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MODULE 

 
Q# 
 

 
THEMA 
 

 

Kern A1 – A10 Media, sociaal vertrouwen 
 

 

 
Kern 

 
B1 – B40 

 
Politiek, inclusief: politieke interesse, 
effectiviteit, vertrouwen, deelname aan 
verkiezingen en andere vormen van 
participatie, partijtrouw, sociaal-politieke 
oriëntaties 
 

 

 
Kern 

 
C1 – C28 

 
Subjectief welzijn, sociale uitsluiting, religie, 
beeld van discriminatie, nationale en etnische 
identiteit  

 

 
Roterend  
 
 

 
D1– D30 
 

 
Gezondheid en zorgvraag gezondheid, 
gezondheid, geneesmiddelen, en dokter-
patiënt relatie 

 

 
Roterend 
 
 

 
E1– E30 
 

 
Economische moraal, vertrouwen en 
interactie tussen producent en consument 
 

 

 
Kern 

 
F1 – F70b 

 
Sociaal-demographisch profiel, inclusief: 
samenstelling van het huishouden, geslacht, 
leeftijd, woonomgeving, opleiding en 
beroepsgegevens van de respondent, 
partner, ouders, vakbondslidmaatschap, 
inkomen, huwelijkse staat  

 

 
Roterend 
 

 
G1 – G124 

 
Gezin, werk en welzijn, balans tussen werk 
en leven 

 

 
Supplement  

 
H 

 
Menselijke waardenschaal  
 

 

 
Supplement 

 
I 

 
Testvragen 
 

 

 
Interviewer 
vragenlijst  
 

 
J 

 
Interviewervragen 

 

 
 
N.B.: Sommige vragen van de Gezin, werk en welzijn module zijn ondergebracht in sectie F in plaats van 
sectie G. De betreffende vragen zijn gemarkeerd met een asterisks (*). Deze vragen worden alleen in 
Ronde 2 opgenomen. Nieuwe vragen die deel uit maken van de kern zijn gemarkeerd met een ~. 
 
In de vragenlijst komen annotaties voor ten behoeve van vertaalwerkzaamheden. Ze trachten 
onduidelijkheden te voorkomen door het geven van definities en verduidelijkingen van de concepten die 
ten grondslag liggen aan de vragen, met name wanneer er voor de woorden zelf naar verwachting geen 
directe equivalenten bestaan in andere talen. 
 
Annotaties worden ook gebruikt om nieuwe vragen te markeren en vragen van de Gezin, werk en welzijn 
module in de kern.   



INTERVIEWER VUL BEGINTIJD IN:                                                             (Gebruik 24-uurs klok) 
 
 
 
A1 TOON KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie 
kijken? Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 
 
N.B. INTERVIEWER: HET GAAT OM ACTIEF KIJKEN 
    

 3

   Geen tijd aan besteed 

   Minder dan een ½ uur 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 

   Meer dan 3 uur  

   (Weet niet) 

  

01 

02 

03 

04 VRAAG A2 

05 

06 

07 

88 

00 GA NAAR A3 

 
A2 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de 
televisie kijkt, kijkt u naar nieuws of programma’s over politiek en actualiteiten1? Wilt u deze kaart weer 
gebruiken. 
 
N.B. INTERVIEWER: HET GAAT OM ACTIEF KIJKEN 
  
   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 

   (Weet niet) 88 

                                                      
1 Over “politiek en actualiteiten”: over kwesties die betrekking hebben op regeren en overheidsbeleid, en op 
mensen die daarmee te maken hebben. 



VRAAG ALLEN 
A3 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal 
aan naar de radio luisteren?   
 
N.B. INTERVIEWER: HET GAAT OM ACTIEF KIJKEN 
    
   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR A5 

   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  VRAAG A4 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 

 
 
A4 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de 
radio luistert, luistert u naar nieuws of programma’s over politiek en actualiteiten? 
 
N.B. INTERVIEWER: HET GAAT OM ACTIEF KIJKEN 
 
   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 

   (Weet niet) 88 
 
VRAAG ALLEN 
A5 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal 
aan het lezen van kranten? Wilt u weer antwoorden aan de hand van deze kaart? 
 
 
   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR A7 

   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 VRAAG A6 
   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 
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A6 TOON  NOG STEEDS KAART 1 En hoeveel van die tijd leest u over politiek en actualiteiten? 
   
 
   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 

   (Weet niet) 88 

  
 
VRAAG ALLEN 
A7 TOON KAART 2 Wilt u nu deze kaart gebruiken voor uw antwoord? Hoe vaak maakt u – thuis of op het 
werk – gebruik van het internet of e-mail voor uw persoonlijke2 privé doeleinden?   
 
   Geen toegang thuis of op het werk 00 

   Nooit gebruikt 01  

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   Meerdere keren per maand  04 

   1 keer per week 05 

   Meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
A8 TOON KAART 3 Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet 
voorzichtig3 genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10 aan de 
hand van deze kaart, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 betekent dat de 
meeste mensen te vertrouwen zijn?  
 

Je kunt 
niet 

voorzichtig 
genoeg 

zijn 

         De meeste 
mensen zijn 

te 
vertrouwen 

(Weet 
niet) 

 
 

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

                                                      
2 “Persoonlijke doeleinden” betekent voor privé-gebruik of ter ontspanning, niets te maken hebbend met 
werk of beroep. 

3 “Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn”: je moet alert zijn of altijd enigszins achterdochtig. 
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A9 TOON KAART 4 Wilt u nu deze kaart gebruiken? Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen 
misbruik4 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) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
  
A10~5 TOON KAART 5 Denkt u dat mensen meestal behulpzaam6 proberen te zijn of denkt u dat zij  
meestal aan zichzelf denken? Wilt u nu gebruik maken van deze kaart? 
 

Mensen 
denken 
meestal 

aan 
zichzelf  

         Mensen 
proberen 
meestal 
behulpzaam 
te zijn 

(Weet 
niet) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
              
 
 
Nu willen wij graag enkele vragen stellen over politiek en overheid. 
 
 
B1 Hoe geïnteresseerd bent u in de politiek? Bent u … LEES VOOR … 
   

   heel erg geïnteresseerd, 1  

   tamelijk geïnteresseerd, 2 

   nauwelijks geïnteresseerd, 3 

   of, helemaal niet geïnteresseerd? 4 

    (Weet niet) 8 
 
 
B2 TOON KAART 6 Hoe vaak vindt u politiek zo ingewikkeld dat u niet echt kunt begrijpen wat er aan de 
hand is? 
   
   Nooit 1 

   Zelden 2 

   Soms 3 

   Regelmatig 4 

   Vaak 5 

   (Weet niet) 8 
 
 

 
4 “Misbruik maken”: uitbuiten of bedriegen. “Eerlijk”: in de zin van correct en oprecht behandelen. 

5 [Bestaande vraag nu deel van Kern. Vraag uit Ronde 1 Burgerschap module.] 

6 Het bedoelde contrast is tussen eigenbelang en belangeloze hulpvaardigheid. 



B3 TOON KAART 7 Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om uw mening7 te vormen over politieke 
kwesties8?  Gebruik deze kaart voor uw antwoord. 
    
   Heel erg moeilijk 1 

   Moeilijk 2 

   Niet moeilijk, niet makkelijk 3 

   Makkelijk 4 

   Heel erg makkelijk 5 

   (Weet niet) 8  
 
 
TOON KAART 8 Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk 
van de instellingen die ik oplees? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 
betekent dat u volledig vertrouwen heeft. Ten eerste … LEES VOOR …  
 
  Helemaal 

geen  
vertrouw

en 

         Volledig 
vertrouwen

(Weet 
niet)

              
B4 … Nederlands parlement? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B5 … het rechtsstelsel? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B6 … de politie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B7 … politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B8~9 … politieke partijen? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B9 … het Europees 
Parlement? 

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

B10 … de Verenigde Naties? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
B11 Sommige mensen stemmen tegenwoordig om de één of andere reden niet. Heeft u tijdens de laatste 
Tweede Kamer verkiezingen10 in januari 2003 gestemd?  
 
   
   Ja 1 VRAAG B12  

   Nee   2 

   Niet stemgerechtigd 3 GA NAAR B13 

   (Weet niet) 8 
 

                                                      
7 Een mening vormen. 

8 “Politieke kwesties” in deze context verwijst naar politieke debatten, beleid, controverses, enz. 

9 [Nieuwe vraag nu deel van kern.] 

10 Hiermee worden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 januari 2003 bedoeld. Die 
verkiezingen waren nodig na de val van het 1ste kabinet Balkenende.  

 7



 8

                                                     

INDIEN ‘JA’ BIJ B11 (code 1) 
 
B12 Op welke partij heeft u bij die verkiezingen gestemd? 
   CDA 01  

   PvdA 02 

   VVD 03 

   LPF (Lijst Pim Fortuin) 04 

   D66 05 

   GroenLinks 06 

   SP 07 

   ChristenUnie 08 

   Leefbaar Nederland 09 

      SGP 10 

    Andere (NOTEER) ______________________________ 11 

   Blanco 12 

    (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 
  
 
VRAAG ALLEN 
Er zijn verschillende manieren om te proberen dingen in Nederland te verbeteren of te helpen voorkomen 
dat dingen verkeerd gaan 11. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een van de volgende dingen gedaan? 
LEES VOOR … 
 
   

Ja 
 

Nee 
(Weet 
niet) 

B13 Heeft u contact opgenomen met een politicus, een landelijke of  
gemeentelijke ambtenaar? 

 
1 

 
2 

 
8 
 

B14 Bent u in een politieke partij of actiegroep actief geweest?  1 2 8 
 

B15 Bent u in een andere organisatie of vereniging actief geweest?  1 
 

2 
 

8 
 

B16 Heeft u een sticker of badge gedragen voor een campagne?  
 

1 2 8 
 

B17  Heeft u deelgenomen aan een handtekeningenactie?  1 2 8 
 

B18  Heeft u deelgenomen aan een geoorloofde openbare 
demonstratie?  
 

1 
 

2 
 

8 

B19~12 Heeft u bepaalde producten geboycot? 1 2 8 
 

 
 

 
11 “Voorkomen dat dingen verkeerd gaan” in de zin van voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan. 

12 [Bestaande vraag nu deel van kern. Vraag uit Ronde 1 over Burgerschap.] 



VRAAG ALLEN 
B20a Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt13 dan met al de andere?  
 

   Ja 1    VRAAG B20b 

   Nee 2    GA NAAR B21 
   (Weet niet) 8 

 
 
B20b Welke? 

  
   CDA 01  

   PvdA 02 

   VVD 03  

   LPF (Lijst Pim Fortuin) 04 

   D66 05 

   GroenLinks 06    VRAAG B20c 

   SP 07 

   ChristenUnie 08 

   Leefbaar Nederland 09 

   SGP 10 

  Andere (NOTEER) _______________________________ 11 

   Blanco 12  GA NAAR B21 

   (Weigert) 77  

   (Weet niet) 88 
 

 
VRAAG INDIEN ER EEN PARTIJ IS OPGEGEVEN BIJ B20b (codes 01 t/m 11) 
B20c Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? Voelt u zich … LEES VOOR … 
 
    nauw verbonden, 1  

   tamelijk verbonden, 2 

   niet verbonden, 3 

   of, helemaal niet verbonden? 4  

   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG ALLEN 
B21 Bent u lid14 van een politieke partij?   

 
   Ja 1 VRAAG B22  

   Nee 2 GA NAAR B23 
   (Weet niet) 8 
 

                                                      
13 “Verbonden”: in de zin van de partij met welke men zich het meest identificeert of sympathie voor voelt, of 
met welke men is verbonden, ongeacht waar men op stemt. 

14 Bedoeld wordt officieel lidmaatschap of geregistreerd staan bij een partij.  
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VRAAG INDIEN ‘JA’ BIJ B21 (code 1)  
B22 Welke? 

   CDA 01  

   PvdA 02 

   VVD 03 

   LPF (Lijst Pim Fortuin) 04 

   D66 05 

   GroenLinks 06 

   SP 07 

   ChristenUnie 08 

   Leefbaar Nederland 09 

   SGP 10 

   Andere (NOTEER) ______________________________ 11 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 
 
 
VRAAG ALLEN 
B23 TOON KAART 9 In de politiek wordt soms gesproken over “links” en “rechts”. Als u deze kaart 
gebruikt, waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts betekent?   
 
       Links                 Rechts    (Weet 
                   niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88   
 
 
B24 TOON KAART 10 Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het 
algemeen? Gebruik deze kaart om te antwoorden, waarbij 0 zeer ontevreden betekent en 10 zeer tevreden 
betekent. 
 
 Zeer Zeer (Weet 
 ontevreden tevreden    niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88    
 
 
B25 TOON NOG STEEDS KAART 10 Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige toestand  van 
de economie in Nederland? Gebruik nog steeds deze kaart.  
 
 Zeer Zeer (Weet 
 ontevreden tevreden    niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
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B26 TOON NOG STEEDS KAART 10 Als u nu denkt aan de Nederlandse regering15, hoe tevreden bent u 
over de manier waarop zij haar werk doet? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
 Zeer Zeer (Weet 
 ontevreden tevreden    niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88    
 
 
B27 TOON NOG STEEDS KAART 10 Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de 
democratie16 werkt in Nederland? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
 Zeer Zeer (Weet 
 ontevreden tevreden      niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B28 TOON KAART 11 Wilt u nu via deze kaart zeggen wat u in het algemeen vindt van de huidige staat 
van het onderwijs17 in Nederland? 
 
 Zeer Zeer (Weet 
 slecht goed      niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B29  TOON NOG STEEDS KAART 11 Nog steeds gebruikmakend van deze kaart, kunt u zeggen wat u in 
het algemeen vindt van de huidige staat van de gezondheidszorg in Nederland? 
 
 Zeer Zeer (Weet 
 slecht goed      niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

                                                      
15 De mensen die nu regeren, de huidige regering. 

16 Hier wordt het democratische systeem ‘in de praktijk’ bedoeld, in tegenstelling tot hoe de democratie ‘zou 
moeten’ functioneren. 

17 De “staat van het onderwijs” (zie ook, “staat van gezondheid” in B29) omvat zaken als kwaliteit, 
toegankelijkheid en effectiviteit en  efficiëntie. 
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TOON KAART 12  Kunt u met deze kaart aangeven in welke mate u het met de volgende uitspraken eens 
of oneens bent.  LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN IN TABEL 
 
  Helema

al eens 
Eens Niet 

eens, 
niet 

oneens 

Oneens Helema
al 

oneens 

(Weet 
niet) 

B30 De overheid zou maatregelen 
moeten nemen om 
inkomensverschillen te 
verminderen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B31 Homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen moeten vrij 
zijn om hun leven te leiden zoals 
zij dat willen.18

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B32 Politieke partijen die de 
democratie19 omver willen werpen 
moeten worden verboden. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B33 Men kan op de moderne 
wetenschap rekenen voor de 
oplossing van onze 
milieuproblematiek. 
  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
 
B34~20 KAART 13 De volgende vraag gaat over de Europese Unie. Sommige mensen vinden dat de 
Europese eenwording21 verder moet gaan. Anderen zijn van mening dat die al te ver is gegaan. Kunt u 
aangeven welk cijfer op deze kaart het beste uw standpunt hierover weergeeft? Met eenwording wordt 
bedoeld verdere integratie en niet zozeer verdere uitbreiding.   
        
 Eenwording Eenwording  
 is al te ver  moet verder   (Weet 
 gegaan gaan    niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
 

 
18 Hier wordt de vrijheid van leefwijze bedoeld: vrij zijn/recht hebben om te leven als homoseksuele 
man/lesbische vrouw. 

19 Democratie in de zin van een totaal systeem of een belangrijk deel van een democratisch systeem: de 
regering, publieke omroepen, de rechtbanken, enz. 

20 [Nieuwe vraag nu deel van kern.] 

21 Met eenwording wordt bedoeld verdere integratie en niet zozeer verdere uitbreiding. 
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Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen. 
 
B35~22 TOON KAART 14 Gebruik deze kaart. In welke mate vindt u dat Nederland mensen van hetzelfde 
ras of dezelfde etnische groep als de meeste Nederlanders zou moeten23 toelaten om hier24 te komen 
wonen en leven?    
 
   Het Nederlands beleid moet…. 

    Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

    (Weet niet) 8 

 
 
B36~ TOON NOG STEEDS KAART 14 En wat is uw mening met betrekking tot mensen van een ander ras 
of etnische groep dan de meeste Nederlanders?  Gebruik nog steeds deze kaart. 
 

    Het Nederlands beleid moet…. 

    Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

    (Weet niet) 8 
 

 

B37~ TOON NOG STEEDS KAART 14 En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de armere 
landen buiten Europa?  

 

   Het Nederlands beleid moet…. 

    Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

    (Weet niet) 8 
 

                                                      
22 [B35-B40 – Nieuwe vragen nu deel van kern. Vragen uit Ronde 1 module over Immigratie.] 

23  “Moeten” in de zin van “behoren”. 

24 “Hier” = in al deze vragen: Nederland.  
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B38~ TOON KAART 15 Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Nederlandse economie 
dat mensen uit andere landen hier komen wonen? Gebruik deze kaart.  
 
   Slecht Goed  
   voor de  voor de      (Weet 
   economie economie       niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
 
B39~ TOON KAART 16 Vindt u dat het culturele leven in Nederland over het algemeen ondermijnd of 
verrijkt is door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen? Gebruik deze kaart.    
 
  Culturele  Culturele  
   leven is leven is     (Weet 
   ondermijnd verrijkt      niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
  
B40~ TOON KAART 17 Is Nederland, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, een 
slechtere of betere plek geworden om te wonen? Gebruik deze kaart.  

 
  Slechtere plek  Betere plek 
   om te  om te     (Weet 
   wonen wonen      niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
 
 
En nu enkele vragen over u en uw leven. 
 
 
C1 TOON KAART 18 Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent? Gebruik deze kaart.   

   
   Zeer          Zeer (Weet 

  ongelukkig           gelukkig niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C2 TOON KAART 19 Kunt u op deze kaart aangeven hoe vaak u om sociale redenen25 vrienden, 
familieleden, of collega’s ontmoet? 
 
   Nooit 01 

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   Meerdere keren per maand 04 

   1 keer per week 05 

   Meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 

   (Weet niet) 88 

 
 
C3 Heeft u iemand met wie u intieme en persoonlijke26 kwesties kunt bespreken?  
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
 
C4 TOON KAART 20 Hoe vaak neemt u, in vergelijking met andere mensen van uw leeftijd, deel aan 
sociale activiteiten27? Gebruik deze kaart.   
 
   Veel minder dan de meesten 1 

   Minder dan de meesten 2 

   Ongeveer evenveel 3 

   Meer dan de meesten 4 

   Veel meer dan de meesten 5 

   (Weet niet) 8 
 
 
C5 Bent u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of van 
lichamelijk geweld28?    
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 

                                                      
25 “Om sociale redenen” houdt in ervoor kiezen elkaar te ontmoeten in plaats van in verband met het werk 
of uit zuiver plichtsgevoel. 

26 “Intiem” houdt in seks of familiekwesties, “persoonlijk” kan ook werk of beroepsgerelateerde dingen 
omvatten. 

27 Evenementen/ontmoetingen met andere mensen naar keuze en ter vermaak in plaats van omwille van 
het werk of uit plichtsgevoel. 

28 Fysiek geweld. 



C6 Hoe veilig voelt u zich – of zou u zich voelen – als u in het donker in uw eentje door deze buurt29 loopt? 
Als u dat doet of zou doen, voelt u zich dan … LEES VOOR … 
 
   … heel erg veilig, 1 

   veilig, 2 

   onveilig, 3 

   of, heel erg onveilig? 4 

   (Weet niet) 8 
 
 
C7  Hoe is uw gezondheid30 over het algemeen? Zou u die omschrijven als … LEES VOOR … 
 

   … heel erg goed,  1 

   goed,  2 

   redelijk,  3 

   slecht,  4 

   of, heel erg slecht? 5 

   (Weet niet) 8 

 
 
C8  Wordt u op de een of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt31 door een langdurige ziekte, 
of door een handicap, of door een lichamelijke of geestelijke aandoening? Indien ‘Ja’, is dat in erge mate 
of in zekere mate?    
 
   Ja, in erge mate 1 

   Ja, in zekere mate 2 

   Nee 3 

   (Weet niet) 8 

 
 
C9  Beschouwt u zichzelf als lid32 van een bepaald geloof of kerkgenootschap? 
  
   Ja 1 VRAAG C10  

   Nee 2 GA NAAR C11 
   (Weet niet) 8 

 

                                                      
29 Directe omgeving of buurt waar de respondent in woont.  

30 Lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

31 Beperkt = gehinderd in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

32 Waar u zich mee identificeert, niet waar u officieel lid van bent. 
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C10 Welke?     
   Christelijk (geen verdere details gegeven) 01 

   Rooms Katholiek 02 

   Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 03 

   Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting 04 

   Nederlands Hervormd: confessionele richting 05 

   Nederlands Hervormd: gereformeerde bond 06  

   Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting 07  

   Nederlands Hervormd: overige richting (NOTEER)____________ 08  

   Nederlands Hervormd: (geen verdere details gegeven) 09 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) 10  GA NAAR C13 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) 11 

  Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband) 12 

   Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk 13 

   Gereformeerd: gereformeerde gemeenten 14 

   Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten 15 

  Gereformeerd: overige richting (NOTEER) __________________  16 

   Gereformeerd: (geen verdere details gegeven) 17 

   Oosters Orthodox Christelijke Kerk 18 

  Ander christelijk kerkgenootschap (NOTEER) _______________  19 

    Hindoeïsme 20 

   Boeddhisme 21 

   Andere oosterse religie (NOTEER) ____________________ 22 

   Jodendom 23 

   Islam / Moslim 24 

   Humanistisch Verbond 25 

  Andere niet-christelijke religie (NOTEER) __________________  26 

   (Weet niet) 88 

 
 
VRAAG INDIEN GEEN GODSDIENST OF RELIGIEUZE GROEPERING BIJ C9 (code 2 of 8 bij C9) 
C11 Heeft u zichzelf ooit beschouwd als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap?  
     

   Ja 1 VRAAG C12 

   Nee 2 GA NAAR C13 
   (Weet niet) 8 
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C12 Welke?  

   Christelijk (geen verdere details gegeven) 01 

   Rooms Katholiek 02 

   Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 03 

   Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting 04 

   Nederlands Hervormd: confessionele richting 05 

   Nederlands Hervormd: gereformeerde bond 06  

   Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting 07  

   Nederlands Hervormd: overige richting (NOTEER)____________ 08  

   Nederlands Hervormd: (geen verdere details gegeven) 09 

   Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) 10   

   Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) 11 

  Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband) 12 

   Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk 13 

   Gereformeerd: gereformeerde gemeenten 14 

   Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten 15 

  Gereformeerd: overige richting (NOTEER)___________________ 16 

   Gereformeerd: (geen verdere details gegeven) 17 

   Oosters Orthodox Christelijke Kerk 18 

  Ander christelijk kerkgenootschap (NOTEER) _______________  19 

    Hindoeïsme 20 

   Boeddhisme 21 

   Andere oosterse religie (NOTEER) ____________________ 22 

   Jodendom 23 

   Islam / Moslim 24 

   Humanistisch Verbond 25 

  Andere niet-christelijke religie (NOTEER) ___________________ 26 

   (Weet niet) 88 

 
 
VRAAG ALLEN 
C13 TOON KAART 21 Ongeacht of u zichzelf nou wel of niet als lid van een bepaald geloof of 
kerkgenootschap beschouwt, hoe gelovig vindt u dat u bent?  
 
   Helemaal niet          Heel erg (Weet 
   gelovig          gelovig niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 



C14 TOON KAART 22 Afgezien van speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen, hoe vaak 
gaat u tegenwoordig naar religieuze diensten? Gebruik deze kaart.  
 
   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

   Tenminste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

   (Weet niet) 88  

 

C15 TOON NOG STEEDS KAART 22  Los van wanneer u naar religieuze diensten gaat, hoe vaak bidt u?  
 
   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

   Tenminste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

   (Weet niet) 88 

 
 
VRAAG ALLEN 
C16 Zou u zichzelf omschrijven als lid van een groep die in Nederland wordt gediscrimineerd?   
    

   Ja 1 VRAAG C17 

   Nee 2 GA NAAR C18 
   (Weet niet) 8 
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C17 Om welke redenen wordt uw groep gediscrimineerd? DOORVRAGEN: ‘Welke andere redenen?’  
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
 
   Huidskleur of ras 01 

   Nationaliteit 02 

   Geloof 03 

   Taal 04 

   Etnische groep 05 

   Leeftijd 06 

   Geslacht 07 

   Seksuele geaardheid 08 

   Handicap 09 

   Anders (NOTEER)___________________________ 10 

   (Weet niet) 88 

 

 

VRAAG ALLEN 
C18 Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 
   Ja 1  GA NAAR C20 

   Nee 2   VRAAG C19 

   (Weet niet) 8 

 
 
C19 Wat is uw nationaliteit? 

[TE CODEREN IN VOORAF GESPECIFICEERD ISO 3166-1 (2 TEKENS)] 
 

 

   NOTEER _________________________ 

   (Weet niet) 88 

 

 

VRAAG ALLEN 
C20 Bent u geboren in Nederland?  
 

   Ja 1  GA NAAR C23 

   Nee 2  VRAAG C21 

   (Weet niet) 8  GA NAAR C23 
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C21 In welk land bent u geboren? 

[TE CODEREN IN VOORAF GESPECIFICEERD ISO 3166-1 (2 TEKENS)] 
 

   NOTEER __________________ 

   (Weet niet) 88 

 
 
C22 TOON KAART 23 Hoe lang geleden bent u voor het eerst in Nederland komen wonen?     

 

   In het afgelopen jaar 1 

   1-5 jaar geleden 2 

   6-10 jaar geleden 3 

   11-20 jaar geleden 4 

   Meer dan 20 jaar geleden 5 

   (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG ALLEN 
[TE CODEREN IN VOORAF GESPECIFICEERD ISO 693-2 (3 TEKENS)] 
C23 Welke taal of talen spreekt u thuis het meest?   
      
  NOTEER NIET MEER DAN 2 TALEN ______________________________

______________________________ 
   (Weet niet) 888 
 
 
C24 Behoort33 u tot een etnische minderheid in Nederland? Daaronder verstaan we etnische groepen 
zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen die oorspronkelijk niet afkomstig zijn uit Nederland. 
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 

 

C25 Is uw vader in Nederland geboren?  
 
   Ja 1  GA NAAR C27 

   Nee 2  VRAAG C26 

   (Weet niet) 8  GA NAAR C27 
 

 

  

                                                      
33 “Behoren” doelt op zich verbonden voelen of zich identificeren met. 
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[TE CODEREN ALS VOORAF GESPECIFICEERD ISO 3166-1 (2 TEKENS)] 
C26 In welk land werd uw vader geboren? 
 
    NOTEER _________________________ 
 
   (Weet niet) 88 
 
 
VRAAG ALLEN 
C27 Is uw moeder in Nederland geboren?  
   Ja 1  GA NAAR D1 

   Nee 2  VRAAG C28 

   (Weet niet) 8  GA NAAR D1 

 
 
[TE CODEREN IN VOORAF GESPECIFICEERD ISO 3166-1 (2 TEKENS)] 
C28 In welk land werd uw moeder geboren? 
 
   NOTEER _________________________ 

 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
Ik wil u nu graag enkele vragen stellen over gezondheid en geneesmiddelen. 
 
 
TOON KAART 24 In hoeverre bent u er voor of tegen dat mensen die voor de rest gezond zijn34 
geneesmiddelen gebruiken om … LEES VOOR ... 
 
N.B. INTERVIEWER: Voor de rest gezond” in de zin van ‘in het algemeen gezond’. 
 

 
Heel erg 

voor Voor 
Niet voor, 
niet tegen Tegen 

Heel erg 
tegen 

(Weet 
niet) 

 
D1 … af te vallen? 
 

1 2 3 4 5 8 

D2 … haarverlies 
tegen te gaan? 
 

1 2 3 4 5 8 

D3 ... hun geheugen 
te verbeteren? 
 

1 2 3 4 5 8 

D4 ... zich gelukkiger 
te voelen? 
 

1 2 3 4 5 8 

D5 … hun seksleven 
te verbeteren? 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 

                                                      
34 “Voor de rest gezond” in de zin van ‘in het algemeen gezond’. 
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D6 TOON KAART 25 Als u een gezondheidsprobleem heeft, hoe vaak gebruikt u dan homeopathische 
middelen?  Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 
 
 Nooit of bijna nooit 1 

 Soms 2 

 In ongeveer de helft van de gevallen 3 

 Meestal 4 

  Altijd of bijna altijd 5 

 (Heb geen gezondheidsproblemen) 6 

 (Weet niet) 8 

 
 
D7 TOON NOG STEEDS KAART 25 Als u een geneesmiddel wordt voorgeschreven, hoe vaak maakt u 
zich dan zorgen over bijwerkingen? U kunt dezelfde kaart gebruiken. 
 
 Nooit of bijna nooit 1 

 Soms 2 

 In ongeveer de helft van de gevallen 3 

 Meestal 4 

  Altijd of bijna altijd  5 

 (Gebruik geen voorgeschreven geneesmiddelen) 6 

 (Weet niet) 8 

 
 
D8 TOON NOG STEEDS KAART 25 Als u een gezondheidsprobleem heeft, hoe vaak geeft u dan de 
voorkeur aan een door een dokter voorgeschreven geneesmiddel in plaats van een geneesmiddel dat u 
gewoon kunt kopen of dat wordt aanbevolen door een andere therapeut of genezer? U kunt dezelfde kaart 
gebruiken. 
 
 Nooit of bijna nooit 1 

 Soms 2 

 In ongeveer de helft van de gevallen 3 

 Meestal 4 

  Altijd of bijna altijd 5 

 (Heb geen gezondheidsproblemen) 6 

 (Weet niet) 8 
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D9 TOON KAART 26 Denkt u eens terug aan de laatste keer dat een dokter u een geneesmiddel 
voorschreef dat u nog niet eerder had gehad. Welke beschrijving op deze kaart komt het best overeen met 
wat u met dit voorschrift deed? 
 
 Ik heb het geneesmiddel niet gehaald bij de apotheek35 01 

 Ik heb het geneesmiddel gehaald, maar er niets van gebruikt 02 

 Ik heb een deel of alles van het geneesmiddel gebruikt, 
 maar niet precies zoals voorgeschreven 03 

 Ik heb het geneesmiddel gebruikt precies zoals voorgeschreven 04 

  (Kan de laatste keer niet herinneren) 05 

 (Nog nooit een doktersvoorschrift gekregen) 06  

 (Ander antwoord) 07 

 (Weet niet) 88 

 
 
D10 Gebruikt u geregeld pillen of geneesmiddelen die u zijn voorgeschreven? 
 
 Ja 1 

 Nee 2 

 (Weet niet) 8 

 
D11 TOON KAART 27  Veel mensen gebruiken af en toe geneesmiddelen die aan iemand anders werden 
voorgeschreven.  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 5 jaar een geneesmiddeI genomen of gebruikt dat aan 
iemand anders werd voorgeschreven? Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 
 

 Vier keer of meer 1 

 Twee of drie keer 2 

 Eén keer 3 

 Niet in de afgelopen 5 jaar 4 

 (Weet niet) 8 

 
 

 
35 “Apotheek” daar waar voorgeschreven geneesmiddelen normaliter worden gekocht. 



D12 TOON KAART 28 Stel dat u een erg zere keel heeft. Wie of wat zou u dan het eerst raadplegen voor 
advies of behandeling? Kies één antwoord op deze kaart. 
 
 Niemand 01 

 Vrienden of familielid 02 GA NAAR D13 
 Apotheker / drogist / supermarkt 03 

 Dokter 04 

 Verpleegkundige 05 

 Internet / web  06 

 Medische hulplijn 07 

 Andere therapeut of genezer 08 VRAAG D12a 

 

 (Weet niet) 88        GA NAAR D13  

  
 

 

D12a TOON KAART 28a Welk soort therapeut of genezer zou u het eerst raadplegen voor advies of 
behandeling? Kies één antwoord op deze kaart. 
 
 Acupunctuur of acupressuur 01 

 Chinese geneeskunde  02 

 Chiropraktijk of osteopathie 03 

 Kruidenbehandeling of homeopathie  04 

 Hypnotherapie 05 

 Massagetherapie 06 

 Fysiotherapie 07 

 Reflexologie 08 

 Andere therapeut of genezer 09 

 (Weet niet) 88 
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D13 TOON OPNIEUW KAART 28 Stel nu dat u ernstige36 hoofdpijn heeft. Wie of wat zou u dan het eerst 
raadplegen voor advies of behandeling? Kies opnieuw één antwoord op deze kaart. 
 
 Niemand 01 

 Vrienden of familielid 02 GA NAAR D14 
 Apotheker / drogist / supermarkt 03 

 Dokter 04 

 Verpleegkundige 05 

 Internet / web  06 

 Medische hulplijn 07 

 Andere therapeut of genezer 08 VRAAG D13a 

 

 (Weet niet) 88        GA NAAR D14  

 

   
D13a TOON OPNIEUW KAART 28a Welk soort therapeut of genezer zou u het eerst raadplegen voor 
advies of behandeling? Kies één antwoord op deze kaart. 
 
 Acupunctuur of acupressuur 01 

 Chinese geneeskunde  02 

 Chiropraktijk of osteopathie 03 

 Kruidenbehandeling of homeopathie  04 

 Hypnotherapie 05 

 Massagetherapie 06 

 Fysiotherapie 07 

 Reflexologie 08 

 Andere therapeut of genezer 09 

 (Weet niet) 88 

 

                                                      
36 “Ernstig” in D13, D14 en D15 betekent kwellend of verstorend zonder levensbedreigend te zijn. 
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D14 TOON OPNIEUW KAART 28 Stel nu dat u ernstige slaapproblemen heeft. Wie of wat zou u dan het 
eerst raadplegen voor advies of behandeling? Kies opnieuw één antwoord op deze kaart. 
 
 Niemand 01 

 Vrienden of familielid 02 GA NAAR D15 
 Apotheker / drogist / supermarkt 03 

 Dokter 04 

 Verpleegkundige 05 

 Internet / web  06 

 Medische hulplijn 07 

 Andere therapeut of genezer 08 VRAAG D14a 

 

 (Weet niet) 88        GA NAAR D15  

   

 
 
D14a TOON OPNIEUW KAART 28a Welk soort therapeut of genezer zou u het eerst raadplegen voor 
advies of behandeling? Kies één antwoord op deze kaart. 
 
 Acupunctuur of acupressuur 01 

 Chinese geneeskunde  02 

 Chiropraktijk of osteopathie 03 

 Kruidenbehandeling of homeopathie  04 

 Hypnotherapie 05 

 Massagetherapie 06 

 Fysiotherapie 07 

 Reflexologie 08 

 Andere therapeut of genezer 09 

 (Weet niet) 88 

 
D15 TOON OPNIEUW KAART 28 Stel nu dat u ernstige rugpijn heeft. Wie of wat zou u dan het eerst 
raadplegen voor advies of behandeling? Kies opnieuw één antwoord op deze kaart. 
 
 Niemand 01 

 Vrienden of familielid 02 GA NAAR D16 
 Apotheker / drogist / supermarkt 03 

 Dokter 04 

 Verpleegkundige 05 

 Internet / web  06 

 Medische hulplijn 07 

 Andere therapeut of genezer 08 VRAAG D15a 

 

 (Weet niet) 88        GA NAAR D16  
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D15a TOON OPNIEUW KAART 28a Welk soort therapeut of genezer zou u het eerst raadplegen voor 
advies of behandeling? Kies één antwoord op deze kaart. 
 
 Acupunctuur of acupressuur 01 

 Chinese geneeskunde  02 

 Chiropraktijk of osteopathie 03 

 Kruidenbehandeling of homeopathie  04 

 Hypnotherapie 05 

 Massagetherapie 06 

 Fysiotherapie 07 

 Reflexologie 08 

 Andere therapeut of genezer 09 

 (Weet niet) 88 

 
D16 Vindt u dat u bij het kiezen van uw huisarts37 ... LEES VOOR … 

 

 ... voldoende keuze, 1 

 of onvoldoende keuze heeft? 2 

 (Weet niet) 8 
 

 
D17 Sommige mensen gaan het liefst naar dezelfde dokter38 voor al hun alledaagse39 
gezondheidsproblemen.  Anderen gaan het liefst naar verschillende dokters voor verschillende alledaagse 
gezondheidsproblemen.  En u, waar geeft u de voorkeur aan? Gaat u het liefst naar... LEES VOOR … 
 
 …dezelfde dokter voor al uw alledaagse gezondheidsproblemen, 1 

 of gaat u het liefst naar verschillende dokters voor verschillende  
 alledaagse gezondheidsproblemen? 2 

 (Geen voorkeur voor een van beide) 3 

 (Weet niet) 8 

 
 

                                                      
37 Met “huisarts” bedoelen we de dokter die in het algemeen optreedt als de eerste contactpersoon bij de 
meeste gezondheidsproblemen.  Gebruik a.u.b. de juiste benaming. 

38 Met “dezelfde dokter” wordt bedoeld dezelfde persoon en niet hetzelfde type dokter. 

39 “Alledaags” in de zin van ‘gewoon en niet ernstig’. 
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D18 TOON KAART 29 Kunt u op deze kaart aangeven hoe vaak u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf 
een dokter heeft geraadpleegd? Daarmee wordt contact met alle dokters bedoeld, dus ook met specialisten 
en huisartsen. 
 

 Nooit 1 

 Eén of twee keer 2 

 3-5 keer 3 

 6-10 keer 4 

 Meer dan 10 keer 5 

 (Weet niet) 8 

 
TOON KAART 30 Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met 
elk van de volgende uitspraken? 
 

 
Helemaa

l eens Eens 

Niet 
eens, 
niet 

oneens Oneens 
Helemaa
l oneens 

(Weet 
niet) 

D19 De meeste ziektes gaan 
vanzelf over zonder dat men 
naar een dokter hoeft te gaan 
 

1 2 3 4 5 8 

D20 Wanneer mensen last 
hebben van ziektes zoals een 
gewone verkoudheid, kunnen 
ze zichzelf genezen. 
 

1 2 3 4 5 8 

D21 Om gezond te blijven 
vertrouwen mensen te veel op 
hun dokters in plaats van op 
zichzelf. 
 

1 2 3 4 5 8 

D22 Als mensen zeker weten 
welk geneesmiddel ze nodig 
hebben, dan zou hun dokter 
dat gewoon moeten 
voorschrijven. 
 

1 2 3 4 5 8 

D23 Het is het beste om te 
doen wat de dokter zegt. 
 

1 2 3 4 5 8 

D24 Ik ben over het algemeen 
een beetje teleurgesteld als ik 
de spreekkamer van de dokter 
verlaat zonder recept40. 
 

1 2 3 4 5 8 

 

                                                      
40 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 



 30

TOON KAART 31 Kunt u met behulp van deze kaart aangeven hoe vaak naar uw mening het volgende 
van toepassing is op dokters in het algemeen? 
 

 

Nooit of 

bijna 

nooit Soms 

 In 

ongeveer 

de helft 

van de 

gevallen Meestal 

Altijd of 

bijna 

altijd 

(Weet 

niet) 

D25 Dokters vertellen hun patiënten 
niet de volledige waarheid41. 
 

1 2 3 4 5 8 

D26 Huisartsen42 behandelen hun 
patiënten als hun gelijken. 
 

1 2 3 4 5 8 

D27 Voordat dokters een beslissing 
nemen over een behandeling, 
bespreken ze dit eerst met hun 
patiënt. 
 

1 2 3 4 5 8 

D28 Patiënten schrikken ervoor terug 
om de dokter alle vragen te stellen die 
ze zouden willen stellen. 
 

1 2 3 4 5 8 

D29 Dokters zijn bereid hun 
vergissingen toe te geven aan hun 
patiënten. 
 

1 2 3 4 5 8 

D30 Dokters gebruiken woorden of 
uitdrukkingen die hun patiënten 
moeilijk kunnen begrijpen. 
 

1 2 3 4 5 8 

 

                                                      
41 “Niet de volledige waarheid vertellen” oftewel bepaalde feiten achterhouden. 

42 Zie vorige annotatie m.b.t. huisarts. 
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Ik wil u nu graag iets vragen over hoe burgers zich zouden moeten gedragen.  
  
TOON KAART 32  Wilt u met deze kaart aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met elk van de 
volgende uitspraken?  
 

 

 
Helemaal 

eens Eens 

Niet 
eens, 
niet  

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens 

(Weet 
niet) 

E1 Burgers zouden ten minste 
een deel van hun vrije tijd 
moeten besteden aan het 
helpen van anderen. 

1 2 3 4 5 8 

E2  De maatschappij zou beter af 
zijn als iedereen gewoon voor 
zichzelf zou zorgen43. 
 

1 2 3 4 5 8 

E3 Burgers zouden geen 
belastingen moeten 
ontduiken. 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 
TOON KAART 33 In welke mate heeft u er vertrouwen in dat de volgende groepen, mensen zoals u eerlijk 
behandelen? Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 
  
N.B. INTERVIEWER: codeer ‘geen ervaring mee’ als ‘Weet niet’. 
 

 

 
Sterk 
wantrou
wen 

Wantro
uwen 

Geen 
vertrouwen,  

geen 
wantrouwen

Vertrou
wen 

Sterk 
vertrouw

en 
(Weet 
niet) 

E4  
 

Loodgieters, aannemers44, 
automonteurs en andere 
reparateurs. 
 

1 2 3 4 5 8 

E5  
 

Financiële instellingen zoals  
banken of verzekeraars. 
 

1 2 3 4 5 8 

E6  
 

Ambtenaren45. 
 1 2 3 4 5 8 

 
 

                                                      
43 “Voor zichzelf zorgen” in de zin van je eigen belangen behartigen. 

44 De term “aannemers” omvat alle “trades people” die op bouwlocaties werken. 

45 De term “ambtenaren” verwijst hier zowel naar rijksambtenaren (b.v. douanebeambten) als 
gemeenteambtenaren (b.v. van Bouw- en Woningtoezicht). 
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TOON KAART 34 Wilt u met deze kaart aangeven of, en zo ja hoe vaak, elk van de volgende situaties u 
tijdens de afgelopen vijf jaar is overkomen? Gebruik deze kaart voor uw antwoord. 
 
N.B. INTERVIEWER: codeer ‘geen ervaring mee’ als ‘Weet niet’. 
 

 

 

Nooit 
Eén 
keer 

Twee 
keer 

3 of 4 
keer 

5 keer 
of 

meer 
(Weet 
niet) 

E7  Een loodgieter, aannemer46, 
automonteur of andere reparateur 
bracht teveel in rekening of verrichtte 
onnodig werk. 
 

1 2 3 4 5 8 

E8  Men verkocht u voedsel dat zo was 
verpakt dat u de slechtste stukken niet 
kon zien. 
 

1 2 3 4 5 8 

E9  Een bank of verzekeraar bood u niet 
de beste overeenkomst waar u recht 
op had. 
 

1 2 3 4 5 8 

E10  Men verkocht u iets tweedehands dat 
al snel gebreken bleek te vertonen. 
 

1 2 3 4 5 8 

E11  Een ambtenaar47 vroeg u om een 
gunst of smeergeld in ruil voor een 
dienst. 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 
E12 TOON KAART 35 We vroegen u zojuist naar uw ervaringen met oneerlijke behandelingen gedurende 
de afgelopen vijf jaar. Kunt u met behulp van deze kaart aangeven hoe bezorgd u bent dat dit soort zaken u 
zal overkomen? 
 

 Helemaal niet bezorgd  1 

 Een beetje bezorgd  2 

 Tamelijk bezorgd 3 

 Heel erg bezorgd  4 

 (Weet niet) 8 

 

                                                      
46 Zie voetnoot bij E4. 

47 Zie voetnoot bij E6. 
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TOON KAART 36 Gebruik deze kaart om aan te geven in hoeverre u de volgende gedragingen verkeerd 
vindt. Hoe verkeerd is … LEES VOOR … 
 

 

 

Helemaal 
niet 

verkeerd 

Een 
beetje 

verkeerd Verkeerd 
Totaal 

verkeerd 
(Weet 
niet) 

E13 ... iemand die contant betaalt zonder 
bon om geen BTW of andere 
belastingen te moeten betalen? 
 

1 2 3 4 8 

E14 ... iemand die iets tweedehands 
verkoopt en enkele of alle gebreken 
verzwijgt? 
 

1 2 3 4 8 

E15 ... iemand die een overdreven hoge 
of valse verzekeringsclaim indient? 
 

1 2 3 4 8 

E16 ... een ambtenaar48 die iemand om 
een gunst of smeergeld vraagt in ruil 
voor zijn of haar diensten? 
 

1 2 3 4 8 

 
 

TOON KAART 37 Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met 
deze uitspraken over hoe mensen tegen regels en wetten aankijken? 
 

 

 

Helemaal 
eens Eens 

Niet 
eens, 
niet 

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens 

(Weet 
niet) 

E17  Als je geld wilt verdienen, kun 
je niet altijd eerlijk handelen. 
 

1 2 3 4 5 8 

E18  Je moet de wet altijd strikt 
naleven, zelfs als dit betekent 
dat je daardoor goede kansen 
mist. 
 

1 2 3 4 5 8 

E19  Af en toe is het aanvaardbaar49 
de wet te negeren om te doen 
wat je wilt. 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 

                                                      
48 Zie voetnoot bij E6. 

49 “Aanvaardbaar” in de zin van ‘acceptabel’ of ‘OK’. 
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NOG STEEDS KAART 37 Kunt u met behulp van dezelfde kaart aangeven in hoeverre u het eens of 
oneens bent met elk van de volgende uitspraken over de wijze waarop de economie tegenwoordig werkt?  
 
 

 

 

Helemaal 
eens Eens 

Niet 
eens, 
niet  

oneens Oneens 
Helemaa
l oneens 

(Weet 
niet) 

E20 Ondernemingen zijn 
tegenwoordig alleen  
geïnteresseerd in winst maken 
en niet in het verbeteren van de 
dienstverlening of de kwaliteit 
voor de klanten. 
 

1 2 3 4 5 8 

E21 Tegenwoordig werken grote 
bedrijven samen om hun prijzen 
onnodig hoog te houden. 
 

1 2 3 4 5 8 

E22 Tegenwoordig zijn klanten en 
consumenten beter in staat om 
hun belangen te verdedigen. 

1 2 3 4 5 8 

 
 
E23 TOON KAART 38 Stel dat u van plan bent om uitkeringen of voorzieningen aan te vragen waarop u 
geen recht heeft. Kunt u met behulp van deze kaart aangeven aan hoeveel van uw vrienden of familieleden 
u hulp en ondersteuning voor deze plannen kunt vragen50? 
 

  Niemand  1 

 Enkelen van hen 2 

 Tamelijk veel van hen   3 

 De meesten van hen of allemaal 4 

 (Zou het nooit doen) 5 

 (Weigert) 7 

 (Weet niet hoeveel) 8 

 

 

                                                      
50 “Helpen” in praktische zin of als morele ondersteuning. 
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TOON KAART 39 Wilt u met deze kaart aangeven of, en zo ja hoe vaak, u elk van de volgende dingen in 
de afgelopen vijf jaar heeft gedaan?  
Hoe vaak heeft u… LEES VOOR … 
 
 

 

 Nooit 
Eén 
keer 

Twee 
keer 

3 of 4 
keer 

5 
keer 

of 
meer 

(Gee
n 

ervari
ng 

mee) 

 
 

(Weig
ert) (Weet 

niet) 
E24 ... het teveel aan wisselgeld van 

een winkelbediende of ober 
bewust gehouden? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E25 ... contant betaald zonder bon om 
geen BTW of andere belastingen 
te moeten betalen? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E26 ... iets tweedehands verkocht en 
enkele of alle gebreken ervan 
verzwegen? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E27 ... een kaart of document 
veranderd of misbruikt om te 
doen alsof u ergens recht op 
had? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E28 ... een overdreven hoge of valse 
verzekeringsclaim ingediend? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E29 ... een ambtenaar51 een gunst of 
smeergeld aangeboden in ruil 
voor zijn of haar diensten? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E30 ... op valse gronden een uitkering 
of een te hoge uitkering 
aangevraagd, zoals een sociale 
zekerheidsuitkering of andere 
uitkeringen? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 

                                                      
51 Zie voetnoot bij E6. 



Ik wil u nu graag iets vragen over uzelf en de andere leden van uw huishouden.  
 
 
F1 Hoeveel mensen wonen hier normaal gesproken als lid van dit huishouden, uzelf en kinderen 
meegerekend? 
                           
      NOTEER HET AANTAL:  
 
   (Weet niet)    88 
 
LEES VOOR INDIEN MEERPERSOONSHUISHOUDEN:  
Ik ga nu enkele vragen stellen, eerst over uzelf en daarna over de andere leden van het huishouden. 
Daarbij wil ik de andere personen van oud naar jong bespreken. 
 
NEEM OP IN HUISHOUDTABEL: GEGEVENS VAN DE RESPONDENT (ALLEEN F2/F3), VERVOLGENS 
DIE VAN DE ANDERE LEDEN VAN HET HUISHOUDEN (F2 t/m F4), AFLOPEND IN LEEFTIJD 
(OUDSTE EERST).   
 
VOOR HET GEMAK IS HET MISSCHIEN NUTTIG OM DE NAMEN OF INITIALEN VAN ELK LID VAN 
HET HUISHOUDEN TOE TE VOEGEN WAAR AANGEGEVEN. 
 
 
F2 CODEER GESLACHT  
 
 
F3 En in welk jaar bent u/is hij/zij geboren? (Weet niet = 8888) 
 
 
F4 TOON KAART 40 Als u op deze kaart kijkt, kunt u dan aangeven welke relatie er tussen hem/haar  
en u is. 
 
Deze persoon is … 
 
 
[Deze bladzijde (vraag F1-F4) tegenover de volgende bladzijde (huishoudtabel)]
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       Dalende leeftijdsvolgorde (oudste eerst)――――――――――> 
Persoon  01 

(responde
nt) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

NAAR KEUZE:  
voornaam of initialen  

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Geboortejaar                         
       
F4 Deze persoon is …       
Echtgeno(o)t(e)/partner  01 01 01 01 01 
Zoon/dochter (incl. 
stief-, pleeg-, 
geadopteerd kind, kind 
van partner) 

 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ 
ouder van 
partner/stiefouder 

 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerde 
broer / zus) 

 04 04 04 04 04 

Ander familielid  05 05 05 05 05 
Ander niet-familielid  06 06 06 06 06 
(Weet niet)  88 88 88 88 88 

 
Dalende leeftijdsvolgorde (oudste eerst) ――――――――――> 

Persoon  07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

NAAR KEUZE:  
voornaam of initialen  

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Geboortejaar                         
       
F4 Deze persoon is …       
Echtgeno(o)t(e)/partner 01 01 01 01 01 01 
Zoon/dochter (incl. 
stief-, pleeg-, 
geadopteerd kind, kind 
van partner) 

02 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ 
ouder van 
partner/stiefouder 

03 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerde 
broer/zus) 

04 04 04 04 04 04 

Ander familielid 05 05 05 05 05 05 
Ander niet-familielid 06 06 06 06 06 06 
(Weet niet) 88 88 88 88 88 88 



F5 TOON KAART 41 Welke omschrijving op deze kaart past het best bij de omgeving waar u woont? 
  
   Een grote stad 1 

   De voorsteden of buitenwijken van een grote stad 2 

   Een kleine stad 3 

   Een dorp 4 

   Een boerderij of woning op het platteland 5 

   (Weet niet) 8 

 
 
F5a*52 Is het huis eigendom van een van de leden van dit huishouden? 

 
N.B. INTERVIEWER: Eigendom houdt ook in gekocht met hypotheek of lening. 
 
 Ja 1 

 Nee 2 

 (Weet niet) 8 

 
 
F5b*53 Over hoeveel kamers beschikt uw huishouden, waarbij keuken, badkamer en toilet niet worden 
meegeteld?   
N.B. INTERVIEWER: Uitgezonderd zijn ook kamers uitsluitend voor zakelijk gebruik, gangen, overlopen, 
garderobes en opslagkamers.  
 
 
   NOTEER HET AANTAL: 

   (Weet niet) 88 
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52 [Nieuwe vraag deel van Ronde 2 module over Gezin, werk en welzijn.] 

53 [Nieuwe vraag deel van Ronde 2 module over Gezin, werk en welzijn.] 



F6 TOON KAART 42  Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? Gebruik deze kaart. 
  
 Niet voltooid lager onderwijs 1 GA NAAR F7 

 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2     

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool,  
 VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg 3 

 MULO, ULO, MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg 4 

 KMBO, VHBO 5 

 Middelbaar beroepsonderwijs, MBO beroepsopleidende leerweg 6 

 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 

 MMS, HAVO 8 VRAAG F6a 

 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 

 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 

 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 

 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 

 Aio/Oio of andere promotie-opleiding tot graad van doctor 13 

 Anders (NOTEER) _____________________________ 14 

 (Weet niet) 88   GA NAAR F7  
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F6a54 TOON KAART 42a  In welke richting heeft u uw hoogste opleiding voltooid? Kies één antwoord op 
deze kaart. 
 
N.B. INTERVIEWER: Als hoogste opleiding op meer dan 1 richting betrekking heeft, noteer dan code 01. 
  

Algemeen of geen specifieke richting 01 

Kunst – schone of toegepaste kunsten 02 

Humaniora – moderne of klassieke talen, geschiedenis, theologie, etc. 03 

Techniek, inclusief architectuur, industrie, ambacht, bouw, etc. 04 

Agrarisch, landbouw, bosbouw  05 

Lerarenopleiding of onderwijs 06 

Natuurkunde, wiskunde, informatica, etc. 07 

Geneeskunde, gezondheidszorg, verpleging, etc. 08 

Economie, handel, bedrijfskunde, financiële administratie, etc. 09 

Sociale en gedragswetenschappelijke studies, bestuur, media,  
cultuur, sport en vrijetijdsstudies, etc. 

 

10 

Rechten 11 

Persoonlijke verzorging - horeca, huishoudkunde, kappersopleiding,  etc. 12 

Openbare orde en veiligheid – politie, leger, brandweer, etc. 13 

Transport en telecommunicatie 14 

(Weet niet) 88 

 
 
VRAAG ALLEN 
F7 Hoeveel jaar voltijds onderwijs heeft u afgerond?  
  [Geef aan in voltijds equivalenten (fte’s) , inclusief aantal jaren verplicht onderwijs vanaf 6 jaar]  
 
 
   NOTEER HET AANTAL: 

   (Weet niet) 88 
 
 

                                                      
54 Nieuwe vraag nu deel van kern. 
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F8a TOON KAART 43 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat u de 
afgelopen 7 dagen heeft gedaan? LET OP: GOED DOORVRAGEN Welke andere?   
 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS 
 

   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06           

  55actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (anders) 09  

   (Weet niet) 88  

 
 
F8b INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F8a 1 VRAAG F8c 

   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F8a 2 GA NAAR F8d 
 
 
 
F8c TOON NOG STEEDS KAART 43 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij uw 
situatie (in de afgelopen zeven dagen)? Noem slechts 1 omschrijving.  
        
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   
  
   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06  
56 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (anders) 09  

   (Weet niet) 88    
     
 

                                                      
55 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 

56 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 
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N.B. INTERVIEWER:  
Indien F8c is voorgelegd aan de respondent, kopieer code van F8c naar F8d (HOOFDACTIVITEIT) 
Indien F8c NIET is voorgelegd aan de respondent, kopieer code van F8a naar F8d (HOOFDACTIVITEIT) 
 
F8d INTERVIEWER CODEER: HOOFDACTIVITEIT 
   HOOFDACTIVITEIT    
  betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   
  
   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06  
57 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (anders) 09  

   (Weet niet) 88  
 
 
 
VRAAG INDIEN GEEN BETAALD WERK VERRICHT BIJ F8a (codes 02-09, 88)  
INDIEN WEL BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F8a), GA NAAR F12 
F9 Zou ik nog even mogen vragen, heeft u in de afgelopen zeven dagen enig betaald werk verricht  
(gedurende één uur of langer)? 
 

   Ja 1 GA NAAR F12 

   Nee 2 
     VRAAG F10 
   (Weet niet) 8 

 
 
F10 Heeft u ooit betaald werk verricht?  
 

   Ja 1 VRAAG F11 

   Nee 2 
     GA NAAR F27 
   (Weet niet) 8 

 
 
F11 In welk jaar heeft u voor het laatst betaald werk verricht?       
 

   NOTEER HET JAARTAL: 
 
   (Weet niet) 8888 

 
 
 
 

                                                      
57 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 
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INTERVIEWER: Als respondent momenteel werkt (code 01 bij F8a of code 1 bij F9), vraag F12 t/m 
F25 over de huidige baan. Als respondent momenteel geen betaald werk verricht, maar in het 
verleden wel betaald werk heeft verricht (code 1 bij F10), vraag F12 t/m F25 over de laatste baan. 
 
F12 Was/bent u … LEES VOOR ...  
INDIEN MEER DAN 1 BAAN, DAN ANTWOORD VOOR BELANGRIJKSTE BAAN   
 
   … een werknemer in loondienst, 1 GA NAAR F14  

   als zelfstandige werkzaam,  2 VRAAG F13 
   of, werkzaam in eigen familiebedrijf? 3  
     GA NAAR F14 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
F13 Hoeveel werknemers heeft u (gehad)?    
    
   NOTEER het aantal werknemers:       GA NAAR F15 
 
   (Weet niet) 88888  
 
 
 
VRAAG INDIEN WERKNEMER, FAMILIEBEDRIJF OF WEET NIET (codes 1, 3, 8 bij F12)  
F14 Heeft/had u een arbeidscontract voor … LEES VOOR … 
 
    onbepaalde tijd,  1 

    of, bepaalde tijd,  2 

    of, heeft/had u geen contract?  3 

   (Weet niet) 8  

 
 
VRAAG ALLEN DIE WERKEN/VROEGER HEBBEN GEWERKT 
ALS RESPONDENT MEER DAN 1 BAAN HEEFT, ANTWOORDEN VOOR DE BELANGRIJKSTE BAAN 
 

 F15 Met inbegrip van uzelf, hoeveel mensen zijn/waren er ongeveer werkzaam op de plek waar u 
gewoonlijk werkt/werkte?  … LEES VOOR … 

 
 N.B. INTERVIEWER: ‘Plek’ is het bedrijf of bedrijfsvestiging. 
 
   …minder dan 10, 1 

   …10 tot 24, 2 

   …25 tot 99, 3 

   …100 tot 499, 4 

   of, 500 of meer? 5 
 

   (Weet niet) 8 
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F16 Heeft u enige verantwoordelijkheid (gehad) om leiding te geven of toezicht58 te houden op het werk van 
andere werknemers?  

    
   Ja 1 VRAAG F17 

   Nee 2 
     GA NAAR F18 
   (Weet niet) 8 
 
 

 
F17 Voor hoeveel mensen was/bent u verantwoordelijk?  

 
 

 NOTEER: 
 
 (Weet niet) 88888 
   
 
 
VRAAG ALLEN DIE WERKEN/VROEGER HEBBEN GEWERKT 
 
TOON KAART 44 Ik ga u nu een lijstje met dingen over uw werkend leven voorlezen.  
Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in hoeverre de directie op uw werk u toestaat /toestond … 
LEES VOOR … 
 
   
 

Ik heb / 
had  

geen  
invloed 

         Ik bepaal(de) 
dat helemaal 

zelf 

 
(Weet 
niet)

F18~59 … te beslissen hoe uw 
eigen dagelijks werk is/was 
georganiseerd? 
 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

F19~60 … invloed uit te 
oefenen op 
beleidsbeslissingen m.b.t. 
de activiteiten van de 
organisatie? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

F19a*61 … uw werktempo te 
veranderen of aan te 
passen? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 

                                                      
58 “Toezicht”: bedoeld in de zin van zowel zicht houden op als verantwoordelijk zijn voor het werk van 
anderen.  

59 [Bestaande vraag nu deel van kern. Vraag uit Ronde 1 module over Burgerschap.] 

60 [Nieuwe vraag nu deel van kern. Aangepaste vraag uit Ronde 1 module over Burgerschap.] 

61 [Nieuwe vraag deel van Ronde 2 roulerende module over Gezin, werk en welzijn.] 
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F20 Wat zijn/waren uw contractueel vastgelegde uren per week (in uw belangrijkste baan) zonder betaalde 
en onbetaalde overuren?  
 
  
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
 
   (Weet niet) 888 
 
 
F21 Ongeacht uw contracturen, hoeveel uur werkt/werkte u normaal  per week (in uw belangrijkste baan), 
met inbegrip van betaalde of onbetaalde overuren? 
   
  
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
 
   (Weet niet) 888 
 

 
F22 Wat is/was de naam of titel van uw (belangrijkste) baan?  
  NOTEER  
  _____________________________________________________ 
 
 
F23 Wat voor werk doet/deed u het merendeel van uw tijd in uw (belangrijkste) baan?  
  NOTEER  
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
 
 
 
F24 Welke opleiding of diploma’s zijn/waren er nodig voor die baan?   
  NOTEER  
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
 
 
 

 F25 Wat doet/deed of maakt/maakte het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkt/heeft gewerkt 
hoofdzakelijk? NOTEER  
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  

 
   

[indien extra landspecifieke vragen nodig zijn voor nationale codeersystemen voor beroep en 
industrie branche, HIER toevoegen] 
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F26~62 Hebt u in de afgelopen 10 jaar betaald werk verricht in een ander land gedurende een periode van 6 
maanden of langer? 
   Ja 1 

   Nee 2 

    (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG ALLEN 
F27 Bent u ooit werkloos en op zoek naar werk geweest gedurende een periode van meer dan drie 
maanden? 
    
   Ja 1 VRAAG F28 

   Nee 2 
     GA NAAR F30 
   (Weet niet) 8 
 
 
F28 Is er zo’n periode geweest die 12 maanden heeft geduurd of langer? 

  
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
 
F29 Is er zo’n periode geweest in de afgelopen 5 jaar? 
N.B. INTERVIEWER: hier wordt bedoeld de perioden van meer dan 3 maanden bij F27. 
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG ALLEN  
F30 Bent u lid van een vakbond of soortgelijke organisatie of bent u dat ooit geweest? ZO JA, bent u 
momenteel lid of was u vroeger lid (maar momenteel niet meer)? 
  

   Ja, momenteel 1 

  Ja, vroeger 2 

   Nee 3 

   (Weet niet) 8 
 
 

                                                      
62 [Nieuwe vraag nu deel van kern.] 
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F31 TOON KAART 45  Denkt u eens aan het inkomen van alle leden van het huishouden en al het  
inkomen dat mogelijk door het huishouden in zijn geheel wordt ontvangen. Wat is de belangrijkste  
bron van inkomen in uw huishouden? Gebruik deze kaart. 

 
   Lonen of salarissen 01 

  Inkomen uit zelfstandige onderneming (exclusief agrarisch bedrijf) 02 

   Inkomen uit agrarisch bedrijf 03 

   Pensioenen 04 

   Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling 05 

   Andere sociale uitkeringen of toelagen 06 

   Inkomen uit beleggingen, spaargelden, verzekeringen, of 

   onroerende zaken 07 

   Inkomen uit andere bronnen 08 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 

 
 
F32 TOON KAART 46 Als u het inkomen uit alle bronnen optelt, welke letter op deze kaart komt dan 
overeen met het totale netto inkomen63 van uw huishouden? Indien u het precieze inkomen niet weet, geef 
dan een schatting. Gebruik het deel van de kaart dat voor u het gemakkelijkst is: week-, maand- of 
jaarinkomen. Welke letter op deze kaart komt overeen met het totale netto inkomen van uw huishouden? 

 
   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

   U 11 

   N 12 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 
 

 

                                                      
63 “Netto inkomen” is het inkomen na aftrek van belastingen en sociale premies. 



F32a*64 TOON KAART 47 Hoe groot is uw aandeel in het inkomen van het huishouden ongeveer? 
 
  Geen 01 

 Heel erg klein 02 

 Minder dan de helft 03 

 Ongeveer de helft 04 

 Meer dan de helft 05 

 Heel erg groot 06 

 Alles 07 

 (Weigert) 77 

 (Weet niet) 88 

 
 
F33 TOON KAART 48 Welke van de omschrijvingen op deze kaart komt het dichtst in de buurt van uw 
beeld65 van het huidige inkomen van uw huishouden?    

 
   Comfortabel leven met het huidige inkomen 1 

   Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen 2 

   Moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 3 

   Heel erg moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 4 

   (Weet niet) 8 

 
 

F34 TOON KAART 49 Als u om een of andere reden in ernstige financiële problemen zou geraken en geld 
zou moeten lenen om rond te kunnen komen66, hoe moeilijk of makkelijk zou dat zijn67? Gebruik deze kaart. 

 
   Heel erg moeilijk 1 

   Tamelijk moeilijk 2 

   Niet makkelijk, niet moeilijk 3 

   Tamelijk makkelijk 4 

   Heel erg makkelijk 5 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
F35 INTERVIEWER CODEER:   

   
   RESPONDENT WOONT SAMEN MET  
   ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER (code 01 bij F4) 1 VRAAG F36 

   WOONT NIET SAMEN 2 GA NAAR F49 

                                                      
64 [Nieuwe vraag deel van Ronde 2 module over Gezin, werk en welzijn.] 

65 Beschrijven, zien. 

66 “Rondkomen”: de kosten kunnen dekken van alles wat u moet betalen. 

67 “Moeilijk of makkelijk” in welke betekenis dan ook / in alle opzichten.  
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 F36 TOON KAART 50 Wat is de hoogste opleiding die uw echtgeno(o)t(e)/partner heeft voltooid?  
 

 Niet voltooid lager onderwijs 1 

 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2 

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool,  
 VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg 3 

 MULO, ULO, MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg 4 

 KMBO, VHBO 5 

 Middelbaar beroepsonderwijs, MBO beroepsopleidende leerweg 6 

 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 

 MMS, HAVO 8 

 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 

 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 

 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 

 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 

 Aio/Oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor 13 

 Anders (NOTEER) _____________________________ 14 

 (Weet niet) 88 

 
 
F37a TOON KAART 51 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat hij/zij de 
afgelopen 7 dagen heeft gedaan? LET OP: GOED DOORVRAGEN Welke andere?    
 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS       
 

   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06 

 68actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (anders) 09  

   (Weet niet) 88 

 
 

                                                      
68 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 



F37b  INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F37a 1 VRAAG F37c 

   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F37a 2 GA NAAR F38 
 
 
F37c TOON NOG STEEDS KAART 51 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij 
zijn/haar situatie (in de afgelopen 7 dagen)? Noem slechts 1 omschrijving. 
 
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06 

 69actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (anders) 09  

   (Weet niet) 88 
 
   
VRAAG INDIEN GEEN BETAALD WERK VERRICHT BIJ F37a (codes 02-09, 88)  
INDIEN WEL BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F37a), GA NAAR F39 
F38 Zou ik nog even mogen vragen, heeft hij/zij in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht 
(gedurende één uur of langer)?  

    
   Ja 1 VRAAG F39 

   Nee 2 
     GA NAAR F49 
   (Weet niet) 8 
 

 
 
INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F37a of code 1 bij F38) 
F39 Wat is de naam of titel van zijn/haar (belangrijkste) baan?  
NOTEER     
_________________________________________________ 
 
 
F40 Wat voor werk doet hij/zij het merendeel van de tijd in zijn/haar (belangrijkste) baan?  
NOTEER 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 

                                                      
69 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 
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F41 Welke opleiding of diploma’s zijn er nodig voor die baan?   
NOTEER 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
 [indien extra landspecifieke vragen nodig zijn voor nationale codeersystemen voor beroep en  
industrie branche, HIER toevoegen] 
 

  
 

F41a Wat doet of maakt het bedrijf/de organisatie waarvoor hij/zij werkt hoofdzakelijk? 
NOTEER  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
  
 
  
F42 In zijn/haar (belangrijkste) baan is hij/zij … LEES VOOR …   
 
   … een werknemer in loondienst, 1 GA NAAR F44 

   als zelfstandige werkzaam,  2 VRAAG F43 
   of, werkzaam in uw familiebedrijf? 3 
     GA NAAR F44 
   (Weet niet) 8 

 
 
 

F43 Hoeveel werknemers heeft hij/zij?      
 
   NOTEER HET AANTAL: 
 

   (Weet niet) 88888 
 
 
VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F37a of code 1 bij F38) 
F44 Heeft hij/zij in zijn/haar (belangrijkste) baan enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht 
te houden op het werk van andere werknemers? 

    
   Ja 1 VRAAG F45 

   Nee 2 

     GA NAAR F46 
   (Weet niet) 8 

 
  
F45 Voor hoeveel mensen is hij/zij verantwoordelijk?  

 
   NOTEER HET AANTAL: 
 
   (Weet niet) 88888 
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VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F37a of code 1 bij F38)  
 
TOON KAART 52 Ik ga u nu enkele dingen over het werkend leven van uw partner voorlezen. Kunt u met 
behulp van deze kaart aangeven in hoeverre de directie op zijn/haar werk hem/haar toestaat … LEES 
VOOR … 
 
 Hij/zij heeft 

geen 
invloed 

         Hij/zij 
bepaalt 

dat 
helemaal 

zelf 

 
(Weet  
niet) 

F46~70 …te beslissen 
hoe zijn/haar eigen 
dagelijks werk  is 
organiseerd? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

F47~71 … invloed uit 
te oefenen op de 
beleidsbeslissingen 
m.b.t. de activiteiten 
van de organisatie? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 
F48 Hoeveel uur werkt hij/zij normaal per week (in zijn/haar belangrijkste baan)? Reken alle betaalde en 

onbetaalde overuren mee. 
 

 NOTEER HET AANTAL UREN: 
 

   (Weet niet)   888 
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70 [Nieuwe vraag nu deel van kern. Aangepaste vraag uit Ronde 1 module over Burgerschap.] 

71 [Nieuwe vraag nu deel van kern. Aangepaste vraag uit Ronde 1 module over Burgerschap.] 

 



VRAAG ALLEN 
F49 TOON KAART 53 Wat is de hoogste opleiding die uw vader heeft voltooid?    

  

 Niet voltooid lager onderwijs 1 
 
 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2 
 

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool,  
 VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg 3 

 
 MULO, ULO, MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg 4 
 
 KMBO, VHBO 5 
 

 Middelbaar beroepsonderwijs, MBO beroepsopleidende leerweg  6 
 
 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 
 
 MMS, HAVO 8 
 
 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 
 
 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 
 
 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 
 
 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 
 
 Aio/Oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor 13 
 
 Anders (NOTEER) _____________________________ 14 
 
 (Weet niet) 88 
        
 
F50 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw vader toen als werknemer in loondienst, was hij zelfstandig 
werkzaam, of werkte hij toen niet? 
 

  Werknemer in loondienst 1 GA NAAR F52 

  Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F51 

  Niet werkzaam 3 
    GA NAAR F55 
  (Vader was dood/afwezig72 toen respondent 14 jaar was) 4 

  (Weet niet) 8 GA NAAR F53 

 

                                                      
72 “Afwezig”: niet woonachtig in dezelfde huishouding. 
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F51 Hoeveel werknemers had hij? 
 

   Geen 1 

   1 tot 24 2 GA NAAR F53 

   25 of meer 3 

   (Weet niet) 8    
  

 
  
VRAAG INDIEN VADER IN LOONDIENST WAS (code 1 bij F50) 
F52 Had hij enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht te houden op het werk van andere 
werknemers? 

    
   Ja 1 VRAAG F52a 

   Nee 2 
     GA NAAR F53 
   (Weet niet) 8 
 
 

 
F52a Voor hoeveel mensen was hij verantwoordelijk?  
N.B. INTERVIEWER:  ACCEPTEER SCHATTING. 

 
 NOTEER: 

 
 (Weet niet) 88888 
   
 
VRAAG INDIEN VADER WERKZAAM WAS OF ‘WEET NIET’  (codes 1, 2 of 8 bij F50) 
F53 Wat was de naam of titel van zijn (belangrijkste) baan? 
NOTEER  
________________________________________________________ 
 
 
F53a Wat voor werk deed hij het merendeel van de tijd in zijn (belangrijkste) baan?  
NOTEER  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
F53b Welke opleiding of diploma’s waren er nodig voor die baan?   
NOTEER  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
F53c  Wat deed of maakte het bedrijf/de organisatie waarvoor hij werkte hoofdzakelijk? 
NOTEER  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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F54 TOON KAART 54 Welke van de omschrijvingen73 op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk hij 
deed toen u 14 jaar oud was? 

 
Traditionele professionele beroepen 

  zoals: accountant – advocaat – medicus – 
  wetenschapsbeoefenaar – civiel/werktuigbouwkundig ingenieur 01 
 
  Moderne professionele beroepen 
  zoals: leerkracht – verple(e)g(st)er – fysiotherapeut –  
  maatschappelijk werker – welzijnswerker – artiest – musicus –  
  politieagent (brigadier of hoger) – software ontwerper 02 

  Administratieve en intermediaire beroepen 
  zoals: secretaresse – persoonlijk assistent – administratief  
  medewerker – kantoorbeambte – medewerker in een call  
  centre74  –  assistent in de verpleging – medewerker in een  
  kinderdagverblijf 03 

  Senior manager of bestuurders 
  (gewoonlijk verantwoordelijk voor planning, organisatie en  
  coördinatie van werk en financiën)  
  zoals: financieel manager – algemeen directeur 04 

  Technische en ambachtelijke beroepen 
  zoals: monteur – bankwerker – opzichter – loodgieter – drukker – 
 gereedschapmaker – elektricien – boer – tuinman – treinmachinist 05 

 Deels routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: postbeambte – machinebediener – beveiligingsbeambte – 
  conciërge – landarbeider – assistent in een cateringbedrijf – 
  receptionist – winkelbediende 06 

  Routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: vrachtwagenchauffeur75 – bestelwagenchauffeur –  
 schoonmaker – portier – inpakker – machinenaai(st)er – koerier– 
   arbeider – ober/serveerster – barpersoneel 07 

  Midden of  junior managers 
  zoals: kantoormanager – winkelmanager – bankmanager – 
 manager landbouwbedrijf – restaurantmanager –  magazijnchef – 
   caféhouder 08 

  (Weet niet) 88 

 
 
 
 

                                                      
73 De meeste beroepen zijn niet voorzien van aantekeningen. Als vertalers er niet in slagen het bedoelde 
beroep te identificeren, neem contact op met harkness@zuma-mannheim.de. 

74 Een call centre wordt ook wel eens telephone shop genoemd. Ze bestaan in verschillende vormen: een 
plaats waar telefonisch enquêtes worden afgenomen, een dienstverlenende instantie waar consumenten 
terecht kunnen met vragen en verzoeken om advies, of een telemarketing bureau. Een medewerker is 
iemand die telefonisch communiceert voor een bedrijf of klant.   

75 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 



VRAAG ALLEN  
F55 TOON KAART 55 Wat is de hoogste opleiding die uw moeder heeft voltooid? Gebruik deze kaart.   
  
 Niet voltooid lager onderwijs 1 
 
 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 2 
 
 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool, 
  VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg 3 
 
 MULO, ULO, MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg  4 
 
 KMBO, VHBO 5 
 
 Middelbaar beroepsonderwijs, MBO beroepsopleidende leerweg 6 
 
 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 
 
 MMS, HAVO 8 
 
 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 9 
 
 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 10 
 
 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 11 
 
 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 12 
 
 Aio/Oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor 13 
 
 Anders (NOTEER) _____________________________ 14 
 
 (Weet niet) 88 

 
 

F56 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw moeder toen als werkneemster in loondienst, was zij zelfstandig 
werkzaam, of werkte zij toen niet? 
 

  Werkneemster in loondienst 1 GA NAAR F58 

  Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F57 

  Niet werkzaam 3 
    GA NAAR F61 
  (Moeder dood/afwezig76 toen respondent 14 jaar was) 4 

  (Weet niet) 8 GA NAAR F59 

                                                      
76 “Afwezig”: niet woonachtig in dezelfde huishouding. 
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F57 Hoeveel werknemers had zij? 
 
   Geen 1 

   1 tot 24 2 GA NAAR F59 

   25 of meer 3 

   (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG INDIEN MOEDER IN LOONDIENST WAS (code 1 bij F56) 
F58 Had zij enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht te houden op het werk van andere 
werknemers?    
 

   Ja 1  

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 

 
VRAAG INDIEN MOEDER WERKZAAM WAS OF ’WEET NIET’ (codes 1, 2 of 8 bij F56) 
F59 Wat was de naam of titel van haar (belangrijkste) baan?  
NOTEER  
 
_______________________________________________________ 
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F60 TOON KAART 56 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk zij 
deed toen u 14 jaar oud was. 

 
Traditionele professionele beroepen 

  zoals: accountant – advocaat – medicus – 
  wetenschapsbeoefenaar – civiel/werktuigbouwkundig ingenieur 01 
 
  Moderne professionele beroepen 
  zoals: leerkracht – verple(e)g(st)er – fysiotherapeut –  
  maatschappelijk werker – welzijnswerker – artiest – musicus –  
  politieagent (brigadier of hoger) – software ontwerper 02 

  Administratieve en intermediaire beroepen 
  zoals: secretaresse – persoonlijk assistent – administratief  
  medewerker – kantoorbeambte – medewerker in een call  
  centre77  –  assistent in de verpleging – medewerker in een  
  kinderdagverblijf 03 

  Senior manager of bestuurders 
  (gewoonlijk verantwoordelijk voor planning, organisatie en  
  coördinatie van werk en financiën)  
  zoals: financieel manager – algemeen directeur 04 

  Technische en ambachtelijke beroepen 
  zoals: monteur – bankwerker – opzichter – loodgieter – drukker – 
 gereedschapmaker – elektricien – boer – tuinman – treinmachinist 05 

 Deels routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: postbeambte – machinebediener – beveiligingsbeambte – 
  conciërge – landarbeider – assistent in een cateringbedrijf – 
  receptionist – winkelbediende 06 

  Routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen 
  zoals: vrachtwagenchauffeur78 – bestelwagenchauffeur –  
 schoonmaker – portier – inpakker – machinenaai(st)er – koerier– 
   arbeider – ober/serveerster – barpersoneel 07 

  Midden of  junior managers 
  zoals: kantoormanager – winkelmanager – bankmanager – 
  manager landbouwbedrijf – restaurantmanager – magazijnchef – 
   caféhouder 08 

  (Weet niet) 88 

                                                      
77 Een call centre wordt ook wel eens telephone shop genoemd. Ze bestaan in verschillende vormen: een 
plaats waar telefonisch enquêtes worden afgenomen, een dienstverlenende instantie waar consumenten 
terecht kunnen met vragen en verzoeken om advies, of een telemarketing bureau. Een medewerker is 
iemand die telefonisch communiceert voor een bedrijf of klant.   

78 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 



VRAAG ALLEN  
F61 Heeft u gedurende de afgelopen twaalf maanden een cursus gevolgd of een lezing of conferentie 
bijgewoond om uw kennis of vaardigheden voor uw werk te verbeteren? 
 

   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
   

 
F62 TOON KAART 57 Mag ik u vragen naar uw huidige burgerlijke staat?  Welke van de omschrijvingen op 
deze kaart zijn op u van toepassing? 
 

 
   Getrouwd 1   VRAAG F63 

 Gescheiden van tafel en bed (volgens de wet nog steeds getrouwd)  2 

   Gescheiden 3  

   Weduwe of weduwnaar 4 GA NAAR F65 

   Nooit getrouwd 5 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 
 
 

  
 F63 Woont u momenteel samen met uw echtgeno(o)t(e)? 
  
   

   Ja 1 GA NAAR F66 

   Nee 2 

   (Weigert) 7 VRAAG F64 

   (Weet niet) 8 
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F64 Woont u momenteel samen met een andere partner?  
   
   Ja 1 GA NAAR F67 

   Nee 2 

   (Weigert) 7 GA NAAR F66 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
 



VRAAG INDIEN NIET GETROUWD (codes 2–5, 7, 8 bij F62) 
F65 Woont u momenteel samen met een partner?  
   
   Ja 1 GA NAAR F67 

     

   Nee 2 

   (Weigert) 7 VRAAG F66 

   (Weet niet) 8 
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F66 Heeft u ooit met een partner samengewoond zonder ermee getrouwd te zijn? 

 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
F67 INTERVIEWER ZIE F62 EN CODEER:  
 
   RESPONDENT GETROUWD, GESCHEIDEN VAN TAFEL EN BED  
   OF WEDUW(E)/NAAR  
   (codes 1, 2 of 4 bij F62) 1 VRAAG F68 
   OVERIGE 2 GA NAAR F69 
 
  
 
F68 Bent u ooit gescheiden? 

   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 
 
 

VRAAG ALLEN 
F69 INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER:  

   
           RESPONDENT HEEFT THUISWONENDE KINDEREN 

  (code 02 bij F4)  1 GA NAAR F70a 
       

   HEEFT DIE NIET 2 VRAAG F70 
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F70 Heeft u ooit eigen kinderen, stiefkinderen, geadopteerde of pleegkinderen, of kinderen van een partner 
gehad die in uw huishouding woonden? 
 

   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 

 
F70a*79 Leeft uw moeder nog? 
N.B. INTERVIEWER: verwijst ook naar adoptief- of stiefmoeder indien van toepassing. 
 
  Ja 1 

 Nee 2 

 (Weet niet) 8 

 
F70b*80 Leeft uw vader nog? 
N.B. INTERVIEWER: verwijst ook naar adoptief- of stiefvader indien van toepassing. 
 
  Ja 1 

 Nee 2 

 (Weet niet) 8 

 

Nu volgen enkele vragen over de balans tussen verschillende aspecten van uw leven. 
 
 
TOON KAART 58 Ik lees u eerst een aantal uitspraken voor over hoe u zich onlangs mogelijk heeft 
gevoeld. Wilt u met behulp van deze kaart voor elke uitspraak aangeven hoe vaak u zich zo voelde in de 
laatste twee weken. 
 
 
  De hele 

tijd 
Meestal Meer 

dan de 
helft van 
de tijd 

Minder 
dan de 

helft van 
de tijd 

Soms  Nooit 

G1 Ik voelde me vrolijk en 
opgewekt. 
 

1 2 3 4 5 6 

G2 Ik voelde me kalm en 
ontspannen. 
 

1 2 3 4 5 6 

G3 Ik voelde me actief en 
energiek. 
 

1 2 3 4 5 6 

G4 Ik werd fris en uitgerust 
wakker. 
 

1 2 3 4 5 6 

G5 Mijn dagelijks leven was 
gevuld met dingen die me 
interesseren. 

1 2 3 4 5 6 

 
 

                                                      
79 [Nieuwe vraag deel van Ronde 2 roulerende module over Gezin, werk en welzijn.] 
80 [Nieuwe vraag deel van Ronde 2 roulerende module over Gezin, werk en welzijn.] 



TOON KAART 59 Ik lees u nu een aantal uitspraken voor over mannen en vrouwen en hun rol81 in het 
gezin. Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende 
uitspraken. 
 
  Helema

al eens 
Eens Niet 

eens,  
niet 

oneens 

Oneens Helema
al 

oneens 

(Weet 
niet) 

G6 Een vrouw moet bereid zijn 
minder betaald werk te gaan 
verrichten in het belang van 
haar gezin82. 
 

1 2 3 4 5 8 

G7 Mannen moeten net zo veel 
verantwoording dragen voor 
de huishouding en de 
kinderen als vrouwen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G8 Als er niet genoeg banen 
beschikbaar zijn, moeten 
mannen meer recht83 hebben 
op een baan dan vrouwen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G9 Als er kinderen thuis wonen, 
moeten ouders bij elkaar 
blijven, ook als ze niet met 
elkaar kunnen opschieten. 
 

1 2 3 4 5 8 

G10 Het gezin van iemand hoort 
de belangrijkste prioriteit in 
het leven te zijn84. 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G11 INTERVIEWER CODEER: 

 INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER. 
 
RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E)/ PARTNER 1  VRAAG G12 
   (code 01 bij F4)  

   INDIEN NIET 2 GA NAAR G29 

 
 
G12 In welk jaar bent u voor het eerst gaan samenwonen met uw huidige echtgeno(o)t(e) / partner?   
 
 

NOTEER HET JAARTAL:     
 

OF CODEER (Weet niet)                     8888 

                                                      
81 “Rol” in de zin van plaats. 

82 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 

83 “Meer recht op” betekent dienen voorrang / prioriteit te krijgen. 

84 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 
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TOON KAART 60 Partners zijn het soms oneens over het huishouden en gezinskwesties. Wilt u met deze 
kaart aangeven hoe vaak u en uw echtgeno(o)t(e) / partner het oneens zijn over … LEES VOOR … 
 
  Nooit Minder 

dan 1 
keer 
per 

maand

1 keer 
per 

maand

Meerd
er 

keren 
per 

maand

1 keer 
per 

week 

Meerd
ere 

keren 
per 

week 

Elke 
dag 

(Geen 
van de 
partne

rs 
heeft  
betaal

d 
werk) 

(Weet 
niet) 

G13 …hoe het 
huishoudelijk 
werk verdeeld 
moet worden? 
 

01 02 03 04 05 06 07 - 88 

G14 …geldzaken? 
 

01 02 03 04 05 06 07 - 88 

G15 …de 
hoeveelheid tijd 
besteed aan 
betaald werk? 

01 02 03 04 05 06 07 08 88 

 
 
TOON KAART 61 Bekijk a.u.b. deze kaart. Als u en uw echtgeno(o)t(e) / partner beslissingen nemen over 
de volgende zaken, wie krijgt dan gewoonlijk zijn of haar zin85 als het gaat om ... LEES VOOR … 

 

  Altijd ik Gewoon
lijk ik  

Ieder 
ongevee
r even 
vaak of 
beide 
samen 

Gewoon
lijk mijn 
echtgen
o(o)t(e) / 
partner 

Altijd 
mijn 

echtgen
o(o)t(e) / 
partner  

Altijd of 
gewoonl

ijk 
iemand 
anders 

(Weet 
niet) 

G16   … duurdere 
aankopen86 voor het 
huishouden die niet 
vaak voorkomen? 
 

01 02 03 04 05 06 88 

G17   … de verdeling van 
het huishoudelijk 
werk? 
 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
G18 INTERVIEWER CODEER: 

INTERVIEWER ZIE F37a EN F38 EN CODEER  
 
   PARTNER VAN DE RESPONDENT WERKT  1 VRAAG G19 
   (code 01 bij F37a of code 01 bij F38)  

   PARTNER WERKT NIET 2 GA NAAR G22 

 

 

                                                      
85 “Zin krijgen” betekent zijn/haar voorkeur wordt uiteindelijk gekozen. 

86 Dingen die veel geld kosten en niet vaak worden aangeschaft. 
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TOON KAART 62 Hoe vaak moet uw partner voor zijn/haar werk … LEES VOOR … 
 
  Nooit Minder 

dan 1 
keer 
per 

maand

1 keer 
per 

maand

Meerd
ere 

keren 
per 

maand

1 keer 
per 

week 

Meerd
ere 

keren 
per 

week 

Elke 
dag 

(Weet 
niet) 

G19 ... ‘s avonds of 
‘s nachts 
werken87? 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G20   ... op het 
laatste 
moment nog 
overwerken? 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 
G21  TOON KAART 63 Gebruik deze kaart. Hoe vaak moet uw partner in het weekend88 werken? 
 

Nooit Minder dan 1 
keer per 
maand 

1 keer per 
maand 

Meerdere 
keren per 

maand 

Elke week (Weet niet) 

1 2 3 4 5 8 
 
 
G22 TOON KAART 64 Ik wil het nu met u hebben over huishoudelijk werk zoals beschreven op de kaart.  
Met huishoudelijk werk bedoelen we dingen die in of rond het huis moeten worden gedaan, zoals koken, 
wassen, schoonmaken, kleding verzorgen, boodschappen en onderhoud van huis en tuin. Onder 
huishoudelijk werk verstaan we niet de zorg voor de kinderen of voor andere mensen en vrijetijdsbesteding. 
Hoeveel uren in totaal besteden de personen in uw huishouden ongeveer aan huishoudelijk werk in uw 
eigen huis op een gewone doordeweekse dag?  
 
N.B. INTERVIEWER:  CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ GELEGEN HELE UUR.   

ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER: 

   (Weet niet) 88 
 
 
G23 TOON KAART 65 En hoeveel van die tijd besteedt u daar ongeveer zelf aan? Gebruik a.u.b. deze 
kaart. 
     
   Niets of bijna niets 01 

   Tot en met een kwart van de tijd 02 

   Meer dan een kwart, tot en met de helft van de tijd 03 

   Meer dan de helft, tot en met driekwart van de tijd 04 

   Meer dan driekwart, maar minder dan de hele tijd 05 

   De hele tijd of bijna de hele tijd 06 

   (Weet niet) 88 

                                                      
87 Dit heeft betrekking op werk buiten de vaste kantoortijden. 

88 “Weekend” zijn de dagen waarop kantoren normaal gesloten zijn. 
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G24 TOON NOG STEEDS KAART 65 En hoeveel van die tijd besteedt uw echtgeno(o)t(e) / partner 
ongeveer aan huishoudelijk werk? Gebruik a.u.b. deze kaart. 
    
   Niets of bijna niets 01 

   Tot en met een kwart van de tijd 02 

   Meer dan een kwart, tot en met de helft van de tijd 03 

   Meer dan de helft, tot en met driekwart van de tijd 04 

   Meer dan driekwart, maar minder dan de hele tijd 05 

   De hele tijd of bijna de hele tijd 06 

   (Weet niet) 88 

    

 
G25 Nog steeds met betrekking tot de totale tijd die de personen in uw huishouden besteden aan 
huishoudelijk werk in uw huis. Hoeveel uren worden er ongeveer besteed aan huishoudelijk werk tijdens 
een gewoon weekend89?  
 
N.B. INTERVIEWER: CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ GELEGEN HELE UUR.  ACCEPTEER 
SCHATTING. 
 
   NOTEER: 

   (Weet niet) 88 
 
 
G26 TOON NOG STEEDS KAART 65 En hoeveel van die tijd besteedt u daar ongeveer zelf aan?  
 
   Niets of bijna niets 01 

   Tot en met een kwart van de tijd 02 

   Meer dan een kwart, tot en met de helft van de tijd 03 

   Meer dan de helft, tot en met driekwart van de tijd 04 

   Meer dan driekwart, maar minder dan de hele tijd 05 

   De hele tijd of bijna de hele tijd 06 

   (Weet niet) 88 

 
    

G27 TOON NOG STEEDS KAART 65 En hoeveel van die tijd besteedt uw echtgeno(o)t(e) / partner 
ongeveer aan huishoudelijk werk? 
    
   Niets of bijna niets 01 

   Tot en met een kwart van de tijd 02 

   Meer dan een kwart, tot en met de helft van de tijd 03 

   Meer dan de helft, tot en met driekwart van de tijd 04 

   Meer dan driekwart, maar minder dan de hele tijd 05 

   De hele tijd of bijna de hele tijd 06 

   (Weet niet) 88 

                                                      
89  “Weekend” zijn de dagen waarop kantoren normaal gesloten zijn. 
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G28 INTERVIEWER CODEER: 
INTERVIEWER ZIE G23 EN G26 EN CODEER 

 
RESPONDENT DOET GEEN OF BIJNA GEEN HUISHOUDELIJK WERK 
   (code 01 bij G23 EN code 01 bij G26) 1 GA NAAR G38 

   ALLE OVERIGE 2 GA NAAR G34 

 
 
 
VRAAG INDIEN RESPONDENT NIET SAMENWOONT MET PARTNER 
G29 TOON KAART 64 Ik wil het nu met u hebben over huishoudelijk werk zoals beschreven op de kaart.  
Met huishoudelijk werk bedoelen we dingen die in of rond het huis moeten worden gedaan, zoals koken, 
wassen, schoonmaken, kleding verzorgen, boodschappen en onderhoud van huis en tuin. Onder 
huishoudelijk werk verstaan we niet de zorg voor de kinderen of voor andere mensen en vrijetijdsbesteding. 
Hoeveel uren in totaal besteden de personen in uw huishouden ongeveer aan huishoudelijk werk in uw 
eigen huis op een gewone doordeweekse dag ? 
 
 
N.B. INTERVIEWER:  CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ GELEGEN HELE UUR.   

ACCEPTEER SCHATTING. 
 
   NOTEER: 

   (Weet niet) 88 
 
 
G30 TOON KAART 65 En hoeveel van die tijd besteedt u daar ongeveer zelf aan? Gebruik a.u.b. deze 
kaart. 
    
   Niets of bijna niets 01 

   Tot en met een kwart van de tijd 02 

   Meer dan een kwart, tot en met de helft van de tijd 03 

   Meer dan de helft, tot en met driekwart van de tijd 04 

   Meer dan driekwart, maar minder dan de hele tijd 05 

   De hele tijd of bijna de hele tijd 06 

   (Weet niet) 88 

 

 
G31 Nog steeds met betrekking tot de totale tijd die de personen in uw huishouden besteden aan 
huishoudelijk werk in uw huis. Hoeveel uren worden er ongeveer besteed aan huishoudelijk werk tijdens 
een gewoon weekend90? 
 
 
N.B. INTERVIEWER:  CODEER AFGEROND OP HET DICHTSTBIJ GELEGEN HELE UUR.  ACCEPTEER 
SCHATTING. 
 
   NOTEER: 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
                                                      
90 “Weekend” zijn de dagen waarop kantoren normaal gesloten zijn. 
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G32 TOON NOG STEEDS KAART 65 En hoeveel van die tijd besteedt u daar ongeveer zelf aan? 
 
   Niets of bijna niets 01 

   Tot en met een kwart van de tijd 02 

   Meer dan een kwart, tot en met de helft van de tijd 03 

   Meer dan de helft, tot en met driekwart van de tijd 04 

   Meer dan driekwart, maar minder dan de hele tijd 05 

   De hele tijd of bijna de hele tijd 06 

   (Weet niet) 88 

    

 
G33 INTERVIEWER ZIE G30 EN G32 EN CODEER 
 
RESPONDENT DOET GEEN OF BIJNA GEEN HUISHOUDELIJK WERK 

   (code 01 bij G30 EN code 01 bij G32) 1 GA NAAR G38 

   ALLE OVERIGE 2 VRAAG G34 
 
 
 
VRAAG INDIEN RESPONDENT HUISHOUDELIJK WERK DOET 
TOON KAART 66 In hoeverre bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken over het 
huishoudelijk werk dat u gewoonlijk doet?  
 
  Helema

al eens 
Eens Niet eens, 

niet 
oneens 

Oneens  Helemaa
l oneens 

(Weet 
niet) 

G34
  

Er zijn zoveel dingen te 
doen in huis dat ik vaak tijd 
te kort kom om alles klaar te 
krijgen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G35 Ik vind mijn huishoudelijk 
werk eentonig. 
 

1 2 3 4 5 8 

G36 Ik kan zelf kiezen wanneer 
en hoe ik het huishoudelijk 
werk doe. 
 

1 2 3 4 5 8 

G37 Ik vind dat mijn 
huishoudelijk werk stress 
oplevert. 
 

1 2 3 4 5 8 
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VRAAG ALLEN 
G38 TOON KAART 67 Hoe goed is uw huis uitgerust voor huishoudelijk werk? Bijvoorbeeld, als 0 staat 
voor een huis zonder stromend water en 10 staat voor een huis met een afwasmachine, welke score zou u 
dan toekennen aan uw eigen huis?  
 
 

Heel erg 
slecht 

uitgerust 

         Heel erg 
goed 

uitgerust 

(Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
G39 Heeft u naast het huishoudelijk werk ook nog de zorg voor anderen in uw huishouden, zoals kleine 
kinderen of iemand die ziek, gehandicapt of bejaard is? 
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 
 
G40 TOON KAART 68 Hoe vaak helpt u onbetaald een familielid buiten uw eigen huishouden met de zorg 
voor de kinderen, andere zorg, huishoudelijk werk of onderhoud van het huis? Hulp die u geeft aan uw 
eventuele eigen kinderen telt daarbij niet mee.   
  
 
   Nooit 01 

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   Meerdere keren per maand 04 

   1 keer per week 05 

   Meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 

   (Weet niet) 88 
 
 
G41 Indien u hulp nodig zou hebben, is er dan iemand buiten uw huishouden waarop u kunt rekenen voor 
onbetaalde hulp bij de zorg voor kinderen, bij andere zorg, huishoudelijk werk of bij onderhoud van het 
huis? 
 

   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 
 
G42 INTERVIEWER CODEER OF VRAAG INDIEN NODIG:  
Voor de goede orde, wonen uw kinderen van 12 jaar of jonger bij u hier in huis? Hieronder vallen ook stief-, 
pleeg- of geadopteerde kinderen en kinderen van de partner. 
 
   Ja 1 VRAAG G43 

   Nee 2 GA NAAR G45 
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G43 TOON KAART 69 Ik wil u nu een vraag stellen over het jongste kind in het huishouden en de 
kinderopvang die hij of zij gewoonlijk krijgt buiten schooltijd. Met kinderopvang bedoel ik zorg verleend door 
iemand anders dan uzelf of uw huidige echtgeno(o)te(e) / partner. 
 
Welk soort kinderopvang krijgt het jongste kind het meest ? Kies één antwoord op deze kaart. 
 
 Grootouder(s) van kind 01 

 Mijn ex-echtgeno(o)t(e) / ex-partner 02 

 Ander familielid 03 

 Andere onbetaalde kinderopvang thuis of bij de verzorger thuis  04 

 Betaalde kinderopvang thuis of bij de verzorger thuis 05 

 Gratis crèche of kinderopvang, buitenshuis 06 

 Betaalde crèche of kinderopvang, buitenshuis 07 

 Kind redt zichzelf alleen thuis 08 

 Geen opvang nodig (b.v. werk niet buitenshuis/ 
 altijd een ouder thuis/ 
 respondent of huidige partner zorgt voor de kinderen) 09 

 Andere 10 

 (Weet niet) 88 

 
 
G44 Wat zou u in uw huidige situatie ideaal vinden: veel meer kinderopvang, iets meer kinderopvang, of is 
de hoeveelheid die u heeft ongeveer voldoende? 
 

  Veel meer 1 

 Iets meer 2 

 Ongeveer voldoende 3 

 (Wil minder kinderopvang) 4 

 (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG ALLEN 
G45 Heeft u kinderen, van welke leeftijd ook, die op dit moment niet bij u in uw huishouden wonen?  
Hieronder vallen ook stief-, pleeg- of geadopteerde kinderen en kinderen van de partner. 
N.B. INTERVIEWER: Overleden kinderen niet meerekenen. 
 
   Ja 1 VRAAG G46 

    
   Nee 2  
     GA NAAR G57 
   (Weet niet) 8  
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G46 Hoeveel kinderen zijn dat? 
 
   NOTEER:   VRAAG G47   

   (Weet niet)    88 GA NAAR G53 

 
G47 INTERVIEWER CODEER: 

INTERVIEWER ZIE G46 EN CODEER 
 
   RESPONDENT HEEFT 1 KIND  
   DAT NIET IN HET HUISHOUDEN WOONT (G46=1) 1 VRAAG G48 

   RESPONDENT HEEFT 2 OF MEER KINDEREN  
   DIE NIET IN HET HUISHOUDEN WONEN (G46=2 OF MEER) 2 GA NAAR G50 
 
 
 
G48 Is dat een zoon of een dochter?  
 Zoon 1 

 Dochter 2 

 (Weet niet) 8 

 
 
G49 In welk jaar is hij/zij geboren?  
 

NOTEER HET JAARTAL:      GA NAAR G53 
 
OF CODEER  (Weet niet)                            8888   GA NAAR G53 

 
 
VRAAG INDIEN 2 OF MEER KINDEREN NIET IN HET HUISHOUDEN WONEN (code 2 bij G47) 
G50 In welk jaar is het oudste kind dat momenteel niet in uw huishouden woont, geboren? 
 

NOTEER HET JAARTAL:       
 

OF CODEER  (Weet niet)                             8888 
 
 
G51 In welk jaar is het jongste kind dat momenteel niet in uw huishouden woont, geboren?  
 

NOTEER HET JAARTAL:       
 

OF CODEER  (Weet niet)                               8888 
 
 
G52 Hoeveel van de kinderen die momenteel niet in uw huishouden wonen zijn dochters? 
 
   NOTEER: 

 (Weet niet)                  88 
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VRAAG INDIEN ER KINDEREN ZIJN DIE NIET IN HET HUISHOUDEN WONEN 
G53 TOON KAART 70 Wilt u met behulp van deze kaart aangeven hoeveel financiële ondersteuning u 
momenteel geeft aan uw kind(eren) of kleinkinderen die niet bij u wonen? Hieronder vallen ook stief-, 
pleeg- of geadopteerde kinderen en kinderen van de partner. 
 
 Veel ondersteuning 1 

 Enige ondersteuning 2 

 Geen ondersteuning 3 

 (Weet niet) 8 

 
 
G54 TOON NOG STEEDS KAART 70 Gebruik nogmaals deze kaart. Hoeveel ondersteuning geeft u uw 
volwassen kinderen of kleinkinderen die niet bij u wonen bij de dagelijkse huishoudelijke taken of 
zorgtaken?  
 
 
 Veel ondersteuning 1 

 Enige ondersteuning 2 VRAAG G55 

 Geen ondersteuning 3 

 (Uitwonende kinderen niet volwassen) 4 GA NAAR G57 
 (Weet niet) 8 VRAAG G55 
 
 
 
G55 TOON NOG STEEDS KAART 70 Hoeveel financiële ondersteuning ontvangt u momenteel van uw 
volwassen kinderen of kleinkinderen die niet bij u wonen? Gebruik deze kaart. 
 
 Veel ondersteuning 1 

 Enige ondersteuning 2 

 Geen ondersteuning 3 

 (Weet niet) 8 

 
G56 TOON NOG STEEDS KAART 70 Hoeveel ondersteuning bij de dagelijke huishoudelijke taken of 
zorgtaken ontvangt u momenteel van uw volwassen kinderen of kleinkinderen die niet bij u wonen? Gebruik 
deze kaart.  
 
 Veel ondersteuning 1 

 Enige ondersteuning 2 

 Geen ondersteuning 3 

 (Weet niet) 8 

ALLEN 
G57 INTERVIEWER CODEER: 
        INTERVIEWER ZIE F3 EN CODEER 
 
   RESPONDENT GEBOREN NA 1958  1 VRAAG G58 
   (F3 = 1959 - 1990 INCLUSIEF) 
 

   ALLE OVERIGE  2 GA NAAR G59 
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G58 TOON KAART 71 Bent u van plan een kind te krijgen in de komende drie jaar? Gebruik a.u.b. deze 
kaart. 
N.B. INTERVIEWER: Indien respondent of partner van de respondent zwanger is, vul dan ‘zeker wel’ in. 
 

 Zeker niet 1 

 Waarschijnlijk niet 2 

 Waarschijnlijk wel 3 

 Zeker wel 4 

 (Weet niet) 8 

 
ALLEN 
G59 INTERVIEWER CODEER: 
        INTERVIEWER ZIE F8d EN CODEER:  Hoofdactiviteit van de respondent 
 
 
   Betaald werk (code 01 bij F8d) 1 VRAAG G60 

   Onderwijs (code 02 bij F8d) 2 GA NAAR G94 

   Gepensioneerd (code 06 bij F8d) 3 GA NAAR G108 

   Alle overige (codes 03-05, 07-09, 88 bij F8d) 4 GA NAAR G110 
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G60 INTERVIEWER CODEER:   
        INTERVIEWER ZIE F12 EN CODEER 
 
   Werknemer (code 1 bij F12) 1 VRAAG G61 

   Alle overige (codes 2-8 bij F12) 2 GA NAAR G81 

 
 
G61 Als iemand tegenwoordig zou solliciteren naar uw baan, moet hij/zij dan onderwijs of een 
beroepsopleiding hebben genoten na het verplichte onderwijs91 dat men moet volgen t/m 16 jaar? 
 
N.B. INTERVIEWER: het gaat hier om de volledige (voltijds) wettelijk leerplicht. In Nederland is men 
volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin men 16 jaar wordt.  
    
   Ja 1 VRAAG G62 

   Nee 2 
     GA NAAR G63 
   (Weet niet) 8 
 
 

                                                      
91 Met “verplicht onderwijs” wordt bedoeld de leeftijd tot waaraan men voltijds leerplichtig is volgens de wet. 
Deze volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.  
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G62 Hoeveel jaar onderwijs of beroepsopleiding na het verplichte onderwijs92 zouden ze ongeveer nodig 
hebben? 

 
 Minder dan 1 jaar (na verplicht onderwijs) 01 

 Ongeveer 1 jaar 02 

 Ongeveer 2 jaar 03 

 Ongeveer 3 jaar 04 

 Ongeveer 4-5 jaar 05 

 Ongeveer 6-7 jaar 06 

 Ongeveer 8-9 jaar 07 

 10 jaar of meer (na verplicht onderwijs) 08 

 (Weet niet) 88 

 
 
VRAAG INDIEN WERKNEMER EN HOOFDACTIVITEIT IS BETAALD WERK (code 1 bij G60) 
G63 TOON KAART 72 Als iemand met de juiste opleiding en kwalificaties u zou vervangen in uw baan, hoe 
lang zou het dan duren voordat hij of zij het werk redelijk goed kan verrichten? 

 

 1 dag of minder 01 

 2-6 dagen 02 

 1-4 weken 03 

 1-3 maanden 04 

 Meer dan 3 maanden, tot  en met 1 jaar 05 

 Meer dan 1 jaar, tot en met 2 jaar 06 

 Meer dan 2 jaar, tot en met 5 jaar 07 

 Meer dan 5 jaar 08 

 (Weet niet) 88 

 
 

                                                      
92 Zie vorige voetnoot. 
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TOON KAART 73 Gebruik deze kaart. In hoeverre zijn elk van de volgende uitspraken over uw huidige 
baan waar? 

 
  Helemaal 

niet waar 
Een 

beetje 
waar 

Grotende
els waar 

Heel erg 
waar 

(Weet niet) 

G64 Er is veel afwisseling in mijn 
werk. 
 

1 2 3 4 8 

G65 Mijn baan vereist dat ik steeds 
nieuwe dingen bijleer. 
 

1 2 3 4 8 

G66 Mijn baan is zeker93. 
 

1 2 3 4 8 

G67 Mijn loon of salaris hangt af 
van hoeveel ik mij inzet voor 
mijn werk. 
 

1 2 3 4 8 

G68 Ik kan steun en hulp krijgen 
van mijn collega’s, indien dat 
nodig is. 
 

1 2 3 4 8 

G69 Ik kan zelf beslissen op welke 
tijd ik begin en stop met werk. 
 

1 2 3 4 8 

G70 Mijn gezondheid of veiligheid 
lopen gevaar door mijn werk. 
 

1 2 3 4 8 

 
 
TOON KAART 74 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over uw huidige 
baan? 
 
  Helema

al eens 
Eens Niet 

eens, 
niet 

oneens 

Oneens  Helema
al 

oneens 

(Weet 
niet) 

G71 Mijn baan vereist dat ik heel 
erg hard werk94. 
 

1 2 3 4 5 8 

G72 Ik lijk nooit genoeg tijd te 
hebben om alles af te krijgen 
in mijn baan. 
 

1 2 3 4 5 8 

G73 Mijn carrièremogelijkheden zijn 
goed. 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 

 
93 “Zeker” in de zin dat men de baan zal blijven behouden. 

94 “Hard” verwijst naar intensiteit of lange uren. 



G74 Voor hoeveel mensen is uw directe95 leidinggevende of baas verantwoordelijk? 
 

Heb geen baas 01 GA NAAR G75a 

1-3 personen 02 

4-9 personen 03 

10-19 personen 04 

20-49 personen 05 

50-99 personen 06 

100 personen of meer 07 

Weet niet hoeveel 88 

VRAAG G75 

Weet niet wie baas is 89 GA NAAR G75a 

 
 
G75 Is uw directe96 leidinggevende / baas een man of een vrouw? 
 
 Man 1 

 Vrouw 2 

 
 
VRAAG INDIEN WERKNEMER EN HOOFDACTIVITEIT IS BETAALD WERK (code 1 bij G60) 
G75a KAART 75 Hoe groot is het aandeel vrouwen op uw werkplek?  
 
N.B. INTERVIEWER: Werkplek is de instelling waar of vanwaar de respondent werkt. 
 
  Geen 01 

 Heel erg klein 02 

 Minder dan de helft 03 

 Ongeveer de helft 04 

 Meer dan de helft 05 

 Heel erg groot 06 

 Allemaal 07 

 (Weet niet) 88 

 
 
G76 In welk jaar bent u (voor het eerst) gaan werken voor uw huidige werkgever? 
 

NOTEER HET JAARTAL:       
 

OF CODEER  (Weet niet)                             8888 
 
 

                                                      
95 “Directe chef” is de directe lijnmanager / degene bij wie de respondent zich dagelijks meldt.    

96 Zie vorige voetnoot. 
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TOON KAART 76 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over de organisatie 
waar u voor werkt? 
 
  Helemaa

l eens 
Eens Niet 

eens, 
niet 

oneens 

Oneens Helemaa
l oneens 

(Weet 
niet) 

G77 Ik zou een andere, beter 
betaalde baan weigeren 
om bij deze organisatie 
te blijven. 
 

1 2 3 4 5 8 

G78 Mijn werk wordt 
nauwlettend97 
gecontroleerd. 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G7998  TOON KAART 77 Gebruik deze kaart. Hoe moeilijk of makkelijk zou het voor u zijn om een 
gelijkwaardige99 of betere baan bij een andere werkgever te krijgen indien u dat zou willen? 

 
Zeer moeilijk          Zeer makkelijk (Weet niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
G80 TOON NOG STEEDS KAART 77 Hoe moeilijk of makkelijk denkt u dat het voor uw werkgever zou zijn 
om u te vervangen als u weg zou gaan? Gebruik a.u.b. dezelfde kaart. 
 

Zeer 
moeilijk 

         Zeer 
makkelijk 

(Zou niet 
worden 

vervange
n) 

(Weet 
niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 88 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT BETAALD WERK IS (code 1 bij G59)  
G81 Hoe lang doet u er gewoonlijk over om op uw werk te komen op een normale werkdag? Zuivere reistijd 
en wachttijd meerekenen – maar niet de tijd die nodig is voor winkelen of het wegbrengen of ophalen van 
kinderen.   
 
N.B. INTERVIEWER: het gaat hier om de reistijd van een enkele reis naar het werk. 
 
 

NOTEER HET AANTAL MINUTEN:       
 

OF CODEER: 
Geen reistijd / werkt thuis                        000 
Geen vaste werkplek / kan tijd niet specificeren /  

geen normale dagelijkse reistijd       555 
(Weet niet)                     888   

                                                      
97 “Nauwlettend” verwijst zowel naar de omvang als naar de details van het toezicht. 

98 [Nieuwe vraag. Aangepaste vraag uit Ronde 1 module over Burgerschap – nu deel van Ronde 2 
module over Gezin, werk en welzijn.] 

99 ”Gelijkwaardige” in de zin van ‘even goed als’. 
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TOON KAART 78 Hoe vaak moet u voor uw werk… LEES VOOR … 
 
  Nooit Minder 

dan 1 
keer 
per 

maand 

1 keer 
per 

maand 

Meerd
ere 

keren 
per 

maand 

1 keer 
per 

week 

Meerd
ere 

keren 
per 

week 

Elke 
dag 

(Weet 
niet) 

G82 ... ‘s avonds of  
’s nachts 
werken100? 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G83 … op het laatste 
moment nog 
overwerken? 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 
G84 TOON KAART 79 Hoe vaak moet u in het weekend werken101? 
 

Nooit Minder dan 1 
keer per 
maand 

1 keer per 
maand 

Meerdere 
keren per 

maand 

Elke week (Weet niet) 

1 2 3 4 5 8 
 
 
TOON KAART 80 Gebruik deze kaart. Hoe vaak... LEES VOOR …                                                                           
 
  Nooit Bijna 

nooit 
Soms Vaak Altijd (Geen 

partner/
gezin) 

(Wee
t 

niet) 
G85 ... blijft u piekeren over 

problemen op het werk 
als u niet aan het werk 
bent? 
 

1 2 3 4 5 - 8 

G86 … voelt u zich te moe 
na het werk om van de 
dingen te genieten102 
die u thuis zou willen 
doen? 
 

1 2 3 4 5 - 8 

G87 ... merkt u dat u 
vanwege uw werk niet 
de tijd aan uw partner 
of gezin kunt besteden 
die u zou willen?103

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

 
100 Dit heeft betrekking op werk buiten de vaste kantoortijden. 

101 “Weekend” zijn de dagen waarop kantoren gewoonlijk zijn gesloten. 

102 “Genieten” in de zin van plezier beleven aan. 

103 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 



G88 INTERVIEWER CODEER: 
INTERVIEWER ZIE G87 EN CODEER  

 
   Code 06 (Geen partner/gezin) bij G87 1 GA NAAR G90a 

   Alle overige - codes 01-05 of 88 bij G87 2 VRAAG G89 
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TOON NOG STEEDS KAART 80 Hoe vaak... LEES VOOR ... ?                                                                              
 
  Nooit Bijna 

nooit 
Soms Vaak Altijd (Geen 

partner/
gezin) 

(Weet 
niet) 

G89 ... merkt u dat uw 
partner of gezin schoon 
genoeg heeft van de 
druk van uw baan104? 
 

01 02 03 04 05 06 88 

G90 ... merkt u dat u zich 
moeilijk kan 
concentreren op werk 
vanwege de 
verantwoordelijkheden 
voor uw gezin105? 
 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
INDIEN HOOFDACTIVITEIT IS BETAALD WERK (code 1 bij G59) 
G90a  INTERVIEWER CODEER: 

INTERVIEWER ZIE G60 EN CODEER 
 
   Werknemer (code 1 bij G60) 1 VRAAG G91 

   Alle overige (code 2 bij G60) 2 GA NAAR G110 

 
INLEIDENDE TEKST GFK: Het is van belang dat dit onderzoek een afspiegeling is van de Nederlandse 
bevolking. Om dat te kunnen bepalen hebben we een aantal algemene vragen gesteld over uw leeftijd, 
huishoudsamenstelling etc. Om het beeld volledig te maken en om uitspraken te kunnen doen over 
verschillende sociaal-maatschappelijke onderwerpen, stellen we u ook enkele vragen over uw inkomen.  
 
 
 
G91 Wat is gewoonlijk uw bruto loon of salaris vóór aftrek van belastingen en sociale premies?  
 

NOTEER BEDRAG  GA NAAR G93 
  in Euro’s 
 
  OF CODEER (Weigert) n7  VRAAG G92 
   (Weet niet) n8  VRAAG G92 
 
[voor ontbrekende waarden, zie data protocol.] 

 

                                                      
104 Zie bovenstaande voetnoot. 

105 Zie bovenstaande voetnoot. 



 
 
G92 En wat is gewoonlijk uw netto loon of salaris (ná aftrek van belastingen en sociale premies)? 
   Indien geen ‘vaststaand’ loon, noteer loon in de laatste volledige loonperiode.  
 

NOTEER BEDRAG  VRAAG G93 
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  in Euro’s 
 
  OF CODEER (Weigert) n7  GA NAAR G110 
   (Weet niet) n8  GA NAAR G110 
 
[voor ontbrekende waarden, zie data protocol.] 
  
 
 
G93 Op welke periode heeft dat loon of salaris betrekking? 
 

Een uur 01 

  Een dag 02 

Een week 03 

Twee weken 04 

Vier weken 05 

Kalendermaand 06 

 Jaar 07 

 (Weet niet) 88 

 

 
GA NAAR G110 
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VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT IS STUDIE/ONDERWIJS (code 2 bij G59) 
G94 TOON KAART 81 Wat is het niveau van de opleiding die u nu volgt? Gebruik a.u.b. deze kaart.  
  

 Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs 1 

 Lager beroepsonderwijs, lagere technische school, 
 nijverheidsonderwijs, huishoudschool 2 

 MULO, ULO, MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg  3 

 KMBO, VHBO 4 

 Middelbaar beroepsonderwijs, VMBO basisberoepsgerichte of  
 kaderberoepsgerichte leerweg  5 

 MBO-plus voor toegang tot het HBO, 
 korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 6 

 MMS, HAVO 7 

 HBS, VWO, gymnasium, atheneum 8 

 Hoger beroepsonderwijs, kweekschool, conservatorium, 
 MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen 9 

 Wetenschappelijk onderwijs, universiteit,  
 technische/economische hogeschool oude stijl 10 

 postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen 
  zoals medici, apotheker) 11 

 Aio/Oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor 12 

 Volwassenenonderwijs (niet behorend tot bovengenoemde opleidingen) 13 

 Anders (NOTEER) _____________________________ 14 

  (Weet niet) 88 
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TOON KAART 82 In hoeverre bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken over de 
instelling waar u een opleiding volgt? Gebruik deze kaart. 
 
  Helema

al eens 
Eens Niet 

eens, 
niet 

oneens 

Oneens  Helema
al 

oneens 

(Weet 
niet / 
n.v.t.) 

G95 De gebouwen zijn 
aangenaam. 
 

1 2 3 4 5 8 

G96 Het is gewoonlijk rustig en 
stil tijdens lessen/colleges. 
 

1 2 3 4 5 8 

G97 Er zijn docenten die me 
slecht of oneerlijk 
behandelen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G98 Er zijn studenten die me 
slecht of oneerlijk 
behandelen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G99 De docenten zijn 
geïnteresseerd in de 
studenten. 
 

1 2 3 4 5 8 

G100  Wanneer ik kritiek geef, 
luisteren de docenten naar 
wat ik te zeggen heb. 
 

1 2 3 4 5 8 

G101 Er zijn studenten in mijn 
klas/cursus(sen) die ik om 
hulp kan vragen en 
waarmee ik problemen kan 
bespreken. 
 

1 2 3 4 5 8 

G102 Door mijn studie kan ik niet 
zoveel tijd doorbrengen met 
mijn familie als ik zou willen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G103 Door verantwoordelijk-
heden voor mijn familie kan 
ik niet zoveel tijd besteden 
aan mijn studie als ik zou 
willen. 
 

1 2 3 4 5 8 

 

 



G104 TOON KAART 83 Vind u dat u van de docenten de hulp krijgt die u nodig heeft bij uw cursus(sen) ?   

 
 Ja altijd 1 

 Ja vaak 2 

 Niet heel erg vaak 3 

 Nee nooit 4 

 (Weet niet) 8 

 
 
G105 Hoeveel uren per week besteedt u aan uw studie tijdens een normale lesweek? Reken alles wat met 
studeren te maken heeft mee, zoals colleges/lessen, huiswerk, werkstukken schrijven, en voorbereiding 
voor toetsen en examens.  
 

NOTEER HET AANTAL UREN:       
CODEER 100 uur of meer als 100 
OF CODEER:   (Weet niet)                  888   

 
 
G106 En met betrekking tot uw studie, vindt u gewoonlijk dat u ... LEES VOOR … 
 
 … veel te veel moet doen, 1 

 iets te veel moet doen, 2 

 ongeveer genoeg moet doen, 3 

 iets te weinig moet doen, 4 

 of veel te weinig moet doen? 5 

 (Weet niet) 8 

 
 
G107 Vindt u het tempo van uw cursus(sen) te langzaam, ongeveer goed, of te snel? 
 

Tempo te langzaam 1 

Tempo ongeveer goed 2 

Tempo te snel 3 

(Weet niet) 8 

GA NAAR G110 
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VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT GEPENSIONEERD (code 3 bij G59)  
 
G108 In welk jaar ging u met pensioen?   
 

NOTEER HET JAAR:          VRAAG G109 
 

OF CODEER (Weet niet)                   8888    VRAAG G109 
  (Nooit betaald werk gehad)                 0000    GA NAAR G110 

 
 
G109 Wilde u toen met pensioen of zou u liever uw betaald werk hebben voortgezet? 
 

Wilde toen met pensioen 1 
Liever betaald werk voortgezet 2 

(Weet niet) 8 

 
 
ALLEN 
G110 INTERVIEWER CODEER: 

INTERVIEWER ZIE F3 EN CODEER 
 
   RESPONDENT GEBOREN NA 1934  1 VRAAG G111 
   (F3 = 1935-1990 inclusief) 
 

   ALLE OVERIGE 2 GA NAAR G117 
 

 
VRAAG INDIEN JONGER DAN 70 JAAR  
TOON KAART 84 Als u een baan zou moeten kiezen, hoe belangrijk zou elk van de volgende aspecten 
dan voor u persoonlijk zijn? Gebruik deze kaart.  
 
  Helemaa

l niet 
belangrij
k 

Niet 
belangrij

k 

Niet 
belangrij
k, niet 

onbelang
rijk 

Belangrij
k 

Heel erg 
belangrij

k 

(Weet 
niet) 

G111 Een baan met zekerheid. 
 

1 2 3 4 5 8 

G112 Een hoog inkomen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G113 Een baan met goede 
promotiekansen. 
 

1 2 3 4 5 8 

G114 Een baan die u in staat 
stelt uw eigen initiatieven 
te ontplooien. 
 

1 2 3 4 5 8 

G115 Een baan die het u 
mogelijk maakt werk te 
combineren met 
verantwoordelijkheden 
voor het gezin.  
 

1 2 3 4 5 8 
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G116 Hoeveel uur per week zou u willen werken, als u er rekening mee houdt dat uw inkomen hoger of 
lager is naar gelang het aantal uren dat u werkt? 
 
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
   (Weet niet)    888 

 
VRAAG ALLEN 
G117 In welk jaar begon u te werken in uw eerste baan? Met “eerste baan” bedoelen we de eerste baan 
die u tenminste 6 maanden heeft gehad en waarin u tenminste 20 uur per week werkte. 
 
 

NOTEER HET JAAR:      VRAAG G118  
 

OF CODEER (Weet niet)   8888  VRAAG G118 
(Nooit zo’n baan gehad) 0000  GA NAAR EINDTIJD 

 
 
G118 Hoeveel jaar in totaal heeft u betaald werk verricht? 
N.B. INTERVIEWER: Tel voltijds en deeltijds gewerkte jaren beide als volledige jaren. 
 
   NOTEER HET AANTAL JAREN: 
   (Weet niet) 888 

 
G119 INTERVIEWER CODEER GESLACHT RESPONDENT: 
   VROUW 1 VRAAG G120 
 

   MAN 2 GA NAAR EINDTIJD  
     
 
 
G120 INTERVIEWER CODEER: 

INTERVIEWER NOTEER OF ZIE F4 EN G45 EN CODEER 
 

                                Respondent heeft zoon/dochter (kinderen in 

   huishouden bij F4 of kinderen buiten het huishouden bij G45) 1 VRAAG G121 

 
   Alle overige 2 GA NAAR EINDTIJD 
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G121 TOON KAART 85 Hoe lang ongeveer bent u in totaal, inclusief eventueel zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof, voltijds thuis gebleven omdat u voor uw kind(eren) zorgde? Gebruik a.u.b. deze 
kaart.  

 
Nooit voltijds thuis geweest vanwege kind(eren) 01 GA NAAR G123 

Tot en met zes maanden 02 

Meer dan 6 maanden, tot en met 12 maanden 03 

Meer dan 1 jaar, tot en met 2 jaar 04 

Meer dan 2 jaar, tot en met 4 jaar 05 

Meer dan 4 jaar, tot en met 10 jaar 06 

Meer dan 10 jaar 07 

VRAAG G122 

(Weet niet) 88 GA NAAR G123 

 
 
G122 Denkt u dat dit negatieve gevolgen heeft gehad voor uw beroepscarrière? 
INDIEN JA, is dat zeker of waarschijnlijk? INDIEN NEE, is dat zeker niet of waarschijnlijk niet? 
 
 Ja, zeker wel 1 

 Ja, waarschijnlijk wel 2 

 Nee, waarschijnlijk niet 3 

 Nee, zeker niet 4 

 (Weet niet) 8 

 
G123 TOON KAART 86 Hoe lang ongeveer heeft u in totaal deeltijdwerk verricht in plaats van voltijdwerk 
omdat u voor uw kind(eren) zorgde? Gebruik a.u.b. deze kaart.  
 

Nooit deeltijds i.p.v. voltijds gewerkt vanwege kind(eren) 01 GA NAAR EINDTIJD 

Tot en met zes maanden 02 

Meer dan 6 maanden, tot en met 12 maanden 03 

Meer dan 1 jaar, tot en met 2 jaar 04 

Meer dan 2 jaar, tot en met 4 jaar 05 

Meer dan 4 jaar, tot en met 10 jaar 06 

Meer dan 10 jaar 07 

VRAAG G124 

(Weet niet) 88 GA NAAR EINDTIJD 

 

G124 Denkt u dat dit negatieve gevolgen heeft gehad voor uw beroepscarrière? 
INDIEN JA, is dat zeker of waarschijnlijk? INDIEN NEE, is dat zeker niet of waarschijnlijk niet? 
 
 Ja, zeker wel 1 

 Ja, waarschijnlijk wel 2 

 Nee, waarschijnlijk niet 3 

 Nee, zeker niet 4 

 (Weet niet) 8 

 



INTERVIEWER NOTEER EINDTIJD:                          (Gebruik 24-uursklok) 
 
 
 
N.B. INTERVIEWER:106 107

 
Nu moet de aanvullende vragenlijst worden uitgereikt die door de respondent zelf moet worden 
ingevuld.  
 
Geef de juiste vragenlijst aan de respondent en neem de vragenlijst na invulling door de 
respondent mee.  
 
Overhandig nu aanvullende vragenlijst versie .......[op het scherm komt versie 1 ‘blauw’, 2 ‘geel’ of 3 ‘groen’] 
 
 
 
 
  AANVULLENDE VRAGENLIJST (ZELF-INVULLIJST):     
  REIK UIT AAN RESPONDENT EN NEEM MEE NA INVULLING.    
 
INTERVIEWER BEANTWOORD VERVOLGENS ONDERSTAAND DEEL J . 
 
 
 
 

                                                      
106 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 

107 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 
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DEZE VRAGEN ZIJN BEDOELD VOOR DE INTERVIEWER 
 
 
 
VRAGEN OVER HET INTERVIEW ALS GEHEEL 

 
 
J1  Heeft de respondent om verduidelijking gevraagd bij bepaalde vragen? 
    
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Heel erg vaak 5 

   Weet niet 8 
 

J2  Had u de indruk dat de respondent het vervelend vond om bepaalde vragen te beantwoorden?  
 
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Heel erg vaak 5 

    Weet niet 8 
 
 
J3  Had u de indruk dat de respondent zijn best deed om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden? 
 
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Heel erg vaak 5 

   Weet niet 8 

 
J4  Had u over het algemeen de indruk dat de respondent de vragen goed begreep? 
   
   Nooit 1 

   Bijna nooit 2 

   Af en toe 3 

   Vaak 4 

   Heel erg vaak 5 

   Weet niet 8 

 



J5  Was er iemand anders aanwezig die zich met het interview bemoeide? 
 
    Ja 1 VRAAG J6 
    Nee 2 GA NAAR J7 
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J6  Wie was dat? Meerdere antwoorden mogelijk. 
    Echtgeno(o)t(e) / partner 1 
    Zoon / dochter (incl. stief-, pleeg- of 
    geadopteerd kind of kind van partner) 2 
 Ouder / schoonouder / ouder van partner / stiefouder 3 

 Ander familielid 4 

 Ander niet-familie 5 

    Weet niet 8 

 
 
J7  In welke taal is het interview gehouden? 
   [gebruik vooraf gespecificeerde ISO 693-2-codes voor alle talen waarin de vragenlijst is vertaald] 
    

   [Eerste taal waarin de vragenlijst is vertaald] [toepasselijke ISO 639-2-code] 

   [Tweede taal waarin de vragenlijst is vertaald] [toepasselijke ISO 639-2-code] 

   etc 

 

 
J8  Interviewer ID.________________________ 

    

 

 
J9  Als u aanvullende opmerkingen heeft over het interview, wilt u ze dan hieronder noteren? 
 
 

 

 
 
 
 



VRAGEN OVER DE AANVULLENDE VRAGENLIJST 
 
J10108  Hoe werd de Aanvullende Vragenlijst afgenomen? 
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   Ingevuld door de respondent zonder hulp van u (zelf-invullijst) 
    
   Ingevuld door de respondent met een beetje hulp van u  
     ASK J11 
   Face to face interview  8 

1 GA NAAR J12
  

 
2  

VRAAG J11 
3  

   

 
J11109 De Aanvullende Vragenlijst had door de respondent ingevuld moeten worden (zelf-invullijst) zonder 
enige hulp van u. Wilt u a.u.b. aangeven waarom u dit niet gedaan heeft?  
 
 GA 

NAAR 
J13 

 

 
 
 
 
 
  
INDIEN AANVULLENDE VRAGENLIJST ALS ZELF-INVULLIJST WERD AFGENOMEN 
   
J12110 Werd de Aanvullende Vragenlijst ... 

  
   Ingevuld terwijl u aanwezig was 1  

   Door u op een later tijdstip opgehaald  2    

   Of zou de respondent deze per post terugsturen?  3 

 

 
 

                                                      
108 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 

109 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 

110 Engelstalige voetnoot niet van toepassing in Nederlandstalige vragenlijst. 



Extra VRAAG GfK 
J13 Welk cadeautje heeft u overhandigd? Indien ‘anders, namelijk’ graag noteren wat u heeft overhandigd 
en hoe duur dat was. 
 
 Cadeau 1 1 
 Cadeau 2 2 
 Cadeau 3 3 
 Anders, namelijk 4 

    
    
 

 

BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE OM DEZE VRAGEN TE BEANTWOORDEN. 
 

EINDE 
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