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RESPONDENT NUMMER: 
 

VERSIE NUMMER: F-2-F A 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVIEWER:  INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1.   
                        INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. 
 
ALLEEN VOOR MANNEN 
 

GF1 TOON KAART A Hierna 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 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën1 bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor hem. Hij wil 
dingen graag op zijn eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor hem om rijk te 
        zijn. Hij wil graag veel geld en dure2

        spullen hebben.    
 

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor hem om te laten 
zien3 wat hij kan. Hij wil dat mensen 
hem bewonderen4 om wat hij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor hem om in een 
veilige5 omgeving te leven. Hij 
vermijdt alles wat zijn veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 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 
leven6. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen7. Hij vindt dat 
mensen altijd de regels8 moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
1 Nieuwe ideeën hebben, met de nadruk op de creatieve kant van ze te hebben door 
ze zelf te doen ontstaan. 
2 “Duur”: in de zin van veel kosten, eerder dan in de zin van ‘luxe’. 
3 Het laten zien van om het even welke vermogens, zonder de veronderstelling dat hij 
werkelijk grote vermogens heeft. Het is belangrijk voor hem om als bekwaam te 
worden aanzien. 
4 Hij wil dat zijn daden bewonderd worden, niet zijn persoon. 
5 In de zin van een feitelijk veilige omgeving, en niet in de zin van een gevoel van 
veiligheid. 
6 De focus is wat belangrijk is voor hemzelf (zijn leven). 
7 Wanneer iemand anders je opdraagt wat je moet doen in een feitelijke 
interpersoonlijke interactie (dit impliceert ook dat de persoon over een zekere 
autoriteit beschikt), zou je het moeten doen. 
8 “Regels” in de zin van ‘regels en voorschriften’. 
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niemand kijkt.      
H     Het is belangrijk voor hem om naar 

mensen te luisteren die anders9 zijn 
dan hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor hem om zich te 
vermaken. Hij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen”10. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

 
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 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij 
doet. Hij wil vrij en onafhankelijk11 
van anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor hem om 
de mensen rondom hem te helpen. 
Hij wil zorgen voor12 hun welzijn.       

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt13. Hij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Hij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Hij wil een 
spannend14 leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 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.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor hem dat hij 
van anderen respect krijgt15. Hij wil 
dat mensen doen wat hij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
9 “Anders” in zowat elk opzicht. Belangrijk is dat hij verschil/diversiteit als positief 
beschouwd en als iets dat het waard is om over te leren. 
10 “Zichzelf verwennen”: “zichzelf trakteren”. Sterk negatief ‘genotzucht’ wordt niet 
bedoeld.  
11 In de zin van niet afhankelijk moeten zijn van mensen. 
12 “Zorgen voor”: hier in de zin van actief hun welzijn bevorderen. 
13 “Beschermt” in de zin van ‘garandeert’.  
14 “Spannend” meer in de zin van ‘opwindend’ dan van ‘gevaarlijk’. 
15 Dit respect krijgen/hebben, niet respect verdienen. 

 3



R       Het is belangrijk voor hem om 
trouw te zijn aan zijn vrienden. Hij 
wil zichzelf inzetten16 voor de 
mensen die hem dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Hij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor17 de 
natuur. Voor hem is het belangrijk 
dat de natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Hij zoekt naar elke kans18 om 
plezier te hebben. Het is belangrijk 
voor hem om dingen te doen 
waaraan hij plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
GA NU NAAR VRAAG HF1  
 
 

                                                      
16 “Inzetten”: is bedoeld om diepgaande bezorgdheid voor deze mensen en 
bereidheid zijn tijd, middelen en energie in hun welzijn te investeren, uit te drukken. 
17 “Zorg dragen voor”: in feite synoniem met ‘beschermen’ in de tweede zin. 
18 Zoekt: actief zoeken, eerder dan ‘elke kans grijpen’. 
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ALLEEN VOOR VROUWEN 
 

GF2  TOON KAART A Hierna 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 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën19 bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor haar. Zij 
wil dingen graag op haar eigen, 
originele manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk te 
        zijn. Zij wil graag veel geld en dure20

        spullen hebben.   
  

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor haar om te laten 
zien21 wat zij kan. Zij wil dat mensen 
haar bewonderen22 om wat zij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor haar om in een 
veilige23 omgeving te leven. Zij 
vermijdt alles wat haar veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 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 
leven24. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen25. Zij vindt dat 
mensen altijd de regels26 moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
19 Nieuwe ideeën hebben, met de nadruk op de creatieve kant van ze te hebben door 
ze zelf te doen ontstaan. 
20 “Duur”: in de zin van veel kosten, eerder dan in de zin van ‘luxe’.  
21 Het laten zien van om het even welke vermogens, zonder de veronderstelling dat 
zij werkelijk grote vermogens heeft. Het is belangrijk voor haar om als bekwaam te 
worden aanzien. 
22 Zij wil dat haar daden bewonderd worden, niet haar persoon. 
23 In de zin van een feitelijk veilige omgeving, en niet in de zin van een gevoel van 
veiligheid. 
24 De focus is wat belangrijk is voor haarzelf (haar leven). 
25 Wanneer iemand anders je opdraagt wat je moet doen in een feitelijke 
interpersoonlijke interactie (dit impliceert ook dat de persoon over een zekere 
autoriteit beschikt), zou je het moeten doen. 
26 “Regels” in de zin van ‘regels en voorschriften’. 
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H     Het is belangrijk voor haar om naar 
mensen te luisteren die anders27 zijn 
dan zij. Zelfs als zij het niet met hen 
eens is, wil zij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor haar om zich te 
vermaken. Zij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen” 28. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

 
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 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij 
doet. Zij wil vrij en onafhankelijk29 
van anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij 
wil zorgen voor30 hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt31. Zij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Zij wil een 
spannend32 leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 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.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor haar dat zij 
van anderen respect krijgt33. Zij wil 
dat mensen doen wat zij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
27 “Anders” in zowat elk opzicht. Belangrijk is dat zij verschil/diversiteit als positief 
beschouwd en als iets dat het waard is om over te leren.  
28 “Zichzelf verwennen”: “zichzelf trakteren”. Sterk negatief ‘genotzucht’ wordt niet 
bedoeld.   
29 In de zin van niet afhankelijk moeten zijn van mensen. 
30 “Zorgen voor”: hier in de zin van actief hun welzijn bevorderen.  
31 “Beschermt” in de zin van ‘garandeert’.   
32 “Spannend” meer in de zin van ‘opwindend’ dan van ‘gevaarlijk’.  
33 Dit respect krijgen/hebben, niet respect verdienen. 
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R       Het is belangrijk voor haar om trouw 
te zijn aan haar vrienden. Zij wil 
zichzelf inzetten34 voor de mensen 
die haar dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor35 de 
natuur. Voor haar is het belangrijk 
dat de natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Zij zoekt naar elke kans36 om plezier 
te hebben. Het is belangrijk voor 
haar om dingen te doen waaraan zij 
plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
GA NU NAAR VRAAG HF1  

                                                      
34 “Inzetten”: is bedoeld om diepgaande bezorgdheid voor deze mensen en 
bereidheid haar tijd, middelen en energie in hun welzijn te investeren, uit te drukken.  
35 “Zorg dragen voor”: in feite synoniem met ‘beschermen’ in de tweede zin.  
36 Zoekt: actief zoeken, eerder dan ‘elke kans grijpen’. 
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VRAAG AAN IEDEREEN  
 
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 die u reeds gaf niet te herinneren, maar behandel de vragen die volgen als waren 
het volledig nieuwe vragen. 
 

 
HF1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan televisie kijken? 
 Geef uw antwoord in uren en minuten. 
 

   SCHRIJF UREN:       EN MINUTEN:    

   

    (Weet niet) 88 

 

 

 

HF2  Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan naar de radio luisteren? 
  Geef uw antwoord in uren en minuten. 

 
   SCHRIJF UREN:       EN MINUTEN:    

      
    (Weet niet) 88 

 
 
 
HF3 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan het lezen van kranten? 
 Geef uw antwoord in uren en minuten. 
 

   SCHRIJF UREN:       EN MINUTEN:  

 
 

    (Weet niet) 88 

 
 
 
HF4  TOON KAART B Denkt u, over het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, 

of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een 
antwoord geven aan de hand van deze kaart? 

 
   Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn 1 

   De meeste mensen zijn te vertrouwen 2 

   (Weet niet)   8 
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HF5 TOON KAART C Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te 
maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? 

 Wilt u een antwoord geven aan de hand van deze kaart? 
 
   De meeste mensen zouden proberen misbruik van mij te maken.   1 

   De meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn.   2 

   (Weet niet)   8 
     

  
 
HF6    TOON KAART D Zou u zeggen dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen of dat 

slechts enkelen uw vertrouwen verdienen? Wilt u een antwoord geven aan de hand van 
deze kaart? 

 
   Slechts enkelen verdienen mijn vertrouwen   1 

   De meeste mensen verdienen mijn vertrouwen   2 

   (Weet niet)     8 

 
 

  
 Nu willen we u enkele vragen stellen over politiek en de regering. 
 
 

 HF7TOON KAART E Hoe tevreden bent u over het algemeen met de huidige toestand van de 
economie in België? Gebruik deze kaart waarbij 0 ontevreden betekent en 10 tevreden betekent. 

 
 

 
Ontevreden 
 

             
Tevreden 

 

(Weet  
niet) 

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

       
 
 
 
HF8 NOG STEEDS KAART E Als u nu stilstaat bij de Belgische regering, hoe tevreden bent u over 

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

 
Ontevreden 
 

             
Tevreden 

 

(Weet  
niet) 

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

 
  
 
 



 10

 
HF9 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. 
 

 
Ontevreden 
 

             
Tevreden 

 

(Weet 
niet) 

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

 
 
HF10 TOON KAART F Vindt u dat de overheid maatregelen zou moeten nemen om 

inkomensverschillen te verminderen of niet? Wilt u deze kaart gebruiken om te 
antwoorden? 

  
  
   Ze zou dit absoluut wel moeten doen.  1 

   Ze zou dit waarschijnlijk wel moeten doen.  2 

   Geen voorkeur  3 

   Ze zou dit waarschijnlijk niet moeten doen.  4 

   Ze zou dit absoluut niet moeten doen.  5 

   (Weet niet)   8 

 
 
 
HF11 TOON KAART G Vindt u dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vrij zouden 

moeten zijn om hun leven te leiden naar eigen goeddunken? Wilt u deze kaart gebruiken 
om te antwoorden? 

   
   Ze zou dit absoluut wel moeten doen  1 

   Ze zou dit waarschijnlijk wel moeten doen  2 

   Geen voorkeur  3 

   Ze zou dit waarschijnlijk niet moeten doen  4 

   Ze zou dit absoluut niet moeten doen  5 

   (Weet niet)       8 
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HF12  TOON KAART H En vindt u dat de overheid er wel of niet voor zou moeten zorgen dat 
alle groepen in de samenleving gelijk worden behandeld? Wilt u deze kaart gebruiken om 
te antwoorden? 

   
   Ze zou dit absoluut wel moeten doen  1 

   Ze zou dit waarschijnlijk wel moeten doen  2 

   Geen voorkeur  3 

   Ze zou dit waarschijnlijk niet moeten doen  4 

   Ze zou dit absoluut niet moeten doen  5 

   (Weet niet)       8 

 
 



 

 
 

European Social Survey  
 
 

SUPPLEMENTAIRE VRAGENLIJST F-2-F B (Ronde 4 2008/9) 
  

 
 

RESPONDENT NUMMER: 
 

VERSIE NUMMER: F-2-F   B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVIEWER:  INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1.   
                        INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. 
 
ALLEEN VOOR MANNEN 
 

GF1 TOON KAART A Hierna 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 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën1 bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor hem. Hij wil 
dingen graag op zijn eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor hem om rijk te 
        zijn. Hij wil graag veel geld en dure2

  
   

      spullen hebben. 
01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor hem om te laten 
zien3 wat hij kan. Hij wil dat mensen 
hem bewonderen4 om wat hij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor hem om in een 
veilige5 omgeving te leven. Hij 
vermijdt alles wat zijn veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 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 
leven6. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Hij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen7. Hij vindt dat 
mensen altijd de regels8 moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
1 Nieuwe ideeën hebben, met de nadruk op de creatieve kant van ze te hebben door 
ze zelf te doen ontstaan. 
2 “Duur”: in de zin van veel kosten, eerder dan in de zin van ‘luxe’. 
3 Het laten zien van om het even welke vermogens, zonder de veronderstelling dat hij 
werkelijk grote vermogens heeft. Het is belangrijk voor hem om als bekwaam te 
worden aanzien. 
4 Hij wil dat zijn daden bewonderd worden, niet zijn persoon. 
5 In de zin van een feitelijk veilige omgeving, en niet in de zin van een gevoel van 
veiligheid. 
6 De focus is wat belangrijk is voor hemzelf (zijn leven). 
7 Wanneer iemand anders je opdraagt wat je moet doen in een feitelijke 
interpersoonlijke interactie (dit impliceert ook dat de persoon over een zekere 
autoriteit beschikt), zou je het moeten doen. 
8 “Regels” in de zin van ‘regels en voorschriften’. 
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niemand kijkt.      
H     Het is belangrijk voor hem om naar 

mensen te luisteren die anders9 zijn 
dan hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor hem om zich te 
vermaken. Hij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen” 10. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

 
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 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat hij 
doet. Hij wil vrij en onafhankelijk11 
van anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor hem om 
de mensen rondom hem te helpen. 
Hij wil zorgen voor12 hun welzijn.       

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt13. Hij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Hij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Hij wil een 
spannend14 leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 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.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor hem dat hij 
van anderen respect krijgt15. Hij wil 
dat mensen doen wat hij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
9 “Anders” in zowat elk opzicht. Belangrijk is dat hij verschil/diversiteit als positief 
beschouwd en als iets dat het waard is om over te leren. 
10 “Zichzelf verwennen”: “zichzelf trakteren”. Sterk negatief ‘genotzucht’ wordt niet 
bedoeld.  
11 In de zin van niet afhankelijk moeten zijn van mensen. 
12 “Zorgen voor”: hier in de zin van actief hun welzijn bevorderen. 
13 “Beschermt” in de zin van ‘garandeert’.  
14 “Spannend” meer in de zin van ‘opwindend’ dan van ‘gevaarlijk’. 
15 Dit respect krijgen/hebben, niet respect verdienen. 
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R       Het is belangrijk voor hem om 
trouw te zijn aan zijn vrienden. Hij 
wil zichzelf inzetten16 voor de 
mensen die hem dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Hij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor17 de 
natuur. Voor hem is het belangrijk 
dat de natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Hij zoekt naar elke kans18 om 
plezier te hebben. Het is belangrijk 
voor hem om dingen te doen 
waaraan hij plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
GA NU NAAR VRAAG HF13 
 
 
 

                                                      
16 “Inzetten”: is bedoeld om diepgaande bezorgdheid voor deze mensen en 
bereidheid zijn tijd, middelen en energie in hun welzijn te investeren, uit te drukken. 
17 “Zorg dragen voor”: in feite synoniem met ‘beschermen’ in de tweede zin. 
18 Zoekt: actief zoeken, eerder dan ‘elke kans grijpen’. 
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ALLEEN VOOR VROUWEN 
 

GF2  TOON KAART A Hierna 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 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën19 bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor haar. Zij 
wil dingen graag op haar eigen, 
originele manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk te 
        zijn. Zij wil graag veel geld en dure20

        spullen hebben.   
  

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor haar om te laten 
zien21 wat zij kan. Zij wil dat mensen 
haar bewonderen22 om wat zij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor haar om in een 
veilige23 omgeving te leven. Zij 
vermijdt alles wat haar veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 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 
leven24. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen25. Zij vindt dat 
mensen altijd de regels26 moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
19 Nieuwe ideeën hebben, met de nadruk op de creatieve kant van ze te hebben door 
ze zelf te doen ontstaan. 
20 “Duur”: in de zin van veel kosten, eerder dan in de zin van ‘luxe’.  
21 Het laten zien van om het even welke vermogens, zonder de veronderstelling dat 
zij werkelijk grote vermogens heeft. Het is belangrijk voor haar om als bekwaam te 
worden aanzien. 
22 Zij wil dat haar daden bewonderd worden, niet haar persoon. 
23 In de zin van een feitelijk veilige omgeving, en niet in de zin van een gevoel van 
veiligheid. 
24 De focus is wat belangrijk is voor haarzelf (haar leven). 
25 Wanneer iemand anders je opdraagt wat je moet doen in een feitelijke 
interpersoonlijke interactie (dit impliceert ook dat de persoon over een zekere 
autoriteit beschikt), zou je het moeten doen. 
26 “Regels” in de zin van ‘regels en voorschriften’.   
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H     Het is belangrijk voor haar om naar 
mensen te luisteren die anders27 zijn 
dan zij. Zelfs als zij het niet met hen 
eens is, wil zij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor haar om zich te 
vermaken. Zij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen” 28. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

 
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 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij 
doet. Zij wil vrij en onafhankelijk29 
van anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij 
wil zorgen voor30 hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt31. Zij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Zij wil een 
spannend32 leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 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.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor haar dat zij 
van anderen respect krijgt33. Zij wil 
dat mensen doen wat zij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
27 “Anders” in zowat elk opzicht. Belangrijk is dat zij verschil/diversiteit als positief 
beschouwd en als iets dat het waard is om over te leren.  
28 “Zichzelf verwennen”: “zichzelf trakteren”. Sterk negatief ‘genotzucht’ wordt niet 
bedoeld.   
29 In de zin van niet afhankelijk moeten zijn van mensen. 
30 “Zorgen voor”: hier in de zin van actief hun welzijn bevorderen.  
31 “Beschermt” in de zin van ‘garandeert’.   
32 “Spannend” meer in de zin van ‘opwindend’ dan van ‘gevaarlijk’.  
33 Dit respect krijgen/hebben, niet respect verdienen. 
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R       Het is belangrijk voor haar om trouw 
te zijn aan haar vrienden. Zij wil 
zichzelf inzetten34  voor de mensen 
die haar dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor35 de 
natuur. Voor haar is het belangrijk 
dat de natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Zij zoekt naar elke kans36 om plezier 
te hebben. Het is belangrijk voor 
haar om dingen te doen waaraan zij 
plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

          GA NU NAAR VRAAG HF13 
 
 
 
 
 

 
34 “Inzetten”: is bedoeld om diepgaande bezorgdheid voor deze mensen en 
bereidheid haar tijd, middelen en energie in hun welzijn te investeren, uit te drukken.  
35 “Zorg dragen voor”: in feite synoniem met ‘beschermen’ in de tweede zin.  
36 Zoekt: actief zoeken, eerder dan ‘elke kans grijpen’. 
 

          



                           VRAAG AAN IEDEREEN  
 

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 die u reeds gaf niet te 
herinneren, maar behandel de vragen die volgen als waren het volledig nieuwe 
vragen. 
 
 
 
HF13 TOON KAART I Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal 

aan televisie kijken? Wilt u deze kaart gebruiken? 
 
 
   Geen tijd 0 

   Heel weinig tijd 1 

   Weinig tijd 2 

   Een beetje tijd 3 

   Vrij veel tijd 4 

   Veel tijd 5 

   Heel veel tijd 6 

   (Weet niet) 8 

 
HF14 TOON NOG STEEDS KAART I Hoeveel tijd besteedt u op een gewone 
weekdag in totaal aan naar de radio luisteren? U mag dezelfde kaart gebruiken. 
  
 
   Geen tijd 0 

   Heel weinig tijd 1 

   Weinig tijd 2 

   Een beetje tijd 3 

   Vrij veel tijd 4 

   Veel tijd 5 

   Heel veel tijd 6 

   (Weet niet) 8 

 

HF15 TOON NOG STEEDS KAART I Hoeveel tijd besteedt u op een gewone 
weekdag in totaal aan het lezen van kranten? U mag nog steeds dezelfde kaart 
gebruiken. 
 
  
   Geen tijd 0 
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   Heel weinig tijd 1 

   Weinig tijd 2 

   Een beetje tijd 3 

   Vrij veel tijd 4 

   Veel tijd 5 

   Heel veel tijd 6 

   (Weet niet) 8 

 

Nu willen we u enkele vragen stellen over politiek en de regering. 
 
TOON KAART J Kunt u op een schaal van 0 tot 5 aangeven hoeveel vertrouwen u 
persoonlijk heeft in elk van de instellingen die ik voorlees? 
0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 5 dat u volledig 
vertrouwen heeft. Ten eerste LEES VOOR… 

 
   

Helemaal 
geen 

vertrouwen 

  
 

  Volledig 
vertrouwen 

(Weet 
niet) 

 
HF16 

… het 
Belgisch 
parlement. 
 

0 1 2 3 4 
 

5 
 

8 

HF17 … het 
rechtssysteem
. 

0 1 2 3 4 5 
 

8 

HF18 … de politie. 0 1 2 3 4 

 
 

5 
 

8 
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TOON KAART K Vertel me nu in hoeverre u het eens of oneens bent met elk van de 
volgende uitspraken. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR -  1 
ENKEL ANTWOORD MOGELIJK  

  Niet 
eens, 
niet 

oneens 

 
Helemaal 

eens 
Eens Oneens 

 
Helemaal 
oneens 

(Weet 
niet) 

 
HF19 

In het algemeen, ben ik 
tevreden met de huidige 
toestand van de economie in 
België. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

HF20 Ik ben tevreden over de 
manier waarop de Belgische 
regering haar werk doet. 
 

1 2 3 4 5 8 

HF21 Over het algemeen, ben ik 
tevreden over de manier 
waarop de democratie in 
België werkt. 
 

1 

 
HF22  TOON KAART L    In de politiek wordt soms gesproken over “links” en “rechts”.  
Als u deze kaart gebruikt, waar zou u zichzelf op deze schaal plaatsen.    
     

2 3 4 5 8 

        

Extreem 
Links 

 

         Extreem 
Rechts 

 

(Weet niet)
 

 

 
HF23  NOG STEEDS KAART L  Op dezelfde kaart, waar zou u de partij plaatsen waar u de 
meeste sympathie voor voelt?     

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

Extreem 
Links 

 

         Extreem 
Rechts 

(Weet niet)
 

 

 
00 01 

                                                       (Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde partij)     55 

 

HF24 NOG STEEDS KAART L  Op dezelfde kaart, waar zou u de partij plaatsen 
waar u de sterkste afkeer van heeft? 
 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

Extreem 
Links 

 

         Extreem (Weet niet)
Rechts  

 

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

                                                        (Ik heb geen afkeer voor een bepaalde partij)     55 
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INTERVIEWER:  INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. 
                        INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. 
 
ALLEEN VOOR MANNEN 
 

GF1 TOON KAART A Hierna 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 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën1 bedenken en creatief 
zijn is belangrijk voor hem. Hij wil 
dingen graag op zijn eigen, originele 
manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor hem om rijk te 
        zijn. Hij wil graag veel geld en dure2

        spullen hebben.  
         

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor hem om te laten 
zien3 wat hij kan. Hij wil dat mensen 
hem bewonderen4 om wat hij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor hem om in een 
veilige5 omgeving te leven. Hij 
vermijdt alles wat zijn veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 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 
leven6. 

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
1 Nieuwe ideeën hebben, met de nadruk op de creatieve kant van ze te hebben door 
ze zelf te doen ontstaan. 
2 “Duur”: in de zin van veel kosten, eerder dan in de zin van ‘luxe’. 
3 Het laten zien van om het even welke vermogens, zonder de veronderstelling dat hij 
werkelijk grote vermogens heeft. Het is belangrijk voor hem om als bekwaam te 
worden aanzien. 
4 Hij wil dat zijn daden bewonderd worden, niet zijn persoon. 
5 In de zin van een feitelijk veilige omgeving, en niet in de zin van een gevoel van 
veiligheid. 
6 De focus is wat belangrijk is voor hemzelf (zijn leven). 
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G    Hij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen7. Hij vindt dat 
mensen altijd de regels8 moeten 
naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

01 02 03 04 05 06 88 

H     Het is belangrijk voor hem om naar 
mensen te luisteren die anders9 zijn 
dan hij. Zelfs als hij het niet met hen 
eens is, wil hij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor hem om zich te 
vermaken. Hij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen” 10. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

 
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 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor hem om zelf 
beslissingen te nemen over wat 
hij doet. Hij wil vrij en 
onafhankelijk11 van anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor hem om 
de mensen rondom hem te 
helpen. Hij wil zorgen voor12 hun 
welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor hem dat de  
overheid zijn veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt13. Hij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
7 Wanneer iemand anders je opdraagt wat je moet doen in een feitelijke 
interpersoonlijke interactie (dit impliceert ook dat de persoon over een zekere 
autoriteit beschikt), zou je het moeten doen. 
8 “Regels” in de zin van ‘regels en voorschriften’. 
9 “Anders” in zowat elk opzicht. Belangrijk is dat hij verschil/diversiteit als positief 
beschouwd en als iets dat het waard is om over te leren. 
10 “Zichzelf verwennen”: “zichzelf trakteren”. Sterk negatief ‘genotzucht’ wordt niet 
bedoeld.  
11 In de zin van niet afhankelijk moeten zijn van mensen. 
12 “Zorgen voor”: hier in de zin van actief hun welzijn bevorderen. 
13 “Beschermt” in de zin van ‘garandeert’.  
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O      Hij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Hij wil een 
spannend14 leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 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.    

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Het is belangrijk voor hem dat hij 
van anderen respect krijgt15. Hij 
wil dat mensen doen wat hij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R       Het is belangrijk voor hem om 
trouw te zijn aan zijn vrienden. Hij 
wil zichzelf inzetten16 voor de 
mensen die hem dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Hij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor17 de 
natuur. Voor hem is het belangrijk 
dat de natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Hij zoekt naar elke kans18 om 
plezier te hebben. Het is 
belangrijk voor hem om dingen te 
doen waaraan hij plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
GA NU NAAR VRAAG HF25 

                                                      
14 “Spannend” meer in de zin van ‘opwindend’ dan van ‘gevaarlijk’. 
15 Dit respect krijgen/hebben, niet respect verdienen. 
16 “Inzetten”: is bedoeld om diepgaande bezorgdheid voor deze mensen en 
bereidheid zijn tijd, middelen en energie in hun welzijn te investeren, uit te drukken. 
17 “Zorg dragen voor”: in feite synoniem met ‘beschermen’ in de tweede zin. 
18 Zoekt: actief zoeken, eerder dan ‘elke kans grijpen’. 
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ALLEEN VOOR VROUWEN 
 

GF2  TOON KAART A Hierna 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 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën19 bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor haar. Zij 
wil dingen graag op haar eigen, 
originele manier doen. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Het is belangrijk voor haar om rijk te 
        zijn. Zij wil graag veel geld en dure20

 
  
       spullen hebben.   

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Het is belangrijk voor haar om te laten 
zien21 wat zij kan. Zij wil dat mensen 
haar bewonderen22 om wat zij doet.      

01 02 03 04 05 06 88 

E     Het is belangrijk voor haar om in een 
veilige23 omgeving te leven. Zij 
vermijdt alles wat haar veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen.   

01 02 03 04 05 06 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 
leven24. 

01 02 03 04 05 06 88 

G    Zij vindt dat mensen moeten doen wat 
hen wordt opgedragen25. Zij vindt dat 
mensen altijd de regels26 moeten 

01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
19 Nieuwe ideeën hebben, met de nadruk op de creatieve kant van ze te hebben door 
ze zelf te doen ontstaan. 
20 “Duur”: in de zin van veel kosten, eerder dan in de zin van ‘luxe’.  
21 Het laten zien van om het even welke vermogens, zonder de veronderstelling dat 
zij werkelijk grote vermogens heeft. Het is belangrijk voor haar om als bekwaam te 
worden aanzien. 
22 Zij wil dat haar daden bewonderd worden, niet haar persoon. 
23 In de zin van een feitelijk veilige omgeving, en niet in de zin van een gevoel van 
veiligheid. 
24 De focus is wat belangrijk is voor haarzelf (haar leven). 
25 Wanneer iemand anders je opdraagt wat je moet doen in een feitelijke 
interpersoonlijke interactie (dit impliceert ook dat de persoon over een zekere 
autoriteit beschikt), zou je het moeten doen. 
26 “Regels” in de zin van ‘regels en voorschriften’. 
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naleven, zelfs als op dat moment 
niemand kijkt.      

H     Het is belangrijk voor haar om naar 
mensen te luisteren die anders27 zijn 
dan zij. Zelfs als zij het niet met hen 
eens is, wil zij hen toch begrijpen. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

J     Het is belangrijk voor haar om zich te 
vermaken. Zij houdt ervan om zichzelf 
te “verwennen” 28. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

 
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 

(Weet 
niet) 

K       Het is belangrijk voor haar om zelf 
beslissingen te nemen over wat zij 
doet. Zij wil vrij en onafhankelijk29 
van anderen zijn. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Het is erg belangrijk voor haar om de 
mensen rondom haar te helpen. Zij 
wil zorgen voor30 hun welzijn.        

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N       Het is belangrijk voor haar dat de  
overheid haar veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt31. Zij wil een 
sterke staat, die haar burgers kan 
verdedigen.       

01 02 03 04 05 06 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur en 
neemt graag risico's. Zij wil een 
spannend32 leven leiden.    

01 02 03 04 05 06 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.    

01 02 03 04 05 06 88 

                                                                                                                                                        
  
27 “Anders” in zowat elk opzicht. Belangrijk is dat zij verschil/diversiteit als positief 
beschouwd en als iets dat het waard is om over te leren.  
28 “Zichzelf verwennen”: “zichzelf trakteren”. Sterk negatief ‘genotzucht’ wordt niet 
bedoeld.   
29 In de zin van niet afhankelijk moeten zijn van mensen. 
30 “Zorgen voor”: hier in de zin van actief hun welzijn bevorderen.  
31 “Beschermt” in de zin van ‘garandeert’.   
32 “Spannend” meer in de zin van ‘opwindend’ dan van ‘gevaarlijk’.  
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Q       Het is belangrijk voor haar dat zij 
van anderen respect krijgt33. Zij wil 
dat mensen doen wat zij zegt.    

01 02 03 04 05 06 88 

R       Het is belangrijk voor haar om trouw 
te zijn aan haar vrienden. Zij wil 
zichzelf inzetten34 voor de mensen 
die haar dierbaar zijn.     

01 02 03 04 05 06 88 

S       Zij is ervan overtuigd dat mensen 
zorg moeten dragen voor35 de 
natuur. Voor haar is het belangrijk 
dat de natuur wordt beschermd.    

01 02 03 04 05 06 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. 

01 02 03 04 05 06 88 

U       Zij zoekt naar elke kans36 om plezier 
te hebben. Het is belangrijk voor 
haar om dingen te doen waaraan zij 
plezier beleeft. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
GA NU NAAR VRAAG HF25  
 
 

                                                      
33 Dit respect krijgen/hebben, niet respect verdienen. 
34 “Inzetten”: is bedoeld om diepgaande bezorgdheid voor deze mensen en 
bereidheid haar tijd, middelen en energie in hun welzijn te investeren, uit te drukken.  
35 “Zorg dragen voor”: in feite synoniem met ‘beschermen’ in de tweede zin.  
36 Zoekt: actief zoeken, eerder dan ‘elke kans grijpen’. 
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VRAAG AAN IEDEREEN  
 
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 die u reeds gaf niet te herinneren, maar behandel de vragen die volgen 
als waren het volledig nieuwe vragen. 
  
Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in België komen wonen. 

 
HF25 KAART M  Wilt u deze kaart gebruiken. Denkt u, over het algemeen, dat de 
meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de 
omgang met mensen? 
Wilt u een antwoord  geven van 0 tot 5 aan de hand van deze kaart, waarbij 0 
betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 5 betekent dat de meeste 
mensen te vertrouwen zijn. 
 
    

Je kunt niet 
voorzichtig genoeg 

zijn. 

    De meeste mensen 
zijn te vertrouwen 

(Weet 
niet) 

 0 1 2 3 4 5        8 
 
 
 
 
 
HF26 TOON KAART N Wilt u nu deze kaart gebruiken? Denkt u dat de meeste 

mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans 
krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? 

 
 

De meeste mensen 
zouden proberen 

misbruik van mij te 
maken. 

    De meeste mensen 
zouden proberen 

eerlijk te zijn 

(Weet 
niet) 

 0 1 2 3 4 5        8 
 
 
 
 

 
 HF27   TOON KAART O Wilt u nu deze kaart gebruiken, zou u zeggen dat de meeste 
mensen uw vertrouwen verdienen of dat slechts enkelen uw vertrouwen verdienen?   

 
Slechts enkelen 
verdienen mijn 

vertrouwen 

    De meeste verdienen 
mijn vertrouwen 

(Weet 
niet) 

 0 1 2 3 4 5        8 
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Nu willen we u enkele vragen stellen over politiek en de regering. 
 
HF28 Op een schaal van 0 tot 10, hoeveel vertrouwen heeft u PERSOONLIJK in het 

Belgische parlement? 
 Als u helemaal geen vertrouwen heeft, geef dan score 0.  
 Als u volledig vertrouwen heeft, geef dan score 10. Anders geeft u een score 

ertussen. 
   NOTEER SCORE: 
 
        (Weet niet)  88 
 
 
 
 
 
 
HF29 Hoeveel vertrouwen heeft u PERSOONLIJK in het rechtssysteem? 
 Als u helemaal geen vertrouwen heeft, geef dan score 0.  
 Als u volledig vertrouwen heeft, geef dan een score 10. Anders geeft u een 

score ertussen. 
   NOTEER SCORE: 
 
        (Weet niet)  88 
 
 
 
 
 
 
 
HF30 Op een schaal van 0 tot 10, hoeveel vertrouwen heeft u PERSOONLIJK in de 

politie? Als u helemaal geen vertrouwen heeft, geef dan score 0. Als u 
volledig vertrouwen heeft, geef dan een score 10. Anders geeft u een score 
ertussen. 

   NOTEER SCORE 
 
        (Weet niet)  88 
 
KAART P Wilt u gebruik maken van deze kaart. Vertel me in hoeverre u het eens of 
oneens bent met de volgende uitspraken. LEES ALLE VRAGEN EN DUID AAN IN 
TABEL  
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    Niet eens, 
niet 

oneens 

 Helemaal 
oneens 

 
Helemaal 

eens 
 

Eens 
 

Oneens 
(Weet 
niet)          

De overheid zou 
maatregelen moeten 
nemen om 
inkomensverschillen te 
verminderen. 

 
1 

   
4 

  HF31 
2 3 5 8 

        
Homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen moeten 
vrij zijn om hun leven te 
leiden naar eigen 

oeddunken. g 

 
1 

  
3 

 
4 

  HF32 
2 5  8 

       

 
 
 
HF34  TOON KAART Q In de politiek wordt soms gesproken over “links” en”rechts”. 
Als u deze kaart gebruikt, waar zou u zich op deze schaal plaatsen, 0 betekent links 
en 10 betekent rechts. 

 

 
 
 
 

HF35 TOON NOG STEEDS KAART Q Nog steeds op dezelfde kaart, waar zou u de 
partij plaatsen waar u de meeste sympathie voor voelt, 0 betekent links en 10 
betekent rechts. 

 

      (Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde partij)  55 
 
HF36  NOG STEEDS KAART Q Op dezelfde kaart, waar zou u de partij plaatsen 
waar u de sterkste afkeer van heeft, 0 betekent links en 10 betekent rechts. 

 

 

      (Ik heb geen afkeer voor een bepaalde partij)  55 
 

HF33 
 

De overheid moet er voor 
zorgen dat alle groepen in 
de samenleving gelijk 
worden behandeld. 

   
3 

   
1 2 4 5 8 

Links 
 

             Rechts 
 

(Weet niet) 
 

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

Links 
 

             Rechts 
 

(Weet niet) 
 

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

Links 
 

             Rechts 
 

(Weet niet) 
 

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