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Kennis & Wetenschap

Enquêteonderzoek onder ouders van kinderen van MOE-landers
In dit onderzoek voerden we in opdracht van het SCP ruim 1.200 interviews uit onder ouders van Poolse,
Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Het onderzoek diende inzicht te geven in de leefsituatie
van deze kinderen. Respondenten konden de vragenlijst via het internet invullen of meedoen via
enquêtering door een face-to-face interviewer. De vragenlijst is uitvoerig door I&O Research getest en
gepilot, en tevens was I&O Research verantwoordelijk voor de organisatie van de vertaling van de
vragenlijst.
WMO-melders- en gespreksvoerdersonderzoek
In het kader van de ‘Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)’ voeren we in opdracht van het SCP de
datacollectie uit onder netto 3.600 WMO-melders (en hun mantelzorgers) in 60 gemeenten alsmede 800
gespreksvoerders in deze gemeenten. WMO-melders worden face-to-face door ons benaderd en dient een
vragenlijst van circa 50 minuten te worden afgenomen, mantelzorgers en gespreksvoerders doen online
of schriftelijk aan het onderzoek mee.
Verschillen in Nederland
In opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft I&O Research een landelijk representatief
onderzoek uitgevoerd over sociale scheidslijnen in de Nederlandse samenleving. Het onderzoek is
uitgevoerd met online, schriftelijk en telefonisch veldwerk op basis van een CBS steekproef. De
resultaten zijn de belangrijkste bron voor het Sociaal en Cultureel Rapport 2014. Andere onderzoeken die
I&O Research voor het SCP heeft uitgevoerd zijn onder andere die over kinderopvang, WMO, leven op het
platteland en diversiteit op het werk.
MIFARE
In opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen verzorgen wij de schriftelijke dataverzameling en –
verwerking in Nederland, Duitsland en Denemarken. MIFARE (Migrants’ Welfare State Attitudes) is een
voor Europa unieke studie naar de houding van migranten ten aanzien van de verzorgingsstaat. Ruim
35.000 personen, verspreid over drie landen, worden gevraagd om aan het onderzoek mee te werken.
3-wave panelstudie ‘Economie en de EU’
In 2015 voerden we een ‘three wave’ panelonderzoek rond economie, de economische crisis en de
Europese Unie uit in opdracht van The Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) /
Universiteit van Amsterdam (UvA). Met tussenperioden van 2-4 maanden werden drie peilingen
uitgevoerd in het I&O Research Panel. De vragenlijst bij de eerste wave nam circa 25 minuten in beslag,
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die van de tweede en derde wave circa 13 minuten. Aan de derde wave deden 1.800 respondenten mee
die ook aan de eerste en tweede waves deelnamen.
Experiment online en schriftelijke respons
In opdracht van de VU hebben we een experimentele studie uitgevoerd naar de antwoordpatronen bij
online en schriftelijk ingevulde vragenlijsten. Via vier condities is gekeken naar verschillen tussen
antwoordpatronen in beide modes, waarbij tevens werd afgewisseld met het wel of niet opnemen van een
middencategorie (mid-point responding) tussen de antwoordmogelijkheden. Alle respondenten werd
gevraagd om de vragenlijst deels online en deels schriftelijk in te vullen.
Online experiment impact nieuwsartikelen
Voor de Radboud Universiteit heeft I&O Research een online experiment uitgevoerd, waarbij de impact
van nieuwsartikelen (stimuli) is onderzocht door te variëren in relevantie, ernst en het taalgebruik.
Ongeveer 1.600 respondenten uit het I&O Research Panel werden daartoe aselect toebedeeld aan acht
condities die in de vragenlijst waren geprogrammeerd. In de vragenlijst waren ook timers
geprogrammeerd om zo de invulduur voor verschillende vragenlijstonderdelen te meten.
Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor betreft een jaarlijkse meting in Nederland naar veiligheidsbeleving en
slachtofferschap. Het veldwerk behelst de grootschalige afname van online en schriftelijke vragenlijsten
in samenwerking met het CBS in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De
Veiligheidsmonitor kent een landelijke steekproef en biedt mogelijkheden tot oversamping door
gemeenten. I&O Research voert het grootste deel van de dataverzameling uit en rapporteert in opdracht
van gemeentelijke deelnemers. Zie ook: www.veiligheidsmonitor.nl
Wijkprofiel Rotterdam
Wijkprofiel Rotterdam is een tweejaarlijkse meting naar de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in
Rotterdam met een voorjaars- en najaarsmeting. Het gaat om een omvangrijke steekproef met online,
schriftelijk en telefonisch veldwerk in meerdere talen in opdracht van Onderzoek & Business Intelligence
van de gemeente Rotterdam. Zie ook: www.wijkprofiel.rotterdam.nl
OV Klantenbarometer
Jaarlijkse meting van klanttevredenheid in al het regionaal openbaar vervoer (bussen, trams, metro’s en
veren) in Nederland. Reizigers worden tijdens hun rit gevraagd deze te beoordelen. Resultaten worden
gebruikt om de kwaliteitsafspraken van OV concessies te monitoren. Een project in opdracht van KPVV
(Kennisplatform Verkeer en Vervoer).
Rijden onder Invloed
Continue meting waarbij veldwerkers van I&O Research tijdens alcoholcontroles in weekendnachten van
politie automobilisten een korte vragenlijst afnemen over het gebruik van alcohol. De resultaten geven
een betrouwbaar beeld van alcoholgebruik achter het stuur in Nederland. In opdracht van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu.
Kies voor tanden
Een project waarbij I&O Research in opdracht van TNO Kwaliteit van leven door middel van face to face
interviews deelnemers werft voor een klinisch mondonderzoek in diverse steden en (achterstands-)wijken
in Nederland. Deelnemers zijn volwassenen, jeugdigen en kinderen. De resultaten worden gebruikt om de
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mondgezondheid te monitoren. Voor het ministerie van Volksgezondheid en het College van
Zorgverzekeraars is het input voor hun beleid.
Intervict
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt Intervict wat het effect is van de
weerbaarheidstraining die agenten vanaf 2013 volgen. Onderdeel van het project is de afname van een
vragenlijst onder agenten die de training volgen alsmede een controlegroep. De vragenlijst wordt op drie
momenten afgenomen: net voor de training, direct na de training en na ongeveer negen maanden. I&O
Research voert deze dataverzameling uit.
Ondersteuning O&S afdelingen grotere gemeenten
I&O Research voert voor diverse onderzoeksafdelingen van grotere gemeenten
inwonersenquêtes/burgerpeilingen en stadsenquêtes uit. Soms gaat het om alleen de dataverzameling
(Almere, Utrecht, Haarlemmermeer, Arnhem, Nijmegen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Sittard-Geleen),
soms ook de analyse en rapportage (Alkmaar, Haarlem, Alpen aan den Rijn, Amstelveen, Aalsmeer).
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