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ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? 
ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN? 

 
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 
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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 
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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



5 

09-2010-Vragenlijst Versie A 

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. Probeer de antwoorden a.u.b. niet te 

herinneren, maar behandel de vragen hieronder als ware het volledig nieuwe vragen. 

 
 
 
 
 
 
 
De eerste paar vragen richten zich op de hoeveelheid tijd die u besteedt aan televisie kijken, luisteren 
naar de radio en het lezen van de krant.  
 
3 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken?  

Rekent u ook televisie kijken via het internet mee alstublieft. Kies één antwoord. 
 
 Geen tijd aan besteed  00 

 Minder dan een ½ uur  01 

 Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur  02 

 Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur  03 

  Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur   04 

 Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½  uur  05 

 Meer dan 2½  uur, tot hoogstens 3 uur  06 

  Meer dan 3 uur   07 
 
 
4 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan naar de radio luisteren?  

Rekent u ook radio luisteren via het internet mee alstublieft. Kies één antwoord. 
 
 Geen tijd aan besteed  00 

 Minder dan een ½ uur  01 

 Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur  02 

 Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur  03 

  Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur   04 

 Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½  uur  05 

 Meer dan 2½  uur, tot hoogstens 3 uur  06 

  Meer dan 3 uur   07 
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5 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan het lezen van kranten?  

Rekent u ook het lezen van kranten via het internet mee alstublieft. Kies één antwoord. 
 

 Geen tijd aan besteed  00 

 Minder dan een ½ uur  01 

 Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur  02 

 Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur  03 

  Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur   04 

 Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½  uur  05 

 Meer dan 2½  uur, tot hoogstens 3 uur  06 

  Meer dan 3 uur   07 
 
 
De volgende paar vragen gaan over de politie in Nederland. 
 
6 Op basis van wat u heeft gehoord of zelf heeft meegemaakt, hoe succesvol denkt u dat de politie is in het 

voorkomen van misdaden in Nederland waarbij geweld wordt gebruikt of met geweld wordt gedreigd? 
Kies één antwoord. 

  
Uiterst 

onsuccesvol 
Zeer 

onsuccesvol 
Een beetje 
onsuccesvol 

Niet onsuccesvol/ 
niet succesvol 

Een beetje 
succesvol 

Zeer 
succesvol 

Uiterst 
succesvol 

00 01 02 03 04 05 06 
 
 

 
 
7 En hoe succesvol denkt u dat de politie is in het te pakken krijgen van mensen die een woninginbraak plegen in 

Nederland? 
Kies één antwoord. 

  
Uiterst 

onsuccesvol 
Zeer 

onsuccesvol 
Een beetje 
onsuccesvol 

Niet onsuccesvol/ 
niet succesvol 

Een beetje 
succesvol 

Zeer 
succesvol 

Uiterst 
succesvol 

00 01 02 03 04 05 06 
 
 

 
 
8 Als een gewelddadige misdaad of een woninginbraak plaats zou vinden in de buurt waar u woont en u belt de 

politie, hoe traag of snel denkt u dat ze ter plaatse zouden zijn? 
Kies één antwoord. 

  
Uiterst traag Zeer traag Een beetje 

traag 
Niet traag/niet 

snel 
Een beetje 

snel 
Zeer snel Uiterst 

snel 
00 01 02 03 04 05 06 
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Nu volgen enkele vragen over wanneer de politie zich bezighoudt met misdaden zoals inbraak en 
fysieke mishandeling. 
 
 
9 Op basis van wat u heeft gehoord of wat uw eigen ervaring is, hoe vaak behandelt de politie in het algemeen de 

mensen in Nederland met respect? 
Kies één antwoord. 
 

 Nooit  00 

 Bijna nooit  01 

 Zelden  02 

 Af en toe  03 

  Soms   04 

 De helft van de tijd  05 

 Vaker wel dan niet  06 

  Vaak   07 

 Zeer vaak  08 

 Bijna altijd  09 

  Altijd  10 

10 Hoe vaak maakt de politie eerlijke, onpartijdige besluiten in de zaken die ze behandelt, zou u zeggen? 
 Kies één antwoord. 

 

 Nooit  00 

 Bijna nooit  01 

 Zelden  02 

 Af en toe  03 

  Soms   04 

 De helft van de tijd  05 

 Vaker wel dan niet  06 

  Vaak   07 

 Zeer vaak  08 

 Bijna altijd  09 

  Altijd  10 
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11 En bij het omgaan met mensen in Nederland, hoe vaak zou u zeggen dat de politie in het algemeen hun 

 besluiten en daden uitleggen wanneer daar om wordt gevraagd? 
 Kies één antwoord. 

 Nooit  00 

 Bijna nooit  01 

 Zelden  02 

 Af en toe  03 

  Soms   04 

 De helft van de tijd  05 

 Vaker wel dan niet  06 

  Vaak   07 

 Zeer vaak  08 

 Bijna altijd  09 

  Altijd  10 

 
Nu enkele vragen over hoe waarschijnlijk het is dat u gepakt en gestraft zou worden als u bepaalde 
dingen zou doen in Nederland. 
 
12 Hoe waarschijnlijk is het dat u aangehouden en gestraft zou worden als u een overdreven hoge of valse 

 verzekeringsclaim in zou dienen? 
 Kies één antwoord. 
 

Helemaal niet 
waarschijnlijk 

Niet  
waarschijnlijk 

Waarschijnlijk Zeer  
waarschijnlijk 

 00 01 02  03 

 
13 Hoe waarschijnlijk is het dat u aangehouden en gestraft zou worden als u iets zou kopen waarvan u denkt  
 dat het gestolen zou kunnen zijn. 
 Kies één antwoord.  
 

Helemaal niet 
waarschijnlijk 

Niet  
waarschijnlijk 

Waarschijnlijk Zeer  
waarschijnlijk 

 00 01 02  03 

 
14 Hoe waarschijnlijk is het dat u aangehouden en gestraft zou worden als u een verkeersovertreding beging zoals 
 te snel rijden of niet stoppen voor een rood stoplicht. 
 Kies één antwoord.  
 

Helemaal niet 
waarschijnlijk 

Niet  
waarschijnlijk 

Waarschijnlijk Zeer  
waarschijnlijk 

 00 01 02  03 

 
         DAG      MAAND JAAR 
VULT U ALSTUBLIEFT DATUM VAN VANDAAG IN:    -   -   

 

BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE OM DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN. 
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LEVERT U DE LIJST ALSTUBLIEFT WEER IN ZOALS UITGELEGD. 
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