
 
INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1.  
                ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2 
 

 
      GF1  ALLEEN VOOR MANNEN  

KAART A. Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de beschrijvingen en 
kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven personen aangeven in welke mate deze 
persoon wel of niet op u lijkt? 

 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij  

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helema
al niet 
op mij 

(Weet  

niet) 

A    Nieuwe ideeën bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor hem. 
Hij wil dingen graag op zijn eigen, 
originele manier doen.   

1     2 3 4 5 6 88 

   B    Het is belangrijk voor hem om rijk 
te zijn. Hij wil graag veel geld en 
dure spullen hebben.    

1     2 3 4 5 6 88 

C    Hij vindt het belangrijk dat iedereen 
in de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Hij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

1     2 3 4 5 6 88 

D    Het is belangrijk voor hem om te 
laten zien wat hij kan. Hij wil dat 
mensen hem bewonderen om wat 
hij doet.    

1     2 3 4 5 6 88 

  E     Het is belangrijk voor hem om in 
een veilige omgeving te leven. Hij 
vermijdt alles wat zijn veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

1     2 3 4 5 6 88 

F     Hij houdt van verrassingen en is 
altijd op  zoek naar nieuwe dingen 
om te doen.  Hij vindt het belangrijk 
om veel verschillende dingen te 
doen in het leven.    

1     2 3 4 5 6 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen 
wat hen wordt opgedragen. Hij 
vindt dat mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op dat 
moment niemand kijkt.    

1     2 3 4 5 6 88 

H     Het is belangrijk voor hem om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
als hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen.   

1     2 3 4 5 6 88 

I     Het is belangrijk voor hem om 
nederig en bescheiden te zijn. Hij 
zal niet proberen om de aandacht 

1     2 3 4 5 6 88 



op zichzelf te vestigen.  

J     Het is belangrijk voor hem om zich 
te vermaken. Hij houdt ervan om 
zichzelf te “verwennen”.    

1     2 3 4 5 6 88 

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helem

aal 
niet op 

mij  

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij doet. 
Hij wil vrij en onafhankelijk van anderen 
zijn. 

1     2 3 4 5 6 88 

L       Het is erg belangrijk voor hem om de 
mensen rondom hem te helpen. Hij wil 
zorgen voor hun welzijn.      

1     2 3 4 5 6 88 

M      Het is belangrijk voor hem om zeer 
succesvol te zijn. Hij hoopt dat mensen 
zijn prestaties erkennen.   

1     2 3 4 5 6 88 

N       Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Hij wil een sterke 
staat, die zijn burgers kan verdedigen.    

1     2 3 4 5 6 88 

O      Hij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Hij wil een spannend leven 
leiden.    

1     2 3 4 5 6 88 

P       Het is belangrijk voor hem om zich altijd 
correct te gedragen. Hij probeert geen 
dingen te doen waarvan andere mensen 
zouden kunnen zeggen dat het fout is.    

1     2 3 4 5 6 88 

Q      Het is belangrijk voor hem dat hij van 
anderen respect krijgt. Hij wil dat mensen 
doen wat hij zegt.     

1     2 3 4 5 6 88 

R      Het is belangrijk voor hem om trouw te 
zijn aan zijn vrienden. Hij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen die hem 
dierbaar zijn.    

1     2 3 4 5 6 88 

S       Hij is ervan overtuigd dat mensen zorg 
moeten dragen voor de natuur. Voor hem 
is het belangrijk dat de natuur wordt 
beschermd.    

1     2 3 4 5 6 88 

T      Tradities zijn belangrijk voor hem. Hij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die hij vanuit zijn geloof of 
zijn familie heeft meegekregen. 

1     2 3 4 5 6 88 

U        Hij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor hem  
om dingen te doen waaraan      hij plezier 
beleeft.   

1     2 3 4 5 6 88 



 
 GA NU VERDER MET DE VRAGEN OP PAGINA 5 

 
 

GF2 ALLEEN VOOR VROUWEN  
KAART A Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de beschrijvingen 
en kan u me dan, aan de hand van Kaart A, voor elk van de beschreven personen aangeven in welke mate 
deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
 

Lijkt 
heel erg 
veel op 

mij  

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helema
al niet 
op mij 

(Weet 
niet) 

A    Nieuwe ideeën bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor 
haar. Zij wil dingen graag op haar 
eigen, originele manier doen.   

1     2 3 4 5 6 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk 
te zijn.  Zij wil graag veel geld en 
dure spullen hebben.    

1     2 3 4 5 6 88 

C    Zij vindt het belangrijk dat 
iedereen in de wereld 
gelijkwaardig wordt behandeld.  

 Zij vindt dat iedereen gelijke 
kansen in het leven moet hebben. 

1     2 3 4 5 6 88 

D    Het is belangrijk voor haar om te 
laten zien wat zij kan. Zij wil dat 
mensen haar bewonderen om 
wat zij doet.    

1     2 3 4 5 6 88 

E    Het is belangrijk voor haar om in 
een veilige omgeving te leven. Zij 
vermijdt alles wat haar veiligheid 
in gevaar zou kunnen brengen.   

1     2 3 4 5 6 88 

F     Zij houdt van verrassingen en is 
altijd op  zoek naar nieuwe 
dingen om te doen.  Zij vindt het 
belangrijk om veel verschillende 
dingen te doen in het leven.    

1     2 3 4 5 6 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen 
wat hen wordt opgedragen. Zij 
vindt dat mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op dat 
moment niemand kijkt.    

1     2 3 4 5 6 88 

H    Het is belangrijk voor haar om 
naar mensen te luisteren die 
anders zijn als zij. Zelfs als zij het 
niet met hen eens is, wil zij hen 
toch begrijpen.   

1     2 3 4 5 6 88 

I     Het is belangrijk voor haar om 
nederig en bescheiden te zijn. Zij 
zal niet proberen om de aandacht 
op zichzelf te vestigen.    

1     2 3 4 5 6 88 



J     Het is belangrijk voor haar om 
zich te vermaken. Zij houdt ervan 
om zichzelf te “verwennen”.    

1     2 3 4 5 6 88 

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helem

aal 
niet op 

mij  

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij doet. 
Zij wil vrij en onafhankelijk van anderen 
zijn. 

1     2 3 4 5 6 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij wil 
zorgen voor hun welzijn.      

1     2 3 4 5 6 88 

M      Het is belangrijk voor haar om zeer 
succesvol te zijn. Zij hoopt dat mensen 
haar prestaties erkennen.   

1     2 3 4 5 6 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Zij wil een sterke 
staat, die haar burgers kan verdedigen.    

1     2 3 4 5 6 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Zij wil een spannend leven 
leiden.    

1     2 3 4 5 6 88 

P       Het is belangrijk voor haar om zich altijd 
correct te gedragen. Zij probeert geen 
dingen te doen waarvan andere mensen 
zouden kunnen zeggen dat het fout is.    

1     2 3 4 5 6 88 

Q      Het is belangrijk voor haar dat zij van 
anderen respect krijgt. Zij wil dat mensen 
doen wat zij zegt.     

1     2 3 4 5 6 88 

R      Het is belangrijk voor haar om trouw te 
zijn aan haar vrienden. Zij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen die dierbaar 
zijn.    

1     2 3 4 5 6 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen zorg 
moeten dragen voor de natuur. Voor haar 
is het belangrijk dat de natuur wordt 
beschermd.    

1     2 3 4 5 6 88 

T      Tradities zijn belangrijk voor haar. Zij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die zij vanuit haar geloof of 
haar familie heeft meegekregen. 

1     2 3 4 5 6 88 

U        Zij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor haar 
om dingen te doen waaraan zij plezier 
beleeft.   

1     2 3 4 5 6 88 

 
 GA NU VERDER MET DE VRAGEN OP PAGINA 5

 



IEDEREEN 
i1   INTERVIEWER VRAAG OF CODEER 
         Mag ik even weten of u momenteel samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of partner? 
 
                                                                                      Ja       1 VRAAG i2  
 
 Nee 2 GA NAAR i5 
                                                                                               
   Weet niet   3 
 

i21 KAART B  We willen u nu graag enkele vragen stellen, over huishoudelijk werk, zoals beschreven op de 
 kaart. Met huishoudelijk werk bedoelen we dingen die in of rond het huis moeten worden gedaan, zoals 
 koken, wassen, schoonmaken, kleding verzorgen, boodschappen doen en onderhoud van huis en tuin. Onder 
 huishoudelijk werk verstaan we niet de zorg voor de kinderen of voor andere mensen en vrijetijdsbesteding. 
 Hoeveel uren in totaal besteden de mensen in uw huishouden ongeveer aan huishoudelijk werk  in uw huis op 
 een normale doordeweekse dag? 
 
 

 NOTA INTERVIEWER: CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ  GELEGEN UUR.    
 ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER 

   (Weet niet) 88 

 

 
i32 En hoeveel uren besteedt u daar ongeveer zelf aan? 
 

NOTA INTERVIEWER: CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ GELEGEN UUR.    
 ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER: 
         (Weet niet) 88 
 
 
 
 
i43 En hoeveel uren besteedt uw echtgeno(o)t(e)/partner daar ongeveer aan? 
 

NOTA INTERVIEWER: CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ GELEGEN UUR.    
 ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER: 

         (Weet niet) 88 

                                                      
1 Zie G25.  
2 Zie G26. 
3 Zie G27. 



VRAAG IEDEREEN 

KAART C Kunt u, gebruikmakend van deze kaart, aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent 
met elk van de volgende uitspraken over dokters in het algemeen: 
 

 
Helema
al eens Eens 

Niet 
eens, 
niet 

oneens Oneens 

Helema
al 

oneens 
(Weet 
niet) 

i54 Dokters verzwijgen zelden de 
volledige waarheid voor hun 
patiënten. 

1 2 3 4 5 8 

      
i65 Huisartsen behandelen hun 
patiënten zelden als hun gelijken. 1 2 3 4 5 8 

      
i76 Voordat dokters een beslissing 
nemen over een behandeling, 
bespreken ze dit zelden eerst met 
hun patiënt. 

1 2 3 4 5 8 

      
 

   
KAART D Ik ga u nu enkele uitspraken voorlezen over mannen en vrouwen en hun rol in het gezin. 
Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met elk van de 
volgende uitspraken. 
 
  Helema

al eens 
Eens Niet 

eens, 
niet 

oneens 

Oneens Helema
al 

oneens 

(Weet 
niet) 

        
i87 Een vrouw moet niet minder 

betaald werk hoeven te gaan 
verrichten omwille van haar 
gezin. 

1 2 3 4 5 8 

        
i98 Vrouwen moeten meer 

verantwoordelijkheid op zich 
nemen voor de huishouding 
en de kinderen dan mannen 

1 2 3 4 5 8 

        
i109 Wanneer er niet genoeg 

banen beschikbaar zijn, 
moeten vrouwen hetzelfde 
recht op een baan hebben als 
mannen. 

1 2 3 4 5 8 

                                                      
4 Zie D25. 
5 Zie D26. 
6 Zie D27. 
7 Zie G6. 
8 Zie G7.  
9 Zie G8.  



 
i1110  KAART E Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige staat van de economie in 

 België? Gebruik deze kaart 
 

                                                                 

 Zeer                                            Niet tevreden,   Zeer  (Weet 

ontevreden                                  niet ontvreden tevreden  niet) 

 

  00  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88  
  
 

  
i1211     NOG STEEDS KAART E Als u nu denkt aan de Belgische regering, hoe tevreden bent u over   

          de manier waarop zij haar werk doet? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 

 

 Zeer                                            Niet tevreden,   Zeer  (Weet 

ontevreden                                  niet ontvreden tevreden  niet) 

 

  00  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88  
 
 

i1312    NOG STEEDS KAART E Hoe tevreden bent u over het algemeen met de manier waarop de  
   democratie werkt in België? Gebruik nog steeds deze kaart. 

 

 
Zeer                                             Niet tevreden,   Zeer  (Weet 

ontevreden                                  niet ontvreden tevreden  niet) 

 

  00  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88  

 

 
 

             DAG   MAAND  JAAR 
GEEF DATUM:   
 

                                                      
10 Zie B25. 
11 Zie B26.  
12 Zie B27.  



 
INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK HF1.  
                ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK HF2 
 

 
       HF1  ALLEEN VOOR MANNEN  

KAART A. Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de beschrijvingen en 
kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven personen aangeven in welke mate deze 
persoon wel of niet op u lijkt? 

 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij  

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helema
al niet 
op mij 

(Weet  

niet) 

A    Nieuwe ideeën bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor hem. 
Hij wil dingen graag op zijn eigen, 
originele manier doen.   

1     2 3 4 5 6 88 

   B    Het is belangrijk voor hem om rijk 
te zijn. Hij wil graag veel geld en 
dure spullen hebben.    

1     2 3 4 5 6 88 

C    Hij vindt het belangrijk dat iedereen 
in de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Hij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

1     2 3 4 5 6 88 

D    Het is belangrijk voor hem om te 
laten zien wat hij kan. Hij wil dat 
mensen hem bewonderen om wat 
hij doet.    

1     2 3 4 5 6 88 

  E     Het is belangrijk voor hem om in 
een veilige omgeving te leven. Hij 
vermijdt alles wat zijn veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

1     2 3 4 5 6 88 

F     Hij houdt van verrassingen en is 
altijd op  zoek naar nieuwe dingen 
om te doen.  Hij vindt het belangrijk 
om veel verschillende dingen te 
doen in het leven.    

1     2 3 4 5 6 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen 
wat hen wordt opgedragen. Hij 
vindt dat mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op dat 
moment niemand kijkt.    

1     2 3 4 5 6 88 

H     Het is belangrijk voor hem om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
als hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen.   

1     2 3 4 5 6 88 

I     Het is belangrijk voor hem om 
nederig en bescheiden te zijn. Hij 
zal niet proberen om de aandacht 

1     2 3 4 5 6 88 



op zichzelf te vestigen.    

J     Het is belangrijk voor hem om zich 
te vermaken. Hij houdt ervan om 
zichzelf te “verwennen”.    

1     2 3 4 5 6 88 

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helem

aal 
niet op 

mij  

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij doet. 
Hij wil vrij en onafhankelijk van anderen 
zijn. 

1     2 3 4 5 6 88 

L       Het is erg belangrijk voor hem om de 
mensen rondom hem te helpen. Hij wil 
zorgen voor hun welzijn.      

1     2 3 4 5 6 88 

M      Het is belangrijk voor hem om zeer 
succesvol te zijn. Hij hoopt dat mensen 
zijn prestaties erkennen.   

1     2 3 4 5 6 88 

N       Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Hij wil een sterke 
staat, die zijn burgers kan verdedigen.    

1     2 3 4 5 6 88 

O      Hij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Hij wil een spannend leven 
leiden.    

1     2 3 4 5 6 88 

P       Het is belangrijk voor hem om zich altijd 
correct te gedragen. Hij probeert geen 
dingen te doen waarvan andere mensen 
zouden kunnen zeggen dat het fout is.    

1     2 3 4 5 6 88 

Q      Het is belangrijk voor hem dat hij van 
anderen respect krijgt. Hij wil dat mensen 
doen wat hij zegt.     

1     2 3 4 5 6 88 

R      Het is belangrijk voor hem om trouw te 
zijn aan zijn vrienden. Hij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen die hem 
dierbaar zijn.    

1     2 3 4 5 6 88 

S       Hij is ervan overtuigd dat mensen zorg 
moeten dragen voor de natuur. Voor hem 
is het belangrijk dat de natuur wordt 
beschermd.    

1     2 3 4 5 6 88 

T      Tradities zijn belangrijk voor hem. Hij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die hij vanuit zijn geloof of 
zijn familie heeft meegekregen. 

1     2 3 4 5 6 88 

U        Hij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor hem  
om dingen te doen waaraan      hij plezier 
beleeft.   

1     2 3 4 5 6 88 



 
 GA NU VERDER MET DE VRAGEN OP PAGINA 5 

 
 

HF2 ALLEEN VOOR VROUWEN  
KAART A Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de beschrijvingen 
en kan u me dan, aan de hand van Kaart A, voor elk van de beschreven personen aangeven in welke mate 
deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
 

Lijkt 
heel erg 
veel op 

mij  

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helema
al niet 
op mij 

(Weet 
niet) 

A    Nieuwe ideeën bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor 
haar. Zij wil dingen graag op haar 
eigen, originele manier doen.   

1     2 3 4 5 6 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk 
te zijn.  Zij wil graag veel geld en 
dure spullen hebben.    

1     2 3 4 5 6 88 

C    Zij vindt het belangrijk dat 
iedereen in de wereld 
gelijkwaardig wordt behandeld.  

 Zij vindt dat iedereen gelijke 
kansen in het leven moet hebben. 

1     2 3 4 5 6 88 

D    Het is belangrijk voor haar om te 
laten zien wat zij kan. Zij wil dat 
mensen haar bewonderen om 
wat zij doet.    

1     2 3 4 5 6 88 

E    Het is belangrijk voor haar om in 
een veilige omgeving te leven. Zij 
vermijdt alles wat haar veiligheid 
in gevaar zou kunnen brengen.   

1     2 3 4 5 6 88 

F     Zij houdt van verrassingen en is 
altijd op  zoek naar nieuwe 
dingen om te doen.  Zij vindt het 
belangrijk om veel verschillende 
dingen te doen in het leven.    

1     2 3 4 5 6 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen 
wat hen wordt opgedragen. Zij 
vindt dat mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op dat 
moment niemand kijkt.    

1     2 3 4 5 6 88 

H    Het is belangrijk voor haar om 
naar mensen te luisteren die 
anders zijn als zij. Zelfs als zij het 
niet met hen eens is, wil zij hen 
toch begrijpen.   

1     2 3 4 5 6 88 

I     Het is belangrijk voor haar om 
nederig en bescheiden te zijn. Zij 
zal niet proberen om de aandacht 
op zichzelf te vestigen.    

1     2 3 4 5 6 88 



J     Het is belangrijk voor haar om 
zich te vermaken. Zij houdt ervan 
om zichzelf te “verwennen”.    

1     2 3 4 5 6 88 

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helem

aal 
niet op 

mij  

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij doet. 
Zij wil vrij en onafhankelijk van anderen 
zijn. 

1     2 3 4 5 6 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij wil 
zorgen voor hun welzijn.      

1     2 3 4 5 6 88 

M      Het is belangrijk voor haar om zeer 
succesvol te zijn. Zij hoopt dat mensen 
haar prestaties erkennen.   

1     2 3 4 5 6 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Zij wil een sterke 
staat, die haar burgers kan verdedigen.    

1     2 3 4 5 6 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Zij wil een spannend leven 
leiden.    

1     2 3 4 5 6 88 

P       Het is belangrijk voor haar om zich altijd 
correct te gedragen. Zij probeert geen 
dingen te doen waarvan andere mensen 
zouden kunnen zeggen dat het fout is.    

1     2 3 4 5 6 88 

Q      Het is belangrijk voor haar dat zij van 
anderen respect krijgt. Zij wil dat mensen 
doen wat zij zegt.     

1     2 3 4 5 6 88 

R      Het is belangrijk voor haar om trouw te 
zijn aan haar vrienden. Zij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen die dierbaar 
zijn.    

1     2 3 4 5 6 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen zorg 
moeten dragen voor de natuur. Voor haar 
is het belangrijk dat de natuur wordt 
beschermd.    

1     2 3 4 5 6 88 

T      Tradities zijn belangrijk voor haar. Zij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die zij vanuit haar geloof of 
haar familie heeft meegekregen. 

1     2 3 4 5 6 88 

U        Zij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor haar 
om dingen te doen waaraan zij plezier 
beleeft.   

1     2 3 4 5 6 88 

 
 GA NU VERDER MET DE VRAGEN OP PAGINA 5

 



IEDEREEN 
i14   INTERVIEWER VRAAG OF CODEER 
         Mag ik even weten of u momenteel samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of partner? 
 
                                                                                              Ja       1 VRAAG i15  
 
 Nee 2 GA NAAR i18 
                                                                                               
   Weet niet   3 
 

i151 KAART B  We willen u nu graag enkele vragen stellen, over huishoudelijk werk, zoals beschreven op de 
 kaart. Met huishoudelijk werk bedoelen we dingen die in of rond het huis moeten worden gedaan, zoals 
 koken, wassen, schoonmaken, kleding verzorgen, boodschappen doen en onderhoud van huis en tuin. Onder 
 huishoudelijk werk verstaan we niet de zorg voor de kinderen of voor andere mensen en vrijetijdsbesteding. 
 Hoeveel uren in totaal besteden de mensen in uw huishouden ongeveer aan huishoudelijk werk  in uw huis op 
 een normale doordeweekse dag? 
 
 

 NOTA INTERVIEWER: CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ GELEGEN UUR.    
 ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER 

   (Weet niet) 88 

 

 
i162 En welk percentage van die tijd besteedt u daar zelf aan? Waarbij 0% absoluut geen tijd en 100% de hele tijd 
betekent. 
 

NOTA INTERVIEWER: NOTEER PERCENTAGE. ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER: 

         (Weet niet) 888 
 
 
 
 
i173 En welk percentage van die tijd besteedt uw echtgeno(o)t(e)/partner daar aan? Waarbij 0% absoluut geen tijd 
en 100% de hele tijd betekent. 
 
 

NOTA INTERVIEWER: NOTEER PERCENTAGE. ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER: 

         (Weet niet) 888 

                                                      
1 Zie G22 
2 Zie G23 
3 Zie G24 



IEDEREEN 
i18 INTERVIEWER VRAAG OF CODEER:   
 
Heeft u momenteel betaald werk als werknemer, zelfstandig werkzaam of werkzaam in een 
familiebedrijf? 
 

INTERVIEWER NOTA: codeer 'tijdelijk geen betaald werk' als ja. 
 
   
   Ja 1 VRAAG i19 

   Nee 2 GA NAAR i22 
 
 
De volgende vragen hebben betrekking op uw huidige job. 
 

 
i194   Zou u zeggen dat uw werk … LEES VOOR… 
 

 ...helemaal niet afwisselend, 1  

 een beetje afwisselend, 2 

 redelijk afwisselend, 3 

 of, heel erg afwisselend is? 4 

                 (weet niet)       8 
 
 
 

i205   En zou u zeggen dat uw werk … LEES VOOR… 
 

 ...helemaal niet zeker, 1  

 een beetje zeker, 2 

 redelijk zeker, 3 

 of, heel erg zeker is? 4 

                 (weet niet)       8 
 

 
 
i216   En brengt uw werk uw veiligheid en gezondheid ... LEES VOOR ... 
 

 ...helemaal niet in gevaar, 1  

 een beetje in gevaar, 2 

 redelijk in gevaar, 3 

 of, heel erg in gevaar? 4 

                 (weet niet)       8 
 

                                                      
4 G64. 
5 G66. 
6 G70. 



VRAAG IEDEREEN 
 

i227  KAART F  Als u zou moeten kiezen uit de volgende mogelijkheden, welke heeft dan uw 
voorkeur? Geef aan hoe dicht uw mening ligt bij de uitspraken op deze kaart door het kiezen van 
een cijfer tussen 1 en 5. 

 
 

       
Een vrouw moet 

bereid zijn minder 
betaald werk te gaan 

verrichten omwille van 
haar gezin  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Een vrouw moet niet 
minder betaald werk 

hoeven te gaan 
verrichten omwille 

van haar gezin 
  

  
 
 

i238 KAART G   Als u zou moeten kiezen uit de volgende mogelijkheden, welke heeft dan uw 
voorkeur? Geef aan hoe dicht uw mening ligt bij de uitspraken op deze kaart door het kiezen van 
een cijfer tussen 1 en 5. 

 
       

Mannen moeten net 
zoveel 

verantwoordelijkheid 
op zich nemen voor de 

huishouding en de 
kinderen als vrouwen 

 
 
 
1 

 
 
 

2 

 
 
 
3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

Vrouwen moeten 
meer 

verantwoordelijkheid 
op zich nemen voor 
de huishouding en 
de kinderen dan 

mannen 
 
 
 
 
i249 KAART H  Als u zou moeten kiezen uit de volgende mogelijkheden, welke heeft dan uw 

voorkeur? Geef aan hoe dicht uw mening ligt bij de uitspraken op deze kaart door het kiezen van 
een cijfer tussen 1 en 5. 

 
       

Wanneer er niet 
genoeg banen 

beschikbaar zijn, 
moeten mannen meer 
recht hebben op een 
baan dan vrouwen 

 
 
 
1 

 
 
 

2 

 
 
 
3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

Wanneer er niet 
genoeg banen 

beschikbaar zijn, 
moeten vrouwen 
hetzelfde recht 

hebben op een baan 
als mannen 

 
 
    

                                                      
7 G6. 
8 G7.  
9 G8. 



KAART I: Kunt u, met behulp van deze kaart, op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel   
vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instellingen die ik u zal voorlezen? 

   0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 betekent dat u volledig 
vertrouwen heeft.  Ten eerste …LEES VOOR… 

 
 

  Helemaal 
geen 

vertrouwen

         Volledig 
vertrouwen

             
 i2510

 
… het Belgisch 
parlement? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i2611
… het rechtssysteem? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i2712
… politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 
 

           DAG   MAAND  JAAR 
GEEF DATUM:   
 

                                                      
10 B4. Identiek aan de hoofdvragenlijst 
11 B5. Identiek aan de hoofdvragenlijst 
12 B7. Identiek aan de hoofdvragenlijst 



 
INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK HF1.  
                ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK HF2 
 

 
HF1  ALLEEN VOOR MANNEN  

KAART A. Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van kaart A, voor elk van de beschreven 
personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 

 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij  

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helema
al niet 
op mij 

(Weet  

niet) 

A    Nieuwe ideeën bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor hem. 
Hij wil dingen graag op zijn eigen, 
originele manier doen.   

1     2 3 4 5 6 88 

   B    Het is belangrijk voor hem om rijk 
te zijn. Hij wil graag veel geld en 
dure spullen hebben.    

1     2 3 4 5 6 88 

C    Hij vindt het belangrijk dat iedereen 
in de wereld gelijkwaardig wordt 
behandeld. Hij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet 
hebben. 

1     2 3 4 5 6 88 

D    Het is belangrijk voor hem om te 
laten zien wat hij kan. Hij wil dat 
mensen hem bewonderen om wat 
hij doet.    

1     2 3 4 5 6 88 

  E     Het is belangrijk voor hem om in 
een veilige omgeving te leven. Hij 
vermijdt alles wat zijn veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

1     2 3 4 5 6 88 

F     Hij houdt van verrassingen en is 
altijd op  zoek naar nieuwe dingen 
om te doen.  Hij vindt het belangrijk 
om veel verschillende dingen te 
doen in het leven.    

1     2 3 4 5 6 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen 
wat hen wordt opgedragen. Hij 
vindt dat mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op dat 
moment niemand kijkt.    

1     2 3 4 5 6 88 

H     Het is belangrijk voor hem om naar 
mensen te luisteren die anders zijn 
als hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen.   

1     2 3 4 5 6 88 

I     Het is belangrijk voor hem om 
nederig en bescheiden te zijn. Hij 
zal niet proberen om de aandacht 
op zichzelf te vestigen.    

1     2 3 4 5 6 88 



J     Het is belangrijk voor hem om zich 
te vermaken. Hij houdt ervan om 
zichzelf te “verwennen”.    

1     2 3 4 5 6 88 

 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helem

aal 
niet op 

mij  

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij doet. 
Hij wil vrij en onafhankelijk van anderen 
zijn. 

1     2 3 4 5 6 88 

L       Het is erg belangrijk voor hem om de 
mensen rondom hem te helpen. Hij wil 
zorgen voor hun welzijn.      

1     2 3 4 5 6 88 

M      Het is belangrijk voor hem om zeer 
succesvol te zijn. Hij hoopt dat mensen 
zijn prestaties erkennen.   

1     2 3 4 5 6 88 

N       Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Hij wil een sterke 
staat, die zijn burgers kan verdedigen.    

1     2 3 4 5 6 88 

O      Hij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Hij wil een spannend leven 
leiden.    

1     2 3 4 5 6 88 

P       Het is belangrijk voor hem om zich altijd 
correct te gedragen. Hij probeert geen 
dingen te doen waarvan andere mensen 
zouden kunnen zeggen dat het fout is.    

1     2 3 4 5 6 88 

Q      Het is belangrijk voor hem dat hij van 
anderen respect krijgt. Hij wil dat mensen 
doen wat hij zegt.     

1     2 3 4 5 6 88 

R      Het is belangrijk voor hem om trouw te 
zijn aan zijn vrienden. Hij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen die hem 
dierbaar zijn.    

1     2 3 4 5 6 88 

S       Hij is ervan overtuigd dat mensen zorg 
moeten dragen voor de natuur. Voor hem 
is het belangrijk dat de natuur wordt 
beschermd.    

1     2 3 4 5 6 88 

T      Tradities zijn belangrijk voor hem. Hij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die hij vanuit zijn geloof of 
zijn familie heeft meegekregen. 

1     2 3 4 5 6 88 

U        Hij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor hem  
om dingen te doen waaraan      hij plezier 
beleeft.   

1     2 3 4 5 6 88 

 
 GA NU VERDER MET DE VRAGEN OP PAGINA 5 

 
 



HF2 ALLEEN VOOR VROUWEN  
KAART A Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar 
de beschrijvingen en kan u me dan, aan de hand van Kaart A, voor elk van de 
beschreven personen aangeven in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 

 
Lijkt 

heel erg 
veel op 

mij  

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helema
al niet 
op mij 

(Weet 
niet) 

A    Nieuwe ideeën bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor 
haar. Zij wil dingen graag op haar 
eigen, originele manier doen.   

1     2 3 4 5 6 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk 
te zijn.  Zij wil graag veel geld en 
dure spullen hebben.    

1     2 3 4 5 6 88 

C    Zij vindt het belangrijk dat 
iedereen in de wereld 
gelijkwaardig wordt behandeld.  

 Zij vindt dat iedereen gelijke 
kansen in het leven moet hebben.

1     2 3 4 5 6 88 

D    Het is belangrijk voor haar om te 
laten zien wat zij kan. Zij wil dat 
mensen haar bewonderen om 
wat zij doet.    

1     2 3 4 5 6 88 

E    Het is belangrijk voor haar om in 
een veilige omgeving te leven. Zij 
vermijdt alles wat haar veiligheid 
in gevaar zou kunnen brengen.   

1     2 3 4 5 6 88 

F     Zij houdt van verrassingen en is 
altijd op  zoek naar nieuwe 
dingen om te doen.  Zij vindt het 
belangrijk om veel verschillende 
dingen te doen in het leven.    

1     2 3 4 5 6 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen 
wat hen wordt opgedragen. Zij 
vindt dat mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op dat 
moment niemand kijkt.    

1     2 3 4 5 6 88 

H    Het is belangrijk voor haar om 
naar mensen te luisteren die 
anders zijn als zij. Zelfs als zij het 
niet met hen eens is, wil zij hen 
toch begrijpen.   

1     2 3 4 5 6 88 

I     Het is belangrijk voor haar om 
nederig en bescheiden te zijn. Zij 
zal niet proberen om de aandacht 
op zichzelf te vestigen.    

1     2 3 4 5 6 88 

J     Het is belangrijk voor haar om 
zich te vermaken. Zij houdt ervan 
om zichzelf te “verwennen”.    

1     2 3 4 5 6 88 

 
 



 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
helem

aal 
niet op 

mij  

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij doet. 
Zij wil vrij en onafhankelijk van anderen 
zijn. 

1     2 3 4 5 6 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij wil 
zorgen voor hun welzijn.      

1     2 3 4 5 6 88 

M      Het is belangrijk voor haar om zeer 
succesvol te zijn. Zij hoopt dat mensen 
haar prestaties erkennen.   

1     2 3 4 5 6 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Zij wil een sterke 
staat, die haar burgers kan verdedigen.    

1     2 3 4 5 6 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en neemt 
graag risico's. Zij wil een spannend leven 
leiden.    

1     2 3 4 5 6 88 

P       Het is belangrijk voor haar om zich altijd 
correct te gedragen. Zij probeert geen 
dingen te doen waarvan andere mensen 
zouden kunnen zeggen dat het fout is.    

1     2 3 4 5 6 88 

Q      Het is belangrijk voor haar dat zij van 
anderen respect krijgt. Zij wil dat mensen 
doen wat zij zegt.     

1     2 3 4 5 6 88 

R      Het is belangrijk voor haar om trouw te 
zijn aan haar vrienden. Zij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen die dierbaar 
zijn.    

1     2 3 4 5 6 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen zorg 
moeten dragen voor de natuur. Voor haar 
is het belangrijk dat de natuur wordt 
beschermd.    

1     2 3 4 5 6 88 

T      Tradities zijn belangrijk voor haar. Zij 
probeert zich te houden aan de 
gewoonten, die zij vanuit haar geloof of 
haar familie heeft meegekregen. 

1     2 3 4 5 6 88 

U        Zij zoekt naar elke kans om plezier te 
hebben. Het is belangrijk voor haar 
om dingen te doen waaraan zij plezier 
beleeft.   

1     2 3 4 5 6 88 

 
 GA NU VERDER MET DE VRAGEN OP PAGINA 5

 
 



VRAAG IEDEREEN 
 
KAART J Geef met behulp van deze kaart aan in hoeverre u het eens of oneens 
bent met elk van de volgende uitspraken over dokters in het algemeen. 
 

 
Helemaal 

eens Eens 

Niet eens, 
niet 

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens 

(Weet 
niet) 

i281 Dokters verzwijgen 
gewoonlijk de volledige 
waarheid voor hun patiënten. 

1 2 3 4 5 8 

      
i292 Huisartsen behandelen hun 
patiënten gewoonlijk als hun 
gelijken. 

1 2 3 4 5 8 

      
i303 Voordat dokters een 
beslissing nemen over een 
behandeling, bespreken ze dit 
gewoonlijk eerst met hun 
patiënt. 

1 2 3 4 5 8 

      
 
 

IEDEREEN 
i31 INTERVIEWER VRAAG OF CODEER:   
 
Heeft u momenteel betaald werk als werknemer, zelfstandig werkzaam of werkzaam 
in een familiebedrijf? 

 
INTERVIEWER NOTA: codeer 'tijdelijk geen betaald werk' als ja. 

 
   
   Ja 1  VRAAG i32 

                                                                                     Nee       2  GA NAAR i35 
 

                                                      
1 D25. 
2 D26. 
3 D27. 



i324 KAART K   Geef a.u.b. op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe afwisselend uw 
werk is, waarbij 0 helemaal niet afwisselend is en 10 heel erg afwisselend. Kies uw 
antwoord van deze kaart. 
 
 

 
Helemaal 

niet 
afwisselend 

          
Heel erg 

afwisselend 

 
(weet 
niet) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 

i335 KAART L Geef a.u.b. op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe zeker uw job is, 
waarbij 0 helemaal niet zeker is en 10 heel erg zeker. Kies uw antwoord van deze 
kaart. 
 
 

 
Helemaal 
niet zeker 

          
Heel erg 

zeker 

 
(weet 
niet) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
 

i346            KAART M  Geef a.u.b. op een schaal van 0 tot en met 10 aan in hoeverre uw  
gezondheid en veiligheid gevaar lopen door uw werk, waarbij 0 helemaal geen 
gevaar is en 10 heel erg veel gevaar. Kies uw antwoord van deze kaart. 
 
 

 
Helemaal 

geen gevaar 

          
Heel erg 

veel 
gevaar 

 
(weet 
niet) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

                                                      
4 G64. 
5 G66. 
6 G70. 



 
VRAAG IEDEREEN 
i357  KAART N Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige staat van de economie in 

 België? Gebruik deze kaart 
 

                                                                 

   

 Heel erg                                           Heel erg  (Weet 

 ontevreden                                   tevreden  niet) 

 

   00  01 02 03 04 05 06 07 08   09 10  88  
  
  
  

i368     NOG STEEDS KAART N Als u nu denkt aan de Belgische regering, hoe tevreden bent u over   

          de manier waarop zij haar werk doet? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 

 Heel erg                                           Heel erg  (Weet 

 ontevreden                                   tevreden  niet) 

 

   00  01 02 03 04 05 06 07 08   09 10  88 
 
 

i379    NOG STEEDS KAART N Hoe tevreden bent u over het algemeen met de manier waarop de  
   democratie werkt in België? Gebruik nog steeds deze kaart.  

 

 
   

 Heel erg                                           Heel erg  (Weet 

 ontevreden                                   tevreden  niet) 

 

   00  01 02 03 04 05 06 07 08   09 10  88 
 

 

 
 
 
    

                                                      
7 Zie B25. 
8 Zie B26.  
9 Zie B27.  



KAART O Kunt u, met behulp van deze kaart, op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel   
vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instellingen die ik u zal voorlezen? 

   0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 betekent dat u volledig 
vertrouwen heeft. Ten eerste …LEES VOOR… 

 
 

  Helemaal 
geen 

vertrouwen

         Volledig 
vertrouwen

             
 i3810

 
… het Belgisch 
parlement? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i3911
… het rechtssysteem? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i4012
… politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 
 

           DAG   MAAND  JAAR 
GEEF DATUM:   
 

                                                      
10 B4. Identiek aan de hoofdvragenlijst 
11 B5. Identiek aan de hoofdvragenlijst 
12 B7. Identiek aan de hoofdvragenlijst 


