
 Meent 94 Postbus 70012 info@rekenkamer.rotterdam.nl 

 t 010 • 267 22 42 3000 KP  Rotterdam www.rekenkamer.rotterdam.nl 

 

datum ons kenmerk 

2 november 2015 RL/15.23/PH/LW/EL 

  
pagina betreft 

1 van 2   methodiek rekenkameronderzoek 'vitaliteit op het spel' 

  

Gemeente Lansingerland 
Gemeenteraad 
Postbus 1 
2650 AA  BERKEL EN RODENRIJS 

Geacht raadslid, 
 
Op 8 oktober 2015 werd het rapport ‘Vitaliteit op het spel’ van de Rekenkamer 
Lansingerland behandeld in de Raadscommissie Samenleving. De raad heeft op 29 
oktober 2015 besloten de conclusies en aanbevelingen van het rapport over te 
nemen.  
 
Bij de behandeling van het rapport in de raadscommissie en in de raad zijn door 
verschillende fracties vragen gesteld over de onderzoeksmethode die ten grondslag 
lag aan het rapport van de rekenkamer. Deze vragen betroffen de enquête die was 
uitgevoerd bij tien sportverenigingen. Het aantal onderzochte verenigingen zou te 
klein zijn en de respons op de enquête te laag. Hierdoor zouden op basis van de 
enquête geen conclusies kunnen worden getrokken voor alle sportverenigingen in 
Lansingerland. Hoewel ik in de commissie hierop een nadere toelichting heb 
gegeven, is de raadsbehandeling voor mij aanleiding nog aanvullend op deze stelling 
te reageren en de onderzoeksmethode nader toe te lichten. 
 
Conclusies 2, 3 en 4 van het rekenkamerrapport steunen op de genoemde enquête. 
Zoals reeds blijkt uit de formulering van de conclusies, zijn deze alleen van 
toepassing op de tien daadwerkelijk onderzochte verenigingen. Op basis van een 
enquête onder tien sportverenigingen kunnen immers geen statistisch 100% 
onderbouwde uitspraken worden gedaan voor alle sportverenigingen in 
Lansingerland. Om dergelijke uitspraken wel te kunnen doen, zou een steekproef 
moeten worden uitgevoerd die qua omvang dicht in de buurt komt van de volledige 
populatie verenigingen. Gezien de respons van verenigingen is een dergelijke 
steekproef niet realistisch.  
 
Hoewel er dus concessies zijn gedaan aan een volkomen generaliseerbaarheid van 
de bevindingen, is de rekenkamer toch van oordeel dat de enquête basis biedt voor 
uitspraken over de gehele populatie. De tien verenigingen zijn namelijk niet 
willekeurig gekozen, maar geselecteerd op basis van een aantal criteria, namelijk 
locatie, binnensport vs buitensport, type sport, aantal leden en leeftijdsopbouw van 
het ledenbestand. Wanneer een vereniging niet reageerde op het verzoek om deel te 
nemen aan de enquête is steeds een sportvereniging met vergelijkbare kenmerken 
geselecteerd. Deze selectiemethode wordt ook wel omschreven als een 
quotasteekproef, waarbij de geselecteerde verenigingen een grotere groep 
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verenigingen vertegenwoordigen. Volgens de methodenleer is dit een volkomen 
geaccepteerde manier om de zeggingskracht van de resultaten voor de gehele 
populatie zo groot mogelijk te maken. 
 
De rekenkamer is tevens van oordeel dat de respons van verenigingen op de enquête 
de representativiteit niet substantieel heeft beïnvloed. Een respons van 45%, zoals in 
dit onderzoek, is niet ongebruikelijk bij enquêtes, waar onderzoekers vaak al met 
30% tevreden moeten zijn. Voor de representativiteit is echter vooral van belang of 
de verenigingen die niet reageerden, op relevante kenmerken verschillen van de 
verenigingen die dat wel deden. De rekenkamer heeft geen signalen ontvangen die 
daar op duiden. Aanvankelijke reserves ten opzichte van het onderzoek bij 
buitensportverenigingen, zijn in contacten met de koepel Verenigde 
Lansingerlanders (VLL) weggenomen. Uiteindelijk hebben vijf van de dertien bij VLL 
aangesloten buitensportverenigingen een enquête ingevuld. Een zesde 
buitensportvereniging leverde wel een enquête in, maar dit was op een zodanig laat 
tijdstip dat deze niet meer kon worden verwerkt. Deze respons van 
buitensportverenigingen komt daarmee ongeveer overeen met de totale respons van 
sportverenigingen. 
De rekenkamer hoopt met deze brief de twijfels ten aanzien van de gehanteerde 
onderzoeksmethodiek weg te hebben genomen.  
Met vriendelijke groet, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Drs. P. Hofstra RO CIA 
directeur 
 
 

 

 
 

 

 


