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ABSTRACT
Zoals in de meeste Europese landen wordt Statbel, het Belgische statistiekbureau, geconfronteerd
met een afnemende bereidheid van huishoudens om deel te nemen aan enquêtes met behulp van
een dagboek, zoals het tijdsbestedingsonderzoek (TUS) en het huishoudbudgetonderzoek (HBO).
Daarom en gecombineerd met de toenemende digitalisering, is de verdere ontwikkeling van IT-tools
voor dagboekonderzoek absoluut noodzakelijk.
Momenteel bestaan de dataverzamelingstools voor tijdsbestedingsonderzoeken aan de hand van een
dagboek nog uitsluitend of hoofdzakelijk uit papieren documenten. Voor huishoudbudgetenquêtes
worden door Nationale Instituten voor de Statistiek (NSI’s) momenteel enkele digitale oplossingen
gebruikt, zoals webgebaseerde tools om uitgaven te verzamelen. Deze tools zijn echter niet
opgenomen in platforms, kunnen niet met andere landen worden gedeeld en zijn moeilijk te
onderhouden. Dat betekent dat er een dringende behoefte is aan een moderne IT-tool, zodat voldaan
kan worden aan de IESS-verordening (Kaderverordening voor de productie van Europese statistieken
over personen en huishoudens (Integrated European Social Statistics)) om in de toekomst
kwalitatieve gegevens voor het HBO en TUS te leveren.
Om in deze behoefte te voorzien werd het SOURCETM-project opgezet. Dit project is een eerste stap
in de harmonisatie naar een online modulair tijdsbestedingsonderzoek. De algemene doelstelling van
het SOURCETM project, geleid door een consortium gecoördineerd door Statbel, was om meer te
weten te komen over Modular Online Time Use Surveys (MOTUS) en om gedetailleerde kennis te
vergaren over hoe MOTUS zou kunnen passen in de dataverzamelingsomgeving van Statbel, om
later op een flexibele en kwalitatieve manier gedeeld en hergebruikt te worden in meerdere landen.
Het MOTUS softwareplatform is sinds 2012 in voortdurende ontwikkeling door de onderzoeksgroep
TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als antwoord op een algemene trend waarbij de
combinatie van hoge verwerkingskosten en voortdurende bezuinigingen op onderzoeksfinanciering
de toekomst van tijdsbestedingsonderzoeken en andere dagboekonderzoeken in gevaar brengt. Het
kan ook gebruikt worden om gegevens te verzamelen binnen klein-, middel- en grootschalige
enquêtes.
Het doel van het gebruik van MOTUS is niet alleen om de kosten van gegevensverzameling en verwerking te verlagen. Andere aspecten die ook aangepakt moeten worden, zijn een lagere
enquêtedruk en meer kwaliteit, flexibiliteit, modulariteit, bruikbaarheid en deelbaarheid van de
gegevens via online verbonden apparaten.
In 2019 is de eerste gegevensverzameling in MOTUS met passieve gegevensinvoer via sensoren
gerealiseerd. Tijdens dit ontwikkelingstraject verschoof het accent van een actieve participatiefocus
naar een meer passieve participatiefocus waarbij minder inspanning van de respondent wordt
gevraagd en meer accurate informatie wordt verkregen zonder dat de essentiële interactie met de
respondent verloren gaat.
Kort samengevat waren de meer specifieke doelstellingen en werkpakketten van het SOURCETM
voorstel: (1) Software outreach, (2) Herdefinitie van stromingen, (3) Data-verzamelen van (4) Edata via MOTUS.
Elk werkpakket heeft de functie om stap voor stap de haalbaarheid van de introductie van MOTUS
na te gaan bij Statbel en andere NSI's. Dit laatste gebeurde tegen het einde van het project via een
proefverzameling van gegevens waarbij opmerkingen werden verzameld van 28 verschillende NSI’s,
zowel binnen als buiten Europa, bestaande uit de leden van de task force (TF) en de werkgroep (WG)
van het tijdsbestedingsonderzoek (TUS) en huishoudbudgetonderzoek (HBO).
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1

Inleiding

De oorsprong van dagboekonderzoek ligt in het begin van de vorige eeuw en had te maken met de
wettelijke beperking van de arbeidstijd en de invloed van vrije tijd (Bevans, 1913). In de volgende
twee decennia werden meer studies uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten, allemaal met een sociale invalshoek (Pember, 1914) (Zuzanek, 1980) (Stinson,
1999). De internationale doorbraak van tijdsbestedingsonderzoeken kwam er echter met het door
de UNESCO gefinancierde “Multinational Comparative Time-Budget Research Project”, gecoördineerd
door Alexander Szalai (Szalai, 1972). Tussen 1964 en 1966 hebben respondenten in twaalf landen
hun activiteiten gerapporteerd volgens dezelfde methodologie als het tijdsbestedingsdagboekje.
Vanaf dat moment zouden tijdsbestedingsonderzoeken hun sociaal-economische invalshoek nooit
meer verliezen en onder impuls van de Verenigde Naties heeft de toepassing van
tijdsbestedingsonderzoeken voor het kwantificeren van sociaal-economische ontwikkeling zich in de
loop van de jaren ‘80 nog verder uitgebreid, bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van (de timing
van) onbetaald werk (Juster & Stafford, 1991) (Nations, 2004).
Dit toenemend gebruik van tijdsbestedingsgegevens vormde de opmaat tot twee belangrijke globale
ontwikkelingen in de jaren '90. Ten eerste begonnen steeds meer academici de methodologie van
het tijdsbestedingsdagboekje te gebruiken om een breed scala van sociale en economische kwesties
te analyseren, en ten tweede begonnen steeds meer nationale statistiekbureaus
tijdsbestedingsonderzoeken uit te voeren. Dat laatste heeft geleid tot een pleidooi voor meer
internationaal vergelijkende gegevens (Harvey, 1993), ofwel door post-harmonisatie van bestaande
databanken, ofwel door pre-harmonisatie van de methodologie van het tijdsbestedingsdagboekje.
Het proces van pre-harmonisatie, dat van groot belang is voor de Europese
tijdsbestedingsonderzoeken, werd niet licht opgevat en resulteerde onder leiding van Eurostat in een
decennium van debatten en besluitvorming dat uiteindelijk culmineerde in de HETUS-richtlijnen
(Harmonized European Time-Use Surveys) (Eurostat, 2008).
Het project SOURCETM is een eerste stap in de harmonisatie naar een online modulair
tijdsbestedingsonderzoek. De coördinator van dit project was Statbel, het Belgische statistiekbureau.
Er werd samengewerkt met Destatis (Statistisches Bundesamt), het Duitse statistiekbureau. Het
project voorziet in de aanstelling van een onderaannemer. Als onderaannemer werd het bedrijf hbits,
een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), aangesteld na een aanbestedingsprocedure. Het
algemene doel van het SOURCETM project is om meer te weten te komen over Modular Online Time
Use Surveys (MOTUS).
In 1982 werd de onderzoeksgroep TOR (of Tempus Omnia Revelat – “De tijd onthult alles”) opgericht.
TOR is een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel. De opzet van de onderzoeksgroep is
het bestuderen van het tijdsgebruik binnen klein- en grootschalige populaties. Daarbij ontwierp de
onderzoeksgroep TOR een eigen tijdsbestedingsdagboekje met pen en papier. Twee kleinschalige
tijdsbestedingsstudies werden uitgevoerd in 1984 en 1988.
In diezelfde periode heeft Statbel de Harmonised European Time Use Survey-richtlijnen (HETUS)
voor het verzamelen van tijdsbestedingsgegevens goedgekeurd (Eurostat, 2000). België was in 1999
een van de eerste Europese landen die informatie over het tijdsbestedingsdagboekje verzamelde
volgens de HETUS-richtlijnen. De studie werd herhaald in 2005 en 2013. Bij elke verzamelronde was
de onderzoeksgroep TOR een adviserende partner bij de verzameling en analyse van de gegevens.
Samen
met
Statbel
valoriseert
de
onderzoeksgroep
TOR
ook
de
verzamelde
tijdsbestedingsgegevens.
Zoals in de meeste Europese landen wordt Statbel geconfronteerd met een afnemende bereidheid
van huishoudens om deel te nemen aan enquêtes met behulp van een dagboek. Daarom en
gecombineerd met de toenemende digitalisering, is de verdere ontwikkeling van IT-tools voor
dagboekonderzoek.
(zoals
het
HBO
(Huishoudbudgetonderzoek)
en
het
TUS
(Tijdsbestedingsonderzoek)) absoluut noodzakelijk. Momenteel bestaan de dataverzamelingstools

|7|
voor tijdsbestedingsonderzoeken aan de hand van een dagboek nog uitsluitend of hoofdzakelijk uit
papieren documenten. Dat betekent dat er een dringende behoefte is aan een moderne IT-tool, zodat
de opdracht om in de toekomst zeer kwalitatieve gegevens over het HBO en TUS te leveren,
uitgevoerd kan worden.
Het MOTUS-softwareplatform is sinds 2012 in voortdurende ontwikkeling door de onderzoeksgroep
TOR als antwoord op een algemene trend waarbij de combinatie van hoge verwerkingskosten en
voortdurende bezuinigingen op onderzoeksfinanciering de toekomst van tijdsbestedingsonderzoek
en andere dagboekonderzoeken in gevaar brengt. Het doel van het gebruik van MOTUS is niet alleen
om de kosten van gegevensverzameling en -verwerking te verlagen. Andere aspecten die ook
aangepakt moeten worden, zijn een lagere enquêtedruk en meer kwaliteit, flexibiliteit, modulariteit,
bruikbaarheid en deelbaarheid van de gegevens via online verbonden apparaten. TOR en Statbel
hadden een samenwerkingsverband in het kader van een HERCULES-financiering om het MOTUS
softwareplatform op te zetten en te testen. Er werden vergelijkingen gemaakt op basis van een
studie van een gemengde online/webgebaseerde gegevensverzameling
in 2013 met twee
verschillende willekeurig geselecteerde steekproeven.
De MOTUS-software heeft daarna nog meer ontwikkelingscycli doorlopen. De onderzoeksgroep TOR
heeft de MOTUS-software uitvoerig gebruikt voor het verzamelen van gegevens in het kader van
klein-, middel- en grootschalige studies. In 2019 is een eerste gegevensverzameling met passieve
gegevensinvoer via sensoren gerealiseerd. Tijdens dit ontwikkelingstraject verschoof het accent van
een actieve participatie naar een meer passieve participatie waarbij minder inspanning van de
respondent wordt gevraagd en meer accurate informatie wordt verkregen zonder dat de essentiële
interactie met de respondent verloren gaat.
Er vindt regelmatig informatie-uitwisseling plaats tussen TOR en Statbel. TOR presenteert zijn werk
samen met Statbel ook in de TUS werkgroep- en taskforcevergaderingen bij Eurostat. In 2021 wordt
MOTUS ook gebruikt om op nationaal niveau tijdsbestedingsgegevens te verzamelen.
Het doel van dit consortiumproject was om gedetailleerde kennis te vergaren over hoe MOTUS zou
kunnen passen in de dataverzamelingsomgeving van Statbel, en later dus op een flexibele en
kwalitatieve manier verspreid en hergebruikt kan worden in meerdere landen.
Kort samengevat waren de meer specifieke doelstellingen en werkpakketten van het SOURCETM
voorstel:
(1) Software outreach
(2) Herdefinitie van flows en
(3) Verzamelen van
(4) E-data
via MOTUS.
Elk werkpakket heeft de functie om stap voor stap de haalbaarheid van de introductie van MOTUS
na te gaan bij Statbel en andere NSI's. Dit laatste gebeurde tegen het einde van het project via een
proefverzameling van gegevens waarbij opmerkingen werden verzameld van 28 verschillende NSI’s,
zowel binnen als buiten de Europese Unie, bestaande uit de leden van de task force en de werkgroep
van het tijdsbestedingsonderzoek (TUS) en huishoudbudgetonderzoek (HBO).
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2

Software outreach

2.1

Het MOTUS-platform

MOTUS
combineert
een
backoffice
(www.motusbuilder.io)
en
een
frontoffice
(www.motusresearch.io). De backoffice ondersteunt de onderzoeker bij het opzetten van een
wetenschappelijk onderzoek en bij het verzamelen en verspreiden van gegevens. De frontoffice staat
ter beschikking van de respondenten om deel te nemen aan de studies.
Het gebruik van componenten in de backoffice ondersteunt MOTUS in zijn krachtigste troef:
modulariteit. Het is de samenstelling van de componenten, en de keuzes die binnen deze
componenten worden gemaakt, die de werkelijke opzet van een bepaald onderzoek bepaalt. Als
zodanig maakt MOTUS het mogelijk om meerdere wetenschappelijke onderzoeken te definiëren, die
op hetzelfde moment kunnen lopen, zelfs voor dezelfde respondent.
Vandaag telt de MOTUS-builder 11 componenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Devicecomponent
Enquêtecomponent
Dagboekcomponent
Gebeurteniscomponent
Communicatiecomponent
Taalcomponent
Onderzoekscomponent
Uitnodigingscomponent
Dashboardcomponent
Gegevenscomponent
Kwaliteitscomponent

Afbeelding 1: MOTUS-backoffice ondersteunt verschillende fasen van het GSBPM

De bovengenoemde componenten zullen in de toekomst verder bijgeschaafd worden, maar er zullen
ook nieuwe componenten gecreëerd worden:


Computercomponent



Visualisatiecomponent

MOTUS ondersteunt online tijdsbestedingsonderzoeken via een mobiele (iOS en Android) en
webapplicatie (via browser; www.motusresearch.io). Om deel te nemen via een browser is een
internetverbinding nodig. Gecombineerde online-offline-registratie is mogelijk via de mobiele
applicatie. Respondenten kunnen het toestel van hun voorkeur gebruiken, aangezien de vormgeving
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voor beide applicaties gelijkaardig is en de door de toestellen verzamelde informatie gedeeld en
gesynchroniseerd wordt tussen de toestellen. De webapplicatie functioneert op verschillende
schermformaten. Gedragsinformatie kan ook opgevangen worden via sensoren in de slimme
apparaten.
Hieronder vatten wij dit project samen binnen de visie van het concept van deelbaarheid, en dit in 4
fasen:
1.
2.
3.
4.

2.2

Inzichten delen
Kennis delen
Ideeën delen
Het MOTUS-platform delen

Inzichten delen

In het begin van het project was het doel inzichten te delen door middel van Common Statistical
Production Architecture (CSPA)-documentatie en inzichten in de architectuur.
De CSPA beschrijft het platform op een conceptueel en logisch niveau. MOTUS is een
softwareplatform dat activiteiten uitvoert in drie verschillende kernfasen van de GSBPM: de bouw-,
verzamelings- en procesfase. De CSPA-informatie wordt voortdurend bijgewerkt en is te vinden via
een online inventaris van tools en bronnen (Eurostat, 2021).
De software-architectuur van MOTUS is als volgt opgebouwd:
Afbeelding 2: MOTUS software-architectuur

1. Backend server: de backend server staat centraal in
het softwareplatform. Het bevat de database, de backoffice
API en de client API.
2. Backoffice: de backoffice fungeert als de
onderzoeksomgeving waar de onderzoeker een onderzoek
opzet en het veldwerk opgevolgd kan worden. De backoffice
draait in een browser.
3. Analyseserver: de analyseserver bevat een replica van
de database van de backend server en bereidt de rapporten
voor de backend server voor, die op zijn beurt opgeroepen
kan worden door de backoffice.
4. Back-up server: de back-up server is een replica voor
veilige opslag van de backend server en de analyseserver.
5. Klantenportaal: het klantenportaal bevat de
webapplicatie en een onderliggende webserver.
6. Mobiele apparaten: de mobiele applicatie is
beschikbaar voor Android en iOS.

Er zijn drie API's die de toegang tot de componenten regelen:
1.
2.
3.

Backoffice API: zowel webserver backoffice als analyseserver.
Analyseserver API: zowel database (om rapporten voor te bereiden) als backoffice API om rapporten en andere
analyses te verzenden.
Client API: ontvangt de input van de web- en mobiele app en synchroniseert de gegevens op beide applicaties. Zou
ook kunnen fungeren als een tool voor dataharmonisatie.
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De CSPA en de architectuur zijn belangrijke elementen bij het ontwerpen van een
gegevensverzamelingsstrategie. Er wordt een specifieke strategie ontwikkeld waarbij de
verschillende componenten onderzoekscomponenten voorbereiden en waarbij deze componenten
worden gebruikt als ‘legoblokjes’ om een onderzoeksflow te definiëren. Deze onderzoeksflow bestaat
uit de verschillende stappen die een respondent moet doorlopen om met succes aan een studie deel
te nemen.
Deze kennis is gebruikt om de gegevensverzamelingsstrategieën van Statbel voor het TUS en HBO
te documenteren en te evalueren. In totaal werden zes fasen in het algemeen besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Steekproefselectie
Rekrutering
Opleiding en selectie enquêteurs
Onderzoeksinstrumenten
Gegevensverzameling
Gegevensverspreiding

Meer informatie over deze fasen kan teruggevonden worden in de methodologische nota van het
huishoudbudgetonderzoek (Sabbe K. V., 2019).

2.2.1

Steekproefselectie

In België wordt het huishoudbudgetonderzoek (HBO) sinds 2012 om de twee jaar uitgevoerd, terwijl
het tijdsbestedingsonderzoek (TUS) sinds 1999 plaatsvindt met een interval tussen 5 en 10 jaar. Het
veldwerk voor beide onderzoeken neemt één volledig kalenderjaar in beslag en begint gewoonlijk op
de eerste dag van het jaar. Het bedrijfsproces begint met de voorbereiding van de steekproefselectie
en wordt 6 maanden voor het begin van het veldwerk voorzien. Als het veldwerk een volledig
kalenderjaar duurt, begint de fase van de steekproefselectie in juni.
Het model van de steekproefselectie steunt op de gecombineerde inspanningen van drie diensten
binnen Statbel: de dienst dataverzameling, de methodologen en de statistici van de dienst ‘Sociale
Statistieken’. De methodologen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van het steekproefkader
en voor het ontwerpen en selecteren van de steekproef. De dienst dataverzameling is
verantwoordelijk voor het versturen van de uitnodigingen naar de geselecteerde huishoudens en het
aansturen van de enquêteurs. De hoofdtaak van de statisticus is toezicht houden op het proces.
Afbeelding 3: Strategie van de steekproefselectie binnen de architectuur van de gegevensverzameling in België

De methodologen beginnen met de voorbereiding van de steekproefselectie nadat ze een verzoek
hebben ontvangen van de dienst dataverzameling. Dit verzoek bevat informatie over het aantal
huishoudens dat deelneemt, de periodiciteit van de steekproefselectie en andere relevante
aandachtspunten. Voor het laatste huishoudbudgetonderzoek (HBO) was de steekproefselectie
gebaseerd op drie bronnen: de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van het jaar daarvoor, de
vorige HBO-golf en het Rijksregister. De informatie over EAK en HBO was intern beschikbaar in het
datawarehouse (DWH). Voor de gegevens uit het Rijksregister heeft de methodoloog een aanvraag
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ingediend bij de DWH-server. De methodologen evalueren en combineren deze bronnen tot een
evenwichtig steekproefvoorstel, dat beschikbaar wordt gesteld voor herziening. De samengestelde
databank bevat informatie over de naam en het adres van de respondenten alsook contactgegevens.
De steekproefselectie en de daarmee samenhangende informatie wordt besproken door dienst
dataverzameling en wordt ofwel goedgekeurd, ofwel opnieuw gedaan. Na de definitieve goedkeuring
vormt de dataset de start voor het wervingsproces van de huishoudens.

2.2.2

Rekrutering

Ongeveer drie maanden voor het begin van het veldwerk begint de rekruteringsfase. In deze
rekruteringsfase ontvangen de huishoudens per post een brief met de uitnodiging om deel te nemen
aan de enquête. Deelname aan HBO is vrijwillig. Het onderstaande schema toont een wisselwerking
tussen de dienst dataverzameling en de dienst verantwoordelijk voor het printen en verzenden van
de brieven dienst ondersteuning.
Afbeelding 4: Rekruteringsstrategie binnen de architectuur van de gegevensverzameling in België

De steekproef wordt uit het DWH gehaald en wordt overgezet in een Excel-bestand op de file server.
Dit bestand en een voorbeeldbrief worden naar de prepress van het de dienst ondersteuning
verstuurd. Na validatie door de dienst dataverzameling drukt de dienst ondersteuning de brieven af.
Deze dienst coördineert ook de verzending van de brieven naar bpost die de brieven in België
bezorgt. Eenmaal verzonden, kan de post ofwel niet-bezorgd terugkomen, kunnen huishoudens
reageren door middel van een antwoordkaart of gewoon niet reageren, zelfs niet na een
herinneringsbrief. Alle binnenkomende brieven/kaarten worden gelezen en gecatalogiseerd in een
antwoordbestand door de dienst dataverzameling. Een maand voor het begin van de
gegevensverzameling wordt de uitnodigingsfase afgesloten en wordt het antwoordbestand
geëvalueerd en afgerond.
Het definitieve antwoordbestand wordt in het steekproefbeheersysteem (DBENQCIT) geladen. Dit
systeem zal de steekproef met de enquêteurs verbinden.
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2.2.3

Opleiding en selectie enquêteurs

Een derde subproces ter voorbereiding van het veldwerk is de opleiding en selectie van de
enquêteurs. De taak van een enquêteur bestaat erin een eerste keer contact op te nemen met de
huishoudens om de enquête uit te leggen, een tweede keer om de invoer van de gegevens op te
volgen en een derde en laatste keer om de huishoudens te interviewen over de individuele vragenlijst
en de huishoudvragenlijst alsook over hun activiteiten.
Afbeelding 5: Opleiding en selectie enquêteurs binnen de architectuur van de gegevensverzameling in België

De enquêteurs worden ongeveer twee tot drie maanden voor het begin van het veldwerk uitgenodigd
voor de enquête. Ze hebben twee weken de tijd om te reageren. Na het checken van de respons
stelt de dienst dataverzameling een lijst op van enquêteurs die een uitnodiging krijgen voor een vier
uur durende opleiding. Tijdens deze bijeenkomst komt elk element van de enquête aan bod en
worden deze elementen besproken: contactprocedure, onderzoekselementen, gebruik van een
laptop, assistentie, financiële vergoeding, ...
Na de bijeenkomst worden de huishoudens die hebben ingestemd met deelname in batches ingedeeld
en toegewezen aan een enquêteur. Die krijgt een schema met de timing van de activatie en voltooiing
van de batches. In de tussentijd kan de enquêteur zich op de enquête voorbereiden.

2.2.4

Onderzoeksinstrumenten

Een belangrijke stap is de voorbereiding van de onderzoeksinstrumenten. Centraal in het HBO en
TUS staan de dagboeken die door de huishoudens ingevuld moeten worden. Voor het HBO houden
de huishoudens hun uitgaven bij gedurende een periode van 15 dagen (eerste of tweede deel van
de maand) (Sabbe, Delclite, & Geenens, 2021). Voor het TUS houden de huishoudens een overzicht
bij van hun activiteiten gedurende 2 dagen; een weekdag en een weekenddag. Ook anders is dat bij
het HBO elke persoon uitgaven kan toevoegen, maar alleen de referentiepersoon wordt bevraagd,
terwijl bij het TUS alle personen van 10 jaar en ouder uit het huishouden worden uitgenodigd om
deel te nemen.
De dagboeken zijn zowel offline als online beschikbaar voor het HBO (Statbel, 2021). Voor het offline
gedeelte vertrouwt de dienst Dataverzameling op gestandaardiseerde vormgeving (Statbel, 2021).
Het online dagboek is ontworpen door de IT-afdeling
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Afbeelding 6: Dataverzamelingsinstrumenten binnen de architectuur van de gegevensverzameling in België

Het webdagboek is een applicatie die in een browser draait en in Java is geschreven. Aanpassingen
in het webdagboek vereisen wijzigingen door IT in het JavaScript. Het webdagboek draait op Tomcatservers en een Linux-besturingssysteem. De achterliggende database is DB2 LUW die op Linux draait.
Voor het offline dagboek laat Statbel de codeurs de Java-applicatie gebruiken om de papieren
dagboeken te digitaliseren.
Naast het dagboek moeten de respondenten ook een enquêtevragenlijst invullen (Statbel, 2021). Dit
gebeurt door middel van een interview via de computer: een CAPI-enquête. De CAPI-enquête wordt
via Blaise gemaakt. Blaise is een systeem voor computer assisted interviewing (CAI) en een tool
voor de verwerking van enquêtes, ontwikkeld door het CBS (het Nederlandse Centrale Bureau voor
de Statistiek), en kan gebruikt worden op verschillende apparaten en schermformaten. Blaise maakt
gebruik van het .NET framework. De backend server van de vragenlijsten is een Microsoft Windows
Server. Eens gedefinieerd, wordt de CAPI-enquête ter beschikking gesteld van de enquêteurs via
een Ultra Mobile Personal Computer, kortweg UMPC. De totale duur van het CAPI-interview wordt
geschat op ongeveer 45 minuten. Zodra alle onderzoekselementen voorbereid en getest zijn, kunnen
zij worden goedgekeurd door de dienst dataverzameling.

2.2.5

Gegevensverzameling

Na alle voorbereidingen kan het veldwerk beginnen. De gegevensverzameling is meestal evenwichtig
gespreid over de volledige duur van een jaar, met een startfase die teruggaat tot in het voorgaande
jaar en een slotfase die doorloopt tot in het volgende jaar. Tijdens de gegevensverzameling spelen
verschillende actoren een rol: de dienst dataverzameling, de helpdesk, de enquêteurs en de
huishoudens. De helpdesk is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de meest gestelde vragen.
De onderstaande figuur geeft inzicht in de interactie tussen de verschillende rollen.
De feitelijke aanvang van het veldwerk valt binnen het takenpakket van de dienst dataverzameling.
Deze dienst stelt de batches van de huishoudens die voor deelname aan de enquête zijn geselecteerd
samen, wijst ze toe aan de enquêteurs en plant ze in. In wat volgt, gaat het veldwerk verder met
parallel lopende stappen van enquêteurs die contact opnemen met huishoudens, huishoudens die
deelnemen aan het onderzoek, enquêteurs die de huishoudens bezoeken als tussenpersoon tussen
de huishoudens en Statbel, de helpdesk die vragen van de huishoudens oplost en kanaliseert en
Statbel in haar rol van toezichthouder op het veldwerk en inspecteur van de kwaliteit van het proces
van gegevensverzameling.
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Afbeelding 7: Architectuur van de gegevensverzameling binnen de architectuur van de gegevensverzameling in België

De rol van de dienst dataverzameling wordt ondersteund door export die ‘s nachts gebeurt naar SAS
vanuit de DB2 LUW-database (webdagboek) en de Blaise databases (via Blaise2DWH
programmering, ontwikkeld door het DWH team) . Om de offline respons en input te evalueren, moet
de dienst die de gegevens verzamelt, vertrouwen op de voortdurende transmissie van papieren
dagboeken zodat deze gecodeerd kunnen worden. Naar de gangbare “good practices” hebben de
enquêteurs tot een maand na het einde van de referentieperiodes de tijd om alle documenten terug
aan Statbel te bezorgen.
Samen
met
de
SAS-outputs
worden
er
Excel-bestanden
gemaakt
om
(per
groep/mailinglijst/betalingslijst) het veldwerk te volgen. De gegevensverzamelingsfase eindigt
wanneer alle gegevens verzameld zijn en ze een eerste kwaliteitscontrole hebben ondergaan. Deze
kwaliteitscontrole is nodig om de enquêteurs uit te betalen en de huishoudens een vergoeding toe
te kennen.

2.2.6

Gegevensverspreiding

Bij deze stap worden nieuwe variabelen gegenereerd zoals leeftijdsgroepen of opleidingsniveau.
Nadat de gegevensinvoer is voltooid en de validatie is gedaan, kan gestart worden met het genereren
van nieuwe variabelen. De nieuwe variabelen zullen gespecificeerd worden in SAS en voor elk
huishouden zullen dezelfde variabelen gegenereerd worden.
Voor de berekening van de gewichten zullen de gegevens gedeeld worden met de methodologen. De
gewichten/extrapolatiefactoren zullen berekend worden met behulp van het EAK-universum. De
gewichten worden samengevoegd tot de uiteindelijke dataset.
De verdere verwerking van de gegevens gebeurt in SAS. Voor het HBO zijn er bijna 50 verschillende
geaggregeerde tabellen gepubliceerd op onze website (Statbel, 2019). Ook voor het TUS zijn er
geaggregeerde gegevens beschikbaar gesteld op onze website (Statbel, 2021).
De voltooide datasets kunnen gebruikt worden voor verdere analyse en aan onderzoekers die daarom
verzoeken en voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden zal een bestand voor wetenschappelijk
gebruik worden verstrekt.
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3

Herdefinitie van flows

3.1

Harmonised European Time Use Surveys - richtlijnen

Sinds 2000 promoot Eurostat tijdsbestedingsonderzoeken in zijn lidstaten en in geassocieerde
landen. Vandaag worden vergelijkbare datasets van meer dan 20 landen verzameld, waarbij
gegevens worden verzameld in twee datarondes. De eerste versie van de richtlijnen werd
gepubliceerd in 2000 en werd herzien in 2008 en 2018/2020 (Eurostat, 2000) (Eurostat, 2008)
(Eurostat, 2020). De richtlijnen hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende drie elementen:
Tabel 1: Elementen van de HETUS-richtlijnen
1

Steekproef

2

Referentiedagen

3

Enquêteformulieren

•
•
•
•
•
•

Afbakening populatie
Huishoudens: alle inwoners van 10 jaar en ouder
Waarnemingsperiode: één weekdag en één weekenddag
Veldwerkperiode: één jaar
Huishoudvragenlijst / Individuele vragenlijst
Tijdsbestedingsdagboekje

Beide enquêteformulieren maken deel uit van de opzet van het onderzoek aan de hand van een
tijdsbestedingsdagboekje, maar het is het tijdsbestedingsdagboekje als zodanig dat centraal staat
in het moderniseringsinitiatief. Voor elke stap binnen het onderzoek aan de hand van een
tijdsbestedingsdagboekje is de tussenkomst van een enquêteur noodzakelijk.

3.1.1

Huishoudenquête en individuele enquête

In de richtlijnen worden de kernvragen en de facultatieve vragen besproken, alsook hun verband
met andere Europese onderzoeken. De huishoudvragenlijst is gericht aan de referentiepersoon
binnen het huishouden en de rubrieken hebben betrekking op de samenstelling van het huishouden,
het voorzien van kinderopvang, de woon- en levensomstandigheden, het bezit en gebruik van zaken
als een televisie en een wasmachine, de uitvoering van weinig voorkomende/productieve activiteiten
zoals het bouwen van een huis of het kweken van planten en het fokken van huisdieren, de bronnen
en het bedrag van het inkomen en eventuele hulp aan het gezin.
De individuele vragenlijst wordt voorgelegd aan elk gezinslid van 10 jaar en ouder en begint met
vragen over het beroepsleven van de respondent (eerste en tweede baan). Ook worden er vragen
gesteld over de tijd die aan het werk besteed wordt en het inkomen dat daaruit wordt verkregen.
Een deel is gewijd aan mensen zonder betaald werk. Voorts verzamelt deze vragenlijst informatie
over het opleidingsniveau van de respondent volgens de ISCED-classificatie. Verder in de vragenlijst
staan vragen over de gezondheidstoestand van de respondent en of hij/zij een opgejaagd gevoel
heeft. De rest gaat over biografische informatie van de respondent, maar ook over het al dan niet
hebben van een rijbewijs.

3.1.2

Tijdsbestedingsdagboekje

Het tijdsbestedingsdagboekje wordt gekenmerkt door zijn vormgeving, de variabelen, de Activity
Classification List en de verschillende parameters die essentieel zijn bij de gegevensverzameling via
het tijdsbestedingsdagboekje. Landen hebben laten zien dat zij inventief omgaan met deze
standaarden om beter aan te sluiten bij het materiaal van hun NSI, of om de bereidheid van de
respondent om zich te registreren, te ondersteunen. In het algemeen wordt aan de hand van het
tijdsbestedingsdagboekje de activiteit vastgelegd die wordt verricht (primair en secundair) en de
context van de activiteit (ruimtelijke, sociale en temporele dimensie). Variabelen kunnen
onafhankelijk van elkaar worden ingevuld en meer dan één tijdslot overspannen. Dit wordt meestal
aangegeven door een neerwaartse lijn te trekken over alle betrokken tijdssloten.
De input in platte tekst moet door post-codeurs omgezet worden in elektronische codes. Om dit
proces te standaardiseren/harmoniseren, vertrouwen de codeurs op de Activity Classification List of
ACL.
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Alle elementen samen bepalen de aanpak van het tijdsbestedingsdagboekje. De richtlijnen waren
ook een basisingrediënt van de Survey on Time Use Survey Innovative Tools and Sources.
Tabel 2: kenmerken van papieren tijdsbestedingsdagboekjes volgens de HETUS-richtlijnen
Vormgeving

Variabelen

Activity
Classification
List (ACL)

Parameters

Boekje in A5-formaat, legt 3 uur per pagina vast in tijdslots van 10 minuten
in totaal 8 pagina's om een hele dag te bestrijken
één dag wordt neergeschreven in 144 tijdslots (24 x 6)
per dag wordt een extra pagina toegevoegd met vragen over bv. het al dan niet gehaast zijn of
wat voor soort dag het is
•
inclusief een inleiding en richtlijnen voor de respondenten. Een tijdsbestedingsdagboekje voor
2 dagen telt 20 tot 24 bladzijden (recto verso).
Informatie over:
•
de hoofdactiviteit en de secundaire activiteit
•
de plaats of het vervoermiddel
•
de sociale context van de activiteit: wat mensen doen en waar ze zijn, wordt neergeschreven
in de eigen bewoordingen van de respondent. De vraag ‘met wie’ wordt gesteld via een vraag
met meerdere mogelijke antwoorden en aankruisvakjes.
Sinds de laatste ronde zijn er nog twee variabelen toegevoegd:
•
het gebruik van een computer of internet (aankruisen ja/nee),
•
een indicator voor het welzijn werd toegevoegd aan de vragenlijst voor aan het einde van de
dag. Daarbij wordt gevraagd of de referentiedag aangenaam of onaangenaam was (schaal 1 tot
5).
De HETUS-codelijst gaat tot 3 cijfers, en voorziet dus in een classificatie op 3
niveaus met op het meest algemene niveau in totaal 10 groepen van activiteiten:
0. Lichaamsverzorging
1. Werkgelegenheid
2. Studie
3. Huishoudelijke en familiale zorg
4. Vrijwilligerswerk en vergaderingen
5. Sociaal leven en entertainment
6. Sport en buitenactiviteiten
7. Hobby’s en het gebruiken van computers
8. Massamedia
9. Verplaatsen en overig tijdsgebruik
•
Op het tweede niveau: 34 categorieën, op het derde niveau: 116 categorieën
•
Sommige landen opteerden voor een vierde niveau
•
Informatie over hoe de contextvariabelen te digitaliseren: computer/pc, met wie, locatie en
vervoermiddel en de tevredenheid over de activiteit.
Cluster
•
Individu en huishoudens
•
leden van het huishouden vullen dezelfde dagen in
Duur van het veldwerk
een jaar
Waarnemingsperiode
Eén weekdag en één weekenddag
Graad van precisie
10 minuten
Registratiefocus
continu
Inputmethode
eigen verwoordingen
Activiteitenlijst
Postcodering
Contextvraag
standaard voor alle activiteiten
Kwaliteit
•
gecontroleerd door enquêteur
•
na coderingsfase
•
•
•
•
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3.2

Enquête naar innovative tools en bronnen voor de TUS

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt in 2011, toen in het “Wiesbaden Memorandum” werd
opgeroepen tot betere informatie over tijdsbesteding en huishoudbudgetten (DGINS, 2011). Om de
kwaliteit en de betrouwbaarheid van de registratie te verbeteren, moet enerzijds de participatiegraad
verhoogd worden en anderzijds de registratielast verlaagd worden. Een manier om deze strategie te
ondersteunen is het ontwikkelen/gebruiken van moderne tools en het opnemen van nieuwe
informatiebronnen.
Met dit specifieke onderzoek wilde Eurostat een overzicht krijgen van de expertise van de lidstaten
op het gebied van tijdsbestedingsonderzoeken. Het onderzoek bestond uit 3 delen: vroegere en
huidige expertise, toekomstige belangstelling en een inventaris van innovatieve tools en bronnen die
door de lidstaten zijn ontwikkeld en worden gebruikt. De inventaris is online beschikbaar en omvat
ook het MOTUS softwareplatform (Eurostat, 2021).

3.2.1

Expertise op het gebied
tijdsbestedingsonderzoek

van

gegevensverzameling

voor

Onderstaande afbeelding toont een brede belangstelling voor TUS-onderzoeken in het algemeen.
Ondanks deze bereidheid om te reageren, is het verschil in expertise vrij groot, zoals blijkt uit de
onderstaande afbeelding.
Afbeelding 8: Expertise van de landen op het gebied van tijdsbestedingsonderzoeken tot nu toe

Drie respondenten hebben nooit eerder gegevens over tijdsbesteding verzameld en voor twee
respondenten was de laatste gegevensverzameling meer dan 10 jaar geleden. Vijf instellingen
hebben een recentere ervaring, d.w.z. dat de laatste gegevensverzameling dateert van niet meer
dan 10 jaar geleden.
Op het moment dat de antwoorden van het onderzoek werden verzameld, Q1 2018, waren twee
instituten in het veld bezig met het verzamelen van gegevens over tijdsbesteding, terwijl 11 andere
instituten binnen de komende 2 jaar een nieuwe gegevensverzameling zouden uitvoeren. 11
deelnemers aan de studie, waaronder België, gaven aan dat het zeer waarschijnlijk was dat zij binnen
2 tot 5 jaar een nieuw tijdsbestedingsonderzoek zouden uitvoeren.
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3.2.2

Toepassing van de HETUS-richtlijnen

In de HETUS-richtlijnen worden enkele aanbevelingen gegeven om de gegevensverzameling vooraf
te harmoniseren en de vergelijkbaarheid van de resultaten te verbeteren. Zoals weergegeven in de
onderstaande afbeelding, werd in het onderzoek gevraagd naar de toepassing van zes parameters
tijdens de meest recente gegevensverzameling. De landen die nooit een TUS hebben uitgevoerd,
werden uitgesloten.
Afbeelding 9: Aanbeveling van parameters tijdsbestedingsdagboekje in HETUS-richtlijnen

Uit de resultaten blijkt dat de HETUS-aanbevelingen in vrij grote mate aanvaard worden. Bijna alle
gegevensverzamelingen omvatten de registratie van een primaire en secundaire activiteit, samen
met input over de context van de activiteit. Het vaste tijdsinterval van 10 minuten wordt ook door
een grote groep toegepast. Voor ten minste 3 van de 6 parameters werden de HETUS-richtlijnen
grotendeels gevolgd. Dit geldt in grote mate ook voor de volgende twee parameters: de activiteiten
werden meestal in eigen bewoordingen genoteerd en met een continue registratiemethode als
strategie.
De HETUS-aanbeveling om één weekdag en één weekenddag te verzamelen is met minder dan 50%
de enige parameter die niet grondig werd gevolgd. Naast de HETUS-aanbeveling van één weekdag
en één weekenddag hield één organisatie een dagboek bij van 1 dag en twee organisaties een
dagboek van 2 opeenvolgende dagen. drie organisaties hielden een dagboek bij van 3 dagen (één
weekdag en twee weekenddagen, of omgekeerd), vijf organisaties hielden een dagboek bij van 7
dagen en nog eens vijf hielden een dagboek bij gedurende een nog langere periode.
De variatie in de waarnemingsperiode wordt vermoedelijk vertekend door het expertiseniveau.
Oudere studies correleren meer met de 2-daagse aanpak van HETUS. De recente studies verzamelen
meer referentiedagen per respondent om een grotere interpersoonlijke variantie vast te leggen.
Statbel heeft alle zes HETUS-aanbevelingen in de vorige drie golven gevolgd. In de komende golf
zullen vijf van de zes tijdsbestedingsparameters gevolgd worden, zoals aanbevolen. Er zal alleen
afgeweken worden van de parameter ‘1 weekdag/1 weekenddag’. Statbel zal streven naar een
gegevensverzamelingsperiode van één week om het aantal verzamelde huishoudens te verminderen
en een maximale interpersoonlijke variantie te verkrijgen.

3.2.3

Gebruik van moderne technieken voor gegevensverzameling

Een ander niveau van expertise betreft het gebruik van moderne technieken voor
gegevensverzameling. 15 landen hebben enkel expertise op het gebied van de traditionele
technieken voor gegevensverzameling (P&P, PAPI, CAPI, CATI, CAWI). 19 organisaties zijn van plan
gebruik te maken (of maken reeds gebruik) van een applicatie voor desktop, web of mobiele telefoon
om tijdsbestedingsgegevens te verzamelen, en/of om aangesloten apparaten/sensoren in hun
verzamelstrategie op te nemen. In België werd voor de gehele gegevensverzameling van het TUS
uitsluitend gebruik gemaakt van P&P. Voor het HBO heeft Statbel in 2012 een webapplicatie
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ontwikkeld voor de verzameling van de uitgaven en sinds 2014 maakt ze gebruik van een CAPIprogramma voor de verzameling van de onderzoeksgegevens.
Afbeelding 10: Interesse in het gebruik van moderne technieken voor gegevensverzameling

Uit de cirkeldiagrammen blijkt de belangstelling voor het gebruik van web- en mobiele applicaties,
en dit in tegenstelling tot het gebruik van een desktopapplicatie. Om deze applicaties te kunnen
gebruiken, wordt de smartphone als het belangrijkste apparaat beschouwd. Toch wordt ook bij 80%
van de antwoorden het belang aangegeven van een computer en/of tablet. Het voorziene gebruik
van een wearable is eerder bescheiden (1/3de).
De toekomst van tijdsbestedingsonderzoek is online. Daarom werden er in het volgende deel van de
vragenlijst vragen gesteld over de toekomstige vereisten voor een gegevensverzamelingstool.
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3.2.4

Het opzetten van een tool voor gegevensverzameling

Met het oog op toekomstige TUS-gegevensverzamelingen werd in de vragenlijst aandacht besteed
aan de samenstelling van de steekproef, de opzet van het veldwerk en de parameters voor het
tijdsbestedingsdagboekje. Al deze verschillende aspecten bepalen de kwaliteit van een
gegevensverzamelingstool.
Het belangrijkste is een applicatie te verkrijgen om via een applicatie online en offline gegevens over
het tijdsbestedingsdagboekje te verzamelen. Een meerderheid van de NSI’s zou ook vragenlijsten
willen verzamelen via een applicatie. Er is minder belangstelling voor een tool die ook nuttig zou zijn
voor de communicatie met de respondent, voor de follow-up van het veldwerkproces, voor de
ondersteuning van de aanleg van de database (inclusief kalibratie en metadata) en voor de
ondersteuning van de analyse van de gegevens.
De parameters van een dagboek zijn gekoppeld aan vier verschillende elementen:
1.
2.
3.
4.

duur
precisie
inhoud
kwaliteit

Wat de duur betreft, blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid nog steeds opteert voor een
weekdag en een weekenddag als waarnemingsperiode voor toekomstige gegevensverzamelingen.
Een andere groep is daarentegen voorstander van een registratie van zeven dagen en zelfs langer
om de periodes voor het verzamelen van dagboekgegevens te synchroniseren met het HBO.
Het belangrijkste onderwerp in verband met precisie is de registratiemethode, waarbij een
combinatie van methoden volgens de respondenten de weg vooruit lijkt te zijn. De methoden waren:
retrospectief, continu (de grootste favoriet) en time tracking. De continue aanpak is de huidige
HETUS-aanbeveling waarbij de respondenten wordt gevraagd het dagboek in te vullen vlak voor het
einde van een activiteit/begin van de volgende activiteit (Eurostat, 2020).
Een derde element is de inhoud en gaat over de vraag of een vooraf gedefinieerde activiteitenlijst
(Activity Coding List, ACL) al dan niet deel kan uitmaken van de dagboekopzet, en of aan alle
geregistreerde activiteiten al dan niet dezelfde contextvragen moeten worden gekoppeld, of dat deze
van activiteit tot activiteit kunnen verschillen. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat een
vooraf gecodeerde activiteit beter past bij een online applicatie, maar dat open registratie toch
mogelijk moet zijn. Ook worden de vragen over de specifieke context als een meerwaarde
beschouwd.
De kwaliteitsbeoordeling gaat vooral over wanneer en hoe, en wie de kwaliteitsbeoordeling moet
uitvoeren. Uit de resultaten blijkt dat de respondent geïnformeerd zou moeten worden over
problemen tijdens en na de referentiedag (periode), maar met de optie om de gegevensinvoer te
corrigeren/verbeteren.
Om meer grip te krijgen op de samenstelling van deze parameters in een
tijdsbestedingsdagboekje, werd in de vragenlijst een bepaalde configuratie voorgesteld:
•
•
•

echt

een vooraf gedefinieerde activiteitenlijst, ingedeeld in 3 (of 2) niveaus, met gedetailleerde activiteiten en bijbehorende
codes;
een combinatie van selecteren en zoeken (en de mogelijkheid tot typen en/of spraakherkenning);
een specificatie van andere activiteiten in een open kader via typen en/of spraakherkenning.
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3.3

Herbruikbaarheid van componenten

Statbel heeft een grote belangstelling voor het feit dat in MOTUS de beschikbare
onderzoekscomponenten (her)gedefinieerd kunnen worden binnen het platform zelf. Tegelijkertijd
kan het platform binnen een bepaalde context de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit
van de gegevens verzekeren.
Op die manier kan een NSI enquêtevragenlijsten, tijdsbestedingsdagboekjes, op activiteiten
gebaseerde vragenlijsten en communicatiestrategieën ontwikkelen binnen hetzelfde platform, wat
de gebruiksvriendelijkheid verhoogt. Vervolgens kunnen alle onderzoekselementen gecombineerd
worden tot een geautomatiseerde flow. Eenmaal geconfigureerd, verloopt de onderzoeksflow
automatisch, inclusief de communicatie met de respondenten.
Het is duidelijk dat de HETUS-richtlijnen de grenzen aangeven waarbinnen vergelijkbare TUSgegevens verzameld moeten worden voor het Europees Statistisch Systeem (ESS) (Eurostat, 2020).
Dit betekent dat wij de componenten van MOTUS zullen gebruiken om het TUS-ecosysteem te
programmeren zoals het gekend is uit de HETUS-richtlijnen. Voor het e-dagboek betekent dit het
opstellen van:
 een huishoudrooster,


een huishoudenquête,



een individuele pre-enquête,



een tijdsbestedingsdagboekje,



extra vragen gelinkt aan de ingevulde referentiedag,



een individuele na-enquête.

De HETUS-richtlijnen zijn echter op pen en papier gericht, terwijl het moderniseringsproces voor het
TUS gericht is op het online verzamelen van tijdsgegevens via web- en mobiele toepassingen en het
gebruik van andere gegevensbronnen. Wat dat betreft, houden we ook rekening met de resultaten
van de vragenlijst over hulpmiddelen en bronnen, zoals hierboven aangegeven, om tot een HETUS
e-dagboek te komen. Dit hangt voornamelijk samen met de verschillende parameters van het edagboek, zoals het aantal referentiedagen, de duur van de observatieperiode, het begin van de
dagcyclus, ...
Een extra taak die werd opgenomen was de vertaling van de Activity Classification List (ACL) van de
HETUS-richtlijn. De ACL is gericht op codeurs. Om naar een online Activity Classification List, gericht
op respondenten, te gaan, is het gebruik van tags of een 'vierde niveau' onderliggend aan de ACL
nodig. Hieruit blijkt opnieuw het hergebruik van componenten.

3.3.1

Onderzoeksflow algemeen onderzoek

Een van de belangrijkste kenmerken van MOTUS is dat het platform online gegevensverzameling via
geautomatiseerde processen ondersteunt. De voorgestelde onderzoeksflow bespreekt de
verschillende fases die de respondenten moeten doorlopen om hun deelname succesvol af te ronden.
De onderzoeksflow houdt ook rekening met de verschillende acties en communicaties die deel
uitmaken van elke fase. De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de onderzoeksflow in
MOTUS die Statbel heeft voorbereid voor het volgende nationale TUS. Voor elk onderzoek (en ook
voor elk land) kan deze flow anders zijn, aangezien deze is opgebouwd uit modulaire componenten.
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Afbeelding 11: Onderzoeksflow zoals bepaald door Statbel
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Tabel 3: Toelichting over de onderzoeksflow zoals bepaald door Statbel
Fase
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Toelichting
Respondenten inlezen
Om de respondent uit te nodigen deel te nemen aan het onderzoek, moet MOTUS de
contactgegevens van de respondent kennen, en meer in het bijzonder het e-mailadres. In het beste
geval wordt ook andere achtergrondinformatie verstrekt.
Opties
•
Een bestand met respondenten uploaden
•
Voer de respondenten in via een API-link
Actie
Zodra de respondenten aan de studie zijn gekoppeld, gaan zij automatisch naar
de volgende fase
Uitnodiging tot deelname sturen
Een automatische uitnodiging aan de respondent wordt via e-mail verzonden. Deze e-mail bevat
informatie over het project en contactgegevens, maar vooral ook de credentialen om aan het
onderzoek deel te nemen en de informatie over hoe deel te nemen via de web- en/of mobiele
applicatie.
Communicatie
•
Uitnodigingsmail versturen (1)
•
Herinneringsmail versturen (1)
•
Herinneringsmail versturen
Actie
Als u ingelogd bent, gaat u door naar de volgende fase.
Huishoudvragenlijst invullen
Het invullen van de huishoudvragenlijst. De huishoudvragenlijst is gebaseerd op de HETUSrichtlijnen.
Communicatie
•
Bedankmail sturen na voltooiing van de vragenlijst
•
E-mail versturen om verder te gaan met invullen van vragenlijst (1)
•
E-mail versturen om verder te gaan met invullen van vragenlijst (2)
Actie
Ga na voltooiing door naar de volgende fase
Individuele vragenlijst invullen
Het invullen van de individuele vragenlijst. De individuele vragenlijst is gebaseerd op de HETUSrichtlijnen.
Communicatie
•
Bedankmail sturen na voltooiing van de vragenlijst
•
E-mail versturen om verder te gaan met invullen van vragenlijst (1)
•
E-mail versturen om verder te gaan met invullen van vragenlijst (2)
Actie
Ga na voltooiing door naar de volgende fase
Toewijzing van de periodes van het tijdsbestedingsdagboekje
Een toewijzingsalgoritme bepaalt welke referentiedagen ingevuld moeten worden. De respondent
wordt via een e-mail op de hoogte gebracht van deze referentiedagen.
Communicatie
E-mail versturen met in te vullen referentiedagen
Actie
Ga na allocatie door naar de volgende fase
Pauze voor referentieperiode 1
Wachttijd en verstrekken van (extra) informatie aan de respondent.
Communicatie
Eén dag voor de eerste referentiedag e-mail versturen
Actie
Pauzefase tot toegang tot het tijdsbestedingsdagboekje
Tijdsbestedingsdagboekje periode 1
Het invullen van een dagboek van 1 dag start vanaf 4 uur 's morgens en er is een
registratievoorwaarde van 24 uur (begin eerste activiteit tot einde laatste activiteit > 24 uur). De
respondenten registreren hun activiteiten (primair en secundair) met behulp van de Online Activity
Classification List. De begin- en eindtijd van de activiteiten worden bepaald door de respondent.
Bovendien beantwoorden de respondenten extra contextvragen. De contextvragen verschillen
naargelang het al dan niet om een vervoersactiviteit gaat.
Communicatie
•
E-mail versturen met instructies voor het tijdsbestedingsdagboekje
•
Bericht sturen na voltooiing van de eerste 12 uur
•
Bericht sturen als er 12 uur lang geen logs zijn
•
E-mail versturen indien niet gestart na één dag
•
E-mail versturen indien niet gestart na twee dagen
Actie
Ga na voltooiing door naar de volgende fase
Evaluatievragenlijst tijdsbestedingsdagboekje periode 1
Het invullen van de evaluatievragenlijst voor de eerste referentieperiode. De huishoudvragenlijst is
gebaseerd op de HETUS-richtlijnen.
Communicatie
•
Bedankmail sturen na voltooiing van de eerste dag
•
E-mail versturen om verder te gaan met het invullen van de vragenlijst
Actie
Ga na voltooiing door naar de volgende fase
Pauze voor referentieperiode 2
Wachttijd en verstrekken van (extra) informatie aan de respondent.
Communicatie
Eén dag voor de tweede referentiedag e-mail versturen
Actie
Pauzefase tot toegang tot het tijdsbestedingsdagboekje
Tijdsbestedingsdagboekje periode 2
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11

12

3.3.2

Het invullen van een dagboek van 1 dag start vanaf 4 uur 's morgens en er is een
registratievoorwaarde van 24 uur (begin eerste activiteit tot einde laatste activiteit > 24 uur). De
respondenten registreren hun activiteiten (primair en secundair) met behulp van de Online Activity
Classification List. De begin- en eindtijd van de activiteiten worden bepaald door de respondent.
Bovendien beantwoorden de respondenten extra contextvragen. De contextvragen verschillen
naargelang het al dan niet om een vervoersactiviteit gaat.
Communicatie
•
Bericht sturen na voltooiing van de eerste 12 uur
•
Bericht sturen als er 12 uur lang geen logs zijn
•
E-mail versturen indien niet gestart na één dag
•
E-mail versturen indien niet gestart na twee dagen
Actie
Ga na voltooiing door naar de volgende fase
Evaluatievragenlijst tijdsbestedingsdagboekje periode 2
Het invullen van de evaluatievragenlijst voor de tweede referentieperiode. De huishoudvragenlijst is
gebaseerd op de HETUS-richtlijnen.
Communicatie
•
Bedankmail sturen na voltooiing van de eerste dag
•
E-mail versturen om de respondent eraan te herinneren voortdurend
activiteiten te melden
•
E-mail versturen om de respondent te bedanken dat hij de eerste 12 uur
heeft voltooid
Actie
Ga na voltooiing door naar de volgende fase
Bedankscherm
De deelname is voltooid.
Communicatie
Bedankmail sturen
Actie
De respondent laten stoppen na 2 dagen

Mogelijkheid tot meerdere talen

Een ander sterk punt van MOTUS is de mogelijkheid om meerdere talen in te stellen. Het onderzoek
kan in meerdere talen opgezet worden, en de respondent kan de taal kiezen. Tijdens de periode
waarin de gegevens worden verzameld, kan de respondent de taal veranderen. De voorkeur wordt
onthouden. Als de taalvoorkeur van de respondent voor het begin van het onderzoek bekend is, zijn
alle instellingen meteen ingesteld. Deze informatie kan uit de browsertaal, de installatietaal van het
apparaat of een administratieve voorkeur (of zelfs een administratieve verplichting) gehaald worden.
Wanneer de taalvoorkeur niet gedetecteerd kan worden, wordt de standaardtaal aan de respondent
getoond.
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4

Elektronische gegevensverzameling

Sinds 2017 werkt Statbel met representatieve panels voor de EAK (Termote, 2018). Sinds 2012 was
het HBO gekoppeld aan de Enquête naar de Arbeidskrachten, waarbij respondenten voor het HBO
werden geworven aan het einde van de EAK. Als gevolg van de daling van het aantal respondenten
van de EAK sinds het opzetten van het panel, moet het HBO sinds 2018 een beroep doen op ten
minste 3 bronnen om respondenten/huishoudens op te nemen: de Enquête naar de Arbeidskrachten,
de vorige HBO-golf en een nieuwe trekking uit het bevolkingsregister (Sabbe K. V., 2019). Deze
veranderingen hebben een aantal gevolgen:


Er is geen mogelijkheid om het TUS in 2021 aan een ander onderzoek te koppelen.



Voor het HBO is er nood aan de mogelijkheid om op een nieuwe manier een steekproef te trekken.

Omdat er in België nog geen databank met e-mailadressen beschikbaar is, moet de eerste
uitnodiging aan de huishoudens om deel te nemen aan een dagboekonderzoek nog per brief via de
post worden verstuurd. Er moet rekening gehouden worden met een aantal specificaties:


Hoe kunnen respondenten overgehaald worden om deel te nemen aan een dagboekonderzoek?



Hoe nodig je hen uit om alleen online deel te nemen (via een webapplicatie of mobiele applicatie)?



Wat met respondenten die de mogelijkheid of de kennis niet hebben om digitaal deel te nemen?

Met al deze kennis werd een testomgeving opgezet voor alle leden van de task forces en werkgroepen
van TUS en HBO binnen de Europese Unie. In totaal werden 157 NSI-werknemers uitgenodigd om
de testapplicaties van MOTUS te evalueren. De testrespondenten werden door de verschillende
stappen van het tijdsbestedingsonderzoek geleid met een huishoudvragenlijst, een individuele
vragenlijst, een tijdsbestedingsdagboekje voor één dag en een vragenlijst voor aan het einde van de
referentiedag. Na de test werden de respondenten gevraagd de evaluatievragenlijst in te vullen.

4.1

Evaluatie van de tool, getest door de respondenten

In de evaluatievragenlijst werd aan de testpersonen gevraagd om opmerkingen (zowel positief als
negatief) en beoordelingen te geven op 4 verschillende gebieden: de inhoud, de vormgeving, de
functionele kwaliteiten en de niet-functionele kwaliteiten.
Tabel 4: Informatie over de uitnodigingsfase van de piloottest van MOTUS
Wanneer
16 maart 2020

Wie
Aantal
Statbel & Destatis
3
MOTUS update naar v4 op 8 april
15 april 2020
Statbel
37
15 april 2020
Destatis
7
16 april 2020
IATUR
5
16 april 2020
TF/WG TUS & HBO
103
16 april 2020
Sogeti
2
Landen met deelnemende respondenten
Albanië / [Australië] / Oostenrijk / België / Bosnië en Herzegovina / Bulgarije / [Chili] /
Denemarken / Finland / Frankrijk / Duitsland / Hongarije / Italië / Letland / Malta / NoordMacedonië / Noorwegen / Polen / Portugal / Roemenië / Servië / Slowakije / Slovenië / Zweden /
Nederland / Turkije
Landen met respondenten die wel de test maar niet de evaluatievragenlijst hebben
ingevuld
Estland / Ierland / Luxemburg / Spanje
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4.1.1

Socio-demografische en werkgerelateerde informatie

De respondenten zijn verdeeld over 4 gedefinieerde leeftijdsgroepen: <30 jaar oud, van 30 tot 40
jaar oud, van 40 tot 50 jaar oud en 50 jaar en ouder, zoals weergegeven in de onderstaande
afbeelding. Behalve in de eerste categorie zijn de leeftijdsklassen min of meer gelijk
vertegenwoordigd in de piloottest. Wat het geslacht betreft, blijkt uit de afbeelding dat meer mannen
dan vrouwen de evaluatievragenlijst hebben ingevuld.
Afbeelding 12: Opsplitsing van de testrespondenten volgens leeftijd en geslacht

In de onderstaande afbeelding wordt het verschil in expertise op het vlak van
tijdbestedingsonderzoek weergegeven. Ze laat een verschil zien tussen respondenten met een grote
expertise op het gebied van tijdsbestedingsonderzoek en respondenten met ten hoogste een matige
expertise op dat gebied.

Afbeelding 13: Opsplitsing van de testrespondenten volgens expertise op het gebied van tijdsbestedingsonderzoek

Er werden 65 evaluatievragenlijsten ingevuld. In totaal hebben respondenten van 28 verschillende
NSI’s deelgenomen aan de test. Uit de resultaten van de vragenlijst bleek dat inhoud, vormgeving
en het technisch karakter hand in hand gaan. In het algemeen werd een gemiddelde score van 4,18
op 5 gegeven door alle respondenten die de testapplicatie voltooiden.
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4.1.2

Beoordeling van de kwaliteiten van de MOTUS-applicatie

Onderstaande afbeelding geeft de gemiddelde score weer voor de inhoud en de vormgeving van de
applicatie. Op basis van de mening van alle respondenten wordt een 3,95 op 5 gegeven voor de
inhoud en een 4,19 op 5 voor de vormgeving van de applicatie. De werknemers van Statbel gaven
met 3,77 op 5 een lagere score aan de inhoud in vergelijking met de 4,09 op 5 die de andere NSIwerknemers gaven. Voor de vormgeving van de applicatie waren de scores respectievelijk 4,09 vs.
4,29 op 5.
Afbeelding 14: Beoordeling door de testrespondenten over de inhoud en de vormgeving

De technische aspecten van de applicatie werden door de werknemers van Statbel en de anderen
met dezelfde waardering beoordeeld (4,06 gemiddeld, 4,02 door de werknemers van Statbel en 4,09
door de anderen). Er werd een groter verschil vastgesteld voor de niet-functionele kwaliteiten (4,15
gemiddeld, 4,03 voor de werknemers van Statbel en 4,24 voor de anderen). Voor elke beoordeling
gaf de meerderheid van de respondenten een 4 op 5.
Afbeelding 15: Beoordeling door de testrespondenten

Beoordeling door de testrespondenten over de functionele, bruikbaarheids-, toegankelijkheids-,
compatibiliteits-, prestatie- en privacykwaliteiten

4.1.3

Algemene beoordeling van de applicatie

Aan het eind van de evaluatievragenlijst, wanneer alle technische en niet-technische componenten
waren geëvalueerd, werd de respondent gevraagd de mobiele applicatie en de webapplicatie
afzonderlijk te evalueren alsook MOTUS in het algemeen. De mobiele applicatie vertoonde een
interessante variatie tussen de werknemers van Statbel en van de andere NSI's: 3,82 vs. 4,20 en
een totaal gemiddelde van 4,08. Deze kloof wordt gedicht voor de webapplicatie die een totaal
gemiddelde van 4,15 kreeg (4,11 vs. 4,17).
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Afbeelding 16: Beoordeling door de testrespondenten over de mobiele app en de webapp

Het effect van de mobiele app is merkbaar in de algemene MOTUS-beoordeling en scoort gemiddeld
4,18 op 5. De werknemers van Statbel gaven een score van 4,01, terwijl de anderen een score van
4,27 op 5 gaven.
Afbeelding 17: Beoordeling door de testrespondenten over de MOTUS-app (algemeen)

In het vervolg van het verslag ligt de nadruk op de opmerkingen. Daarom splitsen we de resultaten
niet meer op tussen werknemers van Statbel en andere NSI-testrespondenten.
Desalniettemin werden er enkele zeer belangrijke opmerkingen gemaakt en niet in het minst werden
deze opmerkingen gemaakt over het meest nieuwe onderdeel van de testapplicatie, namelijk het
tijdsbestedingsdagboekje. Hieruit blijkt dat het hoofddoel van de applicatie nog verder ontwikkeld
moet worden, maar ook dat de HETUS-richtlijnen, en vooral de Activity Classification List,
geëvalueerd moeten worden.
Anderzijds bleek uit de antwoorden van de vragenlijst een grote waardering voor de technische
opzet. Deze technische waardering houdt voor een belangrijk deel verband met de operationele
kwaliteiten, die op hun beurt verbonden zijn met het modulaire karakter van de backoffice om
veldwerk te definiëren en uit te voeren.
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4.1.4

Algemene gebruiksinformatie

4.1.4.1

Inzicht in het modulaire karakter

De testrespondenten maakten kennis met het modulaire idee achter MOTUS. Zoals uit de
onderstaande afbeelding blijkt, heeft 78% van de respondenten minstens een 4 op 5 gegeven en
wordt er dus van uitgegaan dat zij de bedoeling van het platform hebben begrepen om componenten
te definiëren en deze componenten in een onderzoeksflow te organiseren om een onderzoek
onafhankelijk van de hulp van een enquêteur te kunnen uitvoeren.
Afbeelding 18: Testrespondenten die bekend zijn met het modulaire idee van MOTUS
3,4

18.

45.

32.

4.1.4.2

Gebruik van de mobiele app & webapp

In de evaluatievragenlijst wordt de respondenten gevraagd welke toestellen zij tijdens de test
gebruikt hebben. Het grootste deel van de testrespondenten gebruikte de webapplicatie om de
vragenlijsten en het dagboek in te vullen. Bijna 30% gebruikte de webapplicatie samen met de
mobiele applicatie. Een kleiner percentage gebruikte alleen de mobiele applicatie. Het gebruik van
beide applicaties hangt waarschijnlijk samen met de opzet van de test, maar een combinatie van
een mobiele applicatie en webapplicatie lijkt op zijn minst essentieel te zijn, ook voor de toekomst
van het verzamelen van officiële statistieken.
Afbeelding 19: Testrespondenten die de mobiele app en/of webapp gebruiken

Bij het testen van de webapplicatie was Google Chrome de populairste browser: meer dan de helft
van de NSI-medewerkers gebruikte deze. Op de tweede plaats stond Firefox met 30%. Applegebruikers hebben de webapp ook via Safari getest. In het algemeen werden voor deze browsers
geen problemen gemeld.
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Respondenten die Internet Explorer gebruikten, ondervonden problemen bij het starten van de
vragenlijst. Zij kregen een "blanco" scherm te zien. Er werd geadviseerd om een andere browser te
gebruiken omdat Internet Explorer sinds 2017 verouderd is en als onveilig wordt beschouwd.
Bijgevolg wordt IE niet ondersteund door MOTUS. Er wordt algemeen aangenomen dat deze browser
zal verdwijnen aangezien deze computers vervangen zullen worden en IE niet meer pre-geïnstalleerd
kan worden. Sommige NSI’s gebruiken IE echter nog steeds als hun standaardbrowser.

4.1.5

Toekomstige ontwikkelingen van MOTUS

Hoewel het TUS wordt beschouwd als de meest valide en betrouwbare methode om de
microgedragselementen van ons dagelijks leven vast te leggen, zorgt de methode voor een hoge
belasting van de respondenten en, als gevolg daarvan, voor een lage responsgraad. Aan de
outputkant, betekent dit een lagere kwaliteit (bv. minder geregistreerde activiteiten) en een
selectieve vertegenwoordiging van de bevolking. Voor NSI’s betekent dit hogere kosten voor het
verzamelen van gegevens.
Om deze trend om te buigen moet het verzamelen van gegevens over tijdsbesteding gemoderniseerd
worden via technologische ontwikkelingen. Deze technologische ontwikkelingen zouden:


de deelname van de respondent moeten verbeteren



andere informatiebronnen beter moeten integreren en



moeten leiden tot een efficiëntere gegevensverzameling voor de lidstaten

Zoals aan de deelnemers van de test wordt meegedeeld, maakt de structuur van MOTUS het mogelijk
om op verschillende manieren persoonlijke gegevens te verstrekken/gebruiken. In de
evaluatievragenlijst werden 3 scenario's gepresenteerd die door de testrespondenten van 1 tot 5
beoordeeld werden. Onderstaande afbeelding toont de resultaten.
Afbeelding 20: Beoordeling door de testrespondenten over het gebruik van persoonlijke gegevens
3.7

1.8

5.6
21.8

10.9

27.8

14.8

18.2

47.3

20.4

9.3
16.7

33.3

20.4

48,1

Alle 3 de cirkeldiagrammen tonen een vrij grote variatie van de opties om:
• Administratieve gegevens op te nemen (bijv. uit het Rijksregister) [Gemiddelde: 3,76 – S.D. 0.981]
• Vroegere onderzoeksinput van de respondent te gebruiken [Gemiddelde: 3,91 - S.D 0,996]
• Om passieve gegevensregistratie te gebruiken via sensoren (bijv. uw locatie wordt opgespoord via de gps op uw telefoon)
[Gemiddelde: 3,39 - S.D 1,250]
Hoewel sommige deelnemers aan de test hun twijfels hebben over het gebruik van administratieve
gegevens of zelfs over het opvragen van eerder door de respondent verstrekte informatie, is toch
meer dan 2/3de voorstander. Voor het gebruik van passieve data (bv. geolocatiegegevens) daalt de
pro-meerderheid tot 54%. Bij alle drie de opties bestaat de groep voorstanders meer uit
respondenten die een 4 op 5 gaven.
In de evaluatievragenlijst werd ook gepeild naar het standpunt ten aanzien van het gebruik van
persoonlijke gegevens en dit met de vraag of de tester "voor of tegen een centrale positie zou zijn
waarbij de respondent controle heeft over zijn eigen gegevens”.
Uit de antwoorden blijkt dat 31% van de testrespondenten volledig voorstander is (score 5) en nog
eens 55% geeft een 4 op 5. Dit element is belangrijk bij het gebruik van externe gegevens en de
deelnemers aan de test lijken dit in sterke mate te onderschrijven.
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4.2

Hetzelfde platform voor TUS en HBO

De correlatie tussen ideeën en innovatie is hoog. Zonder het delen van ideeën en zonder het
organiseren van debatten en reflectie zou er geen vruchtbare bodem voor innovatie zijn.
Een eerste innovatieve aanzet was het evalueren van de huidige kwaliteiten van MOTUS in het licht
van de organisatie van een HBO-gegevensverzameling. Meer concreet waren de onderliggende
vragen: “Welke componenten die reeds beschikbaar zijn in MOTUS kunnen hergebruikt worden voor
het HBO?" en “Welke componenten moeten ontwikkeld worden om in de toekomst het HBO via
MOTUS te kunnen organiseren?".
Om hieraan te beginnen is een gedetailleerd overzicht gemaakt van de verschillende componenten
van MOTUS. Dit overzicht resulteerde in de bevinding dat het platform al een groot aantal elementen
bevat die essentieel zijn voor het verzamelen van HBO-gegevens.
1.

2.

3.

Een van deze elementen is de beschikbaarheid via de componenten om een vragenlijst te definiëren, alsook de
volgende zaken: de communicatie, dagboekparameters, extra talen, een uitnodigingsstrategie, een dashboard voor
de follow-up van het veldwerk en om de datasets te downloaden.
Een ander element is dat ook de task-to-task-functionaliteit, die door de testrespondenten positief werd
beoordeeld, een absolute vereiste is binnen het ecosysteem van het HBO. De HBO-respondenten krijgen ook
vragenlijsten op het niveau van het huishouden en op individueel niveau en moeten een consumptiedagboek
invullen over een langere periode (15 dagen, een maand of zelfs langer). Deze functionaliteit van de taken geeft de
NSI’s de mogelijkheid een gegevensverzameling te organiseren zonder een beroep te moeten doen op een
enquêteur en zo deze dure tussenkomsten (zowel op het vlak van tijd als budget) te beperken.
Een derde en laatste element is dat het TUS en HBO via één en dezelfde (web- en mobiele) applicatie georganiseerd
kunnen worden. De MOTUS-applicatie ontvangt haar inhoud op het moment dat de respondent inlogt. Dit wordt de
“1-to-N strategy” genoemd. Hierdoor is de app zeer flexibel en kan de inhoud op elk moment ge(her)definieerd
worden. Het is zelfs mogelijk om meer dan één onderzoek op te nemen voor dezelfde respondent.

Toch is er ook een grote to-dolijst die vertaald moet worden in het ontwikkelingsverhaal. Deze lijst
omvat het creëren van een HBO-databasestructuur, het creëren van specifieke functionaliteiten voor
het HBO-dagboek, het ontwerpen van een COICOP-classificatiestructuur en de aanpassing van een
dashboardsysteem dat geschikt is voor HBO-doeleinden. In deze lijst wordt ook rekening gehouden
met nieuwe ideeën. Deze ideeën houden verband met het gebruik van externe bronnen en meer
specifiek het gebruik van plug-ins of microservices.
Afbeelding 21: Microservice-architectuur als voorbeeld van een plug-in
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Tijdsonderzoek verzamelt ‘rijke data’, maar het proces van gegevensverzameling is vermoeiend voor
de respondenten, vooral wanneer aan hen wordt gevraagd hun activiteiten in volle actie bij te
houden. Nu er meer wordt overgeschakeld naar online gegevensverzameling en het gebruik van
smartphones en applicaties van de iOS- en Android-platforms toeneemt, is het niet verwonderlijk
dat er nieuwe mogelijkheden worden onderzocht om de registratie door de respondent te verbeteren.
Met het gebruik van microservices wordt MOTUS extra modulair omdat deze services in- en
uitgeplugd kunnen worden, afhankelijk van het onderzoek dat gedefinieerd is in de
onderzoekscomponent van MOTUS. Een voorbeeld voor het HBO is de iCard en het scannen van
kassatickets, voor het TUS de geolocation plugin.
Een iCard is een smartcard om rechtstreeks gegevens te verzamelen van de handelaars, waarbij de
gegevens kunnen worden gebruikt voor het vooraf vullen van de elektronisch dagboek van de
respondenten, zoals te zien is op figuur 22 hieronder.
Affbeelding 22: iCard data als een innovatieve manier voor het collecteren van HBO gegevens

De onderstaande afbeelding toont een visualisatie van een geolocation tracking, en vervolgens van
het bepalingsproces van een geofence. Beide aspecten behoren tot de Gebeurteniscomponent van
MOTUS.
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Afbeelding 23: Output van een geolocation tracking

Afbeelding 24: Het bepalen van een geofence
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4.3

Hoe te werken met het MOTUS-platform als NSI

De WG/TF van het TUS & HBO hebben de criteria besproken waaraan een tool en platform zouden
moeten voldoen. Deze domeinen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Functionaliteit & onderhoudbaarheid
Herbruikbaarheid
Online beschikbaarheid
Bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid & toegankelijkheid
Vergelijkbaarheid van gegevens
Statistische aspecten
Kosten

De eerste vijf vereisten worden gebruikt als richtlijn voor de evaluatie van MOTUS en de methoden
van het TUS en het HBO. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 42 actiepunten die de weg zouden
moeten wijzen naar Trusted Smart Statistics.
Hoewel alle punten essentieel zijn, bevat vooral het eerste criterium de basisingrediënten om van
MOTUS een bruikbare tool voor NSIs te maken voor meerdere onderzoeken. De belangrijkste vraag
is hoe de code beheerd moet worden, zodat het resultaat van de code beschikbaar is voor de NSI’s
en tegelijkertijd de vergelijkbaarheid van de verzamelde gegevens gegarandeerd wordt. Daarbij is
in dit verslag gekeken naar vier verschillende architecturen om MOTUS te implementeren.
Deze vier architecturen zijn:


A - MOTUS als dienst



B - MOTUS als gegevensverzamelaar



C - MOTUS gevirtualiseerd



D - MOTUS native installatie

In totaal krijgen 21 criteria een score met + en - met drie verschillende gradaties (+++/---). Op die
manier biedt het een beoordeling van de kwaliteit van de architectuur. Op basis van al deze criteria
blijkt dat de installatie van een virtuele machine (Architectuur C) het meest veelbelovend is om een
echt platform te verkrijgen dat veel waarde hecht aan deelbaarheid en vergelijkbaarheid. De optie
van een virtuele machine zal ook door Statbel worden gebruikt als de gekozen optie om de volgende
TUS-gegevensverzameling uit te voeren.
Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van Architectuur C, inclusief de positie van
MOTUS als een Docker image. Architectuur C zorgt voor de bouwstenen voor de "industrialisering"
van de MOTUS-software. En zo krijgen NSI’s de flexibiliteit om te kiezen uit de lijst van virtuele
containers en tegelijkertijd de mogelijkheid om eigen oplossingen te ontwikkelen die op elkaar
afgestemd zijn. Vanuit dit perspectief kunnen de NSI's hun eigen onderzoeken uitvoeren.
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Afbeelding 25: Architectuur C - MOTUS gevirtualiseerd

Tabel 5: Beoordeling van de kwaliteit van de architectuur van MOTUS
MOTUS-besturing: opties
A

B

C

D

Criteria:

Volledige
dienstverlening

Gegevensverzameling

Virtuele
applicatie

Native
installatie

Eenvoud

+++

+++

--

---

Stabiliteit

++

+

+++

-

Relationele cohesie

+++

-

+

--

Maturiteit

+++

+

++

---

Efficiëntie

+

+

+++

-

+++

-

+++

---

+

++

++

--

Onderhoudbaarheid
Verantwoordelijkheid
Ondersteuning

+++

+

+++

--

Bruikbaarheid

--

--

++

+++

Geschiktheid

+++

-

+

++

Uitbreidbaarheid

+++

+

+++

---

++

+

+++

---

Schaalbaarheid
Interoperabiliteit

+++

--

+++

--

Beschikbaarheid

+++

+++

+

-

Beveiliging

+

-

++

+++

Vergelijkbaarheid

--

-

+++

---

Landspecifiek

--

+

+++

---

Deelbaarheid

+

-

+++

---

Kostprijs installatie

+++

+++

-

---

Kostprijs update

+++

++

+

--

+

++

+++

---

Legaal
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

MOTUS als platform

Het gebruik van componenten in de backoffice ondersteunt MOTUS in zijn krachtigste troef:
modulariteit. Het is de samenstelling van de componenten, en de keuzes die binnen deze
componenten worden gemaakt, die de werkelijke opzet van een bepaald onderzoek bepaalt. Als
zodanig maakt MOTUS het mogelijk om meerdere wetenschappelijke onderzoeken te definiëren, die
op hetzelfde moment kunnen lopen, zelfs voor dezelfde respondent.
MOTUS ondersteunt de gegevensverzameling online en offline gecombineerd via een mobiele
applicatie (iOS en Android) en online via een webapplicatie (www.motusresearch.io). Respondenten
kunnen het toestel van hun voorkeur gebruiken, aangezien de vormgeving voor beide applicaties
gelijkaardig is en de door de toestellen verzamelde informatie gedeeld en gesynchroniseerd wordt
tussen de toestellen. Gedragsinformatie kan ook opgevangen worden via sensoren in de slimme
apparaten.
De MOTUS-CSPA beschrijft het platform op een conceptueel en logisch niveau. MOTUS is een
softwareplatform dat activiteiten uitvoert in drie verschillende kernfasen van de GSBPM: de bouw-,
verzamelings- en procesfase. Door de CSPA-documentatie zijn de NSI’s en andere belanghebbende
partijen nu geïnformeerd over de mogelijkheden van MOTUS, en wat de input en de resultaten zijn.
Deze informatie is te vinden via een online inventaris van tools en bronnen die door Eurostat is
opgesteld.

5.2

Het testen van MOTUS voor het TUS

Nadat de informatie over MOTUS gedocumenteerd was, was het belangrijk om de kennis te delen.
1.

2.

3.

Eerst werd een prototype van een dagboek voor het TUS gedefinieerd met behulp van de MOTUS-backoffice. Om de
kracht van de MOTUS-backoffice aan te tonen werden landspecifieke variaties ingevoerd. De variaties zitten in de
vragenlijsten en de online activiteitenlijst, maar ook in de afbakening van de periodes van het tijdsbestedingsdagboekje.
Voor België was dit één weekdag en één weekenddag. Binnen dit project werd ook de communicatie naar de
respondenten gedefinieerd.
Daarna was het de bedoeling informatie te verzamelen over zowel de front- als de backoffice van MOTUS en MOTUS als
softwareplatform te evalueren. De omschreven tekortkomingen vereisen verdere softwareontwikkeling of horen meer
thuis in de sfeer van communicatie. MOTUS is ontworpen met oog voor privacy- en beveiligingsvereisten. Toch is het aan
de nationale- en internationale instellingen om hun evaluatie te maken en vervolgens aan het ontwikkelingsteam van
MOTUS om hier op een positieve manier op te reageren.
Met al deze kennis werd een testomgeving opgezet voor alle TF- en WG-leden van het TUS en het HBO. In totaal werden
157 NSI-werknemers uitgenodigd om de testapplicaties van MOTUS te evalueren. De testrespondenten werden door de
verschillende stappen van het tijdsbestedingsonderzoek geleid met een huishoudvragenlijst, een individuele vragenlijst,
een tijdsbestedingsdagboekje voor één dag en een vragenlijst voor aan het einde van de referentiedag. Na de test werd
de respondenten gevraagd de evaluatievragenlijst in te vullen.

In de evaluatievragenlijst werd aan de testpersonen gevraagd om opmerkingen en beoordelingen te
geven op vier verschillende gebieden: de inhoud, de vormgeving, de functionele kwaliteiten en de
niet-functionele kwaliteiten. Er werden 65 evaluatievragenlijsten ingevuld. In totaal hebben
respondenten van 28 verschillende NSI’s deelgenomen aan de test.


In het algemeen werd een 4,18 op 5 gegeven door alle respondenten die de testapplicatie van MOTUS voltooiden.



Gemiddeld scoorde MOTUS 4,02 op 5 als platform. Als respondenten toch twijfels hebben, houdt dit meestal
verband met de aspecten eigendom, architectuur, ontwikkeling, licentie en privacy.



Wat het gebruik van IoT en externe bronnen betreft, twijfelen de testrespondenten meer. Maar tegelijkertijd is er
een hoge gemiddelde waardering van 4,15 op 5 wanneer de respondenten een centrale positie krijgen in de controle
over hun eigen gegevens, wat betekent dat privacy, beveiliging en “going smart” hand in hand gaan.
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5.3

MOTUS voor het HBO

De correlatie tussen ideeën en innovatie is hoog. Zonder het delen van ideeën, zonder het
organiseren van debatten en reflectie zou er geen vruchtbare bodem voor innovatie zijn.
Een eerste innovatieve aanzet was het evalueren van de huidige kwaliteiten van MOTUS in het licht
van de organisatie van een HBO-gegevensverzameling. Meer concreet waren de onderliggende
vragen:
“Welke componenten die reeds beschikbaar zijn in MOTUS kunnen hergebruikt worden voor het
HBO?” en
“Welke componenten moeten ontwikkeld worden om in de toekomst het HBO via MOTUS te kunnen
organiseren?"
1.

2.

3.

Om hieraan te beginnen is een gedetailleerd overzicht gemaakt van de verschillende componenten van MOTUS. Dit
overzicht resulteerde in de bevinding dat MOTUS al een groot aantal elementen bevat die essentieel zijn voor het
verzamelen van HBO-gegevens. Een van deze elementen is de beschikbaarheid via de componenten om een vragenlijst
te definiëren, alsook de volgende zaken: de communicatie, dagboekparameters, extra talen, een uitnodigingsstrategie,
een dashboard voor de follow-up van het veldwerk en om de datasets te downloaden.
Een ander element is dat ook de task-to-task-functionaliteit, die door de testrespondenten positief werd beoordeeld,
een absolute vereiste is binnen het ecosysteem van het HBO. De HBO-respondenten krijgen ook vragenlijsten op het
niveau van het huishouden en op individueel niveau en moeten een consumptiedagboek invullen over een langere
periode, zij het 15 dagen, een maand of zelfs langer. Deze functionaliteit van de taken geeft de NSI’s de mogelijkheid een
gegevensverzameling te organiseren zonder een beroep te moeten doen op een enquêteur en zo deze dure
tussenkomsten (zowel op het vlak van tijd als budget) te beperken.
Een derde en laatste element is dat het TUS en HBO via één en dezelfde (web- en mobiele) applicatie georganiseerd
kunnen worden. De MOTUS-applicatie ontvangt haar inhoud op het moment dat de respondent inlogt. Dit wordt de “1to-N strategy” genoemd. Hierdoor is de app zeer flexibel en kan de inhoud op elk moment (her)gedefinieerd worden.
Het is zelfs mogelijk om meer dan één onderzoek op te nemen voor dezelfde respondent.

5.4

Aanbevelingen

Tijdsonderzoek verzamelt ‘rijke data’, maar het proces van gegevensverzameling is zwaar voor de
respondenten, vooral wanneer aan hen wordt gevraagd hun activiteiten in volle actie bij te houden.
Met het gebruik van microservices wordt MOTUS extra modulair omdat deze services in- en
uitgeplugd kunnen worden afhankelijk van het onderzoek dat gedefinieerd is in de
onderzoekscomponent van MOTUS. Daarom zijn ze een cruciale component om in de toekomst te
ontwikkelen.
Het is duidelijk dat de ontwikkeling van een softwareplatform veel meer omvat dan alleen maar een
goede gebruikersinterface. ‘Multi-client capability’ en ‘role management’ zijn eveneens belangrijke
onderwerpen. Ook de dagelijkse acties en rollen binnen een NSI zouden aan bod moeten komen.
Alleen dan kan een platform uitgespreid worden over verschillende fasen van de GSBPM-architectuur.
Na het MOTUS-platform te hebben getest, is Statbelvan mening dat op basis van de reeds lang
bestaande strategie van de applicatie en de aangetoonde verdiensten ervan zoals flexibiliteit,
aanpasbaarheid en het belangrijkste: modulariteit, het platform en de academische onderzoekers
achter het platform zeer geschikt zijn om dagboekonderzoeken uit te voeren op nationaal en
internationaal niveau.
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BIJLAGEN
Beschrijving van de architectuur van de gegevensverzameling in
België
Evaluatie van de architectuur van de gegevensverzameling van Statbel, en een functionele en
technische vergelijking met de software-architectuur van MOTUS. Deze subtaak omvat stappen voor
de implementatie via IT.

Onderzoeksflow: het traject van de respondent
Er zijn twee manieren waarop huishoudens gecontracteerd worden:
1) Na de laatste golf van de EAK wordt het huishouden de vraag gesteld of het bereid is deel te nemen aan het HBO.
2) Alle huishoudens ontvangen een uitnodigingsbrief van Statbel. Zij kunnen bevestigen of weigeren deel te nemen.
Afbeelding 26: Overzicht van het traject van de respondenten in België

Uitnodigingsbrief

Aanvaard

Weiger

Enquêteur maakt afspraak

Bezoek (1) van enquêteur
(uitleg onderzoek)

Toegewezen
referentieperiode van 2
weken voor uitgaven

Telefoon: alles gaat goed
Enquêteur doet follow-up

Bezoek (2) indien
begeleiding nodig is

Bezoek (3) van enquêteur:
huishoudvragenlijst
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Er zijn enkele taken die het huishouden moet uitvoeren:
1) De kleine uitgaven worden vastgelegd via continue/dagelijkse registratie. Dit is een retrospectieve registratie.
2) De grotere uitgaven worden geregistreerd via de huishoudvragenlijst.

Interactie met huishoudens
Het NSI: verstuurt uitnodigingsbrief.
Daarna belt de enquêteur
1)
2)
3)
4)

Om een afspraak te maken
Eerste bezoek: uitleg over het onderzoek
Tweede contact: per telefoon of via bezoek
Laatste bezoek: om de huishoudvragenlijst af te nemen

Communicatie tussen NSI and huishoudens
Voor het onderzoek:


NSI verstuurt uitnodigingsbrieven



Brieven bevatten algemeen telefoonnummer en e-mail van NSI



Het algemeen telefoonnummer wordt beantwoord in het algemeen contactcentrum (eerste lijn). Het
contactcentrum kan de oproep doorschakelen naar de unit die de gegevens verzamelt (backoffice).



E-mails worden gelezen door de unit die de gegevens verzamelt (1 verantwoordelijke + 1 back-up persoon in beide
talen)

Tijdens het onderzoek:


De enquêteur zal contact opnemen met de huishoudens.



De enquêteur geeft zijn persoonlijke contactgegevens aan de huishoudens.

Na succesvol onderzoek:


NSI stuurt brief.



Deze brief bevat: bedankbrief + evaluatie-enquête + formulieren voor betaling (= "créance")

Kader van het onderzoek
Tabel 6: Kader van het HBO in België
Frequentie
Duur
Betrokkenheid
van
de
enquêteur
Uitgaven
Cluster

Elk even jaar sinds 2012 (2014 - 2016 ...)
Toegewezen referentieperiode van 15 dagen
Laatste interview ongeveer 45 minuten
Drie bezoeken, de enquêteur heeft tot één maand na het einde van de
referentieperiode de tijd om alle documenten terug te bezorgen aan het NIS
Dagelijkse registratie en huishoudvragenlijst
Alle leden van het huishouden vullen hetzelfde boek in of hebben dezelfde account
Individueel: interview met de referentiepersoon of een andere volwassene
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Opzet van de infrastructuur
Tabel 7: Front- en backoffice: wijze van gegevensverzameling in België

PAPI/CA(P-TW)I/Online/aangesloten apparaten sensoren
Native/Hybride/Webgebaseerde
applicatie
Platformoverschrijdend/
gebruiksvriendelijkheid browser

Frontoffice
Uitgaven
Keuze tussen papier & potlood en
online
2016: 46% papier en potlood / 54%
online
Webapplicatie
− Computer
− Smartphone
− Tablet
OF papier en potlood, later
gecodeerd
door
onderzoeksorganisatie met behulp
van webprogramma

Huishoudvragenlijst
CAPI

Programma-installatie op UMPC
UMPC voor de enquêteur

Eigenschap
van
de
applicatie
(downloadtijd,
geheugen,
laadtijd,...)
Programmeertaal
Java-applicatie
Blaise
Kader
Java-applicatie
.NET framework
Gebruikersinterface/gebruikerslogica Webpagina
Blaise
Backoffice/Backend server: omgeving om onderzoeken op te zetten
Native/Hybride/Webgebaseerde
Tomcat servers Linux
Microsoft Windows servers
applicatie
Bruikbaarheid platform/browser
Programmeertaal
Linux
Windows
Kader
Gebruikersinterface/gebruikerslogica
(incl. screenshots)
Databank
Type RDBMS (Relational Database DB2 LUW
Monitoring veldwerk: SAS
Management System)
Kenmerken RDBMS
Tabellen met uitgaven
− DB2-databases
worden
geëxporteerd
naar
SAS
(geautomatiseerde transfer elke
nacht)
− Blaise databases worden ook
geëxporteerd naar SAS (via
Blaise2DWH
programmering
ontwikkeld door E8-DWH team)
− Opstellen van Excel-bestanden
om
veldwerk
per
groep/mailinglijst/betalingslijst te
monitoren
OS
Linux
Windows 7
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Afbeelding 27: RDBMS uitgaventabel

Beveiliging


Authenticatieprotocollen: https



Token/UUID: geen



Wachtwoordencryptie: 8 karakters



Huishoudvragenlijst wachtwoordencryptie: Publieke/privé-encryptie



Overdracht van data naar/van front- en backoffice: SFTP – SSH bestandsoverdracht protocol



Er zijn geen API beschikbaar.
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Afbeelding 28: Schematisch overzicht van de uitgavenverzameling in België

Afbeelding 29: schematisch overzicht van de gegevensverzameling over de huishoudvragenlijst in België
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Andere gegevensbronnen
Bevolkingsregister
Inhoud

Belastingregister
Inhoud

Uitgaven
Gebruikt voor steekproef
Offline
Neen

Huishoudvragenlijst

•
•
•
•
•

Gebruikt voor schaalverdeling
Offline
Neen

Naam
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Referentiepersoon / relatie tot RP

Huishoudinkomen:

Archief
Het archief wordt bijgehouden door het programma Blaise2DWH, zodat informatie teruggehaald kan
worden.
Tabel 8: SWOT-analyse van de Belgische en Duitse gegevensverzameling
Sterktes
Registratietool:
• Stabiel
• Gebruiksvriendelijk
• Gemakkelijk jaarlijks aan te passen
• Geharmoniseerde en op elkaar afgestemde
processen
• Hoge veiligheidsnormen
Kansen
Moderne technieken in smartphones
kunnen leiden tot gemakkelijke manieren
om gegevens te verzamelen. Scannen zal
bijvoorbeeld voor elk huishouden mogelijk
zijn.
Modernisering van technieken: door:
• vermindering van de last voor respondenten en
door
• de responsgraad, de kwaliteit van de gegevens
en de actualiteit te verhogen

•
•
•

Zwaktes
Monitoring van het veldwerk niet
geautomatiseerd
Veel papier: is niet in overeenstemming met de
behoeften van de respondent
Verkorte tijdslijnen kunnen niet worden gehaald

Bedreigingen
De sfeer van het onderzoek en de
bezorgdheid om privacy kunnen leiden tot
een lagere responsgraad omdat mensen
hun informatie niet willen delen.
• De timing en kosten om een nieuwe applicatie
te ontwikkelen (inkapseling van een extra
modus)
• Risico op falen: verouderd raken in een snel
evoluerende markt; geen/slechte aanvaarding
wegens
bezorgdheid
over
privacy/databeveiliging, bruikbaarheid

OVER STATBEL
Statbel,

het

Belgische

sta�s�ekbureau,

Bezoek onze website

verzamelt,

www.statbel.fgov.be

produceert en publiceert objec�eve en per�nente cijfers
over de Belgische economie, de samenleving en het
territorium.
Op basis van administra�eve databronnen en enquêtes
produceert

Statbel

wetenschappelijk

onderbouwde

sta�s�eken. De sta�s�sche resultaten worden op een

Of

contacteer

ons

e-mail: statbel@economie.fgov.be

gebruiksvriendelijke manier gepubliceerd, en zijn voor
iedereen gelijk�jdig beschikbaar.
De ingezamelde gegevens worden door Statbel louter voor
sta�s�sche

doelen

gebruikt.

Als

sta�s�ekbureau

garanderen we ten allen �jde de privacy en de
bescherming van vertrouwelijke gegevens.

Statbel (Algemene Direc�e Sta�s�ek - Sta�s�cs Belgium)
North Gate - Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
E-mail: statbel@economie.fgov.be

Ondernemingsnummer
0314.595.348

Verantwoordelijke uitgever
Philippe Mauroy

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

