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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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1 Inleiding 

 Aanleiding 1.1

De tijd die is gemoeid met het afwikkelen van een conflict kan een belangrijke kos-

tenpost zijn voor mens en maatschappij. Toch is over deze tijd weinig bekend.1 In 

deze notitie wordt nagegaan of gegevens uit de geschilbeslechtingsdelta 2009 (Van 

Velthoven & Klein Haarhuis, 2010) het toelaten hierover meer te weten te komen. 

Er staan twee onderwerpen centraal, te weten het bepalen van de gemiddelde con-

flictenduur van burgers en het bepalen van het aantal langdurige conflicten van bur-

gers, dat wil zeggen, conflicten die langer duren dan één jaar. 

 

De geschilbeslechtingsdelta is een onderzoeksproject waarin eens in de vijf à zes 

jaar een overzicht wordt gegeven van het zogenoemde ‘landscape of disputes’ 

vanuit het gezichtspunt van Nederlandse burgers.2 De delta vormt een empirisch 

ankerpunt voor justitieel beleid op het gebied van rechtspleging en rechtsbijstand 

(beleidsartikel 4, Begroting Justitie 2000, pp. 76-93). Centraal staat hoe vaak men-

sen te maken krijgen met een (potentieel) juridisch probleem of conflict en welke 

wegen worden bewandeld om dit af te wikkelen. Dit project is in 2002 van start 

gegaan ter ondersteuning van beleidsimplementatie en latere (deel)evaluaties waar-

voor een cijfermatig overzicht van het huidige landschap onmisbaar is. In 2004 vond 

de eerste dataverzamelingsronde plaats. In 2009 was de tweede ronde en de derde 

ronde staat gepland voor 2014. 

 

Deze notitie is geschreven op aanvraag van Directie Strategie in het kader van het 

maatschappelijk referentiekader. Het maatschappelijk referentiekader kan worden 

gezien als een staalkaart voor wat er leeft in de Nederlandse samenleving op het 

gebied van veiligheid en rechtvaardigheid. Deze krijgt invulling door zestien indica-

toren die, ongeacht de kleur van het kabinet, hier zicht op zouden kunnen bieden, 

bijvoorbeeld de hoeveelheid criminaliteit en een eerlijke rechtsgang (Rijksportaal 

VenJ, 2013a). Het maatschappelijk referentiekader helpt bij het stellen van prioritei-

ten en het richten van inspanningen door de maatschappelijke betekenis van het 

werk van Veiligheid en Justitie ‘concreter en bespreekbaarder te maken’ (Rijkspor-

taal VenJ, 2013b). In dit kader zal worden bezien of informatie over de duur van 

conflicten een aanvulling zou kunnen zijn aan de reeds bestaande politiek-neutrale 

indicatoren van het maatschappelijke referentiekader. 

 Onderzoeksvragen 1.2

De volgende vier onderzoeksvragen staan centraal in deze notitie: 

 Hoe is de geschilbeslechtingsdelta ingericht (in grote lijnen)? 1

 Wat is er in de geschillendelta burgers voor informatie te vinden over conflictduur 2

en het aantal langdurige conflicten? 

                                                
1  Wel is er onderzoek verricht naar een specifiek gedeelte van de tijd die conflictafwikkeling kan kosten, namelijk 

de doorlooptijd van juridische procedures, zowel in de strafrechtelijke als in de civielrechtelijke keten (bijv. 

Eshuis, De Heer-de Lange, Diephuis, & Van Rosmalen 2010; Zuiderwijk, Cramer, Leertouwer, Temürhan, & 

Busker, 2012). 

2  De geschilbeslechtingsdelta bedrijven is een afzonderlijk project, maar heeft een vergelijkbare opzet en doelstel-

ling. Deze notitie betreft de geschilbeslechtingsdelta burgers. 
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 Welke beperkingen kent een secundaire analyse van het deltaonderzoek voor het 3

in kaart brengen over conflictduur en het aantal langdurige conflicten? 

 Welke aanpassingen zijn mogelijk als we conflictduur in kaart zouden willen bren-4

gen via het langlopende onderzoeksproject de geschilbeslechtingsdelta? 
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2 Inrichting geschilbeslechtingsdelta 

Drie onderdelen van het deltaonderzoek zijn bepalend voor het geven van een vali-

de beeld over het aantal langdurige conflicten en de gemiddelde duur ervan. Dit 

zijn: (1) de definiëring van probleem/conflict, (2) de methode van dataverzameling 

en (3) de meting van problemen/conflicten. 

 Begripsdefiniëring 2.1

Conflicten komen voort uit strijdige belangen (Straus, 1979). Om met conflicterende 

belangen om te gaan, hebben mensen verschillende gedragsalternatieven. Een vaak 

gebruikte indeling van gedragsalternatieven is het exit-voice-loyalty-neglect model 

(Hirschman, 1970). Als een werknemer bijvoorbeeld vindt dat hij te weinig geld ver-

dient, kan hij op zoek gaan naar een andere baan (exit), een loonsverhoging eisen 

(voice), genoegen nemen met de aanname dat het in te toekomst vanzelf zal verbe-

teren (loyalty) of verslechteren (neglect). Merk op dat niet al deze gedragsalterna-

tieven leiden tot conflict. In de delta is ervoor gekozen om geen expliciet onder-

scheid te maken tussen conflicten en tegenstrijdige belangen. De geschillen waar de 

delta over rapporteert kunnen zowel problemen als conflicten zijn. 

 

Om het onderzoek toe te spitsen op problemen en/of conflicten die in beginsel juri-

dificeerbaar zijn (potentieel juridische problemen), hebben de onderzoekers van de 

geschilbeslechtingsdelta’s de respondenten onder andere een lijst met problemen  

en conflicten voorgelegd waarbij is afgebakend aan de hand van de indeling van 

Schuyt, Groenendijk en Sloot (1976). Deze indeling is bedoeld om situatiekenmer-

ken te beschrijven die in beginsel als ‘rechtsprobleem’ kunnen worden aangemerkt. 

De volgende situaties worden onderscheiden: 

 Probleemloos verrichten van rechtshandelingen: verzoeken die automatisch wor-1

den ingewilligd; soepel verlopende juridische interactie. Bijvoorbeeld het kopen 

van een huis. 

 Probleemgeladen situaties: incidenten, voorvallen, botsingen die echter vrijwel 2

vanzelf worden opgelost; informatietekorten over een bepaalde rechtspositie. 

Bijvoorbeeld een defect artikel dat na aankoop zonder problemen wordt vergoed. 

 Probleemsituaties: situaties, waarin incidenten, voorvallen en probleemgeladen 3

situaties enige last bezorgen, hinder of irritatie geven; situaties waarin klachten 

worden geuit over de loop of de afloop van de situatie; een geuite behoefte aan 

informatie. 

 Conflictsituaties: situaties waarin twee partijen niet met elkaar verenigbare doel-4

einden nastreven en elkaar met bepaalde middelen bestrijden. 

 

In de eerste twee situaties is er geen potentieel juridisch probleem of conflict met 

een andere partij. Deze situaties worden daarom niet meegerekend in de geschil-

beslechtingsdelta. Potentieel juridisch problemen of conflicten die voortkomen uit  

de beschreven probleem- en conflictsituatie worden wel meegerekend in het delta-

onderzoek. 

 

In de vragenlijst wordt respondenten gevraagd naar ‘lastige problemen of conflic-

ten’. In de rapportage worden de begrippen als inwisselbaar gebruikt. Hoewel er in 

de inleiding van de geschilbeslechtingsdelta dus wel onderscheid wordt gemaakt 

tussen problemen en conflicten, worden deze in de enquête en de resultaten uitge-
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werkt als zijnde één concept. Dit is van belang. Want als de deltagegevens gebruikt 

gaan worden voor het in kaart brengen van het aantal langlopende conflicten, doet 

men er goed aan er rekening mee te houden dat de hieruit voortkomende resultaten 

op meer situaties betrekking zullen hebben op dan conflicten alleen. Het zal tot een 

overschatting van het aantal conflicten in de Nederlandse samenleving leiden. 

 Dataverzamelingsmethode 2.2

De gegevens voor de geschilbeslechtingsdelta worden geleverd door TNS-NIPO. 

Deze organisatie heeft een panel van 225.000 personen van wie ongeveer 142.000 

deelnemen aan het internetpanel. Deze personen kunnen via het internet een vra-

genlijst toegestuurd krijgen, die op een geschikt moment op de eigen pc kan wor-

den ingevuld. Na het invullen van de vragenlijst worden de antwoorden terugge-

stuurd naar TNS-NIPO en krijgen ze een kleine beloning die afhankelijk is van de 

lengte van de vragenlijst. 

 

Voor het deltaonderzoek zijn respondenten eerst benaderd met een screenings-

enquête. Dit was begin januari 2009 en betrof 6.969 personen van 18 jaar en 

ouder. De enquête is ingevuld en teruggestuurd door 5.166 respondenten en vormt 

een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking met betrekking tot 

sekse, leeftijd en opleidingsniveau (Van Velthoven & Klein Haarhuis, 2010). Door 

middel van deze screeningsenquête is vastgesteld welke respondenten geschikt zijn 

voor een vervolgenquête ten behoeve van het hoofdonderzoek. Hiertoe was in de 

screeningsenquête een uitputtende reeks van problematische situaties opgenomen 

waarvoor ten minste in beginsel een juridische afwikkeling mogelijk is. De respon-

denten konden aangeven welke van de voorgelegde situaties zich hebben voorge-

daan in de vijf jaren voorafgaand aan het interview. Respondenten die volgens de 

screeningsenquête ten minste één niet-triviaal probleem hebben gehad (n=2.940), 

zijn eind januari 2009 opnieuw benaderd met een tweede enquête. 

 

De tweede enquête is ingevuld door 2.268 respondenten en had tot doel ‘het ge-

bruik van de juridische infrastructuur en de resultaten die daaruit voorvloeien in 

kaart te brengen’ (Van Velthoven & Klein Haarhuis, 2010, p. 41). De tweede enquê-

te richtte zich op één specifiek probleem van de respondent, namelijk het oudste 

probleem, omdat hiermee de kans het grootst is dat dit probleem inmiddels is afge-

rond. 

 

Een aantal respondenten uit de tweede enquête waren bij nadere inspectie niet 

geschikt voor het deltaonderzoek. Respondenten zijn buiten dit onderzoek gelaten 

bij ernstige inconsistentie in de antwoorden op vragen (n=13), en als het ging om 

een strafrechtelijk probleem (n=11), een zakelijk conflict in de rol van bedrijfshoofd 

of verkopende partij (n=5), een probleem van iemand anders (n=2), een probleem 

met aanvangsdatum 2009 (n=2) en een medisch probleem (n=1). Uiteindelijk zijn 

er 2.234 respondenten met een (potentieel) juridisch probleem overgebleven voor 

het onderzoek naar de delta van geschilbeslechting. 

 Probleemvaststelling 2.3

Om respondenten op weg te helpen zo adequaat mogelijk niet-triviale potentieel 

juridische problemen/conflicten te identificeren, is in de vragenlijst een lijst van 

problemen/conflicten onderscheiden binnen een totaal van dertien domeinen waar 
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problemen/conflicten zich kunnen voordoen die juridificeerbaar zijn. Onder deze 

domeinen vallen onder anderen het werk, bezit van eigen huis of ander onroerend 

goed, aanschaf van producten en dienstverlening, geld, relatie- en familiezaken. 

Voor elk domein is de volgende vraag gesteld: ‘Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds 

januari 2004) te maken gehad met één of meer van onderstaande lastige proble-

men of conflicten die samenhingen met ... [domein]?’ Deze vragen werden ingeleid 

door de volgende tekst: ‘Wij willen u graag een aantal vragen stellen over de pro-

blemen en conflicten waarmee u de afgelopen vijf jaar – wellicht – te maken heeft 

gehad. Het gaat ons daarbij om de volgende problemen en conflicten: 

 problemen die u zelf heeft ondervonden en niet situaties waarin u anderen heeft 1

geholpen met hun problemen; 

 problemen die u als persoon heeft ondervonden en niet de problemen die u heeft 2

(gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een vereniging; 

 problemen die u heeft ondervonden vanaf uw 18e verjaardag. Daaronder worden 3

ook gerekend de problemen die op uw 18e nog speelden, maar al eerder waren 

begonnen; 

 problemen die u in de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2004) heeft ondervonden. 4

Daaronder worden ook gerekend de problemen die de afgelopen vijf jaar nog 

speelden, maar al eerder waren begonnen.’ 

 

De meeste respondenten rapporteerden meer dan één potentieel juridisch pro-

bleem. Voor deze respondenten is het probleem met het vroegste begintijdstip van-

af 1 januari 2004 (T) geselecteerd voor de vervolgvragen in het hoofdonderzoek. 

Indien er meerdere problemen of conflicten waren met begintijdstip T, dan is één 

van deze problemen willekeurig geselecteerd om verder over te vragen in het hoofd-

onderzoek. 

 

Voor het afwikkelen van een probleem zijn meerdere strategieën mogelijk. In navol-

ging van Genn (1999) onderscheiden Van Velthoven en Klein Haarhuis (2010) drie 

groepen van mensen op basis van de gevolgde strategie ter oplossing van het pro-

bleem: doe-het-zelvers, rechtshulpgebruikers en passieven. De doe-het-zelvers los-

sen het probleem op door geen deskundigen in te schakelen maar contact op te 

nemen met de tegenpartij ter afwikkeling van het probleem. Rechtshulpgebruikers 

maken contact met een deskundige of organisatie voor het oplossen van het pro-

bleem. De passieven hebben geen contact met de tegenpartij en ook niet met een 

deskundige of organisatie. Meestal komt dit doordat het probleem zichzelf heeft op-

gelost, het niet de moeite waard is om actief te worden, ze er genoeg van hebben  

of omdat ze van mening zijn dat er niets aan gedaan kan worden (Van Velthoven & 

Klein Haarhuis, 2010). Voor deze passieven is er alleen sprake geweest van een 

probleem en niet van een conflict. Deze personen kunnen het beste buiten de me-

ting van het aantal langdurige conflicten gehouden worden. 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat de beschrijving van de inrichting van het 

deltaonderzoek laat zien dat het van belang is om in het achterhoofd te houden  

dat de geschilbeslechtingsdelta niet alleen betrekking heeft op conflicten (die vaak 

voortkomen uit probleem- of probleemgeladen situaties) maar ook op (potentiële) 

problemen waarbij partijen elkaar niet met bepaalde middelen bestrijden. Deze 

problemen en conflicten worden in het deltaonderzoek niet uit elkaar getrokken. 

Daarnaast is het van belang om op te merken dat de delta betrekking heeft op 

problemen van civiel- of bestuursrechtelijke aard. Strafrechtelijke problemen blij- 

ven zoveel als mogelijk buiten beschouwing (de scheidslijn tussen strafrechtelijke  

en civielrechtelijke problemen/conflicten is echter niet altijd even goed te trekken). 
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Tot slot beperkt de geschilbeslechtingsdelta zich tot problemen/conflicten die in 

beginsel juridificeerbaar zijn.
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3 Informatie-inventarisatie 

Ter beantwoording van onderzoeksvraag 2, over wat er in de geschillendelta burgers 

voor informatie te vinden is over conflictduur en het aantal langdurige conflicten, 

wordt in deze paragraaf gekeken naar de beschikbaarheid van bruikbare informatie 

voor het in kaart brengen van (1) conflictduur en (2) het aantal langdurige conflic-

ten. Maar eerst wordt vermeld welke basisinformatie over de respondenten beschik-

baar is. Dit maakt duidelijk welke specificaties naar achtergrondkenmerken van 

personen in beginsel mogelijk zijn. 

 Achtergrondinformatie 3.1

In tabel 1 staan de beschikbare achtergrondkenmerken van de respondent opgeno-

men. Voor de meeste basiskenmerken van de respondenten is informatie volledig 

beschikbaar. De meeste ontbrekende waarden doen zich voor bij geboorteland, be-

roepsgroep en jaarinkomen. 

 

Tabel 1 Beschikbaarheid van basiskenmerken van personen die mee-

doen aan het geschilbeslechtingsdeltaonderzoek (N=2.234) 

Basiskenmerk Informatie: Onbekend 

Leeftijd  Leeftijd variërend van 18 tot 86 jaar  

Sekse Man of vrouw  

Nielsen districten* Vijf regio’s in Nederland  

Aantal personen in huishouden Variërend van één tot tien personen  

Sociale klasse In vijf categorieën lopend van laag tot hoog 10 

Bruto jaarinkomen huishouden  In 27 categorieën van < € 4.000 tot > € 272.000  331 

Burgerlijke staat In zeven categorieën (zoals huwelijk en samenwonend)  

Opleiding  In zeven categorieën: één (lager onderwijs); zeven 

(doctoraal)  

2 

Opleiding voltooid Drie categorieën: wel voltooid, nog mee bezig, niet voltooid 12 

Beroepsgroep  In twaalf categorieën lopend van ‘student/zonder beroep’ tot 

‘directeur van meer dan zes werknemers’ 

293 

Momenteel werkzaam In vier categorieën: als zelfstanding, bij de overheid, ergens 

anders in loondienst en niet (meer) werkzaam 

181 

Aantal uren werkzaam  In acht categorieën van <15 uur tot> 40 uur ** 

Uitkering  Lopend van één (gepensioneerd) tot acht (anders) ** 

Hoofdkostwinner  Ja of nee  

Relatie tot hoofdkostwinner  In vier categorieën: zelf hoofdkostwinner, partner, inwonend 

kind, andere inwonend persoon 

2 

Stedelijkheid  In vier categorieën lopend van zeer sterk tot niet  

Geboorteland van respondent  Met als antwoordcategorieën: Nederland, Duitsland, 

Indonesië, Marokko, Ned. Antillen, Suriname, Turkije, China, 

ander land, weet niet/wil niet zeggen 

252 

Geboorteland moeder Idem 252 

Geboorteland vader  Idem 252 

* Het Nielsendistrict is een regionale indeling van Nederland die vaak gebruikt wordt voor marktonderzoek. 

** De vraag over uitkering is niet van toepassing bij een werkend persoon en vice versa. De ontbrekende waarden zijn daar-

om niet altijd het gevolg van het onbeantwoord laten van de vraag en daarom is het aantal onbekenden hier onduidelijk. 
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 Gemiddelde conflictduur 3.2

In het hoofdonderzoek zijn 2.234 respondenten bevraagd over het afwikkelen van 

één van de genoemde problemen in het screeningsonderzoek. In veel gevallen was 

het geselecteerde probleem nog niet afgerond op het moment van vragenlijstafna-

me (565 respondenten) of was het probleem vanzelf opgelost (658 respondenten). 

Voor deze conflicten is er geen einddatum beschikbaar en kon de conflictduur niet 

berekend worden. Verder bleek er geen einddatum beschikbaar te zijn voor respon-

denten die voor probleemoplossing geen actie hebben ondernomen (134 responden-

ten). Daarnaast was er een aantal respondenten voor wie de berekende conflictduur 

onbetrouwbaar was (91 respondenten). Ook deze personen zijn buiten de analyse 

gehouden. 

 

Al met al is voor 786 respondenten de einddatum bekend (35%) van het een pro-

bleem waar de vervolgvragenlijst zich op richtte. Voor hen is probleemoplossing tot 

een einde gekomen en is te achterhalen hoe lang het heeft geduurd om het pro-

bleem af te ronden. Het merendeel bereikt een overeenkomst zonder tussenkomst 

van een derde; een klein deel van de problemen is afgerond met gebruikmaking van 

een gerechtelijke procedure of mediation (zie tabel 2). 

 

Tabel 2 Einddatumbeschikbaarheid van problemen in het geschilbe-

slechtingsonderzoek (2.234 respondenten) 

  Aantal respondenten % 

Einddatum beschikbaar (786 respondenten; 35%) 

  Overeenkomst zonder tussenkomst van een derde 628 28 

Afgerond met mediation 18 1 

Afgerond met gerechtelijke procedure 121 5 

Afgerond met royement 12 1 

Gedeeltelijk afgerond met gerechtelijke procedure 7 <1 

Einddatum niet beschikbaar (1.448 respondenten; 65%) 

  Het probleem is (nog) niet afgerond 565 25 

Er is geen actie ondernomen  134 6 

Het probleem is vanzelf opgelost 658 29 

Einddatum is onbetrouwbaar 91 4 

Totaal 2.234 100 

 

Voor de personen voor wie de einddatum van het probleem bekend is, kan de duur 

worden samengevat in een statistische maat. Er is gekozen voor een statistiek die  

in dit geval het beste de waarnemingen kan samenvatten in slechts één cijfer: de 

mediaan. Bij kenmerken met een aantal erg hoge waarden (zoals inkomen of, zoals 

hier, probleemduur) geeft deze statistiek een beter beeld dan het rekenkundig ge-

middelde. De mediaan is het middelste getal in de waarnemingen als je de getallen 

op volgorde zet. 50% van de waarnemingen ligt onder de mediaan en 50% erboven. 

Voor het interpreteren van de in deze paragraaf gerapporteerde medianen is het 

belangrijk er rekening mee te houden dat er een aantal selecties zijn gemaakt die 

leiden tot een vertekend beeld. Het onderzoeksdesign van het geschilbeslechtings-

onderzoek sluit problemen ouder dan vijf jaar uit (begindatum is op zijn vroegst 

januari 2004 en einddatum is uiterlijk december 2008). Dit leidt tot een onderschat-

ting van de probleemduur (dat mogelijk wordt gecompenseerd door het selecteren 

van het oudste probleem vanaf januari 2004 wat op zichzelf leidt tot overschatting 

van probleemduur). Als zodanig is het waarschijnlijk dat hieronder gerapporteerde 

medianen geen goed beeld geven over de werkelijke duur van conflicten. 
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De mediaan voor alle 786 geselecteerde respondenten ligt op vijf maanden. Naast 

deze algemene kwantificatie van conflictduur kunnen er diverse uitsplitsingen ge-

maakt worden. Ter illustratie splitsen we uit naar twee belangrijke kenmerken, 

namelijk de afwikkelingsroute en het probleemtype. Wat betreft afwikkelingsroutes 

blijkt ten eerste dat een overeenkomst met een andere partij zonder tussenkomst 

van een derde gemiddeld vier maanden duurt (tabel 3). Verder komt naar voren  

dat een probleem waarvoor ter afronding een gerechtelijke procedure aanhangig  

is gemaakt en via een vonnis tot een einde is gekomen, gemiddeld ongeveer tien 

maanden duurt. Het aantal waarnemingen voor problemen die zijn afgerond door 

mediationbemiddeling, een geroyeerde procedure of een gedeeltelijke afronding via 

een gerechtelijke procedure was te klein om een betrouwbare mediaan voor te bere-

kenen. 

 

Tabel 3 De mediaan voor conflictduur (in aantal maanden) per afwikke-

lingsroute van respondenten voor wie begin en einddatum van 

het probleem beschikbaar is (N=786) 

 

Conflictduur in maanden (mediaan) 

Overeenkomst zonder tussenkomst van een derde 4 

Afgerond met mediation  - 

Afgerond met eindvonnis procedure 10 

Afgerond met royement procedure - 

Deels afgerond via procedure - 

 

In tabel 4 staan de bevindingen per probleemtype. Voor problemen in het domein 

van werk, bezit van eigen woning, huren van woonruimte, aanschaf van producten, 

geld, relatie en familieproblemen ligt de mediaan tussen vier en zes maanden. Dus 

voor deze probleemtypen is er weinig variatie in de duur ervan. Voor problemen 

omtrent verhuur van onroerend goed, kinderen in het gezin en discriminatie is het 

aantal waarnemingen te klein voor het geven van betrouwbare statistieken. 

 

Tabel 4 De mediaan voor conflictduur (in aantal maanden) per pro-

bleemtype van respondenten voor wie begin- en einddatum van 

het probleem beschikbaar is (N=786) 

 

Aantal Conflictduur in maanden (mediaan) 

Werk 178 5 

Bezit onroerend goed 132 6 

Verhuur onroerend goed 10 - 

Huren woonruimte e.d. 59 4 

Aanschaf product/dienst 244 4 

Geld 96 6 

Relatie en familie 39 5 

Kinderen onder 18 jaar 8 - 

Gezondheidsproblemen 11 - 

Overige (discriminatie, laster, e.d.) 9 - 

 Verwachte conflictduur 3.3

In de enquête van het hoofdonderzoek was een vraag opgenomen die betrekking 

had op de verwachte duur van het probleem/conflicten. De vraag luidde: ‘Wanneer 

u terugdenkt aan het moment waarop u voor het eerst besloot om het probleem aan 

te pakken, hoe lang had u toen gedacht dat het oplossen zou duren?’ De antwoord-
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mogelijkheden varieerden van minder dan één week (waarde 1) tot meer dan één 

jaar (waarde 9). Omdat zo’n inschatting lastig kan zijn, was ook ‘zou ik niet kunnen 

zeggen’ als antwoordoptie opgenomen (waarde 10). In deze paragraaf bezien we of 

aan de hand van deze vraag zicht is te krijgen op de duur van conflicten. 

 

In totaal hebben 1.823 personen de conflictduur in retrospectief ingeschat voor zo-

wel nog lopende als voor afgeronde problemen (zie figuur 1).3 De verwachte con-

flictduur is voor beide probleemtypes ongeveer gelijk. Het percentage personen met 

afgeronde problemen en een verwachte probleemduur van minder dan één week 

(10%) lag lager dan het percentage personen met nog lopende conflicten en dezelf-

de verwachte probleemduur (18%). Het omgekeerde geldt voor een verwachte pro-

bleemduur van één jaar of langer. Voor de afgeronde problemen/conflicten werd iets 

vaker verwacht dat de afwikkeling minder dan één week in beslag zou gaan nemen 

en minder vaak dat het meer dan een jaar zou gaan duren. Bij nog lopende proble-

men ligt dit juist andersom. 

 

Aan de personen voor wie het probleem was afgerond, is overigens ook gevraagd of 

het oplossen meer, minder of ongeveer evenveel tijd heeft gekost dan verwacht. 

Slechts 31% geeft aan dat de verwachting aansloot bij de feitelijke conflictduur. 

Meestal duurde het langer dan verwacht (52%), maar soms ook korter (16%). Hier-

uit blijkt dat deze vraag in uit de vragenlijst beter niet kan worden gebruikt in een 

onderzoek dat als doel heeft het in kaart brengen van de duur van conflicten. De 

verwachte conflictduur wordt daarom in dit document niet verder nog uitgesplitst 

naar afrondingsroute en probleemtype. 

 

Figuur 1 Inschatting van de conflictduur door personen met nog lopende 

en personen met afgeronde problemen (percentage personen) 

 

 Aantal langdurige problemen 3.4

Qua opzet is de screeningsenquête de beste bron voor betrouwbare statistieken 

over het aantal kortstondige en langdurige problemen omdat alle problemen van 

één persoon bekend zijn en geen selectie is gemaakt op basis van tijd. Helaas is de 

                                                
3  Deze vraag is niet gesteld aan personen die het probleem niet hebben aangepakt — de zogenoemde passieven  

(n=134) — en waren er 277 personen die aangaven dit niet te kunnen zeggen. 
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einddatum voor deze problemen niet bekend. Voor het aantal langdurige problemen 

zijn we daarom wederom aangewezen op het éne probleem dat is onderzocht in het 

hoofdonderzoek. De hieronder staande bevindingen hebben daarom alleen betrek-

king op de steekproef en zijn niet generaliseerbaar naar de Nederlandse samenle-

ving. 

 

Voor 786 respondenten uit het hoofdonderzoek was een betrouwbare einddatum 

van het ene afgeronde probleem bekend. Van de personen voor wie het probleem 

nog speelde ten tijde van de enquêtering, waren er 427 respondenten voor wie het 

probleem inmiddels al langer duurde dan één jaar. Dit betekent dat er in totaal voor 

1.213 respondenten (786+427) te achterhalen is of het probleem kortstondig of 

langdurig is of is geweest (54% van alle deelnemers aan het hoofdonderzoek). In  

de steekproef zitten 570 personen met een kortstondig en 643 met een langdurig 

probleem. 

 

In tabel 5 geven we het aantal kortstondige en langdurige problemen naar afron-

dingsroute weer. Hieruit komt naar voren dat problemen waarin een overeenkomst 

is gesloten zonder tussenkomst van een derde in het merendeel kortstondige pro-

blemen zijn geweest (75%). Een probleem waarbij een rechter te pas kwam, is in 

de huidige steekproef ongeveer even vaak een kortstondig (58%) als een langdurig 

probleem (42%). Verder blijkt dat de verhouding tussen kortstondige-langdurige 

problemen bij problemen die met mediation of een royement tot een einde zijn ge-

komen niet kan worden berekend vanwege een tekort aan waarnemingen. 

 

Tabel 5 Respondenten met kortstondige (N=570) en langdurige 

problemen (N=643) naar afrondingsroute 

 

Kortstondige problemen  

(<1 jaar) 

Langdurige problemen  

(1 tot 5 jaar) 

Het probleem is (nog) niet afgerond - 427 

Er is een overeenkomst gesloten met de ander partij 469 159 

Probleem afgerond d.m.v. mediationa 12 6 

Probleem afgerond d.m.v. gerechtelijke procedure 76 45 

Probleem afgerond d.m.v. royementa 7 5 

Probleem gedeeltelijk afgerond; royementa 6 1 

a Het aantal waarnemingen binnen deze groep is te klein om verantwoorde uitspraken te doen over de verhouding tussen 

het aantal kortstondige en langdurige problemen 

 

In tabel 6 staat het aantal kortstondige en langdurige problemen aangegeven per 

type probleem waar het hoofdonderzoek betrekking op had. In de steekproef zitten 

precies evenveel kortstondige als langdurige werkgerelateerde problemen. Proble-

men omtrent het bezit van onroerende goederen waren in de steekproef vaker lang-

durig (55%) dan kortstondig (45%). Wat betreft problemen met het huren van een 

woonruimte was de meerderheid van in de steekproef langdurig (64%) en een min-

derheid kortstondig (36%). Over de aanschaf van producten waren er iets meer 

kortstondige dan langdurige problemen (respectievelijk 58% en 42%). Kortstondige 

geldproblemen kwamen ongeveer even vaak voor als geldproblemen van langere 

duur (respectievelijk 43% en 57%). Familieproblemen waren in de steekproef vaker 

langdurig (69%) dan kortstondig (31%). Voor de andere problemen was het aantal 

waarnemingen te klein om een betrouwbare verhouding tussen kortstondige en 

langdurige problemen te berekenen. 
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Tabel 6 Aantal respondenten met kortstondige (N=570) en aantal 

respondenten met langdurige problemen (N=643) naar 

probleemtype 

 Kortstondige problemen 

(< 1 jaar) 

Langdurige problemen 

(1 tot 5 jaar) 

Werk 131 131 

Bezit onroerend goed 92 114 

Verhuur van onroerend goeda 7 7 

Huren woonruimte e.d. 37 67 

Aanschaf product/dienst 187 134 

Geld 70 92 

Relatie en familie 27 62 

Kinderen onder 18 jaara 8 10 

Gezondheidsproblemena 5 13 

Discriminatiea 6 13 

a  Het aantal waarnemingen binnen deze groep is te klein om verantwoorde uitspraken te doen over de verhouding tussen 

het aantal kortstondige en langdurige problemen. 
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4 Beperkingen secundaire analyse 

In hoeverre de deltagegevens kunnen leiden tot generaliseerbare statistieken, dat 

wil zeggen, statistieken die ook geldig zijn voor de populatie waaruit de steekproef 

afkomstig is? Ter beantwoording van deze vraag sta ik in deze paragraaf stil bij sys-

tematische afwijkingen in de huidige steekproef van de delta en welke keuzes en 

selecties hieraan ten grondslag liggen. De volgende onderwerpen worden belicht: 

beginjaar van het probleem, selectie van het oudste probleem en selectiviteit van 

het geheugen. 

 Beginjaar van het probleem 4.1

In de screeningsenquête zijn problemen in kaart gebracht die tot maximaal vijf 

jaren voorafgaand aan het interview zijn ondervonden. Daaronder zijn ook proble-

men gerekend die al eerder waren begonnen. In de screeningsenquête is dus niet 

afgebakend op begindatum van het probleem. Deze afbakening is er wel geweest in 

de hoofdenquête. Hier gaat het namelijk om het eerste probleem vanaf het jaar 

2004. 

 

Figuur 2 laat het aandeel problemen naar beginjaar in de steekproef zien en hoe dit 

verandert door selectie van één probleem per persoon uit het screeningonderzoek. 

Waar in het screeningsonderzoek 11% van de problemen was begonnen in 2004, is 

dit percentage na de selectie voor het hoofdonderzoek toegenomen naar 25%. De 

selectie van het ene probleem vanaf 2004 voor het hoofdonderzoek leidt dus tot een 

vertekend beeld over ontwikkelingen in het aantal jaarlijkse problemen. Op basis 

van het hoofdonderzoek kan geen valide beeld worden gegeven omdat de meest 

recente problemen ernstig worden onderschat (oudere problemen nemen een 

‘voorkeurspositie’ in). 

 

Zou er dan gebruiktgemaakt kunnen worden van het screeningsonderzoek voor het 

in kaart brengen van het aantal langlopende conflicten? Het antwoord is nee. Naar-

mate we verder teruggaan in de tijd, is de afname in het aantal problemen steeds 

meer een weerspiegeling van het beperkte menselijke geheugen en steeds minder 

een weergave van het feitelijk aantal problemen. Oudere problemen worden vaak 

vergeten. In de volgende paragraaf ga ik hier wat dieper op in. 
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Figuur 2 Verdeling over periode 2004-2008 van het beginjaar van pro-

blemen uit het screeningonderzoek (N=9.720 problemen) en 

problemen uit het hoofdonderzoek (N=2.234 personen) 

 

 Geheugeneffecten 4.2

In veel enquêteonderzoek wordt impliciet aangenomen dat de meeste respondenten 

cognitief in staat zullen zijn om op basis van het geheugen een betrouwbaar beeld 

te kunnen schetsen van een situatie tot ongeveer maximaal één jaar voorafgaand 

aan de vragenlijst. Als er verder teruggevraagd wordt, neemt de onbetrouwbaarheid 

in rap tempo toe. In de geschilbeslechtingsdelta is dit niet anders. Toch is in de 

delta gevraagd naar problemen tot en met vijf jaar geleden, waarbij in de vervolg-

vragenlijst is gevraagd naar het oudste probleem. Dit is met opzet gedaan, omdat 

het hierdoor mogelijk wordt om afrondingsstromen in kaart te brengen. 

 

Voor het onderzoeksdoel van de geschilbeslechtingsdelta is deze tijdspanne wellicht 

optimaal. Voor het meten van de conflictduur en het aantal langdurige problemen is 

deze gekozen methodologie echter minder geschikt. Voor het in kaart brengen van 

het aantal langdurige problemen is de tijdspanne van vijf jaar voornamelijk proble-

matisch omdat uit eerder onderzoek blijkt dat geheugeneffecten een grote rol spe-

len (zoals ook zichtbaar in figuur 2) vooral bij geld- en werkgerelateerde problemen 

(Krop, Van Velthoven & Ter Voert, 2006). Voor het meten van het aantal langdurige 

conflicten kan beter worden gevraagd naar conflicten die tot een einde zijn gekomen 

in het jaar voorafgaand aan het interview. Daarmee wordt het meest recente afge-

ronde probleem als uitgangspunt genomen waarmee geheugenproblemen gemini-

maliseerd zijn én alleen afgeronde problemen in kaart worden gebracht (selectie op 

begindatum van het probleem is inclusief niet-afgeronde problemen). 

 

De selecties die zijn toegepast in de geschilbeslechtingsdelta leiden overigens niet 

alleen tot een niet-valide schatting van het aantal oudere problemen (Krop et al., 

2006), maar ook tot selectiviteit in de ernst van het probleem. De ernstigere proble-

Screeningsonderzoek 

Hoofdonderzoek 
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men zullen vaker genoemd zijn dan minder ernstige problemen. In figuur 3 wordt 

voor alle problemen uit het screeningsonderzoek aangegeven in hoeverre er selectie 

optreedt wat betreft de ernst van het probleem. 

 

Figuur 3 De mate waarin respondenten aangaven in beslag te worden 

genomen door het probleem in percentage per jaar N=9.442 

problemen 

 

 Analyse-eenheid 4.3

De dataverzameling van de geschilbeslechtingsdelta bestaat uit twee stappen: een 

screeningsonderzoek en een hoofdonderzoek. In het screeningsonderzoek zijn pro-

blemen/conflicten de primaire analyse-eenheid, in het hoofdonderzoek geïnterview-

de personen. Om personen tot primaire analyse eenheid te maken in het hoofd-

onderzoek, is één probleem/conflict geselecteerd voor elke persoon uit het scree-

ningsonderzoek. Toekomstig onderzoek naar conflictduur zou moeten afwegen of 

het onderzoek zou moeten gaan over het aantal personen (met ten minste één 

probleem/conflict in de afgelopen vijf jaar) of om het aantal problemen/conflicten. 

Als het onderzoek zou moeten gaan over personen, dan is er meer informatie 

beschikbaar dan als het zou moeten gaan over problemen/conflicten, maar dan 

moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat er is geselecteerd op één speci-

fiek probleem (het eerste vanaf 2004) met alle eerder beschreven negatieve gevol-

gen van dien voor de generaliseerbaarheid. 

 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat uit eerder onderzoek is gebleken dat een 

aanzienlijk deel van het aantal problemen/conflicten, niet persoonlijke maar gedeel-

de problemen zijn. Eén conflict kan meer dan twee personen betreffen zoals een 

delict meerdere strafbare feiten kan omvatten. Bijvoorbeeld een conflict van bewo-

ners van een studentenhuis met de huisbaas. Ook kan een conflict in hoofdzaak aan 

een andere persoon toebehoren, bijvoorbeeld een familielid. 
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Het is de vraag of een cijfer over het aantal conflicten in de Nederlandse samenle-

ving ook gedeelde conflicten zal moeten bevatten of eerder zal moeten gaan om 

ongedeelde conflicten. 

 



Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2014-3  |  23 

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. 
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