
Voor het onderzoek in het kader van herijking van de verdeelmodellen wordt een uitvraag 
gedaan bij een steekproef van gemeenten. Dit is een gecombineerde steekproef en uitvraag 
voor beide onderzoeken (zowel Cebeon als AEF), zodat we een integraal beeld hebben van de 
kosten. Voor een gedegen onderzoek is het van belang dat verschillende soorten gemeenten 
goed vertegenwoordigd zijn in deze steekproef. In dit document kunt u lezen welke criteria we 
gebruikt hebben, wat de steekproef is geworden, en hoe we de selectie gedaan hebben. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Op basis van het hierboven beschreven proces zijn Cebeon en AEF in samenwerking tot de 
volgende steekproef gekomen.  
 

 

Gemeenten in steekproef 
 



Op basis van de criteria hebben we gezocht naar een goede steekproef. Daarvoor zijn alle 
gemeenten voor ieder van de criteria ingedeeld in groepen, bijvoorbeeld van “zeer klein / zeer 
weinig” tot “zeer groot / zeer veel”. Gemeenten zijn dusdanig geselecteerd dat iedere groep 
voldoende vertegenwoordigd is in de steekproef.  
 
Hieronder is een voorbeeld opgenomen van het percentage jongeren. Gemeenten zijn op basis 
van het percentage jongeren ingedeeld in vijf groepen van gelijke omvang. Vervolgens is 
gezorgd voor een voldoende vertegenwoordiging van iedere groep. Van de gemeenten met een 
‘erg klein’ percentage jongeren, is 28,9% in de steekproef opgenomen. Van de gemeenten met 
een ‘klein’ percentage jongeren, is 32,9% opgenomen, etcetera.  
 

Percentage jongeren Aantal gemeenten Aantal in steekproef Aandeel steekproef 

Erg klein 76 23 30,3% 

Klein 76 26 34,2% 

Gemiddeld 76 22 28,9% 

Groot 76 15 19,7% 

Erg groot 76 18 23,7% 

 
We hebben iteratief gezocht naar gemeenten die gezamenlijk op alle criteria tegelijk een goed 
beeld gaven. Een gemeente door een andere gemeente vervangen kan immers op elk van de 
criteria een verschuiving geven. Gezien het aantal criteria om mee te wegen, is het niet mogelijk 
om van iedere groep exact hetzelfde aandeel in de steekproef mee te nemen. Wel is op deze 
wijze geborgd dat voor ieder criterium de diverse groepen ieder voldoende vertegenwoordigd 
zijn in de steekproef.  
 
Voor specifieke groepen gemeenten is apart gekeken naar voldoende vertegenwoordiging. Zo 
zijn alle G4 gemeenten opgenomen, net als twee Waddeneilanden. Dit om te voorkomen dat 
we conclusies trekken op basis van één waarneming. Herindelingsgemeenten zijn bewust zo 
min mogelijk meegenomen. Voor deze gemeenten is het immers een grote opgave om alle 
gegevens te achterhalen. Waar mogelijk is rekening gehouden met gemeenten die graag deel 
wilden nemen aan het onderzoek. Dit is echter gezien bovenstaande randvoorwaarden niet 
altijd mogelijk geweest.

Het voorstel voor de steekproef hebben we per mail voorgelegd aan de stuurgroep en 
begeleidingscommissies. Op basis van de reacties hebben we de steekproef gefinaliseerd.


