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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Sociale samenhang en Welzijn bevat gegevens over sociale, 

maatschappelijke en politieke participatie van personen..” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

SOCSAMWELZIJN2015V1. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De omschrijvingen en toelichtingen op de referentiebestanden en codelijsten zijn voor de 

Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen       

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen voortdurend 

geactualiseerd. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Sociale samenhang en Welzijn bevat gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke 

participatie van personen.”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

- Basisvragenlijst 2104-A CATI/CAPI Vraagteksten en schema’s (CATI CAPI 

Basisvragenlijst 2014A v.1.1.p5.pdf) 

- Kwaliteits-, plausibiliteits- rapportage Sociale Samenhang en Welzijn 2014 

(KwaliteitsanalyseSAM2014.pdf) 

- Onderzoeksdesign Sociale samenhang 2014 (Onderzoeksdesign SAM2014 v1.3.pdf) 

- Sociale Samenhang & Welzijn A-versie (SAM14A) 2014 – Vraagteksten en 

schema’s CAWI (CAWI Sociale Samenhang & Welzijn 2014 v1.2.p1.pdf) 

- Sociale Samenhang & Welzijn (SocSam_2014A) 2014 – Vraagteksten en schema’s 

CATI/CAPI (CATI CAPI Sociale Samenhang & Welzijn 2014 v1.3.pdf)  

- Onderzoeksverantwoording Sociale Samenhang (SocSam) 2014 

(Onderzoeksverantwoording DVZ SAM 2014 versie 1.0.pdf) 

 Soort gelijke bijlagen voor 2015 komen in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Het bestand bevat gegevens van het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn. Doel van het 

onderzoek is het vaststellen van ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn. Bij sociale 

samenhang gaat het om de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de 

Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in instellingen. Bij welzijn gaat 

het om de waardering van verschillende aspecten van de leefsituatie. 

Beschrijving van de populatie 

Personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. De vragen over 

politieke participatie zijn aan personen van 18 jaar en ouder gesteld. 

Methodologie 

Het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn wordt uitgevoerd met een mixed-mode-

design: steekproefpersonen worden eerst in een brief gevraagd om via internet deel te nemen 

(CAWI- Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden telefonisch 

opnieuw benaderd (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing) indien een 

telefoonnummer beschikbaar is. Is er geen telefoonnummer bekend, dan worden zij door een 

interviewer persoonlijk benaderd (CAPI-Computer Assisted Personal Interviewing). Voor 

verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een 

correctie toegepast met een wegingsfactor. Deze is gebaseerd op de kenmerken geslacht, 

leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, 

inkomen en enquêtemaand. Omdat de enquête is voorgelegd aan een steekproef, zijn de 

cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. Als het aantal steekproefpersonen voor een 

bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 100 worden geen resultaten gepresenteerd 

vanwege te grote marges. Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de 

totale bevolking wordt een correctie toegepast met een wegingsfactor. Deze is gebaseerd op 

de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, 

landsdeel, huishoudgrootte, inkomen en enquêtemaand. Omdat de enquête is voorgelegd aan 

een steekproef, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. Als het aantal 

steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 100 worden geen 

resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges. De cijfers vanaf 2012 zijn niet 

vergelijkbaar met eerdere cijfers uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en het 

onderzoek Participatie en Milieu (P&M). Het nieuwe onderzoeksdesign (mixed-mode in 

plaats van volledig CAPI) en de aangepaste opbouw van de vragenlijst hebben geleid tot 

trendbreuken. Daarnaast zijn sommige vragen gereviseerd. Ook hierdoor kunnen 

trendbreuken zijn opgetreden. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINpersoon A9 

3 SSWENQVeldwerkperiode A8 

4 SSWENQInterviewDatum A8 

5 SSWENQMode A1 

6 SSWGEWAnalyseGewicht F18.16 

7 SSWGEWOphoogGewicht F18.13 

8 SSWVRGWerving A1 

9 SSWAFLGeslacht A1 

10 SSWAFLLeeftijd F3 

11 SSWAFLBurgStaat A1 

12 SSWAFLPositieInHH A1 

13 SSWAFLAantalPersInHH A1 

14 SSWAFLSamenstellingHH A1 

15 SSWAFLHHkern A1 

16 SSWAFLAantalKindInHH A1 

17 SSWAFLLeeftijdJongsteKind A3 

18 SSWAFLLeeftijdOudsteKind A3 

19 SSWAFLPartner A1 

20 SSWAFLHerkomst A1 

21 SSWAFLGeneratie A1 

22 SSWAFLGestInkomen4 A1 

23 SSWREGGemeenteCode A4 

24 SSWREGLandsdeel A1 

25 SSWREGProvincie A2 

26 SSWREGStedGem A1 

27 SSWAFLBetaaldWerk A1 

28 SSWBASWerknemer A1 

29 SSWAFLBBNed A1 

30 SSWAFLUrenWerk A2 

31 SSWREGSec A2 

32 SSWREGWoonsituatie A1 

33 SSWREGPercVermogen A2 

34 SSWREGWaardeWoning A8 

35 SSWAFLOpleiding3HG A1 

36 SSWAFLOpleiding5HG A1 

37 SSWAFLOpleidingHG A3 
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VolgNr Naam Formaat 

38 SSWAFLOpleiding3HB A1 

39 SSWAFLOpleiding5HB A1 

40 SSWAFLOpleidingHB A3 

41 SSWBASGelovig A2 

42 SSWAFLGelovig A1 

43 SSWBASKerkBezoek A1 

44 SSWAFLKerkBezoek A1 

45 SSWVRGGeluk A2 

46 SSWVRGTevreden A2 

47 SSWVRGTevrOpleiding A2 

48 SSWVRGTevrWerkBezigheden A2 

49 SSWVRGTevrReistijd A2 

50 SSWVRGTevrFinancien A2 

51 SSWVRGZorgenFinToekomst A2 

52 SSWVRGZorgenBaanverlies A2 

53 SSWVRGOnveilig A2 

54 SSWVRGTevrLichGezo A2 

55 SSWVRGTevrPsychGezo A2 

56 SSWVRGTevrTijd A2 

57 SSWVRGTevrPartner A2 

58 SSWVRGTevrSocLeven A2 

59 SSWVRGTevrWoning A2 

60 SSWVRGTevrBuurt A2 

61 SSWAFLGeluk A1 

62 SSWAFLTevreden A1 

63 SSWAFLTevrOpleiding A1 

64 SSWAFLTevrWerkBezigheden A1 

65 SSWAFLTevrReistijd A1 

66 SSWAFLTevrFinancien A1 

67 SSWAFLZorgenFinToekomst A1 

68 SSWAFLZorgenBaanverlies A1 

69 SSWAFLOnveilig A1 

70 SSWAFLTevrLichGezo A1 

71 SSWAFLTevrPsychGezo A1 

72 SSWAFLTevrTijd A1 

73 SSWAFLTevrPartner A1 

74 SSWAFLTevrSocLeven A1 

75 SSWAFLTevrWoning A1 

76 SSWAFLTevrBuurt A1 

77 SSWVRGFamCont A1 

78 SSWVRGVrieCont A1 

79 SSWVRGBuurCont A1 
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VolgNr Naam Formaat 

80 SSWVRGJeugdWrk A1 

81 SSWVRGSchool A1 

82 SSWVRGVerzorg A1 

83 SSWVRGSportAct A1 

84 SSWVRGCultuurV A1 

85 SSWVRGHobbyAct A1 

86 SSWVRGKerkMosk A1 

87 SSWVRGArbeidsO A1 

88 SSWVRGPartyAct A1 

89 SSWVRGHulpverl A1 

90 SSWVRGWoonOmst A1 

91 SSWVRGBuurt A1 

92 SSWVRGAndereOrg A1 

93 SSWAFLVrijwilligerswerk A1 

94 SSWVRGInfoHulp A1 

95 SSWVRGLidPol A1 

96 SSWVRGLidWerkgOrg A1 

97 SSWVRGLidVakbond A1 

98 SSWVRGLidConsum A1 

99 SSWVRGLidPatient A1 

100 SSWVRGLidMilieu A1 

101 SSWVRGLidSport A1 

102 SSWVRGLidCult A1 

103 SSWVRGLidHobby A1 

104 SSWVRGLidJeugd A1 

105 SSWVRGLidGezel A1 

106 SSWVRGLidAnder A1 

107 SSWVRGVerenig A1 

108 SSWVRGVakantie A1 

109 SSWVRGPolInter A1 

110 SSWVRGTK12 A1 

111 SSWVRGWelkPart12 A2 

112 SSWVRGMedia A1 

113 SSWVRGPolitiek A1 

114 SSWVRGHoorz A1 

115 SSWVRGAmbten A1 

116 SSWVRGActieGr A1 

117 SSWVRGDemonstr A1 

118 SSWVRGPetitie A1 

119 SSWVRGInternt A1 

120 SSWVRGAnders A1 

121 SSWAFLPolitiekActief A1 
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VolgNr Naam Formaat 

122 SSWVRGKerken A1 

123 SSWVRGLeger A1 

124 SSWVRGRechter A1 

125 SSWVRGPers A1 

126 SSWVRGPolitie A1 

127 SSWVRGTwKamer A1 

128 SSWVRGAmbtenar A1 

129 SSWVRGBanken A1 

130 SSWVRGBedryven A1 

131 SSWVRGEU A1 

132 SSWVRGAlgVertr A1 

133 SSWAFLKerken A1 

134 SSWAFLLeger A1 

135 SSWAFLRechter A1 

136 SSWAFLPers A1 

137 SSWAFLPolitie A1 

138 SSWAFLTwKamer A1 

139 SSWAFLAmbtenar A1 

140 SSWAFLBanken A1 

141 SSWAFLBedryven A1 

142 SSWAFLEU A1 

143 SSWBASGezondheid A1 

144 SSWVRGRoken A1 

145 SSWVRGAlcohol A1 

146 SSWVRGAlcohol6Glazen A1 

147 SSWVRGGHoeVaak6Glazen A1 

148 SSWVRGLengte A3 

149 SSWVRGGewicht A3 

150 SSWAFLBMI F9.5 

151 SSWAFLBMIklassen A1 

152 SSWVRGTevrGewciht A2 

153 SSWAFLTevrGewicht A1 

154 SSWVRGSporten A1 

155 SSWVRGLangdAandoening A1 

156 SSWVRGBeperking A1 

157 SSWVRGTraplopen A1 

158 SSWAFLMateBelemmerd A1 

159 SSWVRGPraten A1 

160 SSWVRGIsoleerd A1 

161 SSWVRGTerecht A1 

162 SSWVRGBegrijp A1 

163 SSWVRGVrindgrp A1 
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VolgNr Naam Formaat 

164 SSWVRGSocicont A1 

165 SSWAFLKlusPart A1 

166 SSWAFLKlusGezin A1 

167 SSWAFLKlusVriend A1 

168 SSWAFLKlusBuur A1 

169 SSWAFLKlusKennis A1 

170 SSWAFLKlusAnder A1 

171 SSWAFLKlusNiemand A1 

172 SSWAFLKlusNiet A1 

173 SSWVRGKlusWie A1 

174 SSWAFLOppasPart A1 

175 SSWAFLOppasGezin A1 

176 SSWAFLOppasVriend A1 

177 SSWAFLOppasBuur A1 

178 SSWAFLOppasKennis A1 

179 SSWAFLOppasAnder A1 

180 SSWAFLOppasNiemand A1 

181 SSWAFLOppasNiet A1 

182 SSWVRGOppasWie A1 

183 SSWAFLPraatPart A1 

184 SSWAFLPraatGezin A1 

185 SSWAFLPraatVriend A1 

186 SSWAFLPraatBuur A1 

187 SSWAFLPraatKennis A1 

188 SSWAFLPraatAnder A1 

189 SSWAFLPraatNiemand A1 

190 SSWAFLPraatNiet A1 

191 SSWVRGPraatWie A1 

192 SSWAFLLenenPart A1 

193 SSWAFLLenenGezin A1 

194 SSWAFLLenenVriend A1 

195 SSWAFLLenenBuur A1 

196 SSWAFLLenenKennis A1 

197 SSWAFLLenenAnder A1 

198 SSWAFLLenenNiemand A1 

199 SSWAFLLenenNiet A1 

200 SSWVRGLenenWie A1 

201 SSWAFLAdviesGldPart A1 

202 SSWAFLAdviesGldGezin A1 

203 SSWAFLAdviesGldVriend A1 

204 SSWAFLAdviesGldBuur A1 

205 SSWAFLAdviesGldKennis A1 
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VolgNr Naam Formaat 

206 SSWAFLAdviesGldAnder A1 

207 SSWAFLAdviesGldNiemand A1 

208 SSWAFLAdviesGldNiet A1 

209 SSWVRGAdviesGldWie A1 

210 SSWHHBPLHH1 A2 

211 SSWHHBGeslacht1 A1 

212 SSWHHBGeboortedatum1 A8 

213 SSWHHBLeeftijd1 A3 

214 SSWHHBBurgerlijkeStaat1 A1 

215 SSWHHBPLHH2 A2 

216 SSWHHBGeslacht2 A1 

217 SSWHHBGeboortedatum2 A8 

218 SSWHHBLeeftijd2 A3 

219 SSWHHBBurgerlijkeStaat2 A1 

220 SSWHHBPLHH3 A2 

221 SSWHHBGeslacht3 A1 

222 SSWHHBGeboortedatum3 A8 

223 SSWHHBLeeftijd3 A3 

224 SSWHHBBurgerlijkeStaat3 A1 

225 SSWHHBPLHH4 A2 

226 SSWHHBGeslacht4 A1 

227 SSWHHBGeboortedatum4 A8 

228 SSWHHBLeeftijd4 A3 

229 SSWHHBBurgerlijkeStaat4 A1 

230 SSWHHBPLHH5 A2 

231 SSWHHBGeslacht5 A1 

232 SSWHHBGeboortedatum5 A8 

233 SSWHHBLeeftijd5 A3 

234 SSWHHBBurgerlijkeStaat5 A1 

235 SSWHHBPLHH6 A2 

236 SSWHHBGeslacht6 A1 

237 SSWHHBGeboortedatum6 A8 

238 SSWHHBLeeftijd6 A3 

239 SSWHHBBurgerlijkeStaat6 A1 

240 SSWHHBPLHH7 A2 

241 SSWHHBGeslacht7 A1 

242 SSWHHBGeboortedatum7 A8 

243 SSWHHBLeeftijd7 A3 

244 SSWHHBBurgerlijkeStaat7 A1 

245 SSWHHBPLHH8 A2 

246 SSWHHBGeslacht8 A1 

247 SSWHHBGeboortedatum8 A8 
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VolgNr Naam Formaat 

248 SSWHHBLeeftijd8 A3 

249 SSWHHBBurgerlijkeStaat8 A1 

250 SSWAFLRegelnummerOP A1 

251 SSWHHBAantalPersonen A2 

252 SSWREGAantalPersonen A2 

253 SSWREGPlaatsInHuishouden A2 

254 SSWREGTypeHuishouden A2 

255 SSWAFLstplft A3 

256 SSWAFLstpgsl A1 

257 SSWAFLstpburgst A1 

258 SSWAFLagposhh A1 

259 SSWAFLaghhgr A1 

260 SSWAFLagsamhh A1 

261 SSWAFLagaantkind A1 

262 SSWAFLaglftjkind A3 

263 SSWAFLaglftokind A3 

264 SSWREGherk15 A2 

265 SSWREGherk8 A1 

266 SSWREGPERCBESTINKH A3 

267 SSWREGPERCGESTINKH A3 

268 SSWAFLprovplus A2 

269 SSWBASSBI2008 A8 

270 SSWBASISCOcode A8 

271 SSWBASActOpl A1 

272 SSWAFLUrTot A1 

273 SSWBASUrTot A2 

274 SSWBASUrschat A1 

275 SSWBASWilWerk A1 

276 SSWBASBedrPrak A1 

277 SSWBASLeiding A1 

278 SSWBASNLeidW A1 

279 SSWBASUitsLeid A1 

280 SSWBASDeelLeid A1 

281 SSWBASPersBeleid A1 

282 SSWBASStratBeleid A1 

283 SSWAFLWerken A1 

284 SSWAFLStartWrk A1 

285 SSWAFLZoekenBasis A1 

286 SSWAFLAfronden A2 

287 SSWAFLWil12Uur A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Gebieden; overzicht 

vanaf 1830. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in 

Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger 

regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt 

deze bestanden vinden op de Onsite/Remote Access omgeving: 

\8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\. 

 

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON wel in GBA 

RINpersoon 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

SSWENQVeldwerkperiode 

Definitie  

Indicator voor de veldwerkperiode waarin de enquete is ingevuld of afgenomen. 

SSWENQInterviewDatum 

Definitie  

Datum waarop de enquête is ingevuld of afgenomen. 

SSWENQMode 

Definitie  

Manier waarop de respondent de enquête beantwoord heeft. 

 

 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Capi 

2 Cati 

6 Cawi 

8 Weigert 

9 Onbekend 

SSWGEWAnalyseGewicht 

Analysegewicht (wegen zonder ophogen). 

Definitie  

Gewicht dat corrigeert voor vertekening in het responsbestand door non-respons. 

SSWGEWOphoogGewicht 

Ophooggewicht (wegen met ophogen). 

Definitie  

Gewicht dat corrigeert voor vertekening in het responsbestand door non-respons en ophoogt 

naar populatie-aantallen. 

SSWVRGWerving 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Dit 

waren de vragen voor dit onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat wij u in de toekomst nog 

eens willen benaderen voor een vergelijkbaar onderzoek. Zou u dat goed vinden?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

SSWAFLGeslacht 

Geslacht van de onderzoekspersoon volgens de huishoudbox. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor geslacht. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLLeeftijd 

Leeftijd volgens de huishoudbox. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor leeftijd. 

SSWAFLBurgStaat 

Burgerlijke staat volgens huishoudbox. 

Definitie  

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het 

geregistreerd partnerschap. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor burgerlijke staat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) incl. geregistreerd 

partnerschap 2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwe/weduwnaar 

4 Nooit gehuwd geweest 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLPositieInHH 

Positie in het huishouden volgens huishoudbox. 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van 

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor positie in het huishouden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Lid paar zonder kinderen 

3 Lid paar met kinderen 

4 Alleenstaande ouder 

5 Thuiswonend kind 

6 Overig 

9 Onbekend, institutioneel 

SSWAFLAantalPersInHH 

Aantal personen in het huishouden volgens huishoudbox. 

Definitie  

Het aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de 

huishoudensgrootte. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor aantal huishoudleden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een persoon 

2 Twee personen 

3 Drie personen 

4 Vier personen 

5 Vijf personen of meer 

9 Onbekend 

SSWAFLSamenstellingHH 

Samenstelling van het huishouden volgens huishoudbox. 

Definitie  

Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het 

huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor de samenstelling van het huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eenpersoonshuishouden 

2 Paar zonder kinderen 

3 Paar met kinderen 

4 Eenoudergezin 

5 Overig 

6 Institutioneel huishouden 

9 Informatie ontbreekt 



 

 

Microdataservices 
 

 Documentatierapport SOCSAMWELZIJN 2015     23 

SSWAFLHHkern 

Huishoudkern volgens huishoudbox. 

Definitie  

Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het 

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eenpersoonshuishouden 

2 Echtp./vaste partn. alléén 

3 Echtp./vaste partn. + kind(eren) 

4 Echtp./vaste partn. + kind(eren) + ander(en) 

5 Echtp./vaste partn. + ander(en) 

6 Eénouder + kind(eren) 

7 Eénouder + kind(eren) + ander(en) 

8 Overig 

SSWAFLAantalKindInHH 

Aantal kinderen in huishouden volgens huishoudbox. 

Definitie  

Aantal kinderen in een huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor het aantal kinderen in het huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen kinderen 

1 Een kind 

2 Twee kinderen 

3 Drie kinderen 

4 Vier kinderen 

5 Vijf kinderen of meer 

9 Onbekend 

SSWAFLLeeftijdJongsteKind 

Leeftijd van het jongste kind in het huishouden volgens huishoudbox. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor leeftijd jongste kind.  
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Codelijst 

Waarde Label 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

… … 

125 125 

997 Geen kinderen in huishouden 

999 Onbekend 

SSWAFLLeeftijdOudsteKind 

Leeftijd van het oudste kind in het huishouden volgens huishoudbox. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit is de publicatievariabele voor leeftijd oudste kind. Onderstaande waardes hebben 

bijbehorende betekenis: 997 Geen kinderen in huishouden 999 Onbekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 

1 1 

2 2 

5 5 

… … 

124 124 

125 125 

997 Geen kinderen in huishouden 

999 Onbekend 

SSWAFLPartner 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of de onderzoekspersoon een partner heeft of niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWAFLHerkomst 

Herkomst in drie categoriën, op basis van het achtergrondbestand. 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van 

zichzelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Autochtoon 

2 Westers allochtoon 

3 Niet-westers allochtoon 

9 Onbekend 

SSWAFLGeneratie 

Generatie, op basis van achtergrondbestand. 

Definitie  

Nadere onderscheiding van een persoon naar autochtoon, eerstegeneratieallochtoon en 

tweedegeneratieallochtoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Autochtoon 

1 1e Generatie 

2 2e Generatie, één ouder geboren in buitenland 

3 2e Generatie, beide ouders geboren in buitenland 

4 Onbekend 

SSWAFLGestInkomen4 

Definitie  

Indeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen in kwartielen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eerste (laagste) kwartiel 

2 Tweede kwartiel 

3 Derde kwartiel 

4 Vierde (hoogste) kwartiel 

9 Onbekend 

SSWREGGemeenteCode 

Gemeentecode (indeling van 2013). 

Definitie  

Deze code duidt een gemeente aan. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de 

gemeentecodelijst te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\. 
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SSWREGLandsdeel 

Definitie  

Deze code duidt een landsdeel aan. Regionale groepering van provincies volgens de 

Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Noord-Nederland 

2 Oost-Nederland 

3 West-Nederland 

4 Zuid-Nederland 

SSWREGProvincie 

Definitie  

Dit nummer identificeert de provincie. Het nummer is dimensie- en betekenisloos. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Groningen 

21 Friesland 

22 Drenthe 

23 Overijssel 

24 Flevoland 

25 Gelderland 

26 Utrecht 

27 Noord-Holland 

28 Zuid-Holland 

29 Zeeland 

30 Noord-Brabant 

31 Limburg 

SSWREGStedGem 

Stedelijkheid van de gemeente. 

Definitie  

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zeer sterk stedelijk 

2 sterk stedelijk 

3 matig stedelijk 

4 weinig stedelijk 

5 niet stedelijk 
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SSWAFLBetaaldWerk 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon betaald werk heeft of niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

SSWBASWerknemer 

Indicatie of de persoon (eventueel in de eerste werkkring) werkzaam is als werknemer. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Werkt u als werknemer?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLBBNed 

Beroepsbevolking (3-deling). 

Definitie  

Indeling van de beroepsbevolking 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werkzame beroepsbevolking 

2 Werkloze beroepsbevolking 

3 Niet beroepsbevolking 

7 Niet van toepassing 

SSWAFLUrenWerk 

Definitie  

Aantal normaal gewerkte uren 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal uren is afgerond op een maximum van 95 uren per week. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarde heeft bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing. 
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SSWREGSec 

Sociaaleconomische categorie van de persoon 2012VRL. 

Definitie  

Indeling van een persoon in een sociaaleconomische categorie. 

Toelichting bij de definitie  

Als eerste prioriteitsregel geldt dat alle personen met inkomen uit eigen onderneming steeds 

als zelfstandige worden aangemerkt. Verder worden alle personen met studiefinanciering als 

student aangemerkt, ook al hebben zij een andere bron met een hoger bedrag aan inkomsten. 

Personen zonder inkomen kunnen uiteraard niet nader ingedeeld worden: zij vallen in de 

categorie ‘zonder inkomen’. Of een persoon inkomen heeft is vastgesteld aan de hand van 

het persoonlijk inkomen. Voor de andere categorieën wordt een topdown benadering 

toegepast: zo wordt eerst gekeken of inkomen uit arbeid of uitkering de belangrijkste 

hoofdcategorie is, en pas daarna wordt gekeken welke post binnen de hoofdcategorie de 

belangrijkste is. 

Toelichting bij het gebruik  

Het betreft voorlopige gegevens uit de inkomensregisters van 2012. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 werknemer particulier bedrijf 

2 ambtenaar 

3 directeur-grootaandeelhouder 

4 zelfstandige 

5 overig actief 

6 ontvanger werkloosheidsuitk 

7 bijstandsontvanger 

8 ontvanger van ov soc voorz 

9 arbeidsongeschikte 

10 pensioenontvanger tot 65 jaar 

11 pensioenontvanger 65 jaar e.o. 

12 student 

13 overig niet actief 

14 zonder inkomen 

99 Onbekend 

SSWREGWoonsituatie 

Woonsituatie (eigen woning / huurhuis). 

Definitie  

Weergegeven wordt de woonsituatie. De woonsituatie is het wonen van personen vanuit 

sociaal-economische invalshoek beschouwd. 

Toelichting bij het gebruik  

Het betreft voorlopige gegevens uit de inkomensregisters van 2012. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Eigen woning 

2 Huurwoning, met huurtoeslag 

3 Huurwoning, zonder huurtoeslag 

9 Onbekend 

SSWREGPercVermogen 

1% groepen van het vermogen. 

Definitie  

De percentielgroep van het vermogen van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Alle huishoudens zijn ingedeeld in 100 even grote groepen. 

Toelichting bij het gebruik  

Het betreft voorlopige gegevens uit de inkomensregisters van 2012. Onderstaande waarde 

heeft bijbehorende betekenis: 999 Onbekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

3 3 tot 4% 

4 4 tot 5% 

5 5 tot 6% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

999 Onbekend 

SSWREGWaardeWoning 

Definitie  

De waarde van de eigen woning van het huishouden. De eigen woning is de woning in 

eigendom die als hoofdverblijf in gebruik is. 

Toelichting bij de definitie  

De gevens zijn afkomstig uit de inkomensregisters. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarde heeft bijbehorende betekenis: 9999999 Onbekend. 
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SSWAFLOpleiding3HG 

Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Laag 

2 Middelbaar 

3 Hoog 

7 niet van toepassing 

9 onbekend 

SSWAFLOpleiding5HG 

Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen. 

Definitie  

Het niveau van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Basisonderwijs 

2 Vmbo, avo onderbouw, mbo 1 

3 Mbo 2,3,4, havo, vwo 

4 Hbo-, wo-bachelor 

5 Hbo-, wo-master, doctor 

7 niet van toepassing 

9 onbekend 

SSWAFLOpleidingHG 

Hoogst gevolgde opleidingsniveau, uitgebreide indeling. 

Definitie  

Het niveau van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

000 Niet van toepassing 

111 Basisonderwijs 

121 Vmbo-basis/kader, mbo 1 

122 Vmbo-g/t, avo onderbouw 

211 Mbo 2 en 3 

212 Mbo 4 

213 Havo, vwo 

311 Hbo-, wo-bachelor 

312 Hbo-, wo-master, doctor 

990 onbekend 

999 Onbekend 
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SSWAFLOpleiding3HB 

Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën. 

Definitie  

Het niveau van een opleiding. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Laag 

2 Middelbaar 

3 Hoog 

7 niet van toepassing 

9 onbekend 

SSWAFLOpleiding5HB 

Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Basisonderwijs 

2 Vmbo, avo onderbouw, mbo 1 

3 Mbo 2,3,4, havo, vwo 

4 Hbo-, wo-bachelor 

5 Hbo-, wo-master, doctor 

7 niet van toepassing 

9 onbekend 

SSWAFLOpleidingHB 

Hoogst behaalde opleidingsniveau, uitgebreide indeling. 

Codelijst 

Waarde Label 

000 Niet van toepassing 

111 Basisonderwijs 

121 Vmbo-basis/kader, mbo 1 

122 Vmbo-g/t, avo onderbouw 

211 Mbo 2 en 3 

212 Mbo 4 

213 Havo, vwo 

311 Hbo-, wo-bachelor 

312 Hbo-, wo-master, doctor 

990 onbekend 

999 Onbekend 
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SSWBASGelovig 

Definitie  

Kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering van respondent. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Tot 

welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?" Wanneer 

de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar gaat het om het geloof van degene die de vragen 

voor het kind beantwoordt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 

2 Rooms-Katholiek 

3 Nederlands Hervormd 

4 Gereformeerde kerken 

5 Protestantse Kerk Nederland 

6 Islam 

7 Joods 

8 Hindoe 

9 Boeddhist 

10 Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. 

98 Weigert 

99 Weet niet 

SSWAFLGelovig 

Definitie  

Kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering van respondent 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die een indikking maakt van de door de onderzoekspersoon genoemde kerkelijke 

gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 

12 jaar gaat het om het geloof van degene die de vragen voor het kind beantwoordt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 

2 Rooms-Katholiek 

3 Protestantse Kerk in Nederland 

4 Nederlands Hervormd 

5 Gereformeerde kerken 

6 Overige kerkelijke gezindten 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWBASKerkBezoek 

Definitie  

Frequentie bezoek godsdienstige bijeenkomst 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een godsdienstige 

bijeenkomst?" Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar, heeft de vraag 

berekking op degene die de vragen voor het kind beantwoordt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 keer per week of vaker, 

2 2 tot 3 keer per maand, 

3 1 keer per maand, 

4 minder dan 1 keer per maand 

5 of zelden of nooit? 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLKerkBezoek 

Definitie  

Frequentie bezoek godsdienstige bijeenkomst 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft hoe vaak de respondent in het algemeen naar de kerk, synagoge, 

moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst gaat. Heeft de onderzoekspersoon geen 

kerkelijke gezindte, dan wordt geimputeerd dat hij/zij zelden of nooit naar een godsdienstige 

bijeenkomst gaat. Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar, heeft de vraag 

berekking op degene die de vragen voor het kind beantwoordt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 keer per week of vaker 

2 2 tot 3 keer per maand 

3 1 keer per maand 

4 Minder dan 1 keer per maand 

5 Zelden of nooit 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWVRGGeluk 

Mate waarin u zich een gelukkig mens vindt op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens 

vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet gelukkig", een score van 7 tot 

en met 10 met "gelukkig". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ongelukkig", een score van 5 of 6 met "niet gelukkig, niet ongelukkig" en een 

score van 7 tot en met 10 met "gelukkig". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

98 Weigert 

99 Weet niet 

SSWVRGTevreden 

Mate waarin u tevreden bent met het leven dat u nu leidt op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven 

dat u nu leidt? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrOpleiding 

Mate waarin u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad op een 

schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad? Een 1 staat voor 

volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrWerkBezigheden 

Mate waarin u tevreden bent met uw werk of uw dagelijkse bezigheden op een schaal van 1 

tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw werk (voor werkenden) of uw dagelijkse bezigheden (voor niet-

werkenden)? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". Respondenten die werken krijgen de 

vraag naar tevredenheid met het werk, respondenten die niet werken krijgen de vraag naar 

tevredenheid met de dagelijkse bezigheden. 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrReistijd 

Mate waarin u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk op een schaal van 1 tot en 

met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de reistijd van en naar uw werk? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 

10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". De vraag wordt alleen gesteld aan 

respondenten die werken. 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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Waarde Label (vervolg) 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Weet niet 

SSWVRGTevrFinancien 

Mate waarin u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden op een schaal van 

1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de financiële situatie van uw huishouden? Een 1 staat voor volledig 

ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGZorgenFinToekomst 

Mate waarin u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst op een schaal van 1 tot en met 

10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw 

financiële toekomst? Een 1 staat voor nooit en een 10 voor voortdurend.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 
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Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen komt met "geen zorgen", een score van 5 tot 

en met 10 met "zorgen". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "geen zorgen", een score van 5 of 6 met "weinig zorgen" en een score van 7 tot en 

met 10 met "veel zorgen". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGZorgenBaanverlies 

Mate waarin u zich zorgen maakt om geen werk of opdrachten meer te krijgen op een schaal 

van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt om uw baan te 

verliezen (voor werknemers) of om geen werk of opdrachten meer te krijgen (voor 

zelfstandigen)? Een 1 staat voor nooit en een 10 voor voortdurend.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". Deze vraag wordt alleen gesteld aan 

respondenten die werken. Respondenten die werkzaam zijn als werknemer krijgen de vraag 

naar zorgen over baanverlies, respondenten die werken als zelfstandige krijgen de vraag naar 

zorgen om geen werk of opdrachten meer te krijgen. 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen komt met "geen zorgen", een score van 5 tot 

en met 10 met "zorgen". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "geen zorgen", een score van 5 of 6 met "weinig zorgen" en een score van 7 tot en 

met 10 met "veel zorgen". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGTevrReistijd. 

SSWVRGOnveilig 

Mate waarin u zich onveilig voelt op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt? Een 1 staat 

voor nooit en een 10 voor voortdurend.". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen komt met "niet onveilig", een score van 5 tot 

en met 10 met "wel onveilig". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 

overeen komt met "niet onveilig", een score van 5 of 6 met "een beetje onveilig" en een 

score van 7 tot en met 10 met "erg onveilig". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrLichGezo 

Mate waarin u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid op een schaal van 1 tot en met 

10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrPsychGezo 

Mate waarin u tevreden bent met uw psychische gezondheid op een schaal van 1 tot en met 

10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw psychische gezondheid? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden.". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrTijd 

Mate waarin u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft op een schaal van 1 tot 

en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft? Een 1 staat voor volledig 

ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrPartner 

Mate waarin u tevreden bent met de relatie met uw partner op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de relatie met uw partner? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". Deze vraag wordt alleen gesteld aan 

respondenten die een partner hebben. 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGTevrReistijd. 

SSWVRGTevrSocLeven 

Mate waarin u tevreden bent met uw sociale leven op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw sociale leven? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor 

volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrWoning 

Mate waarin u tevreden bent met uw woning op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw woning? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig 

tevreden.". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWVRGTevrBuurt 

Mate waarin u tevreden bent met de buurt waarin u woont op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de buurt waarin u woont? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Geluk en tevredenheid". De introtekst van dit 

blok luidt als volgt: "Dan volgen nu vragen over hoe tevreden u bent met verschillende 

aspecten van uw leven en over uw vrijetijdsbesteding.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGGeluk. 

SSWAFLGeluk 

Al dan niet gelukkig zijn, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens 

vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGGeluk. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele waarde 3 
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(niet gelukkig), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet gelukkig, niet ongelukkig) en bij 

een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 (gelukkig). 

Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel gelukkig 

2 Niet gelukkig, niet ongelukkig 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

3 Niet gelukkig 

SSWAFLTevreden 

Al dan niet tevreden zijn met het leven, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven 

dat u nu leidt? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevreden. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele waarde 3 

(niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet ontevreden) en bij 

een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 (tevreden). 

Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel tevreden 

2 Niet tevreden, niet ontevreden 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

3 Niet tevreden 

SSWAFLTevrOpleiding 

Al dan niet tevreden zijn met opleidingskansen, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad? Een 1 staat voor 

volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrOpleiding. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrWerkBezigheden 

Al dan niet tevreden zijn met het werk of dagelijkse bezigheden, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw werk (voor werkenden) of uw dagelijkse bezigheden (voor niet-

werkenden)? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrWerkBezigheden. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide 

variabele waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrReistijd 

Al dan niet tevreden zijn met de reistijd naar het werk, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de reistijd van en naar uw werk? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 

10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrReistijd. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 
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SSWAFLTevrFinancien 

Al dan niet tevreden zijn met de financiële situatie, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de financiële situatie van uw huishouden? Een 1 staat voor volledig 

ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrFinancien. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLZorgenFinToekomst 

Zorgen maken over financiële toekomst, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw 

financiële toekomst? Een 1 staat voor nooit en een 10 voor voortdurend.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGZorgenFinToekomst. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide 

variabele waarde 3 (geen zorgen), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (een beetje zorgen) 

en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 (veel 

zorgen). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Veel zorgen 

2 Weinig zorgen 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

3 Geen zorgen 

SSWAFLZorgenBaanverlies 

Zorgen over verlies baan, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt om uw baan te 
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verliezen (voor werknemers) of om geen werk of opdrachten meer te krijgen (voor 

zelfstandigen)? Een 1 staat voor nooit en een 10 voor voortdurend.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGZorgenBaanverlies. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (geen zorgen), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (weinig zorgen) en bij een 

score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 (veel zorgen). 

Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLZorgenFinToekomst. 

SSWAFLOnveilig 

Onveiligheidsgevoelens, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Kunt 

u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt? Een 1 staat 

voor nooit en een 10 voor voortdurend.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGOnveilig. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele waarde 3 

(niet onveilig), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (een beetje onveilig) en bij een score 

van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 (onveilig). Onbekenden 

worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrLichGezo 

Al dan niet tevreden zijn met de lichamelijke gezondheid, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrLichGezo. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 
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SSWAFLTevrPsychGezo 

Al dan niet tevreden zijn met de lichamelijke gezondheid, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw psychische gezondheid? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrPsychGezo. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrTijd 

Al dan niet tevreden zijn met de hoeveelheid vrije tijd, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft? Een 1 staat voor volledig 

ontevreden en 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrTijd. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele waarde 3 

(niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet ontevreden) en bij 

een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 (tevreden). 

Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrPartner 

Al dan niet tevreden zijn met de relatie met de partner, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de relatie met uw partner? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrPartner. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 
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ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrSocLeven 

Al dan niet tevreden zijn met het sociale leven, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw sociale leven? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor 

volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrSocLeven. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrWoning 

Al dan niet tevreden zijn met de woning, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met uw woning? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig 

tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrWoning. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWAFLTevrBuurt 

Al dan niet tevreden zijn met de woonbuurt, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u met de buurt waarin u woont? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 

voor volledig tevreden.". 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrBuurt. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele waarde 

3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet ontevreden) en bij 

een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 (tevreden). 

Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLTevreden. 

SSWVRGFamCont 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak heeft u contact met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis 

wonen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Contacten". De introtekst van dit blok luidt als 

volgt: "We beginnen met vragen over contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat 

hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact 

via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 dagelijks, 

2 minstens 1x per week, maar niet dagelijks, 

3 minstens 1x per maand, maar niet wekelijks, 

4 minder dan 1x per maand, 

5 of zelden of nooit? 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGVrieCont 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Contacten". De introtekst van dit blok luidt als 

volgt: "We beginnen met vragen over contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat 

hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact 

via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGFamCont. 
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SSWVRGBuurCont 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak heeft u contact met buren?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Contacten". De introtekst van dit blok luidt als 

volgt: "We beginnen met vragen over contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat 

hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact 

via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGFamCont. 

SSWVRGJeugdWrk 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan in het jeugd- en 

buurthuiswerk of als leider van scouting?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGSchool 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan op school, zoals 

bijvoorbeeld hulp op school, de oudercommissie, schoolbestuur, werken in bibliotheek of als 

leesouder?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 
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werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGVerzorg 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan in de verzorging of 

verpleging, zoals bijvoorbeeld bejaardenzorg, kinderopvang, kruiswerk, zieken bezoeken, 

collecteren voor gezondheidsorganisaties, welfarewerk in het ziekenhuis of assisteren bij 

stervensbegeleiding?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGSportAct 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor een sportvereniging, 

in het bestuur of bijvoorbeeld werken in een kantine, organisatie, trainen of zaalbeheer?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGCultuurV 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor culturele 

verenigingen, zoals bijvoorbeeld een muziek- of toneelvereniging of een tekenclub?". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGHobbyAct 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor hobby- of 

gezelligheidsverenigingen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGKerkMosk 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk, moskee of 

levensbeschouwing, zoals bijvoorbeeld de kerkenraad, parochieraad, moskeevereniging, 

huisbezoek, of het rondbrengen van blaadjes?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 
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SSWVRGArbeidsO 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor de vakbond of een 

bedrijfsorganisatie, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGPartyAct 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor een politieke partij of 

actiegroep?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGHulpverl 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van sociale 

hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 
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SSWVRGWoonOmst 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van wonen, 

woonomstandigheden of huurdersbelangen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGBuurt 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan ten behoeve van de wijk of 

de buurt? ". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 

SSWVRGAndereOrg 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden nog activiteiten of vrijwilligerswerk gedaan voor organisaties 

op een ander gebied?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van de vragenblokken over vrijwilligerswerk. De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen 

vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk 

werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 

aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <huidige datum - 12 

maanden>, als vrijwilliger bepaald soort werk heeft gedaan?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGJeugdWrk. 
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SSWAFLVrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk gedaan in afgelopen 12 maanden. 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of de respondent in de afgelopen 12 maanden voor minstens een van 

de 13 genoemde organisaties vrijwillig activiteiten heeft gedaan. 

Toelichting bij de definitie  

Indien op een van de 13 vragen over vrijwilligerswerk met ja is geantwoord, krijgt deze 

afgeleide variabele code 1 (ja), anders krijgt deze afgeleide variabele code 2 (nee). Alleen 

indien alle 13 variabelen over vrijwilligerswerk onbekend zijn, wordt deze afgeleide 

variabele ook onbekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vrijwilliger 

2 Geen Vrijwilliger 

SSWVRGInfoHulp 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "U 

kunt in uw vrije tijd ook buiten organisaties om onbetaalde hulp geven aan anderen buiten 

uw eigen huishouden, zoals aan zieken, buren, familie, vrienden en bekenden. Heeft u in de 

afgelopen vier weken dergelijke hulp gegeven?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Informele hulp". Dit vragenblok heeft geen 

introtekst. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGLidPol 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een politieke partij of organisatie?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 
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SSWVRGLidWerkgOrg 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een werkgeversvereniging, middenstandsorganisatie of beroepsvereniging?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidVakbond 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een vakbond?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidConsum 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een consumentenorganisatie, zoals de ANWB, de Consumentenbond of Vereniging 

Eigen Huis?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidPatient 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een patiëntenvereniging?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 
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SSWVRGLidMilieu 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een organisatie op het gebied van natuur en milieu, zoals Greenpeace, het Wereld 

Natuur Fonds, Natuurmonumenten of de vogelbescherming?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidSport 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een sportvereniging?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidCult 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidHobby 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een hobbyvereniging, bijvoorbeeld een auto-, handwerk- of computerclub?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 
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SSWVRGLidJeugd 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een jeugd- of jongerenorganisatie, zoals de scouting?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidGezel 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een gezelligheidsvereniging, bijvoorbeeld een personeelsvereniging, 

carnavalsvereniging of studentenvereniging?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGLidAnder 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u lid van een andere vereniging dan de zojuist genoemde?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGInfoHulp. 

SSWVRGVerenig 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak neemt u deel aan activiteiten van één of meer verenigingen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 minimaal 1 keer per week 

2 minimaal 1 keer per maand 

3 minder dan 1 keer per maand 

4 nooit 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGVakantie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak bent u de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Verenigingen". De introtekst luidt als volgt: 

"Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de 

volgende verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent?". Bij deze vraag 

wordt de volgende toelichting gegeven: "We bedoelen een verblijf buiten uw eigen woning 

voor recreatieve doeleinden gedurende ten minste vier opeenvolgende overnachtingen.". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 geen enkele keer, 

2 1 keer, 

3 of meer dan 1 keer? 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGPolInter  

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "In 

hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over politiek". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan 

respondenten van 18 jaar of ouder. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zeer geïnteresseerd, 

2 tamelijk geïnteresseerd, 

3 weinig geïnteresseerd, 

4 of niet geïnteresseerd? 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWVRGTK12 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u gestemd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "De volgende vragen gaan over politiek". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan 

respondenten van 18 jaar of ouder. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze specifieke vraag is alleen gesteld aan respondenten die op de dag van de enquete 

minimaal 18 jaar waren. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGWelkPart12 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Op 

welke partij heeft u gestemd (op 12 september 2012)?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze specifieke vraag is alleen gesteld aan respondenten die op de dag van de enquete 

minimaal 18 jaar waren. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 CDA 

2 PvdA 

3 VVD 

4 GroenLinks 
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Waarde Label (vervolg) 

5 SP 

6 D66 

7 ChristenUnie 

8 SGP 

9 Partij voor de Vrijheid 

10 Partij voor de Dieren 

11 50Plus 

12 Andere partij 

13 Blanco 

14 Ongeldig 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Weet niet 

SSWVRGMedia 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar: De radio, televisie of krant ingeschakeld?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGPolitiek 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar: Een politieke partij of organisatie ingeschakeld?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 
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u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGHoorz 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een door de overheid georganiseerde 

inspraakbijeenkomst, hoorzitting of discussiebijeenkomst?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 

SSWVRGAmbten 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar contact opgenomen met een politicus of ambtenaar?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 
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SSWVRGActieGr 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een actiegroep?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 

SSWVRGDemonstr 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 

SSWVRGPetitie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een handtekeningenactie?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 
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SSWVRGInternt 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar via internet, e-mail of SMS meegedaan aan een politieke discussie of 

actie?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 

SSWVRGAnders 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u in de afgelopen 5 jaar iets anders gedaan om iets politiek aan de orde te stellen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Politieke participatie". De introtekst luidt als 

volgt: "Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te 

oefenen op politici of de overheid. Hieronder staat een aantal van deze mogelijkheden. Wilt 

u telkens aangeven of u in de afgelopen 5 jaar, dus sinds <huidige datum – 5 jaar>, hiervan 

gebruik heeft gemaakt?". De vragen in dit blok zijn alleen gesteld aan respondenten van 18 

jaar of ouder. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGMedia. 

SSWAFLPolitiekActief 

In de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een politieke actie. 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of iemand in de afgelopen 5 jaar politiek actief is geweest. 

Toelichting bij de definitie  

Deze afgeleide variabele is gelijk aan 1 (Ja) indien minimaal een van de vragen over 

politieke acties met ja is beantwoord. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Meegedaan aan een politieke actie 

2 Niet meegedaan aan een politieke actie 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWVRGKerken 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in kerken?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Heel veel vertrouwen 

2 Tamelijk veel vertrouwen 

3 Niet zo veel vertrouwen 

4 Helemaal geen vertrouwen 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGLeger 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in het leger?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 

SSWVRGRechter 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in rechters?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 
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SSWVRGPers 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de pers?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 

SSWVRGPolitie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de politie?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 

SSWVRGTwKamer 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de Tweede Kamer?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 

SSWVRGAmbtenar 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in ambtenaren?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 
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SSWVRGBanken 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in banken?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 

SSWVRGBedryven 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in grote bedrijven?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 

SSWVRGEU 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de Europese Unie?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGKerken. 

SSWVRGAlgVertr 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Vindt 

u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet 

voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Vertrouwen". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Wilt 

u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft?". 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Meeste mensen zijn wel te vertrouwen 

2 Men kan niet voorzichtig genoeg zijn 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLKerken 

Al dan niet vertrouwen hebben in kerken, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in kerken?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGKerken gelijk 

is aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide 

variabele de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel 

vertrouwen) of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 

2 (Geen vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel vertrouwen 

2 Geen vertrouwen 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLLeger 

Al dan niet vertrouwen hebben in het leger, indikking 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in het leger?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGLeger gelijk is 

aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide variabele 

de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel vertrouwen) 

of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 2 (Geen 

vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 
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SSWAFLRechter 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in rechters?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGRechter gelijk 

is aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide 

variabele de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel 

vertrouwen) of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 

2 (Geen vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWAFLPers 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de pers?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGPers gelijk is 

aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide variabele 

de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel vertrouwen) 

of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 2 (Geen 

vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWAFLPolitie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de politie?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGPolitie gelijk 

is aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide 

variabele de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel 

vertrouwen) of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 

2 (Geen vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWAFLTwKamer 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de Tweede Kamer?". 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGTwKamer 

gelijk is aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide 

variabele de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel 

vertrouwen) of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 

2 (Geen vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWAFLAmbtenar 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in ambtenaren?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGAmbtnenar 

gelijk is aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide 

variabele de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel 

vertrouwen) of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 

2 (Geen vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWAFLBanken 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in banken?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGBanken gelijk 

is aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide 

variabele de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel 

vertrouwen) of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 

2 (Geen vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWAFLBedryven 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in grote bedrijven?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGBedryven 

gelijk is aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide 

variabele de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel 
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vertrouwen) of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 

2 (Geen vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWAFLEU 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel vertrouwen heeft u in de Europese Unie?". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Indien het antwoord op de vraag SSWVRGEU gelijk is 

aan 1 (Heel veel vertrouwen) of 2 (Tamelijk veel vertrouwen), heeft deze afgeleide variabele 

de waarde 1 (Wel vertrouwen). Indien het antwoord op de vraag 3 (Niet zo veel vertrouwen) 

of 4 (Helemaal geen vertrouwen) was, heeft deze afgeleide variabele de waarde 2 (Geen 

vertrouwen). Onbekenden zijn overgenomen. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLKerken. 

SSWBASGezondheid 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ''Hoe 

is over het algemeen uw gezondheid? ". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". Wanneer de onderzoekspersoon 

jonger is dan 12 jaar, heeft de vraag betrekking op degene die de vragen voor het kind 

beantwoordt. 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties wordt deze variabele vaak ingedikt tot een tweedeling: goede gezondheid 

(categorie 1 en 2) en minder dan goede gezondheid (categorie 3, 4 en 5). Onbekenden 

worden overgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zeer goed 

2 Goed 

3 Gaat wel 

4 Slecht 

5 Zeer slecht 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWVRGRoken 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Rookt u?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGAlcohol 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Drinkt u wel eens alcoholhoudende dranken?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGAlcohol6Glazen 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u het laatste half jaar wel eens 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag 

gedronken?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGGHoeVaak6Glazen 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak dronk u het afgelopen half jaar 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 keer per week of vaker 

2 Minder dan 1 keer per week 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGLengte 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 998 Weigert 999 Weet niet 

SSWVRGGewicht 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Hoeveel kilo weegt u? Het gaat om het gewicht in kilo s, zonder kleren. Indien de 

onderzoekspersoon zwanger is, het gewicht van voor de zwangerschap invullen.". 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 998 Weigert; 999 Weet niet. 

SSWAFLBMI 

Body Mass Index (BMI). 

Definitie  

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor onder- of overgewicht. Het is het quotiënt van 

het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters. 

Toelichting bij de definitie  

BMI is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht. Voor 

personen van 20 jaar en ouder zijn de criteria als volgt: BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht; 

BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht; BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht; 

BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht; BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig 

overgewicht. Voor personen onder 20 jaar gelden andere grenswaarden. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 99 Onbekend 

Codelijst 

Waarde Label 

97 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

SSWAFLBMIklassen 

Klasse-indeling van Body Mass Index (BMI). 

Definitie  

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor onder- of overgewicht. Het is het quotiënt van 

het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters. 

Toelichting bij de definitie  

BMI is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht. Voor 

personen van 20 jaar en ouder zijn de criteria als volgt: BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht; 

BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht; BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht; 

BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht; BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig 

overgewicht. Voor personen onder 20 jaar gelden andere grenswaarden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ondergewicht 

2 Normaal gewicht 

3 Matig overgewicht 

4 Ernstig overgewicht 

7 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

SSWVRGTevrGewciht 

Mate waarin u tevreden bent met uw gewicht op een schaal van 1 tot en met 10. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u op een schaal van 1 tot en met 10 met uw gewicht? Een 1 staat voor volledig 

ontevreden en een 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 

Toelichting bij het gebruik  

Bij publicaties worden de scores ingedikt tot een twee- of driedeling. Voor de tweedeling 

geldt dat een score van 1 tot en met 6 overeen komt met "niet tevreden", een score van 7 tot 

en met 10 met "tevreden". Voor de driedeling geldt dat een score van 1 tot en met 4 overeen 

komt met "ontevreden", een score van 5 of 6 met "niet tevreden, niet ontevreden" en een 

score van 7 tot en met 10 met "tevreden". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

98 Weigert 

99 Weet niet 
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SSWAFLTevrGewicht 

Al dan niet tevreden zijn met gewicht, indikking. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

tevreden bent u op een schaal van 1 tot en met 10 met uw gewicht? Een 1 staat voor volledig 

ontevreden en een 10 voor volledig tevreden.". 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een afgeleide variabele. Deze afleiding is een indikking van de variabele 

SSWVRGTevrGewicht. Bij een score van 1 tot en met 4 krijgt deze afgeleide variabele 

waarde 3 (niet tevreden), bij een score van 5 of 6 een waarde 2 (niet tevreden, niet 

ontevreden) en bij een score van 7 tot en met 10 krijgt deze afgeleide variabele de waarde 1 

(tevreden). Onbekenden worden overgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel tevreden 

2 Niet tevreden, niet ontevreden 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

3 Niet tevreden 

SSWVRGSporten 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Hoe 

vaak sport u gemiddeld? Denksporten zoals schaken, dammen en kaarten moet u niet 

meetellen.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Gezondheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan volgen er nu vragen over uw gezondheid en leefstijl.". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Dagelijks 

2 Minstens 1x per week, maar niet dagelijks 

3 Minstens 1x per maand, maar niet wekelijks 

4 Minder dan 1x per maand 

5 Zelden of nooit 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWVRGLangdAandoening 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 

maanden of langer.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Screening SCP" en heeft geen introtekst. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing (vraag pas in B-versie toegevoegd) 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGBeperking  

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "In 

welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid beperkt in activiteiten die 

mensen gewoonlijk doen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Screening SCP" en heeft geen introtekst. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ernstig beperkt 

2 Wel beperkt, maar niet ernstig 

3 Helemaal niet beperkt 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGTraplopen 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Sommige mensen hebben moeite met het uitvoeren van bepaalde handelingen, bijvoorbeeld 

de trap op- en aflopen. Kunt u dit zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, alleen 

met hulp van anderen of zelfs niet met hulp van anderen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Screening SCP" en heeft geen introtekst. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Zonder moeite 

2 Met enige moeite 

3 Met grote moeite 

4 Alleen met hulp van anderen 

5 Zelfs niet met hulp van anderen 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLMateBelemmerd 

Definitie  

Afleiding die aangeeft in welke mate iemand belemmerd is in activiteiten als gevolg van 

gezondheidsproblemen of ouderdom. 

Toelichting bij de definitie  

Respondenten die aangeven niet beperkt te zijn en zonder moeite kunnen traplopen, zijn niet 

belemmerd. Respondenten die aangeven dat zij niet ernstig beperkt zijn en zonder moeite of 

met enige moeite trap kunnen lopen zijn licht belemmerd. Ook respondenten die aangeven 

niet beperkt te zijn en met enige moeite trap kunnen lopen zijn licht belemmerd. 

Respondenten die aangeven ernstig beperkt te zijn, zijn sterk belemmerd. Ook respondenten 

die aangeven niet (ernstig) beperkt te zijn maar wel grote moeite hebben met traplopen, hier 

hulp bij nodig hebben ofwel dit zelfs niet met hulp kunnen, zijn sterk belemmerd. Dit is de 

definitie van de mate van belemmering volgens SCP-criteria. 

Toelichting bij het gebruik  

Respondenten die jonger zijn dan 18 jaar krijgen automatisch code 1 (niet belemmerd). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Niet belemmerd 

2 Licht belemmerd 

3 Sterk belemmerd 

SSWVRGPraten 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Er 

zijn mensen met wie ik kan goed praten.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Eenzaamheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan gaan we nu wat dieper in op sociale contacten. Wilt u van de volgende uitspraken 

aangeven of deze op u van toepassing zijn? U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee.". 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over eenzaamheid zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

eenzaamheid wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Soms 

3 Nee 

7 Niet van toepassing (split half) 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWVRGIsoleerd 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Ik 

voel me van andere mensen geïsoleerd.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Eenzaamheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan gaan we nu wat dieper in op sociale contacten. Wilt u van de volgende uitspraken 

aangeven of deze op u van toepassing zijn? U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over eenzaamheid zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

eenzaamheid wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWVRGTerecht 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Er 

zijn mensen bij wie ik terecht kan.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Eenzaamheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan gaan we nu wat dieper in op sociale contacten. Wilt u van de volgende uitspraken 

aangeven of deze op u van toepassing zijn? U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over eenzaamheid zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

eenzaamheid wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 
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SSWVRGBegrijp 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Er 

zijn mensen die me echt begrijpen.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Eenzaamheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan gaan we nu wat dieper in op sociale contacten. Wilt u van de volgende uitspraken 

aangeven of deze op u van toepassing zijn? U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over eenzaamheid zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

eenzaamheid wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWVRGVrindgrp 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Ik 

maak deel uit van een groep vrienden.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Eenzaamheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan gaan we nu wat dieper in op sociale contacten. Wilt u van de volgende uitspraken 

aangeven of deze op u van toepassing zijn? U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over eenzaamheid zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

eenzaamheid wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWVRGSocicont 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Mijn 

sociale contacten zijn oppervlakkig.". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Eenzaamheid". De introtekst luidt als volgt: 

"Dan gaan we nu wat dieper in op sociale contacten. Wilt u van de volgende uitspraken 

aangeven of deze op u van toepassing zijn? U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee.". 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over eenzaamheid zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

eenzaamheid wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SWWAFLKlusPart 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij de partner onbetaald terecht zou kunnen voor hulp 

bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een ladder vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 

iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWAFLKlusGezin 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij andere gezins- of familieleden onbetaald terecht 

zou kunnen voor hulp bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een 

ladder vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 

iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 
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SSWAFLKlusVriend 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een vriend of vriendin onbetaald terecht zou 

kunnen voor hulp bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een 

ladder vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 

iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWAFLKlusBuur 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een buurman of buurvrouw onbetaald terecht zou 

kunnen voor hulp bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een 

ladder vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 

iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWAFLKlusKennis 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een kennis onbetaald terecht zou kunnen voor hulp 

bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een ladder vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 
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iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWAFLKlusAnder 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij iemand anders onbetaald terecht zou kunnen voor 

hulp bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een ladder 

vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 

iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWAFLKlusNiemand 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij niemand onbetaald terecht zou kunnen voor hulp 

bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een ladder vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 

iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 
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SSWAFLKlusNiet 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon nooit hulp zou vragen bij klusjes in en om het huis, 

zoals helpen tillen, iets ophangen of een ladder vasthouden. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, 

iets ophangen of een ladder vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor onbetaald terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWVRGPraten. 

SSWVRGKlusWie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bij 

wie zou u als eerste aankloppen voor hulp bij klusjes in en om het huis?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Hulpbronnen". De introtekst luidt als volgt: 

"De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en andere bekenden.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Partner 

2 Familie 

3 Vriend 

4 Buren 

5 Kennis 

6 Ander 

8 Weigert 

9 Weet niet 

7 Niet van toepassing (split half) 
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SSWAFLOppasPart 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij de partner gratis terecht zou kunnen om op het huis 

te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld bij vakantie. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel 

2 Niet 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLOppasGezin 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij andere gezins- of familieleden gratis terecht zou 

kunnen om op het huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, 

bijvoorbeeld bij vakantie. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLOppasPart. 
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SSWAFLOppasVriend 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een vriend of vriendin gratis terecht zou kunnen om 

op het huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld bij 

vakantie. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLOppasPart. 

SSWAFLOppasBuur 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een buurman of buurvrouw gratis terecht zou 

kunnen om op het huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, 

bijvoorbeeld bij vakantie. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLOppasPart. 

SSWAFLOppasKennis 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een kennis gratis terecht zou kunnen om op het 

huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld bij vakantie. 
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Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLOppasPart. 

SSWAFLOppasAnder 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij iemand anders gratis terecht zou kunnen om op het 

huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld bij vakantie. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLOppasPart. 

SSWAFLOppasNiemand 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij niemand gratis terecht zou kunnen om op het huis 

te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld bij vakantie. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLOppasPart. 

SSWAFLOppasNiet 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon nooit iemand zou vragen om op het huis te passen, 

planten water te geven of huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld bij vakantie. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te 

geven of uw huisdieren te verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw 

familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLOppasPart. 

SSWVRGOppasWie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bij 

wie zou u als eerste aankloppen om op uw huis te passen?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Hulpbronnen". De introtekst luidt als volgt: 

"De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en andere bekenden.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Partner 

2 Familie 

3 Vriend 

4 Buren 
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Waarde Label (vervolg) 

5 Kennis 

6 Ander 

8 Weigert 

9 Weet niet 

7 Niet van toepassing (split half) 

SSWAFLPraatPart 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij de partner gratis terecht zou kunnen om te praten 

over persoonlijke problemen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel 

2 Niet 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLPraatGezin 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij andere gezins- of familieleden gratis terecht zou 

kunnen om te praten over persoonlijke problemen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLPraatPart. 
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SSWAFLPraatVriend 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een vriend of vriendin gratis terecht zou kunnen om 

te praten over persoonlijke problemen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLPraatPart. 

SSWAFLPraatBuur 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een buurman of buurvrouw gratis terecht zou 

kunnen om te praten over persoonlijke problemen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLPraatPart. 

SSWAFLPraatKennis 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een kennis gratis terecht zou kunnen om te praten 

over persoonlijke problemen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLPraatPart. 

SSWAFLPraatAnder 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij iemand anders gratis terecht zou kunnen om te 

praten over persoonlijke problemen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLPraatPart. 

SSWAFLPraatNiemand 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij niemand gratis terecht zou kunnen om te praten 

over persoonlijke problemen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLPraatPart. 

SSWAFLPraatNiet 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon nooit iemand zou vragen om te praten over 

persoonlijke problemen. 
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Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. 

Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLPraatPart. 

SSWVRGPraatWie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bij 

wie zou u als eerste aankloppen om over persoonlijke problemen te praten?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Hulpbronnen". De introtekst luidt als volgt: 

"De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en andere bekenden.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Partner 

2 Familie 

3 Vriend 

4 Buren 

5 Kennis 

6 Ander 

8 Weigert 

9 Weet niet 

7 Niet van toepassing (split half) 

SSWAFLLenenPart 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon van de partner renteloos geld zou kunnen lenen voor 

noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 
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Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 

kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel 

2 Niet 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLLenenGezin 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon van andere gezins- of familieleden renteloos geld zou 

kunnen lenen voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 

kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLLenenPart. 

SSWAFLLenenVriend 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon van een vriend of vriendin renteloos geld zou kunnen 

lenen voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 
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kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLLenenPart. 

SSWAFLLenenBuur 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon van een buurman of buurvrouw renteloos geld zou 

kunnen lenen voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 

kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLLenenPart. 

SSWAFLLenenKennis 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon van een kennis renteloos geld zou kunnen lenen voor 

noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 

kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLLenenPart. 
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SSWAFLLenenAnder 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon van iemand anders renteloos geld zou kunnen lenen 

voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 

kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLLenenPart. 

SSWAFLLenenNiemand 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon van niemand renteloos geld zou kunnen lenen voor 

noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 

kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLLenenPart. 

SSWAFLLenenNiet 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon nooit iemand zou vragen voor het lenen van geld voor 

noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of 

kleding. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen 

lenen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLLenenPart. 

SSWVRGLenenWie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bij 

wie zou u hiervoor als eerste aankloppen om geld te lenen voor noodzakelijke uitgaven?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Hulpbronnen". De introtekst luidt als volgt: 

"De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en andere bekenden.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Partner 

2 Familie 

3 Vriend 

4 Buren 

5 Kennis 

6 Ander 

8 Weigert 

9 Weet niet 

7 Niet van toepassing (split half) 

SSWAFLAdviesGldPart 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij de partner gratis terecht zou kunnen voor advies 

over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen of leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst  

Waarde Label 

1 Wel 

2 Niet 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

202. SSWAFLAdviesGldGezin 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij andere gezins- of familieleden gratis terecht zou 

kunnen voor advies over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen 

of leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLAdviesGldPart. 

SSWAFLAdviesGldVriend 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een vriend of vriendin gratis terecht zou kunnen 

voor advies over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen of 

leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLAdviesGldPart. 

SSWAFLAdviesGldBuur 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een buurman of buurvrouw gratis terecht zou 

kunnen voor advies over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen 

of leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLAdviesGldPart. 

SSWAFLAdviesGldKennis 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij een kennis gratis terecht zou kunnen voor advies 

over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen of leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLAdviesGldPart. 
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SSWAFLAdviesGldAnder 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij iemand anders gratis terecht zou kunnen voor 

advies over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen of leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLAdviesGldPart. 

SSWAFLAdviesGldNiemand 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon bij niemand gratis terecht zou kunnen voor advies over 

geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen of leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLAdviesGldPart. 

SSWAFLAdviesGldNiet 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon nooit iemand zou vragen voor advies over geldzaken, 

bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen of leningen. 

Toelichting bij de definitie  

De vraagtekst luidt: "De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en 

andere bekenden. Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, 

een hypotheek, pensioen of leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 

hiervoor gratis terecht kunnen?". Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
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Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst, idem als bij de variabele SSWAFLAdviesGldPart. 

SSWVRGAdviesGldWie 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bij 

wie zou u als eerste aankloppen voor advies over geldzaken?". 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is onderdeel van het vragenblok "Hulpbronnen". De introtekst luidt als volgt: 

"De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en andere bekenden.". 

Toelichting bij het gebruik  

De vragen over hulpbronnen zijn slechts aan ongeveer de helft van de respondenten gesteld 

(split-half). Indien de variabele SSWENQVariantCode gelijk is aan 2 zijn de vragen over 

hulpbronnen wel gesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Partner 

2 Familie 

3 Vriend 

4 Buren 

5 Kennis 

6 Ander 

8 Weigert 

9 Weet niet 

7 Niet van toepassing (split half) 

SSWHHBPLHH1 t/m SSWHHBPLHH8 

Plaats in het huishouden van persoon 1 t/m persoon 8. 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van 

de referentiepersoon van een huishouden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 1-Pers. huishoudkern (AantalPP >= 2) 

3 Lid huishoudkern = echtpaar 

4 Lid huishoudkern = vaste partners 

5 Kind (van huishoudkern) 

6 Vader / Moeder 

7 Schoonvader / Schoonmoeder 

8 Broer / Zus 

9 Schoonbroer / Schoonzus 

10 Schoonzoon / Schoondochter 

11 Kleinkind 

12 Overig: Familie of schoonfamilie 

13 Overig: Geen familie of schoonfamilie 

97 Niet van toepassing 

98 Weigert 

99 Weet niet 

SSWHHBGeslacht1 t/m SSWHHBGeslacht8 

Geslacht van persoon 1 t/m 8. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWHHBGeboortedatum1 t/m SSWHHBGeboortedatum8 

Geboortedatum van persoon 1 t/m persoon 8. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarde heeft bijbehorende betekenis: 99999997 Niet van toepassing. 

SSWHHBLeeftijd1 t/m SSWHHBLeeftijd8  

Leeftijd op enquetedatum van persoon 1 t/m persoon8. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 
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Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarde heeft bijbehorende betekenis: 

997 Niet van toepassing 

SSWHHBBurgerlijkeStaat1 t/m SSWHHBBurgerlijkeStaat8 

Burgerlijke staat van persoon 1 t/m persoon 8. 

Definitie  

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het 

geregistreerd partnerschap. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) incl. geregistreerd 

partnerschap 2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwe/weduwnaar 

4 Nooit gehuwd geweest 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLRegelnummerOP 

Definitie  

Regelnummer van de onderzoekspersoon in de huishoudbox. 

SSWHHBAantalPersonen 

Definitie  

Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de 

huishoudensgrootte. 

Toelichting bij de definitie  

De volgende interviewerinstructie wordt gegeven: "Kinderen die elders op kamers wonen 

niet tot huishouden rekenen." 

SSWREGAantalPersonen 

Aantal personen in huishouden volgens het achtergrondbestand. 

Definitie  

Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de 

huishoudensgrootte. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarde heeft bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 

SSWREGPlaatsInHuishouden 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van 

de referentiepersoon van een huishouden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 in institutioneel HH 

1 Kind 

2 Alleenstaande 

3 Partner in Ongeh Stel z K 

4 Partner in Geh. Stel z K 

5 Partner in Ongeh Stel m K 

6 Partner in Geh. Stel m K 

7 Ouder in 1 ouder HH 

8 Referentie Pers. Ov. HH 

9 Overig lid HH 

10 Institutioneel HH 

97 Niet van toepassing 

SSWREGTypeHuishouden 

Definitie  

Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het 

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 Persoons HH 

2 Ongehuwd stel zonder kinderen 

3 Gehuwd stel zonder kinderen 

4 Ongehuwd stel met kinderen 

5 Gehuwd stel met kinderen 

6 Eénouder HH 

7 Overig of onbekend HH 

8 Institutioneel HH 

9 HH onbekend 

97 Niet van toepassing 

SSWAFLstplft 

Leeftijd van de onderzoekspersoon op basis van de geboortedatum uit het naw-blok 

(steekproef). 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

 

SSWAFLstpgsl 

Geslacht van de onderzoekspersoon op basis van de gegevens uit het naw-blok (steekproef). 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLstpburgst 

Burgerlijke staat van de onderzoekspersoon op basis van de gegevens uit het naw-blok 

(steekproef). 

Definitie  

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het 

geregistreerd partnerschap. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) incl. geregistreerd 

partnerschap 2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwe/weduwnaar 

4 Nooit gehuwd geweest 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLagposhh 

Plaats in het huishouden van de onderzoekspersoon op basis van de gegevens uit het naw-

blok (steekproef). 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van 

de referentiepersoon van een huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Lid paar zonder kinderen 

3 Lid paar met kinderen 

4 Alleenstaande ouder 

5 Thuiswonend kind 

6 Overig 

9 Onbekend, institutioneel 

SSWAFLaghhgr 

Aantal personen in het huishouden volgens het achtergrondbestand, indikking. 
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Definitie  

Code voor aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de 

huishoudensgrootte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een persoon 

2 Twee personen 

3 Drie personen 

4 Vier personen 

5 Vijf personen of meer 

9 Onbekend 

SSWAFLagsamhh 

Samenstelling van het huishouden volgens het achtergrondbestand, indikking. 

Definitie  

Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen 

binnen het huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eenpersoonshuishouden 

2 Paar zonder kinderen 

3 Paar met kinderen 

4 Eenoudergezin 

5 Overig 

6 Institutioneel huishouden 

9 Informatie ontbreekt 

SSWAFLagaantkind 

Aantal kinderen in het huishouden volgens het achtergrondbestand, indikking. 

Definitie  

Aantal kinderen in het huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen kinderen 

1 Een kind 

2 Twee kinderen 

3 Drie kinderen 

4 Vier kinderen 

5 Vijf kinderen of meer 

9 Onbekend 
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SSWAFLaglftjkind 

Leeftijd van jongste kind in het huishouden volgens het achtergrondbestand. 

Definitie  

Leeftijd van het jongste kind in het huishouden 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 

1 1 

2 2 

… … 

997 Geen kinderen in huishouden 

999 Onbekend 

SSWAFLaglftokind 

Leeftijd van oudste kind in het huishouden volgens het achtergrondbestand. 

Definitie  

Leeftijd van het oudste kind in het huishouden 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 

1 1 

2 2 

… … 

997 Geen kinderen in huishouden 

999 Onbekend 

SSWREGherk15 

Herkomstgroepering in 15 categoriën op basis van het achtergrondbestand. 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van 

zichzelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Nederland 

2 Suriname 

3 Turkije 

4 Marokko 

5 Nedl. Antillen 

6 Afrika 

7 Azie 
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Waarde Label (vervolg) 

8 Zuid Amerika 

9 europa exclusief 10-13 

10 Ex-Sovjetunie 

11 Spanje/Por/It/Griek 

12 Ex-Joegoslavie 

13 Ex-Tjechie,Albanie 

14 Overig West+japan/indonesia 

15 Overige buitenland 

SSWREGherk8 

Herkomstgroepering in 8 categoriën op basis van het achtergrondbestand. 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van 

zichzelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Autochtoon 

1 Marokko 

2 Turkije 

3 Suriname 

4 Ned. Antillen en Aruba 

5 Overige niet-westerse landen 

6 Overige westerse landen 

7 Onbekend 

SSWREGPERCBESTINKH 

Percentielgroepen besteedbaar huishoudensinkomen jaar t-1 (voorlopige cijfers). 

Definitie  

Weergegeven wordt de indeling in percentielgroepen van het besteedbaar 

huishoudensinkomen in het onderzoeksjaar. Voor de indeling in percentielgroepen zijn 

alleen huishoudens met inkomen gebruikt . Al deze huishoudens zijn ingedeeld in 100 even 

grote groepen. 

Toelichting bij de definitie  

Gegevens zijn ontleend aan het integrale inkomensregister. 

Toelichting bij het gebruik  

Waarde '999' betekent ' onbekend'. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

3 3 tot 4% 

4 4 tot 5% 

99 99 tot 100% 

999 Onbekend 

SSWREGPERCGESTINKH 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen jaar t-1 (voorlopige 

cijfers). 

Definitie  

Weergegeven wordt de indeling in percentielgroepen van het gestandaardiseerd 

huishoudensinkomen in het onderzoeksjaar. Voor de indeling in percentielgroepen zijn 

alleen huishoudens met inkomen gebruikt. Al deze huishoudens zijn ingedeeld in 100 even 

grote groepen. 

Toelichting bij de definitie  

Gegevens zijn ontleend aan het integrale inkomensregister. 

Toelichting bij het gebruik  

Waarde '999' betekent  'onbekend'. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

3 3 tot 4% 

4 4 tot 5% 

99 99 tot 100% 

999 Onbekend 

SSWAFLprovplus 

Definitie  

Indeling in provincies, waarbij de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den 

Haag) apart worden benoemd. 

Codelijst 

Waarde Label 

20 Groningen 

21 Friesland 

22 Drenthe 

23 Overijssel 
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Waarde Label (vervolg) 

24 Flevoland 

25 Gelderland 

26 Utrecht (PV) 

27 Noord-Holland 

28 Zuid-Holland 

29 Zeeland 

30 Noord-Brabant 

31 Limburg 

32 Amsterdam 

33 Rotterdam 

34 Den Haag 

35 Utrecht (GM) 

99 Onbekend 

SSWBASSBI2008 

SBI 2008 code (bedrijven). 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling die vanaf 2008 door het CBS 

wordt gebruikt. 

De codes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden in 

\8_Utilities\Code_Listings\ Bedrijfsindelingen\sbi2008. 

Waarde '99999997' betekent 'Niet van toepassing'. 

SSWBASISCOcode 

Definitie  

Codering voor beroep, volgens de International Standard Classification of Occupations 

(ISCO) 

Waarde '99999997' betekent 'Niet van toepassing'. 

SSWBASActOpl 

Huidige opleiding. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Volgt 

u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander opleidingsinstituut of 

op uw werk?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Op het moment niet, maar onderzoekspersoon heeft pas een 

opleiding afgerond of beëindigd en gaat na de vakantie beginnen 

aan een nieuwe 
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SSWAFLUrTot 

Afleiding werk van 12 uur of meer per week. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

Hoeveel uren werkt u in totaal gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet 

meegerekend? 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele is een indikking van de antwoorden op de vraag uit de vragenlijst. 

Gemiddelde arbeidsduur per week van een persoon, exclusief overuren en onbetaalde uren, 

indikking. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werkt 12 uur of meer 

2 Werkt minder dan 12 uur 

3 Werkt niet 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWBASUrTot 

Gemiddelde arbeidsduur per week van een persoon, exclusief overuren en onbetaalde uren. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

Hoeveel uren werkt u in totaal gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet 

meegerekend? 

Toelichting bij de definitie  

Aantal uren afgerond op eenheden met een maximum van 95 uren. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 97 betekent "Niet van toepassing". 

SSWBASUrschat 

Gemiddelde arbeidsduur per week van een persoon in categorieën, exclusief overuren en 

onbetaalde uren. (doorvraag). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Om 

hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 

Toelichting bij de definitie  

Indien persoon geen gemiddeld aantal uren kan noemen, worden enkele categorieën 

voorgelegd. Antwoorden is verplicht. De uren zijn eventueel geschat door de enquêteur. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 4 uur of minder per week, 

2 5 t/m 11 uur, 

3 12 t/m 29 uur, 

4 of om 30 uur of meer per week? 

7 Niet van toepassing 

SSWBASWilWerk 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Zou u 

op dit moment betaald werk willen hebben (eventueel voor 12 uur of meer per week), al dan 

niet in een nieuwe werkkring? Ook werk van één uur per week en werk voor een korte 

periode telt mee.". 

Toelichting bij de definitie  

Personen die wel werkzaam zijn, maar minder dan 12 uur per week werken wordt in deze 

vraag gevraagd naar of ze al dan niet 12 uur of meer per week willen werken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Reeds gevonden 

4 Wil wel maar kan niet 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWBASBedrPrak 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Bent 

u werkzaam in het bedrijf of in de praktijk van uzelf, uw partner, uw ouders of 

schoonouders?". 

Toelichting bij de definitie  

Indien de persoon firmant, maat of beherend vennoot is in de betreffende werkkring wordt 

dit gezien als werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eigen 

2 Partner 

3 Ouders 

4 N.v.t. (geen van deze) 

7 Niet van toepassing 
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SSWBASLeiding 

Definitie  

Of een persoon in zijn of haar beroep of functie leiding geeft aan medewerkers of personeel. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWBASNLeidW 

Indicatie van het aantal personen waar leiding aan gegeven wordt. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Aan 

hoeveel personen?" en is een vervolgvraag op de vraag "Geeft u in uw beroep of functie 

leiding aan medewerkers of personeel?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 tot en met 4 

2 5 tot en met 9 

3 10 tot en met 19 

4 20 tot en met 49 

5 50 tot en met 99 

6 100 of meer 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWBASUitsLeid 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Geeft 

u uitsluitend leiding, of verricht u daarnaast ook dezelfde werkzaamheden als het personeel 

of de medewerkers waaraan u leiding geeft?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geeft uitsluitend leiding 

2 Naast leiding geven dezelfde werkzaamheden als 

personeel/medewerkers 7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWBASDeelLeid 

Indicatie voor de activiteit waaruit het grootste deel van de werkzaamheden bestaat. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: 

"Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Leiding geven 

2 Andere werkzaamheden 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWBASPersBeleid 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken zoals het aannemen van 

personeel of het geven van een loonsverhoging?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWBASStratBeleid 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel- of strategisch 

beleid van de organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan?". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 
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SSWAFLWerken 

Persoon is werkzaam of niet. 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of iemand werkzaam is of niet, ongeacht het aantal uren dat gewerkt 

wordt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Persoon is werkzaam (ongeacht aantal uren) 

2 Persoon is niet werkzaam 

7 N.v.t. (< 15 jaar) 

SSWAFLStartWrk 

Definitie 

Afleiding die aangeeft op welke termijn iemand beschikbaar is om te werken.  

Codelijst 

Waarde Label 

1 Binnen twee weken beschikbaar 

2 Vanaf twee weken tot drie maanden beschikbaar 

3 Vanaf drie maanden tot zes maanden beschikbaar 

4 Vanaf zes maanden of later beschikbaar 

7 Niet van toepassing 

8 Weigert 

9 Weet niet 

SSWAFLZoekenBasis 

Zoekactiviteiten. 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of iemand de afgelopen tijd gezocht heeft naar werk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 afgelopen vier weken gezocht 

2 afgelopen vier weken niet gezocht (wel afgelopen half jaar), in 

afwachting sollicitatie 3 afgelopen vier weken niet gezocht 

7 niet van toepassing 

SSWAFLAfronden 

Definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Afronden huidige werkkring 

2 Afronden vrijwilligerswerk 

3 Afronden opleiding of studie 

4 Regelen kinderopvang 

5 I.v.m. ziekte 

6 I.v.m. vakantie 

7 I.v.m. persoonlijke omstandigheden 

8 Overige redenen 

97 Niet van toepassing 

SSWAFLWil12Uur 

Definitie  

Afleiding die aangeeft of iemand wil werken. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Persoon wil niet werken / wil werken, maar kan niet werken 

2 Persoon wil minder dan 12 uur per week werken / wil wel 12 uur 

of meer per week werken, maar kan niet werken voor 12 uur 3 Persoon wil 12 uur of meer per week werken 

4 Persoon heeft werk gevonden van 12 uur of meer per week 

7 Niet van toepassing 

 

 

 


