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1 ALLEEN VOOR MANNEN  
Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door middel van 
één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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.  

 01  02  03  04   05  06 

G Hij vindt dat mensen moeten doen wat hen 
wordt opgedragen. Hij vindt dat mensen 
regels altijd moeten naleven, zelfs als 
niemand toekijkt. 

 01  02  03  04   05  06 

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.  

 01  02  03  04   05  06 

I Het is belangrijk voor hem om nederig en 
bescheiden te zijn. Hij tracht de aandacht niet 
op hemzelf te vestigen. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

 

ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? 
ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?
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  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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.  

 01  02  03  04   05  06 

O Hij is op zoek naar avontuur en neemt graag 
risico's. Hij wil een spannend leven leiden.   01  02  03  04   05  06 

P Het is belangrijk voor hem om zich altijd 
correct te gedragen. Hij wil alle gedrag 
vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat 
het fout is. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

R Het is belangrijk voor hem om loyaal te zijn 
ten opzichte van zijn vrienden. Hij wil zichzelf 
wijden aan de mensen die hem dierbaar zijn.  

 01  02  03  04   05  06 

S Hij vindt echt dat mensen goed voor de natuur 
moeten zorgen. Goed omgaan met het milieu 
is belangrijk voor hem.  

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

GA NU VERDER MET VRAAG 3 OP PAGINA 5 
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2 ALLEEN VOOR VROUWEN  
Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door middel 
van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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.  

 01  02  03  04   05  06 

G Zij vindt dat mensen moeten doen wat hen 
wordt opgedragen. Zij vindt dat mensen 
regels altijd moeten naleven, zelfs als 
niemand toekijkt. 

 01  02  03  04   05  06 

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.  

 01  02  03  04   05  06 

I Het is belangrijk voor haar om nederig en 
bescheiden te zijn. Zij tracht de aandacht niet 
op haarzelf te vestigen. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 
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 Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

O Zij is op zoek naar avontuur en neemt graag 
risico's. Zij wil een spannend leven leiden.   01  02  03  04   05  06 

P Het is belangrijk voor haar om zich altijd 
correct te gedragen. Zij wil alle gedrag 
vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat 
het fout is. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

R Het is belangrijk voor haar om loyaal te zijn 
ten opzichte van haar vrienden. Zij wil zichzelf 
wijden aan de mensen die haar dierbaar zijn.  

 01  02  03  04   05  06 

S Zij vindt echt dat mensen goed voor de natuur 
moeten zorgen. Goed omgaan met het milieu 
is belangrijk voor haar.  

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

GA NU VERDER MET VRAAG 3 OP PAGINA 5
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3 Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen. 

 
Leest u a.u.b. elke vraag en kruist u op elke regel het hokje aan die laat zien in hoeverre u het eens of 
oneens bent met iedere uitspraak. 
 

 Helemaal 
eens 

Eens Niet eens, 
niet oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

Nederland zou meer mensen van hetzelfde ras 
of dezelfde etnische groep als de meeste 
Nederlanders moeten toelaten om hier te 
komen wonen en leven   

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Nederland zou meer mensen van een ander 
ras of etnische groep dan de meeste 
Nederlanders moeten toelaten om hier te 
komen wonen en leven 

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Nederland zou meer mensen uit de armere 
landen buiten Europa moeten toelaten om hier 
te komen wonen en leven 

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Het is over het algemeen slecht voor de 
Nederlandse economie dat mensen uit andere 
landen hier komen wonen 

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Het culturele leven in Nederland is over het 
algemeen ondermijnd door mensen uit andere 
landen die hier zijn komen wonen 

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Nederland is een slechtere plek geworden om 
te wonen doordat mensen uit andere landen 
hier zijn komen wonen 

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

 
 

VOOR MANNEN EN VROUWEN 
DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN 

Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen 

stellen over verschillende onderwerpen die vergelijkbaar zijn met eerdere vragen. Probeert u 

zich de antwoorden a.u.b. niet te herinneren, maar behandel de vragen hieronder als waren 

het volledig nieuwe vragen. 
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De volgende vragen gaan over hoe u denkt over uzelf en over uw leven. 
 
4 Lees elke vraag en kruist u op elke regel het hokje aan die laat zien in hoeverre u het eens of oneens 

bent met iedere uitspraak. 
 Helemaal 

eens 
Eens Niet eens, 

niet oneens 
Oneens Helemaal 

oneens 

Ik hou ervan nieuwe dingen te leren   
 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

De meeste dagen heb ik het gevoel dat ik iets 
voor elkaar gekregen heb   

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Ik houd ervan mijn toekomst te plannen en 
voor te bereiden   

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

In het algemeen voel ik dat wat ik in mijn leven 
doe nuttig en waardevol is   

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Er zijn mensen in mijn leven die echt om me 
geven   

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

Ik voel me nauw verbonden met de mensen in 
mijn buurt   

 

01 02 

 
 

03 

 
 

04 05 

 
Nu volgen enkele vragen over uw EERSTE BAAN. 
 
5 Heeft u voor uw huidige of laatste baan nog een baan gehad, of is/was dat uw eerste baan? 
 

Hiervoor heb ik nog een andere baan gehad .................. 01       DOOR NAAR VRAAG 6 

Mijn huidige/laatste baan is/was mijn eerste baan........... 02       VERDER MET VRAAG 10 

Nooit gewerkt.................................................................... 03       VERDER MET VRAAG 12 

 
6 In welk type organisatie werkte u in uw eerste baan (de baan nadat u van school afkwam)? 
 

Overhuid ......................................................................................  01 

Semi-overheid (bijv. onderwijs, gezondheidszorg).......................  02 

Particulier bedrijf ...........................................................................  03 

Werkzaam voor eigen rekening (eigen bedrijf).............................  04 

 
7 Wat voor soort beroep had u toen? 

Hoger intellectueel of vrij beroep (b.v. architect, arts 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) .........  01 

 

Hoger leidinggevend beroep (b.v. manager, directeur, 
eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)........................  02 

 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (b.v. leerkracht, kunstenaar, 
verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) .................  03 

 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (b.v. 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) ................  04 

 
 

Overige hoofdarbeid (b.v. administratief medewerker, boekhouder, 
verkoper, gezinsverzorgster) ..........................................................  05 

 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (b.v. automonteur, 
ploegbaas, elektriciën)....................................................................  06 

 

Semi-geschoolde handarbeid (b.v. chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker)........................................................................  07 

 

Ongeschoolde geoefende handarbeid (b.v. schoonmaker, 
inpakker) .........................................................................................  08 

 

Agrarisch beroep (b.v. landarbeider, zelfstandig agrariër) ...........  09  
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8 Wat was precies uw eerste functie? 
  

 

 
 
9 In welk jaar bent u met deze functie begonnen? 
 

JAARTAL: 
    

 
 
Nu volgen enkele vragen over UW HUIDIGE/LAATSTE BAAN. 
 
10 Wat voor soort beroep heeft/had u op dit moment of oefende u uit toen u voor het laatst werkte?  
 

Hoger intellectueel of vrij beroep (b.v. architect, arts 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) .........  01 

 

Hoger leidinggevend beroep (b.v. manager, directeur, 
eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)........................  02 

 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (b.v. leerkracht, kunstenaar, 
verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) .................  03 

 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (b.v. 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) ................  04 

 
 

Overige hoofdarbeid (b.v. administratief medewerker, boekhouder, 
verkoper, gezinsverzorgster) ..........................................................  05 

 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (b.v. automonteur, 
ploegbaas, elektriciën)....................................................................  06 

 

Semi-geschoolde handarbeid (b.v. chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker)........................................................................  07 

 

Ongeschoolde geoefende handarbeid (b.v. schoonmaker, 
inpakker) .........................................................................................  08 

 

Agrarisch beroep (b.v. landarbeider, zelfstandig agrariër) ...........  09  

 
 
11 Wat is/was precies uw huidige/laatste functie? 
  

 

 
 
12 In welk type organisatie werkten uw vader en moeder toen u 16 jaar oud was (of daarvoor). 
 

 VADER MOEDER 

Overheid  01  01 

Semi-overheid (bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg  02  02 

Particulier bedrijf  03  03 

Werkzaam voor eigen rekening (eigen bedrijf)  04  04 

Niet werkzaam  05  05 
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13 Wat voor soort beroep hadden uw vader en moeder toen u 16 jaar oud was (of daarvoor)? 
 

 VADER MOEDER 

Hoger intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld architect, arts, 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) 

 01  01 

Hoger leidinggevend beroep (bijvoorbeeld manager, directeur, eigenaar 
groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar) 

 02  02 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld leerkracht, 
kunstenaar, verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) 

 03  03 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijvoorbeeld 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) 

 04  04 

Overige hoofdarbeid (bijvoorbeeld administratief medewerker, 
boekhouder, verkoper, gezinsverzorgster) 

 05  05 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijvoorbeeld automonteur, 
ploegbaas, elektricien) 

 06  06 

Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker) 

 07  07 

Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijvoorbeeld schoonmaker, 
inpakker) 

 08  08 

Agrarisch beroep (bijvoorbeeld landarbeider, zelfstandig agrariër)  09  09 

Niet werkzaam  10  10 
 
Indien vader niet werkzaam was wilt u dan verder gaan met vraag 14b  
 
14a Wat was precies uw vaders functie? 
 

 

 
Indien moeder niet werkzaam was wilt u dan verder gaan met vraag 15  
 
 
14b En uw moeders functie? 
 

 

 
14c Wanneer oefende uw moeder deze functie voor het laatst uit? 
 

Voordat zij trouwde ......................................................................  01 

Voordat zij kinderen kreeg............................................................  02 

Terwijl ze jonge kinderen had.......................................................  03 

Toen u 16 jaar oud was ................................................................  04 

Nadat u 16 jaar oud was...............................................................  05 

 
15 Wilt u hier de datum van vandaag invullen: 
 

  -   - 2 0 0  
 
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST. 
GEEFT U A.U.B. DE VRAGENLIJST TERUG ZOALS GEVRAAGD.
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2 ALLEEN VOOR MANNEN  
Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door 
middel van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

Z 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.  

 01  02  03  04   05  06 

AA Hij vindt dat mensen moeten doen wat hen 
wordt opgedragen. Hij vindt dat mensen 
regels altijd moeten naleven, zelfs als 
niemand toekijkt. 

 01  02  03  04   05  06 

BB 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.  

 01  02  03  04   05  06 

CC Het is belangrijk voor hem om nederig en 
bescheiden te zijn. Hij tracht de aandacht niet 
op hemzelf te vestigen. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

 

ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? 
ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?
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  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

II Hij is op zoek naar avontuur en neemt graag 
risico's. Hij wil een spannend leven leiden.   01  02  03  04   05  06 

JJ Het is belangrijk voor hem om zich altijd 
correct te gedragen. Hij wil alle gedrag 
vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat 
het fout is. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

LL Het is belangrijk voor hem om loyaal te zijn 
ten opzichte van zijn vrienden. Hij wil zichzelf 
wijden aan de mensen die hem dierbaar zijn.  

 01  02  03  04   05  06 

MM Hij vindt echt dat mensen goed voor de natuur 
moeten zorgen. Goed omgaan met het milieu 
is belangrijk voor hem.  

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

GA NU VERDER MET VRAAG 3 OP PAGINA 5 
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3 ALLEEN VOOR VROUWEN  
Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door 
middel van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

Z 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.  

 01  02  03  04   05  06 

AA Zij vindt dat mensen moeten doen wat hen 
wordt opgedragen. Zij vindt dat mensen 
regels altijd moeten naleven, zelfs als 
niemand toekijkt. 

 01  02  03  04   05  06 

BB 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.  

 01  02  03  04   05  06 

CC Het is belangrijk voor haar om nederig en 
bescheiden te zijn. Zij tracht de aandacht niet 
op haarzelf te vestigen. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 
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 Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

II Zij is op zoek naar avontuur en neemt graag 
risico's. Zij wil een spannend leven leiden.   01  02  03  04   05  06 

JJ Het is belangrijk voor haar om zich altijd 
correct te gedragen. Zij wil alle gedrag 
vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat 
het fout is. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

LL Het is belangrijk voor haar om loyaal te zijn 
ten opzichte van haar vrienden. Zij wil zichzelf 
wijden aan de mensen die haar dierbaar zijn.  

 01  02  03  04   05  06 

MM Zij vindt echt dat mensen goed voor de natuur 
moeten zorgen. Goed omgaan met het milieu 
is belangrijk voor haar.  

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

GA NU VERDER MET VRAAG 3 OP PAGINA 5
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Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen. 
 
3 In welke mate vindt u dat Nederland mensen van hetzelfde ras of dezelfde etnische groep als de 
 meeste Nederlanders zou moeten toelaten om hier te komen wonen en leven? 
 Slechts één hokje aankruisen. 
   

Het Nederlandse beleid moet ... 

Velen toelaten om hier te komen wonen .........................................  01 

Sommigen toelaten..........................................................................  02 

Enkelen toelaten ..............................................................................  03 

Niemand toelaten.............................................................................  04 
 
 
4 Wat is uw mening met betrekking tot mensen van een ander ras of etnische groep dan de meeste  
 Nederlanders? 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Het Nederlandse beleid moet ... 

Velen toelaten om hier te komen wonen .........................................  01 

Sommigen toelaten..........................................................................  02 

Enkelen toelaten ..............................................................................  03 

Niemand toelaten.............................................................................  04 
 
 
5 Wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de armere landen buiten Europa? 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Het Nederlandse beleid moet ... 

Velen toelaten om hier te komen wonen .........................................  01 

Sommigen toelaten..........................................................................  02 

Enkelen toelaten ..............................................................................  03 

Niemand toelaten.............................................................................  04 
 
 
6 In hoeverre bent u het eens of oneens dat het over het algemeen slecht voor de Nederlandse 
economie  is dat mensen uit andere landen hier komen wonen? 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal  
oneens 

   Helemaal 
eens

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 

VOOR MANNEN EN VROUWEN 
DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN 

Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen stellen 

over verschillende onderwerpen die lijken op de vorige. Probeert u de antwoorden a.u.b. niet te 

herinneren, maar behandel de vragen hieronder als ware het volledig nieuwe vragen. 
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7 En in hoeverre bent u het eens of oneens dat het culturele leven in Nederland over het algemeen  
 ondermijnd is doordat mensen uit andere landen hier zijn komen wonen? 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal  
oneens 

   Helemaal 
eens

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
8 In hoeverre bent u het eens of oneens dat Nederland een slechtere plek is geworden om te wonen  
 doordat mensen uit andere landen hier zijn komen wonen? 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal  
oneens 

   Helemaal 
eens

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
En nu enkele vragen over u en uw leven 
 
 Geef a.u.b. aan in welke mate elk van de volgende uitspraken op u van toepassing zijn. 
 
9 “Ik hou ervan nieuwe dingen te leren”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

   Heel erg
van toepassing

00 01 02 03 04 05 6 07 08 09 10 
 
 
 
10 “De meeste dagen heb ik het gevoel iets volbracht te hebben”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

   Heel erg
van toepassing

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
 
11 “Ik plan en bereid me graag voor op de toekomst”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

   Heel erg
van toepassing

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
 
 Geef a.u.b. aan in welke mate u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. 
  
12 “In het algemeen voel ik dat wat ik in mijn leven doe waardevol is en voor anderen de moeite 
 waard”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal eens.................................................................................  01 

Eens.................................................................................................  02 

Niet eens, niet oneens.....................................................................  03 

Oneens ............................................................................................  04 

Helemaal oneens.............................................................................  05 
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13 “Er zijn mensen in mijn leven die echt om me geven”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal eens.................................................................................  01 

Eens.................................................................................................  02 

Niet eens, niet oneens.....................................................................  03 

Oneens ............................................................................................  04 

Helemaal oneens.............................................................................  05 
 
14 “Ik voel me nauw verbonden met de mensen in mijn omgeving”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal eens.................................................................................  01 

Eens.................................................................................................  02 

Niet eens, niet oneens.....................................................................  03 

Oneens ............................................................................................  04 

Helemaal oneens.............................................................................  05 
 
Nu volgen enkele vragen over uw EERSTE BAAN. 
 
15 Heeft u voor uw huidige of laatste baan nog een baan gehad, of is/was dat uw eerste baan? 
 

Hiervoor heb ik nog een andere baan gehad .................. 01       DOOR NAAR VRAAG 16 

Mijn huidige/laatste baan is/was mijn eerste baan........... 02       VERDER MET VRAAG 20 

Nooit gewerkt.................................................................... 03       VERDER MET VRAAG 22 

 
16 In welk type organisatie werkte u in uw eerste baan (de baan nadat u van school afkwam)? 
 

Overhuid ......................................................................................  01 

Semi-overheid (bijv. onderwijs, gezondheidszorg).......................  02 

Particulier bedrijf ...........................................................................  03 

Werkzaam voor eigen rekening (eigen bedrijf).............................  04 

 
17 Wat voor soort beroep had u toen? 

Hoger intellectueel of vrij beroep (b.v. architect, arts 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) .........  01 

 

Hoger leidinggevend beroep (b.v. manager, directeur, 
eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)........................  02 

 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (b.v. leerkracht, kunstenaar, 
verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) .................  03 

 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (b.v. 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) ................  04 

 
 

Overige hoofdarbeid (b.v. administratief medewerker, boekhouder, 
verkoper, gezinsverzorgster) ..........................................................  05 

 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (b.v. automonteur, 
ploegbaas, elektriciën)....................................................................  06 

 

Semi-geschoolde handarbeid (b.v. chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker)........................................................................  07 

 

Ongeschoolde geoefende handarbeid (b.v. schoonmaker, 
inpakker) .........................................................................................  08 

 

Agrarisch beroep (b.v. landarbeider, zelfstandig agrariër) ...........  09  
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18 Wat was precies uw eerste functie? 
  

 

 
 
19 In welk jaar bent u met deze functie begonnen? 
 

JAARTAL: 
    

 
 
Nu volgen enkele vragen over uw HUIDIGE/LAATSTE BAAN. 
 
20 Wat voor soort beroep heeft u op dit moment of oefende u uit toen u voor het laatst werkte?  
 

Hoger intellectueel of vrij beroep (b.v. architect, arts 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) .........  01 

 

Hoger leidinggevend beroep (b.v. manager, directeur, 
eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)........................  02 

 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (b.v. leerkracht, kunstenaar, 
verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) .................  03 

 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (b.v. 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) ................  04 

 
 

Overige hoofdarbeid (b.v. administratief medewerker, boekhouder, 
verkoper, gezinsverzorgster) ..........................................................  05 

 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (b.v. automonteur, 
ploegbaas, elektriciën)....................................................................  06 

 

Semi-geschoolde handarbeid (b.v. chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker)........................................................................  07 

 

Ongeschoolde geoefende handarbeid (b.v. schoonmaker, 
inpakker) .........................................................................................  08 

 

Agrarisch beroep (b.v. landarbeider, zelfstandig agrariër) ...........  09  

 
21 Wat is/was precies uw huidige/laatste functie? 
  

 

 
 
22 In welk type organisatie werkten uw vader en moeder toen u 16 jaar oud was (of daarvoor). 
 

 VADER MOEDER 

Overheid  01  01 

Semi-overheid (bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg  02  02 

Particulier bedrijf  03  03 

Werkzaam voor eigen rekening (eigen bedrijf)  04  04 

Niet werkzaam  05  05 
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23 Wat voor soort beroep hadden uw vader en moeder toen u 16 jaar oud was (of daarvoor)? 
 

 VADER MOEDER 

Hoger intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld architect, arts, 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) 

 01  01 

Hoger leidinggevend beroep (bijvoorbeeld manager, directeur, eigenaar 
groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar) 

 02  02 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld leerkracht, 
kunstenaar, verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) 

 03  03 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijvoorbeeld 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) 

 04  04 

Overige hoofdarbeid (bijvoorbeeld administratief medewerker, 
boekhouder, verkoper, gezinsverzorgster) 

 05  05 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijvoorbeeld automonteur, 
ploegbaas, elektricien) 

 06  06 

Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker) 

 07  07 

Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijvoorbeeld schoonmaker, 
inpakker) 

 08  08 

Agrarisch beroep (bijvoorbeeld landarbeider, zelfstandig agrariër)  09  09 

Niet werkzaam  10  10 
 
Indien vader niet werkzaam was, wilt u dan verder gaan met vraag 24b. 
 
24a Wat was precies uw vaders functie? 
 

 

 
Indien moeder niet werkzaam was, wilt u dan verder gaan met vraag 25. 
 
24b En uw moeders functie? 
 

 

 
24c Wanneer oefende uw moeder deze functie voor het laatst uit? 
 

Voordat zij trouwde ......................................................................  01 

Voordat zij kinderen kreeg............................................................  02 

Terwijl ze jonge kinderen had.......................................................  03 

Toen u 16 jaar oud was ................................................................  04 

Nadat u 16 jaar oud was...............................................................  05 

 
25 Wilt u hier de datum van vandaag invullen: 
 

  -   - 2 0 0  
 
 
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST. 
GEEFT U A.U.B. DE VRAGENLIJST TERUG ZOALS GEVRAAGD.



 
1 2 3 4 5 6  
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3 ALLEEN VOOR MANNEN  
Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door 
middel van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

TT 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.  

 01  02  03  04   05  06 

UU Hij vindt dat mensen moeten doen wat hen 
wordt opgedragen. Hij vindt dat mensen 
regels altijd moeten naleven, zelfs als 
niemand toekijkt. 

 01  02  03  04   05  06 

VV 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.  

 01  02  03  04   05  06 

WW Het is belangrijk voor hem om nederig en 
bescheiden te zijn. Hij tracht de aandacht niet 
op hemzelf te vestigen. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

 

ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? 
ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?
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  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

DDD Het is belangrijk voor hem om zich altijd 
correct te gedragen. Hij wil alle gedrag 
vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat 
het fout is. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

FFF Het is belangrijk voor hem om loyaal te 
zijn ten opzichte van zijn vrienden. Hij wil 
zichzelf wijden aan de mensen die hem 
dierbaar zijn.  

 01  02  03  04   05  06 

GGG Hij vindt echt dat mensen goed voor de 
natuur moeten zorgen. Goed omgaan met het 
milieu is belangrijk voor hem.  

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

GA NU VERDER MET VRAAG 3 OP PAGINA 5 
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4 ALLEEN VOOR VROUWEN  
Hieronder beschrijven we kort enkele personen. Wilt u iedere beschrijving lezen en aangeven door 
middel van één kruisje achter iedere beschrijving in welke mate deze persoon wel of niet op u lijkt? 
 
  Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

TT 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.  

 01  02  03  04   05  06 

UU Zij vindt dat mensen moeten doen wat hen 
wordt opgedragen. Zij vindt dat mensen 
regels altijd moeten naleven, zelfs als 
niemand toekijkt. 

 01  02  03  04   05  06 

VV 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.  

 01  02  03  04   05  06 

WW Het is belangrijk voor haar om nederig en 
bescheiden te zijn. Zij tracht de aandacht niet 
op haarzelf te vestigen. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 
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 Hoeveel lijkt deze persoon op u? 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet op 

mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

DDD Het is belangrijk voor haar om zich altijd 
correct te gedragen. Zij wil alle gedrag 
vermijden waarvan mensen zullen zeggen dat 
het fout is. 

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

FFF Het is belangrijk voor haar om loyaal te 
zijn ten opzichte van haar vrienden. Zij wil 
zichzelf wijden aan de mensen die haar 
dierbaar zijn.  

 01  02  03  04   05  06 

GGG Zij vindt echt dat mensen goed voor de 
natuur moeten zorgen. Goed omgaan met het 
milieu is belangrijk voor haar.  

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

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

 01  02  03  04   05  06 

GA NU VERDER MET VRAAG 3 OP PAGINA 5
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3 Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen. 
 

Leest u a.u.b. elke vraag en kruist u op elke regel het hokje aan die laat zien in hoeverre u het 
eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken? 
 

 Helemaal  
oneens 

   Helemaal 
eens

Nederland zou meer mensen van hetzelfde ras 
of dezelfde etnische groep als de meeste 
Nederlanders moeten toelaten om hier te 
komen wonen en leven   

 

01 02 03 04 

 
 

05 

 
 

06 07  

Nederland zou meer mensen van een ander 
ras of etnische groep dan de meeste 
Nederlanders moeten toelaten om hier te 
komen wonen en leven 

 

01 02 03 04 

 
 

05 

 
 

06 07  

Nederland zou meer mensen uit de armere 
landen buiten Europa moeten toelaten om hier 
te komen wonen en leven 

 

01 02 03 04 

 
 

05 

 
 

06 07  

Het is over het algemeen slecht voor de 
Nederlandse economie dat mensen uit andere 
landen hier komen wonen 

 

01 02 03 04 

 
 

05 

 
 

06 07  

Het culturele leven in Nederland is over het 
algemeen ondermijnd door mensen uit andere 
landen die hier zijn komen wonen 

 

01 02 03 04 

 
 

05 

 
 

06 07  

Nederland is een slechtere plek geworden om 
te wonen doordat mensen uit andere landen 
hier zijn komen wonen 

 

01 02 03 04 

 
 

05 

 
 

06 07  

 
 

VOOR MANNEN EN VROUWEN 
DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN 

Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u nog enkele laatste vragen 

stellen over verschillende onderwerpen die lijken op de vorige. Probeert u de antwoorden 

a.u.b. niet te herinneren, maar behandel de vragen hieronder als ware het volledig nieuwe 

vragen. 
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Nu volgen enkele vragen over hoe u over uzelf denkt en over uw leven. 
 
 Geef a.u.b. de mate aan waarin u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. 
 
4 “Ik hou ervan nieuwe dingen te leren”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

   Heel erg
van toepassing

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
 
5 “De meeste dagen heb ik het gevoel iets volbracht te hebben”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

   Heel erg
van toepassing

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
 
6 “Ik plan en bereid me graag voor op de toekomst”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

   Heel erg
van toepassing

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
 
 Geef a.u.b. de mate aan waarin u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. 
 
7 “In het algemeen voel ik dat wat ik in mijn leven doe waardevol is en voor anderen de moeite waard”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

 Heel erg 
van toepassing 

01 02 03 04 05 06 07    
 
 
 
 
8 “Er zijn mensen in mijn leven die echt om me geven”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

 Heel erg 
van toepassing 

01 02 03 04 05 06 07    
 
 
 
 
9 “Ik voel me nauw verbonden met de mensen in mijn omgeving”. 
 Slechts één hokje aankruisen. 
 

Helemaal niet van 
toepassing 

 Heel erg 
van toepassing 

01 02 03 04 05 06 07    
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Nu volgen enkele vragen over uw EERSTE BAAN. 
 
10 Heeft u voor uw huidige of laatste baan nog een baan gehad, of is/was dat uw eerste baan? 
 

Hiervoor heb ik nog een andere baan gehad .................. 01       DOOR NAAR VRAAG 11 

Mijn huidige/laatste baan is/was mijn eerste baan........... 02       VERDER MET VRAAG 15 

Nooit gewerkt.................................................................... 03       VERDER MET VRAAG 17 

 
 
11 In welk type organisatie werkte u in uw eerste baan (de baan nadat u van school afkwam)? 
 

Overhuid ......................................................................................  01 

Semi-overheid (bijv. onderwijs, gezondheidszorg).......................  02 

Particulier bedrijf ...........................................................................  03 

Werkzaam voor eigen rekening (eigen bedrijf).............................  04 

 
 
12 Wat voor soort beroep had u toen? 
 

Hoger intellectueel of vrij beroep (b.v. architect, arts 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) .........  01 

 

Hoger leidinggevend beroep (b.v. manager, directeur, 
eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)........................  02 

 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (b.v. leerkracht, kunstenaar, 
verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) .................  03 

 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (b.v. 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) ................  04 

 
 

Overige hoofdarbeid (b.v. administratief medewerker, boekhouder, 
verkoper, gezinsverzorgster) ..........................................................  05 

 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (b.v. automonteur, 
ploegbaas, elektriciën)....................................................................  06 

 

Semi-geschoolde handarbeid (b.v. chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker)........................................................................  07 

 

Ongeschoolde geoefende handarbeid (b.v. schoonmaker, 
inpakker) .........................................................................................  08 

 

Agrarisch beroep (b.v. landarbeider, zelfstandig agrariër) ...........  09  

 
 
13 Wat was precies uw eerste functie? 
  

 

 
 
14 In welk jaar bent u met deze functie begonnen? 
 

JAARTAL: 
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Nu volgen enkele vragen over UW HUIDIGE/LAATSTE BAAN. 
 
15 Wat voor soort beroep heeft/had u op dit moment of oefende u uit toen u voor het laatst werkte?  
 

Hoger intellectueel of vrij beroep (b.v. architect, arts 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) .........  01 

 

Hoger leidinggevend beroep (b.v. manager, directeur, 
eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)........................  02 

 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (b.v. leerkracht, kunstenaar, 
verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) .................  03 

 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (b.v. 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) ................  04 

 
 

Overige hoofdarbeid (b.v. administratief medewerker, boekhouder, 
verkoper, gezinsverzorgster) ..........................................................  05 

 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (b.v. automonteur, 
ploegbaas, elektriciën)....................................................................  06 

 

Semi-geschoolde handarbeid (b.v. chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker)........................................................................  07 

 

Ongeschoolde geoefende handarbeid (b.v. schoonmaker, 
inpakker) .........................................................................................  08 

 

Agrarisch beroep (b.v. landarbeider, zelfstandig agrariër) ...........  09  

 
 
16 Wat is/was precies uw huidige/laatste functie? 
  

 

 
 
17 In welk type organisatie werkten uw vader en moeder toen u 16 jaar oud was (of daarvoor). 
 

 VADER MOEDER 

Overheid  01  01 

Semi-overheid (bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg  02  02 

Particulier bedrijf  03  03 

Werkzaam voor eigen rekening (eigen bedrijf)  04  04 

Niet werkzaam  05  05 
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18 Wat voor soort beroep hadden uw vader en moeder toen u 16 jaar oud was (of daarvoor)? 
 

 VADER MOEDER 

Hoger intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld architect, arts, 
wetenschappelijk medewerker, docent vwo-hbo, ingenieur) 

 01  01 

Hoger leidinggevend beroep (bijvoorbeeld manager, directeur, eigenaar 
groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar) 

 02  02 

Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld leerkracht, 
kunstenaar, verpleegkundige, sociaal werker, beleidsmedewerker) 

 03  03 

Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijvoorbeeld 
hoofdvertegenwoordiger, afdelingsmanager, winkelier) 

 04  04 

Overige hoofdarbeid (bijvoorbeeld administratief medewerker, 
boekhouder, verkoper, gezinsverzorgster) 

 05  05 

Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijvoorbeeld automonteur, 
ploegbaas, elektricien) 

 06  06 

Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld chauffeur, fabrieksarbeider, 
timmerman, bakker) 

 07  07 

Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijvoorbeeld schoonmaker, 
inpakker) 

 08  08 

Agrarisch beroep (bijvoorbeeld landarbeider, zelfstandig agrariër)  09  09 

Niet werkzaam  10  10 
 
Indien vader niet werkzaam was, wilt u dan verder gaan met vraag 19b. 
 
19a Wat was precies uw vaders functie? 
 

 

 
Indien moeder niet werkzaam was, wilt u dan verder gaan met vraag 20. 
 
19b En uw moeders functie? 
 

 

 
19c Wanneer oefende uw moeder deze functie voor het laatst uit? 
 

Voordat zij trouwde ......................................................................  01 

Voordat zij kinderen kreeg............................................................  02 

Terwijl ze jonge kinderen had.......................................................  03 

Toen u 16 jaar oud was ................................................................  04 

Nadat u 16 jaar oud was...............................................................  05 

 
20 Wilt u hier de datum van vandaag invullen: 
 

  -   - 2 0 0  
 
 
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST. 
GEEFT U A.U.B. DE VRAGENLIJST TERUG ZOALS GEVRAAGD. 
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