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Samenvatting

Onderzoek naar enquêtes is gericht op methoden om de betrouwbaarheid van

enquêtes te verbeteren, methoden die vaak conflicteren met de beperkte beschik-

baarheid van middelen voor het uitvoeren van een enquête. In dit proefschrift be-

naderen we het probleem vanuit een operationeel onderzoeksperspectief en zoeken

naar de optimale toewijzing van schaarse middelen zodanig dat kwaliteit van de

statistieken, en daarmee de betrouwbaarheid, wordt gemaximaliseerd. We bespreken

gedifferentieerde benaderstrategieëen waarbij de strategie per steekproefgroep is aan-

gepast om de verkregen respons te verbeteren. Een verzameling van innovatieve

gereedschappen wordt hier aangeboden om de optimale onderzoeksopzet te construe-

ren gegeven een kwaliteitsdoelfunctie. Vanuit een operationeel onderzoeksoogpunt

is er behoefte aan nieuwe algoritmen om de klasse van grootschalige problemen met

binaire beslissingsvariabelen en complexe niet-convexe, niet-lineaire doelfuncties en

restricties te kunnen oplossen. Daarnaast worden methoden uit het dynamisch leren

besproken onder restricties op de beschikbaarheid van middelen.

Een realistisch model voor het toewijzen van middelen voor gedifferentieerde be-

nadering wordt geleidelijk aan ontwikkeld in hoofdstukken 3 tot en met 5. In het

meest eenvoudige geval kan de beperkte beschikbaarheid van middelen worden in-

gebracht door een bovengrens aan het aantal contactpogingen. De strategieën die

worden toegewezen aan steekproefgroepen bestaan uit verschillende survey modes en

bovengrenzen aan het aantal contactpogingen. Het doel is om de responskans te max-

imaliseren en de beslissingsvariabelen geven welke strategie wordt toegewezen aan een

groep. Dit probleem is een niet-convex, niet-lineair, binair probleem van potentieel

grote omvang voor een realistische input parameters. We tonen aan dat het prob-

leem van het toewijzen van middelen voor gedifferentieerde benadering kan worden

gemodelleerd als een Markovbeslissingsprobleem, waarmee het kan worden opgelost

met dynamisch programmeren. Expliciete formuleringen voor budget- en capaciteit-

srestricties worden ook besproken.
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De literatuur over enquêtes stelt dat de responskans niet voldoende is om de

onderzoekskwaliteit te meten. In hoofdstuk 4 voegen we een indicator die de respon-

skans representeert toe aan het model. Deze indicator geeft aan hoe vergelijkbaar

de samenstelling van de respons is met de volledige steekproef met betrekking tot

een verzameling kenmerken. De definitie van deze indicator zorgt er echter voor dat

de Markoveigenschap van het Markovbeslissingsprobleem niet meer opgaat. Daarom

stellen we een aanpak voor die bestaat uit twee stappen. De twee stappen splitsen het

oorspronkelijke probleem scheidt in twee deelproblemen die op hun beurt wel aan de

vereisten van het algoritme voldoen. Elk deelprobleem maximaliseert de responskans

van de groep gegeven restricties op de beschikbare middelen, waarbij de beschikbare

middelen worden uitgedrukt als fracties van het oorspronkelijke budget en de ca-

paciteit. We formuleren een overkoepelend probleem dat aangeeft welke fractie van

de middelen moet worden toegewezen aan elke groep zodanig dat de totale reponskans

wordt gemaximaliseerd, de beschikbare budget en capaciteit efficiënt worden besteed

en aan alle restricties wordt voldaan. Stappen om het algoritme te verbeteren worden

besproken, zoals de reductie van de toestandsruimte door het elimineren van bepaalde

suboptimale toewijzingen en technieken om de rekentijd te verminderen door gebruik

te maken van parallellisatie.

Meetfouten zijn een ander aandachtspunt in survey designs. De praktijk toont

aan dat discrepanties tussen de gegeven antwoorden en de ware antwoorden kunnen

worden gekoppeld aan bepaalde responsstijlen, ofwel consistente verschillen in antwo-

ordgedrag. Om de invloed van het antwoordgedrag over alle survey variabelen te

begrijpen, definiëren we een nieuw concept genaamd meetprofiel. Als het meetprofiel

van de respondent met grote kans ongewenst antwoordgedrag genereert, dan kan de

respons van dergelijke respondenten worden uitgesloten van de analyse. Gegeven de

kans dat het meetprofiel ongewenst antwoordgedrag genereert, ontwikkelen we twee

benaderingen om deze kwaliteitsindicator in het model mee te nemen. In de eerste

benadering maximaliseren we de kans op respons zonder nadelige responsstijl door

respondenten met de responsstijl weg te laten. In de tweede benadering wordt een

restrictie op het maximale deel van de respondenten die ongewenst responsgedrag mo-

gen vertonen toegevoegd aan het model. Beide resulterende modellen kunnen worden

aangepakt met behulp van het twee-stap algoritme van hoofdstuk 4 met enkele aan-

passingen. Uitgebreide numerieke resultaten op echte data afkomstig van de Neder-

landse Enquête BeroepsBevolking laten zien hoe de drie kwaliteitsindicatoren (d.w.z.,

de responskans, de indicator voor representativiteit van respons en de kans op een



Samenvatting 163

responsstijl) de optimale onderzoeksopzet bëınvloeden.

Een specifieke vorm van meetfouten, de mode effecten, doen zich voor in de context

van de mixed-mode survey designs wanneer een respondent verschillende antwoorden

zou kunnen geven op dezelfde enquêtevraag als hij of zij wordt benaderd via verschil-

lende survey modes (telefoon, aan-huis, web, schriftelijk). In hoofdstuk 6 formuleren

we het probleem door het voor nonrespons gecorrigeerde mode effect gebaseerd op

een “gouden standaard” te minimaliseren. Het optimalisatiemodel minimaliseert het

mode effect gegeven restricties op de beschikbaarheid van middelen en verschillen in

mode effecten tussen belangrijke deelpopulaties. De probleemformulering leidt tot

een niet-convex, niet-lineair probleem waarvoor we opnieuw een twee-stap aanpak

voorstellen. In de eerste stap lossen we een lineair programmeringsprobleem op. De

oplossing is het startpunt voor een lokaal zoekalgoritme om een niet-lineair probleem

in de tweede stap op te lossen. Op basis van een aantal experimenten op data van de

Nederlandse Enquête BeroepsBevolking blijkt dat de optimale oplossing sterk afhangt

van de nauwkeurigheid van de geschatte mode effecten. Het is daarom noodzakelijk

dat historische gegevens beschikbaar zijn om de invoerparameters van de optimalisatie

nauwkeurig te schatten.

Er is een sterke historische basis nodig voor een nauwkeurige schatting van de

invoerparameters van de optimalisatie in alle modellen uit de voorgaande hoofd-

stukken. De vraag die onmiddellijk ontstaat is wat te doen als historische gegevens

niet beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van de lancering van een nieuwe

enquête. Hoofdstuk 7 pakt dit probleem aan door het opnemen van een Bayesiaanse

leermethode die schattingen van responskansen aanpast zodra nieuwe waarnemingen

beschikbaar zijn. De probleemstelling past binnen het kader van de multi-armed

bandit. Echter, door de aanwezigheid van restricties op de beschikbaarheid van mid-

delen kan de optimale strategie niet eenvoudig worden gevonden vanwege de afhanke-

lijkheid tussen armen die strijden voor dezelfde middelen. Dit probleem, ook wel

genaamd de budgeted multi-armed bandit, is over het algemeen onhandelbaar gezien

de grote omvang van de beslissingsboom. Echter, onder bepaalde vereenvoudigende

aannames kunnen we aantonen dat de beslissingsboom aanzienlijk versimpeld kan

worden. Daarbij komt dat vanwege de schaarse middelen een bovengrens voor de

verwachte opbrengst gemakkelijk kan worden verkregen. Met een zorgvuldige keuze

van de representatie van de beslissingsboom in het computergeheugen en parallel-

lisatie wordt het probleem handelbaar en kan de optimale oplossing worden verkregen

met behulp van dynamisch programmeren. We merken hier op dat dit slechts een
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eerste stap is in het gebruik van dynamisch leren voor gedifferentieerde benadering en

dat verder onderzoek nodig is om een compleet en toch handelbaar wiskundig kader

te construeren.


