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     VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE CONTROLE INTERVIEWER

1. Heeft u in de afgelopen maanden meegedaan aan een groot onderzoek waarin verschillende onderdelen 
van de leefsituatie zijn behandeld? 

 
    ja    VRAAG 2 

  nee   EINDE VRAGENLIJST (Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragenlijst retour te 
sturen in de bijgevoegde retourenveloppe? Een postzegel is niet nodig. Alvast bedankt.) 

 

2. Heeft het gesprek mondeling bij u thuis plaatsgevonden, telefonisch of op een andere manier? 
 

    mondeling bij u thuis   DOOR NAAR VRAAG 3 

    telefonisch   DOOR NAAR VRAAG 6 

    anders, namelijk   DOOR NAAR VRAAG 3  

3. Is bij het gesprek een laptop/computer (PC) gebruikt? 
 
    ja   
    nee 

4. Heeft de interviewer zijn/haar legitimatiekaart laten zien? 
 

  ja   
  nee 

5. Heeft de interviewer gebruik gemaakt van toonmateriaal, zoals een kaartenboek of een  
boek met antwoordmogelijkheden? 

 
    ja     
    nee 

6. Heeft u ook een schriftelijke vragenlijst ingevuld? 
 

  ja   
    nee 

7. Heeft u als dank voor uw medewerking een vergoeding ontvangen? 

    ja, een cadeaubon (IRIS‐cheque/VVV‐bon)   
    Ja, ik heb gekozen voor een donatie aan een goed doel 
    Ja, iets anders nl………………………………………………………………………………………………………. 
    nee 

8. Vond u dat het gesprek een prettig verloop had? 
 

    ja   
    nee ,  waarom niet?   

9. Hoeveel personen van 15 jaar of ouder wonen hier normaal gesproken als lid van dit huishouden, uzelf en 
kinderen meegerekend? 

     
NOTEER HET AANTAL: 

 
10. Hoelang heeft het gesprek ongeveer geduurd? …….……..…min  

Dank u voor het invullen van de vragenlijst. Wilt u zo vriendelijk zijn deze vragenlijst aan ons  
retour te sturen in de bijgevoegde enveloppe? Een postzegel is niet nodig. Alvast bedankt. 
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