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voor geïnformeerde kiezers? 
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In democratietheorieën wordt veronder-

steld dat voor een goed functionerende 

representatieve democratie, burgers geïnte-

resseerd en goed geïnformeerd moeten zijn 

en actief moeten deelnemen aan de politiek. 

Op basis van een groot aantal onderzoeken 

moet echter worden geconstateerd dat de 

meningen van burgers veelal impulsief, ge-

simplifi ceerd, overdreven, ondoordacht, en 

slecht geïnformeerd zijn. De laatste jaren 

zijn daarom methoden ontwikkeld die erop 

zijn gericht een ‘beter geïnformeerde’ en 

‘meer overwogen’ publieke opinie vast te 

stellen dan diegene die naar voren komt in 

traditionele enquêtes. Tot de methoden die 

worden voorgesteld behoren ‘vragenlijsten 

met informatie’ en deliberatieve polls. Een 

belangrijke vraag is of deze methoden de 

kwaliteit van de opinies inderdaad verho-

gen, en zo ja, wie het meeste profi teert: de 

kiezer met meer of met minder politieke 

kennis en interesse? In de bijdrage onder-

zoeken we of de Informatie en Keuze En-

quête kiezers in een referendum kan hel-

pen en wat de rol van politieke interesse 

van de kiezer hierbij is.

 De Informatie en Keuze 
Enquête

De Informatie en Keuze Enquête (Infor-

mation and Choice Questionnaire, ICQ) 

voorziet respondenten van informatie 

over een specifi ek probleem, waarna ze 

om hun mening worden gevraagd. In de 

informatie komen de mogelijk gevolgen 

van de verschillende beleidsopties aan de 

orde. De respondenten worden gevraagd 

de (on)aantrekkelijkheid van de gevolgen 

van ieder van de beleidsopties te beoor-

delen en daarna een keuze te maken. De 

ICQ probeert dus de respondenten te on-
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dersteunen door het verstrekken van in-

formatie en het aanbieden van een beoor-

delingsprocedure om deze informatie te 

verwerken. De informatie over een speci-

fi ek keuzeprobleem wordt opgesteld door 

een groep deskundigen uit verschillende 

richtingen.

Eerdere studies leverden bewijs dat de 

verstrekte informatie en de wijze waarop 

de informatie wordt aangeboden een po-

sitieve invloed hebben op de keuzes van 

de respondenten. Keuzes in de ICQ waren 

consistent en in overeenstemming met de 

oordelen die de respondenten hadden over 

de verschillende gevolgen die in de infor-

matie waren vermeld, wat niet het geval 

was als het keuzeprobleem werd voor-

gelegd zoals in een traditioneel publiek 

opinieonderzoek. Het onderzoek liet ook 

zien dat de beoordelingstaak ervoor zorgt 

dat respondenten de informatie met meer 

aandacht doornemen en helpt bij het op 

één noemer brengen van de verschillende 

aspecten.

Een vraag die nog niet eerder werd be-

studeerd is of sommige kiezers meer be-

invloed worden door de informatie zoals 

die in de ICQ wordt verstrekt dan andere. 

Uit de literatuur is wel bekend dat nieuwe 

informatie meer effect heeft op kiezers 

met een laag of gemiddeld niveau van po-

litieke interesse dan op kiezers met een 

hoog niveau van politieke interesse. Deze 

kiezers hebben minder sterke attitudes en 

voorkeuren en veranderen eerder hun me-

ning en stemkeuze ten gevolge van nieu-

we informatie. Kiezers met meer politieke 

interesse zijn minder makkelijk te beïn-

vloeden. Eerdere studies laten ook zien 

dat ‘motivatie’ en ‘capaciteit’ de verwer-

king van informatie positief beïnvloeden.

Op basis van deze eerdere studies kunnen 

we verwachten dat kiezers met meer po-

litieke interesse de in de ICQ aangeboden 

informatie beter zullen verwerken, maar 

dat het minder waarschijnlijk is dat ze van 

mening veranderen. Kiezers met minder 

politieke interesse beschikken over min-

der informatie over het keuzeprobleem en 

we verwachten dat met name deze kie-

zers hun mening veranderen op basis van 

nieuwe informatie, maar alleen als deze 

informatie hen bereikt, bijvoorbeeld door-

dat de informatie op een toegankelijke 

manier wordt aangeboden.

 Methode

Wij bestudeerden de toepasbaarheid van 

ICQ en de rol van politieke interesse daar-

bij tijdens het Nederlandse referendum 

van 2005 over het Europese Constitutio-

nele Verdrag. Een onafhankelijke referen-

dumcommissie, bestaande uit deskundi-

gen van verschillende richtingen, had de 

taak om een datum voor de referendum-

verkiezing vast te stellen, de informatie 

samen te vatten en deze te verspreiden 

onder het electoraat. De commissie vatte 

de 500 pagina’s van de Europese Grond-

wet samen en verstrekte deze informa-

tie aan het publiek door middel van een 

website en een brochure die huis-aan-huis 

werd verspreid. De informatie in de ICQ 

over de gevolgen van de nieuwe grondwet 

is overgenomen uit deze brochure.

Voor ons onderzoek werden twee ran-

dom steekproeven getrokken uit het Ne-

derlandse electoraat. De respondenten 

in de eerste steekproef werd de referen-
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dumvraag voorgelegd (keuze 1) en daarna 

werd hen gevraagd de ICQ met informatie 

over de gevolgen van het al dan niet aan-

vaarden van het Europese Constitutionele 

Verdrag door te nemen en in te vullen en 

opnieuw de referendumvraag te beant-

woorden (keuze 2). De respondenten in 

de tweede steekproef werd gevraagd de 

ICQ over het Europese Constitutionele Ver-

drag in te vullen en de referendumvraag 

te beantwoorden. Deze opzet maakt het 

mogelijk het effect van de ICQ in te schat-

ten:  within subjects (door vergelijking van 

keuze 1 en keuze 2 van de respondenten 

in de eerste steekproef) en between sub-

jects (door vergelijking van keuze 1 van 

de eerste steekproef met de keuzen van de 

tweede steekproef). 

 Resultaten

De resultaten van het onderzoek laten 

zien dat de ICQ effect heeft op de stem-

voorkeuren van de respondenten en dat 

die stemvoorkeuren beter geïnformeerd, 

weloverwogen en consistenter zijn dan de 

stemvoorkeuren van respondenten zon-

der ICQ. Vooral respondenten met min-

der politieke interesse profi teren van de 

ICQ. Hieruit kunnen we concluderen dat 

de ICQ een zinvol hulpmiddel is voor kie-

zers in referendums en dat dit hulpmiddel 

bovendien de kloof tussen politiek meer 

geïnteresseerde en politiek minder geïnte-

resseerde kiezers kan verkleinen. Op basis 

van de resultaten is het aan te bevelen kie-

zers in komende referendums te voorzien 

van informatie over het referendum issue 

in de vorm van een ICQ en hen te vragen 

deze enquête in te vullen alvorens naar de 

stembus te gaan.
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