het hoofdonderzoek in 

plaats van het screeningsonderzoek. Met alle problemen van dien, aangezien het 

oudst genoemde probleem wordt onderzocht, wat leidt tot grote selectiviteit voor 

het in kaart brengen van het aantal conflicten van burgers. Daarnaast moet worden 

opgemerkt dat het hoofdonderzoek in de huidige steekproefomvang te weinig waar-

nemingen bevat om alle afrondingsroutes betrouwbaar in kaart te brengen. Over 

sommige routes zijn geen betrouwbare algemene statistieken te berekenen. 

 Veranderingen over de tijd 5.2

Retrospectieve meting 

Om het probleemafwikkelingstraject in kaart te kunnen brengen, is in de hoofden-

quête van het deltaonderzoek gevraagd naar problemen die tot maximaal vijf jaar 

terug zijn ondervonden. Op het eerste gezicht lijkt het hiermee mogelijk om ontwik-

kelingen in vijf jaar tijd in een tijdreeks weer te kunnen geven. Echter, door het 

beperkte menselijke geheugen en de daarmee samengaande selectiviteit, zijn deze 

gegevens onbruikbaar voor het krijgen van zicht op ontwikkelingen in het aantal 

problemen over de tijd. 

 

Meetfrequentie 

Ontwikkelingen over de tijd kunnen eigenlijk alleen goed in kaart worden gebracht 

indien er voor meerdere jaren ook daadwerkelijk is gevraagd naar het aantal conflic-

ten die op het moment van vragenlijstafname spelen (en niet door te vragen om op 
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meerdere jaren terug te blikken).6 Als zodanig kan elk meetmoment van de delta 

worden gezien als één meetpunt. Zoals het er nu voorstaat betekent dit dat ééns in 

de vijf/zes jaar informatie beschikbaar zal komen over het aantal lopende langduri-

ge conflicten. Er zou overwogen kunnen worden om frequenter metingen te verrich-

ten, door bijvoorbeeld tussentijds twee kleinschalige deelonderzoeken te laten 

plaatsvinden (met dezelfde selectieprocedure als de delta maar met veel minder 

respondenten en een veel kortere vragenlijst), speciaal gericht op het verkrijgen 

van een zicht op ontwikkelingen in het aantal langdurige conflicten. 

 

Verwachte probleem/conflictduur 

In de delta is gevraagd om terugblikkend in te schatten hoe lang het probleem zou 

gaan duren naar de verwachting van de respondent op het moment dat er besloten 

was actie te ondernemen. Deze variabele kan beter niet in overweging genomen 

worden voor het in kaart brengen van het aantal langdurige problemen omdat het 

hiervoor een te weinig valide meetwijze is. 

                                                
6  Eventueel kan gevraagd worden naar het aantal conflicten dat nu nog loopt en problemen die in het afgelopen 

jaar zijn afgerond. Verder terugvragen is echter problematisch. 


