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Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

1.0

21-05-2019

1.1

29-05-2019

1.2
1.3

04-06-2019
11-07-2019

Verwijderde variabelen:
Werkomstandigheden:
Aandacht_d, creati_a t/m creati_c, Innov_a t/m Innov_d, Tech_Elek, Tech_Digi,
Tech_Robo, Werktempo
Klanten en collega’s:
ContDirect, ContDigi, BuitWerkBer, Conflict, Conflict_a t/m Conflict_c
Beroepsziekten: heel blok verwijderd
Uw Gezondheid:
vertrouwpers, VP_intExt
Functioneren en Inzetbaarheid:
Presteer, Presteer_a t/m Presteer_c, Tech, Nodig, Nodig_a
Werk en Thuis:
HHZTaak
Opleiding en Ontwikkeling:
KwaVer, KwaVer_a t/m KwaVer_c
Toegevoegde variabelen:
Klanten en collega’s:
Discrim, DiscrimA
Veiligheidscultuur: heel blok toegevoegd
Uw Gezondheid:
GrpBeweging, Beweging_a t/m Beweging_f, Aanpas, HoeCont, SecOpin
Chronische Ziekte of Aandoening: heel blok toegevoegd
Arbeidsvoorwaarden:
AVBelang, AVBelang_a t/m AVBelang_p, Zachte Controle
Werk en Thuis:
Intro
Uw Verdere Loopbaan:
OmstWil, OmstWilA, OmstStaat, OmstStaatA
Overige wijzigingen:
Arbeidsongevallen: route op pag. 25 aangepast (VerwHoofd t/m Specfys) en route op
IntroArray3 aangepast.
Toegevoegde variabelen:
Werkomstandigheden:
GrpZittend, ZitWerk, ZitWWV, ZitVT
Overige wijzigingen:
Arbeidsvoorwaarden: tevredenheidsvragen eerst stellen, dan vragen belang.
Uw Gezondheid: SecOpin: weleens weggehaald.
Uw Gezondheid: HoeCont weggehaald, BehoefSO toegevoegd.
Routeschema: Blokkenschema ge-update.
Routeschema: GrpZittend, ZitWerk, ZitWWV, ZitVT toegevoegd.
Werkomstandigheden: De array van FreqGev is weggehaald. Dit zijn nu losse
vraagitems.
Introscherm: ge-update
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Vragenlijstinstellingen
*Algemeen
Naam CAWI
Header CAWI
Attributen
Knoppen CAWI
Bibliotheken

NEA19
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
NODK, RF, NO EMPTY
<vorige><volgende>
GenTypes (Opzoekbestanden), Woonplaatsen_2019

*Tijdmeting (Blok Tijdmeting)
StartTijd / StartDatum
EindTijd / EindDatum

Bij beantwoorden variabele CtrlPG.CtrlGBA
Bij beantwoorden variabele Incent.Meeloten

*Tekstimputaties standaardblokken
Onderstaande teksten kunnen per onderzoek worden aangepast. De vraagtekst kan dan toch
onderzoeksspecifiek worden gemaakt terwijl het standaard blok niet hoeft te worden aangepast.
Blok

Tekst

CAWI

Controle
Persoonsgegevens

<IntroCtrlPG>

Incentive

<IntroIncentive>

Bedankt dat u mee wilt werken aan de
Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden.
($1: Omdat u niet werkzaam bent als
werknemer zijn dit alle vragen voor u.
$2: Dit waren alle vragen.)
VVV-bonnen ter waarde van 250 euro

<Prijs1>
(= uitgebreid,
algemeen)
<Prijs2>
(= kort
algemeen)
<Prijs3>
(= kort,
specifiek)
<Prijs4>
(= zonder
lidwoord)

de VVV-bonnen

de VVV-bonnen

VVV-bonnen
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$1 = BetWerk.BetWrkNu
= [Nee]
$2 = <> $1
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Stuurinformatie
Sommige variabelen waarvan de vragenlijst gebruikt maakt, komen uit de steekproef.
Het gaat om de volgende variabelen:
Variabele
Sleutel
Main.NAW.SteekproefEenheidID
Main.NAW.ReferentiePeriodeJaar
Main.NAW.Voorletters
Main.NAW.Naam
Main.NAW.Geb_datum
Main.NAW.Geslacht

Toekenning
Gebruikersnaam
EenheidID
Referentiejaar
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht

Bron
SCM
STP
ENQ
EAB
EAB
EAB
EAB

Main.NAW.SE_BurgStaat

Burgerlijke Staat

STP

Main.Stuur.SE_Winnaar

Winnaar

STP

Main.Stuur.SE_Groep

DGA ja of nee?

STP
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Waarden in vragenlijst
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
M = Man
V = Vrouw
1 = NooitGeh
2 = Gehuwd
3 = WeduwSt
4 = Gescheid
5 = Partnerschap
6 = Partner v.u. Weduw
7 = Partner v.u. scheiding
1 = Ja
0 = Nee
1 = Ja
0 = Nee

Imputaties, Types en Verwijzingen
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Imputaties, Types en Verwijzingen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig
worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst
hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.
1. Imputaties
$W
$T
$P

Mode = CAWI
Mode = CATI
Mode = CAPI

$A
$B
$C

Persoon beantwoordt zelf de vragen
Proxy beantwoording, OP is een man
Proxy beantwoording, OP is een vrouw

2. Types
TVoorlett
String[10]
TAchterNa
String[40]
TStraat
String[30]
THuisNr
String[5]
THuisNrTv
String[7]
TPostcode
String[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters}
TWoonPlts
String[40]
TTelnr
String[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response}
TJaNee
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

TJaar
[1900..2030]
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TMaand
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

[Jan]
[Febr]
[Maart]
[April]
[Mei]
[Juni]
[Juli]
[Aug]
[Sept]
[Okt]
[Nov]
[Dec]

TUur
[0..95]
TPeriode
1. Per week
2. Per maand
3. Per jaar
4. Lesuren per week

[Week]
[Maand]
[Jaar]
[Les]

TVaak
1. Ja, vaak
2. Ja, soms
3. Nee

[Vaak]
[Soms]
[Nee]

TRegel
1. Ja, regelmatig
2. Ja, soms
3. Nee

[Regel]
[Soms]
[Nee]

TNooit
1. Nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd

[Nooit]
[Soms]
[Vaak]
[Altijd]

TEens
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Mee eens
4. Helemaal mee eens
5. N.v.t.

[HOneens]
[Oneens]
[Eens]
[HEens]
[NVT]
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TEens2
1. Helemaal niet mee eens
2. Niet mee eens
3. Mee eens
4. Helemaal mee eens

[HOneens]
[Oneens]
[Eens]
[HEens]

TEens3
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Niet mee eens
5. Helemaal niet mee eens

[HEens]
[Eens]
[Neutraal]
[Oneens]
[HOneens]

TNooit2
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag

[Nooit]
[EnkJaar]
[Mndlyks]
[EnkMnd]
[Wekelyks]
[EnkWeek]
[Daglyks]

TOntevr
1. Zeer ontevreden
2. Ontevreden
3. Niet ontevreden/niet tevreden
4. Tevreden
5. Zeer tevreden

[ZOntevr]
[Ontevr]
[Neutraal]
[Tevr]
[ZTevr]

TAODag
1. Onbekend
2. 1
3. 2
……
32. 31

[Onbekend]
[D1]
[D2]
[D31]

TAOMaand
1. Onbekend
2. Januari
3. Februari
……
13. December

[Onbekend]
[Januari]
[Februari]
[December]

TAOJaar
1. Onbekend
2. ($10: <NEAJaar + 1>
3. <NEAJaar>
4. <NEAJaar - 1>
5. Eerder

[Onbekend]
[JaarPlus1]
[JaarNu]
[JaarMin1]
[Eerder]
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TFreqGev
1. Bijna nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd

[Nooit]
[Soms]
[Vaak]
[Altijd]

3. Verwijzingen
RefDatum = startdatum (start.datestart) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer
overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefJaar = jaar startdatum (start.datestart.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefMaand = maand startdatum (start.datestart.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt
deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefDag = dag startdatum (start.datestart.day) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
Lft_OP = NAW_New.regel[1].Lft
NEAJaar = NAW.ReferentiePeriodeJaar
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NAW_NEW
* Dit is een algemeen blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden
weggeschreven.
* In de huishoudbox kunnen de gegevens van maximaal 8 personen worden weggeschreven. Deze worden
weggeschreven in de array ‘regel’. Als er geen huishoudbox in de vragenlijst is opgenomen (zoals in de NEA)
wordt alleen de eerste regel (Regel[1]) gevuld.
Regel[1..8].M_V
*Geslacht
1. Man
2. Vrouw
3. Overig

[Man]
[Vrouw]
[Overig]

NORF, EMPTY
Regel[1..8].Geboren
*Geboortedatum
Datetype[]
EMPTY
Regel[1..8].Lft
*Leeftijd
[0..125]
NORF, EMPTY
Regel[1..8].OP
*Is deze persoon geselecteerd als onderzoekspersoon? Zo ja, dan is de waarde [HierOP], zo niet dan is deze
variabele leeg.
1. HierOP
[HierOP]
NORF, EMPTY
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Introscherm CAWI
*Imputaties
Nr
$1
$2

Omschrijving
Personenvragenlijst
Bedrijfsvragenlijsten

Code
NVT
NVT

Nb: de kopjes op het introscherm zijn vetgedrukt, de tekst is niet vetgedrukt, de header is lichtblauw.
*Vraagteksten
{Header}Welkom bij de vragenlijst{/Header}
Bedankt dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.
($1: Het CBS is geïnteresseerd in uw mening en ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Twijfelt u over een antwoord? Kies dan het antwoord dat het beste bij u past.)
($2: Toelichtingen
De knop [?] betekent dat er extra uitleg is. Druk op deze knop als u de uitleg wil zien.)
($2: Opslaan
Gegevens worden alleen automatisch opgeslagen wanneer u tussen schermen bladert. Wanneer u langere tijd
werkt in één scherm, is het daarom raadzaam zelf de gegevens regelmatig op te slaan door rechtsboven in het
scherm op de knop ‘Opslaan’ te drukken.)
Opslaan en sluiten
U kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken met de knop ‘Opslaan en sluiten’. Uw eerder ingevulde
antwoorden blijven dan bewaard.
Heeft u nog vragen?
Bel ons gerust op (045) 570 6400 of mail naar contactcenter@cbs.nl.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Druk nu op ‘Volgende’ om de vragenlijst te starten.
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Blok Controle Persoonsgegevens
* Nb: gelijk aan standaardblok maar dan zonder Burgerlijke Staat en Naam
*Imputaties
Nr
$1

Omschrijving
OP = man

Code
NAW.Geslacht = [M]

$2

OP = vrouw

NAW.Geslacht = [V]

*Vraagteksten
{NewPage}
CtrlGBA
<IntroCtrlPG>1
Om goede statistieken te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u zelf de vragen invult.
De vragenlijst is bedoeld voor de ($1: man $2: vrouw) geboren op <NAW.Geb_datum>.
Kloppen deze gegevens?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Ja, gegevens kloppen
2. Nee, geslacht klopt niet
3. Nee, geboortedatum klopt niet

[Ja]
[Geslacht]
[GebDatum]

NORF
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Ja, gegevens kloppen’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.
{NewPage}
GBAFoutCAWI2
U heeft aangegeven dat geslacht én geboortedatum niet kloppen. In dat geval zijn dit alle vragen voor u.
Door op de knop ‘verzenden’ te drukken kunt u de vragenlijst terugsturen naar het CBS.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
{NewPage}
Geboren
Wat is uw geboortedatum?
(DD-MM-JJJJ)
[Datetype]

1
2

Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.
Bij deze vraag wordt de knop ‘volgende’ vervangen door ‘verzenden’.
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Harde Controle 3
De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
Harde Controle 4
De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas s.v.p. de geboortedatum aan.
Leeft
Wat is uw leeftijd?
[0..125]
NORF
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Blok Betaald werk
*Imputaties
Nr
$1

Omschrijving
OP is directeur-grootaandeelhouder

Code
Main.Stuur.SE_Groep = 1

*Vraagteksten
{NewPage}
BetWerkWn
Heeft u op dit moment betaald werk als werknemer?
Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee.
($1: Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een eigen bedrijf? Antwoord dan ‘ja’ op deze vraag.)
[TJaNee]
NORF
BetWrkNu
*Afleiding of OP betaald werk heeft of niet
[TJaNee]
NORF
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Module Onderwijs
De module onderwijs moet als geheel worden afgenomen. De module bestaat uit de volgende blokken:
- Blok Onderwijs
- Blok Actueel
- Blok Gevolgd
- Blok Buitenland en Basisonderwijs
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Onderwijs: Blok Onderwijs (SB)
*Imputaties
Nr
$1
$2
$3

Omschrijving
OP heeft betaald werk
OP is voor 1973 geboren (toen was er nog sprake
van lagere school)
OP is in of na 1973 geboren (basisschool)

Code
Betwerk.BetWrkNu <> [Nee]
(Referentiejaar – Lft_OP) < 1973
<> ($2)

*Vraagteksten
{NewPage}
IntroOnderw
De volgende vragen gaan over onderwijs.
We beginnen met opleidingen die ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment volgt en gaan daarna verder met
opleidingen die ($A: u $B: hij $C: zij) in het verleden (d.w.z. na de ($2: lagere school $3: basisschool)) heeft
gevolgd.
($T/$P: >>Toets <1>om verder te gaan.<< $W: >>Kies s.v.p. voor ‘verder’ om verder te gaan.<<)
1. Verder
[Verder]
NORF
{NewPage}
ActOpl
Volgt ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment een opleiding of cursus ?
($1: Ook opleidingen of cursussen op ($A: uw $B: zijn $C: haar) werk tellen mee.)
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Op het moment niet, maar ($A: ik heb $B: hij heeft $C: zij heeft) pas een opleiding
afgerond of beëindigd en ($A: ga $B/$C: gaat) na de vakantie beginnen aan een nieuwe
opleiding
[Tuss]
{NewPage}
ActODuur
Is de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?
>>Indien ($A: u $B: hij $C: zij) meerdere opleidingen/cursussen volgt en tenminste één duurt 6 maanden of
langer, kies dan voor ‘Ja, 6 maanden of langer’.<<
1. Ja, 6 maanden of langer
[Lang6mnd]
2. Nee, korter dan 6 maanden
[Kort6mnd]
NORF
Af4WkO
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd?
[TJaNee]
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{NewPage}
Af4WkODuur
Was de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?
>>Indien ($A: u $B: hij $C: zij) meerdere opleidingen/cursussen in de afgelopen 4 weken heeft gevolgd of
beëindigd en tenminste één duurde 6 maanden of langer, kies dan voor ‘Ja, 6 maanden of langer’.<<
1. Ja, 6 maanden of langer
[Lang6mnd]
2. Nee, korter dan 6 maanden
[Kort6mnd]
NORF
{NewPage}
Af4WkOLang
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in de afgelopen 4 weken misschien ook nog een opleiding of cursus beëindigd
waarvan de duur 6 maanden of langer was?
[TJaNee]
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Onderwijs: Blok Actueel (SB)
*Imputaties
Nr
$1
$2
$3
$4
$5

Omschrijving
OP volgt nu een opleiding van +6 maanden
OP heeft in de afgelopen 4 weken een opleiding
van +6 maanden gevolgd.
OP is jonger dan 14 jaar
OP heeft betaald werk
Op volgt een cursus

Code
Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6Mnd]
Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Lang6Mnd]
Lft_OP < 14
Betwerk.BetWrkNu <> [Nee]
NivAct = [Cursus]

*Vraagteksten
{NewPage}
NivAct
Wat voor soort opleiding of cursus ($1: is $2: was) dit?
{Voorlees}
1. ($3: Basisonderwijs (ook speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor
slechthorenden etc.))
2. Praktijkonderwijs
3. Vmbo, lwoo, vso
4. Havo
5. Vwo, gymnasium, atheneum
6. Mbo (pdb, mba)
7. Hbo (associate degree)
8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek
9. Andere (bedrijfs)opleiding of cursus
{/Voorlees}

[Basis]
[Praktijk]
[VMBO]
[Havo]
[VWO]
[MBO]
[HBO]
[Univ]
[Cursus]

{NewPage}
SrtVMBO
Welke leerweg ($1: volgt $2: volgde) ($A: u $B: hij $C: zij)?
{Voorlees}
1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
2. De theoretische of gemengde leerweg
{/Voorlees}
SrtMBO
Op welk niveau ($1 volgt $2: volgde) ($A: u $B: hij $C: zij) deze opleiding?
{Voorlees}
1. Niveau 1
2. Niveau 2
3. Niveau 3
4. Niveau 4
5. Anders
{/Voorlees}
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[Basis]
[Theo]

[MBO1]
[MBO2]
[MBO3]
[MBO4]
[GeenDeze]
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BOLBBL
($1: Volgt $2: Volgde) ($A: u $B: hij $C: zij) de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de beroepsopleidende
leerweg (bol) of geen van deze?
>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<<
1. Beroepsbegeleidende leerweg
[BBL]
2. Beroepsopleidende leerweg
[BOL]
3. Geen van deze
[GeenDeze]
DuurHBO
Wat ($1: is $2: was) de duur van deze opleiding in jaren?
{Voorlees}
1. Korter dan 1 jaar
2. 1 – 1,5 jaar
3. 2 – 2,5 jaar
4. 3 jaar of langer
{/Voorlees}

[half1jr]
[tot2jr]
[tot3jr]
[lang3jr]

{NewPage}
SrtHBOKort
($1: Is $2: Was) dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-opleiding of een andere verkorte hboopleiding?
1. Hbo-master
[Master]
2. Associate degree
[AD]
3. Post-hbo-opleiding
[PostHBO]
4. Andere verkorte hbo-opleiding
[Anders]
SrtUniv
Wat voor soort opleiding ($1: is $2: was) dit?
{Voorlees}
1. De propedeuse
[Propod]
2. Een bachelor opleiding
[Bachelor]
3. Een master opleiding
[Master]
4. Een postdoctorale beroepsopleiding (bijv. voor arts, dierenarts, tandarts, apotheker) [PostBer]
5. Promotieonderzoek
[Promov]
6. Anders
[Overig]
{/Voorlees}
OplCursus
Welke opleiding of cursus ($1: volgt $2: volgde) ($A: u $B: hij $C: zij) dan?
>>Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren
opleiding.<<
{Voorlees}
1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal
[Inburger]
2. Een werkend leren opleiding
[BBL]
3. ($4: Een cursus of opleiding gegeven door of onder verantwoording
van het bedrijf of de instelling waar ($A: u $B: hij $C: zij) werkt)
[BdryfOpl]
4. Anders
[Andrs]
{/Voorlees}
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{NewPage}
KlasHavoVWO
In welke klas zit ($A: u $B: hij $C: zij)?
1. 1ste klas
2. 2de klas
3. 3de klas
4. 4de klas
5. 5de klas
6. ($6: 6de klas)
7. Niet van toepassing, volwassenenonderwijs of afstandsonderwijs

[Klas1]
[Klas2]
[Klas3]
[Klas4]
[Klas5]
[Klas6]
[NVT]

DiplomHavoVWO
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?
1. Ja, diploma
2. Geen diploma, maar wel één of meerdere deelcertificaten
3. Nee, geen diploma en geen deelcertificaten

[JaDiplom]
[JaDeelCer]
[Nee]

{NewPage}
Klas4
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ($A: bent u $B: is hij $C: is zij)
overgegaan naar de 4de klas?
[TJaNee]
Diplom
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor deze opleiding ($5: of cursus) het diploma behaald?
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<<
1. Ja
2. Nee
3. ($5: N.v.t., de opleiding of cursus werd niet afgesloten met een diploma)

[Ja]
[Nee]
[NVT]

{NewPage}
Afrond
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond?
[TJaNee]
Afl_RouteOG
*Moet OP nog vragen beantwoorden over de hoogste gevolgde of de hoogst behaalde opleiding?
1. Ja, maar alleen over de hoogst behaalde opleiding
[JaBehaald]
2. Ja, zowel over de hoogst gevolgde als de hoogst behaalde opleiding
[JaGevolgd]
3. Nee
[Nee]

21

Onderwijs: Blok Gevolgd (SB)

NEA-BON - 2019

Onderwijs: Blok Gevolgd (SB)
*Imputaties
Nr
$1
$2

Omschrijving
OP volgt nu een opleiding van +6 maanden
OP heeft in de afgelopen 4 weken een opleiding
van +6 maanden gevolgd.

Code
Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6Mnd]
Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Lang6Mnd] of
Onderw_Act_T.Af4WkOLang = [Ja]

$3

BuitLnd = [Beide]

$4
$5
$6
$7
$8

OP heeft opleidingen in Nederland en in het
buitenland gevolgd
Hoogst gevolgde opleiding = cursus
Hoogst gevolgde opleiding = havo
Hoogst gevolgde opleiding = vwo
Hoogst gevolgde opleiding = mavo
Hoogst gevolgde opleiding anders dan mavo

$11
$12

OP heeft lbo gevolgd
OP heeft vmbo gevolgd

[lbo] in NivGev
[vmbo] in NivGev

$13
$14
$15
$16
$17
$18
$19
$20

OP heeft mavo gevolgd
OP heeft havo gevolgd
OP heeft vwo gevolgd
OP heeft mbo gevolgd
OP heeft hbo gevolgd
OP heeft universiteit gevolgd
OP heeft cursus gevolgd
OP heeft vwo gevolgd, maar dit is niet de hoogst
gevolgde en niet de hoogst behaalde opleiding

$21

OP heeft havo gevolgd, maar dit is niet de hoogst
gevolgde en niet de hoogst behaalde opleiding (en
$20 geldt niet)
OP is 75 jaar of ouder
OP is voor 1973 geboren (toen was er nog sprake
van lagere school)
OP is in of na 1973 geboren (basisschool)
OP is voor 1984 geboren (leerlingwezen in MBO)

[mavo] in NivGev
[havo] in NivGev
[vwo] in NivGev
[mbo] in NivGev
[hbo] in NivGev
[univ] in NivGev
[cursus] in NivGev
[vwo] in NivGev en AFL_HgstNivGev <> [vwo] en
(AFL_HgstNivBeh < [vwo] of AFL_HgstNivBeh =
[Cursus]/[GeenDeze])
([havo] in NivGev en AFL_HgstNivGev <> [havo] en
(AFL_HgstNivBeh < [havo] of AFL_HgstNivBeh =
[Cursus]/[GeenDeze])) en <> ($20)
Lft_OP ≥ 75
(Referentiejaar – Lft_OP) < 1973

$22
$23
$24
$25

AFL_HgstNivGev = [Cursus]
AFL_HgstNivGev = [Havo]
AFL_HgstNivGev = [VWO]
AFL_HgstNivGev = [Mavo]
<> ($7)

*Vraagteksten
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{NewPage}
OplNaLO
($1: U heeft zojuist vragen beantwoord over de opleiding/cursus die ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment volgt.
Nu zouden we willen weten of ($A: u $B: hij $C: zij) in het verleden nog andere opleidingen heeft gevolgd.
$2: U heeft zojuist vragen beantwoord over de opleiding/cursus die ($A: u $B: hij $C: zij) in de afgelopen 4
weken heeft gevolgd. Nu zouden we willen weten of ($A: u $B: hij $C: zij) in het verleden nog andere
opleidingen heeft gevolgd.
$22: De volgende vragen gaan over onderwijs.)
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) na de ($23: lagere school $24: basisschool) ($1/$2: nog) één of meer ($1/$2: andere)
opleidingen gevolgd?
Dit kan de middelbare school zijn, een beroepsopleiding of een universitaire studie, maar het kan bijvoorbeeld
ook gaan om een bedrijfsopleiding of een cursus.
>>Het gaat hier alleen om opleidingen of cursussen die ($A: u $B: hij $C: zij) voor ten minste 6 maanden heeft
gevolgd.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee / n.v.t. (($23: lagere school $24: basisschool) niet of gedeeltelijk gevolgd)
[Nee]
{NewPage}
BuitLand
Was dit in Nederland, in het buitenland of beide?
>>Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals Suriname of de Nederlandse Antillen, gelden
als opleidingen gevolgd in Nederland.<<
1. Alleen in Nederland
[Ned]
2. Alleen in het buitenland
[BuitLnd]
3. Zowel in Nederland als in het buitenland
[Beide]
{NewPage}
NivGev
($3: De volgende vragen gaan over opleidingen of cursussen die ($A: u $B: hij $C: zij) geheel of gedeeltelijk in
Nederland heeft gevolgd.)
Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor 6 maanden of langer gevolgd?
($T/$P: >>) Graag alle gevolgde opleidingen/cursussen aanvinken! ($T/$P:<<)
SET[]
{Voorlees}
1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)
2. Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg)
3. Mavo (ulo, mulo)
4. Havo (mms)
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)
8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek
9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus
{/Voorlees}
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Afl_HgstNivGev
*Afleiding hoogst gevolgde opleiding
1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)
2. Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg)
3. Mavo (ulo, mulo)
4. Havo (mms)
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)
8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek
9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus

[LBO]
[VMBO]
[Mavo]
[Havo]
[VWO]
[MBO]
[HBO]
[Univ]
[Cursus]

{NewPage}
SrtLBO
Om welke opleiding ging het dan?
{Voorlees}
1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool
2. Praktijkonderwijs, avmb
3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs)
4. Een andere opleiding
{/Voorlees}

[LBO]
[Praktijk]
[VSO]
[Andrs]

SrtVMBO
De volgende vragen gaan over de laatste vmbo- of lwoo-opleiding die ($A: u $B: hij $C: zij) heeft gevolgd.
Welke leerweg had deze opleiding?
{Voorlees}
1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
2. De theoretische of gemengde leerweg
{/Voorlees}

[Basis]
[Theo]

SrtMBOG
De volgende vragen gaan over de laatste mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) die ($A:
u $B: hij $C: zij) heeft gevolgd.
Wat was dit voor opleiding?
{Voorlees}
1. ($25: Een mbo-opleiding volgens de oude structuur (tot 1998))
2. Een opleiding op niveau 1
3. Een opleiding op niveau 2
4. Een opleiding op niveau 3
5. Een opleiding op niveau 4
6. Geen van deze
{/Voorlees}
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[oudMBO]
[MBO1]
[MBO2]
[MBO3]
[MBO4]
[GeenDeze]
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{NewPage}
LeerlingW
Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel een combinatie van werken en leren?
[TJaNee]
BOLBBL
Volgde ($A: u $B: hij $C: zij) de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de beroepsopleidende leerweg (bol) of geen
van deze?
>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<<
1. Beroepsbegeleidende leerweg
[BBL]
2. Beroepsopleidende leerweg
[BOL]
3. Geen van deze
[GeenDeze]
DuurHBO
De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate degree) die ($A: u
$B: hij $C: zij) heeft gevolgd.
Wat was de duur van deze opleiding in jaren?
{Voorlees}
1. Korter dan 1 jaar
2. 1 – 1,5 jaar
3. 2 – 2,5 jaar
4. 3 jaar of langer
{/Voorlees}

[half1jr]
[tot2jr]
[tot3jr]
[lang3jr]

{NewPage}
SrtHBOKort
Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-opleiding of een andere verkorte hbo-opleiding?
1. Hbo-master
[Master]
2. Associate degree
[AD]
3. Post-hbo-opleiding
[PostHBO]
4. Andere verkorte hbo-opleiding
[Anders]
SrtUniv
De volgende vragen gaan over de laatste universitaire opleiding die ($A: u $B: hij $C: zij) heeft gevolgd.
Wat voor soort opleiding was dit?
{Voorlees}
1. De propedeuse
[Propod]
2. Een bachelor opleiding (of kandidaats)
[Bachelor]
3. Een master opleiding
[Master]
4. Doctoraal
[Doctoraal]
5. Een postdoctorale beroepsopleiding (bijv. voor arts, dierenarts, tandarts, apotheker) [PostBer]
6. Promotieonderzoek
[Promov]
7. Anders
[Overig]
{/Voorlees}

25

Onderwijs: Blok Gevolgd (SB)

NEA-BON - 2019

OplCursus
Welke opleiding of cursus heeft ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste gevolgd?
>> Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren
opleiding. <<
{Voorlees}
1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal
[Inburger]
2. Een werkend leren opleiding
[BBL]
3. Een cursus of opleiding gegeven door of onder verantwoording van
het bedrijf of de instelling waar ($A: u $B: hij $C: zij) werkt(e)
[BdryfOpl]
4. Anders
[Andrs]
{/Voorlees}
{NewPage}
DiplomHavoVWO
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) ($5: voor de havo (mms) $6: voor het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum))
het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?
1. Ja, diploma
[JaDiplom]
2. Geen diploma, maar wel één of meerdere deelcertificaten
[JaDeelCer]
3. Nee, geen diploma en geen deelcertificaten
[Nee]
{NewPage}
Klas4
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ($A: bent u $B: is hij $C: is zij)
overgegaan naar de 4de klas?
[TJaNee]
Diplom
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor ($7: de mavo (ulo, mulo) $8: deze opleiding) ($4: of cursus) het diploma
behaald?
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. ($4: N.v.t., de opleiding of cursus werd niet afgesloten met een diploma)
[NVT]
{NewPage}
Afrond
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond?
[TJaNee]

26

Onderwijs: Blok Gevolgd (SB)

NEA-BON - 2019

{NewPage}
NivBeh
Voor welke opleidingen ($19: of cursussen) ($19/$3: die ($A: u $B: hij $C: zij)) ($19: voor 6 maanden of langer)
($3: in Nederland) ($3/$19: heeft gevolgd,) heeft ($A: u $B: hij $C: zij) een diploma behaald?
($T/$P:>>) Graag alle opleidingen/cursussen waarvoor een diploma is behaald aanvinken!($T/$P:<<)
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<<
SET[]
{Voorlees}
1. ($11: Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool))
[LBO]
2. ($12: Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg))
[VMBO]
3. ($13: Mavo (ulo, mulo))
[Mavo]
4. ($14: Havo (mms))
[Havo]
5. ($15: Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum))
[VWO]
6. ($16: Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba))
[MBO]
7. ($17: Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree))
[HBO]
8. ($18: Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en
promotieonderzoek)
[Univ]
9. ($19: Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus))
[Cursus]
10. 10. Geen van deze
[GeenDeze]
{/Voorlees}
Harde Controle 1
Het antwoord “geen van deze” mag niet in combinatie met andere antwoorden gekozen worden.
Afl_HgstNivBeh
*Afleiding hoogst behaalde opleiding
1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)
2. Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg)
3. Mavo (ulo, mulo)
4. Havo (mms)
5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)
6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)
7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)
8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek
9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus
10. Geen van deze

[LBO]
[VMBO]
[Mavo]
[Havo]
[VWO]
[MBO]
[HBO]
[Univ]
[Cursus]
[GeenDeze]

{NewPage}
DeelCertBeh
($A: U $B: Hij $C: Zij) heeft ($20: het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) $21: de havo (mms)) gevolgd
maar hiervoor geen diploma behaald. Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) misschien wel één of meerdere
deelcertificaten behaald?
[TJaNee]
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{NewPage}
Klas4Beh
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ($A: bent u $B: is hij $C: is zij)
overgegaan naar de 4de klas?
[TJaNee]
{NewPage}
SrtLBOBeh
Om welke opleiding ging het dan?
{Voorlees}
1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool
2. Praktijkonderwijs, avmb
3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs)
4. Een andere opleiding
{/Voorlees}

[LBO]
[Praktijk]
[VSO]
[Andrs]

SrtVMBOBeh
De volgende vraag gaat over de vmbo- of lwoo-opleiding waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma
heeft behaald.
Welke leerweg had deze opleiding?
{Voorlees}
1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
2. De theoretische of gemengde leerweg
{/Voorlees}

[Basis]
[Theo]

SrtMBOGBeh
De volgende vragen gaan over de mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) waarvoor ($A:
u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma heeft behaald.
Wat was dit voor opleiding?
{Voorlees}
1. ($25: Een mbo-opleiding volgens de oude structuur (tot 1998))
2. Een opleiding op niveau 1
3. Een opleiding op niveau 2
4. Een opleiding op niveau 3
5. Een opleiding op niveau 4
6. Geen van deze
{/Voorlees}

[oudMBO]
[MBO1]
[MBO2]
[MBO3]
[MBO4]
[GeenDeze]

{NewPage}
LeerlingWBeh
Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel een combinatie van werken en leren?
[TJaNee]
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BOLBBLBeh
Volgde ($A: u $B: hij $C: zij) de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de beroepsopleidende leerweg (bol) of geen
van deze?
>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<<
1. Beroepsbegeleidende leerweg
[BBL]
2. Beroepsopleidende leerweg
[BOL]
3. Geen van deze
[GeenDeze]
DuurHBOBeh
De volgende vragen gaan over de hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate degree) waarvoor ($A: u
$B: hij $C: zij) als laatste een diploma heeft behaald.
Wat was de duur van deze opleiding in jaren?
{Voorlees}
1. Korter dan 1 jaar
2. 1 – 1,5 jaar
3. 2 – 2,5 jaar
4. 3 jaar of langer
{/Voorlees}

[half1jr]
[tot2jr]
[tot3jr]
[lang3jr]

{NewPage}
SrtHBOKortBeh
Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-opleiding of een andere verkorte hbo-opleiding?
1. Hbo-master
[Master]
2. Associate degree
[AD]
3. Post-hbo-opleiding
[PostHBO]
4. Andere verkorte hbo-opleiding
[Anders]
SrtUnivBeh
De volgende vragen gaan over de universitaire opleiding waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma
heeft behaald.
Wat voor soort opleiding was dit?
{Voorlees}
1. De propedeuse
[Propod]
2. Een bachelor opleiding (of kandidaats)
[Bachelor]
3. Een master opleiding
[Master]
4. Doctoraal
[Doctoral]
5. Een postdoctorale beroepsopleiding (bijv. voor arts, dierenarts, tandarts, apotheker) [PostBer]
6. Promotieonderzoek
[Promov]
7. Anders
[Overig]
{/Voorlees}
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OplCursusBeh
Voor welke opleiding of cursus heeft ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma behaald?
>>Indien het gaat om een combinatie inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren opleiding.<<
{Voorlees}
1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal
[Inburger]
2. Een werkend leren opleiding
[BBL]
3. Een cursus of opleiding gegeven door of onder verantwoording van
het bedrijf of de instelling waar ($A: u $B: hij $C: zij) werkt(e)
[BdryfOpl]
4. Anders
[Andrs]
{/Voorlees}
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Onderwijs: Blok Buitenland en Basisonderwijs (SB)
*Vraagteksten
{NewPage}
DiplomBL
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor ten minste één van de opleidingen of cursussen die ($A: u $B: hij $C: zij) in het
buitenland heeft gevolgd het diploma behaald?
>>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. N.v.t., de opleiding of cursus kende geen diploma
[NVT]
{NewPage}
AfgerondBL
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond?
[TJaNee]
{NewPage}
NivBehBL
De volgende vragen gaan over de laatste opleiding of cursus waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) in het buitenland
een diploma heeft behaald.
Als u deze opleiding of cursus zou vergelijken met Nederlandse opleidingen, welke Nederlandse opleiding lijkt er
dan het meeste op?
{Voorlees}
1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)
[LBO]
2. Vmbo, lwoo
[VMBO]
3. Mavo (ulo, mulo)
[Mavo]
4. Havo, vwo, gymnasium, atheneum (mms, hbs, lyceum)
[HavoVWO]
5. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)
[MBO]
6. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)
[HBO]
7. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek [Univ]
8. Geen van deze
[Cursus]
{/Voorlees}
{NewPage}
SrtUnivBL
Ging het om een bachelor opleiding, een master opleiding of geen van deze?
1. Bachelor
2. Master
3. Geen van deze
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[Bachelor]
[Master]
[GeenDeze]
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BasisOW
Hoeveel klassen of groepen van de lagere school of basisschool heeft ($A: u $B: hij $C: zij) met goed gevolg
doorlopen?
>>Het gaat ook om speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor slechthorende etc.<<
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf
[Vijf]
6. Zes
[Zes]
7. Zeven
[Zeven]
8. Acht of meer
[AchtPlus]
9. N.v.t., geen lagere school (in Nederland) gevolgd
[NVT]
KlasGroep
Waren dit klassen of groepen?
1. Klassen
2. Groepen

[Klassen]
[Groepen]
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Blok Dienstverband
*Imputaties
Nr
$1
$2
$3

Code
BijzCatWrk = [OprInvl]
BijzCatWrk = [Uitzend]
VastDnst = [Nee]/RF en <> ($1)/($2)

$4
$5
$6
$7
$8

Omschrijving
OP is werkzaam als oproepkracht/invalkracht
OP is werkzaam als uitzendkracht
OP heeft geen vast dienstverband (of onbekend)
maar is niet werkzaam als
oproepkracht/uitzendkracht
Uren in dienst per week opgegeven
Uren in dienst per maand opgegeven
Uren in dienst per jaar opgegeven
Uren in dienst in lesuren per week opgegeven
Gemiddeld aantal uren per week opgegeven

$9
$10

Gemiddeld aantal uren per maand opgegeven
Gemiddeld aantal uren per jaar opgegeven

HoevGem_Periode = [Maand]
HoevGem_Periode = [Jaar]

$11

Gemiddeld aantal uren in lesuren per week
opgegeven

HoevGem_Periode = [Les]

UrDnst_Periode = [Week]
UrDnst_Periode = [Maand]
UrDnst_Periode = [Jaar]
UrDnst_Periode = [Les]
HoevGem_Periode = [Week]

*Vraagteksten
{NewPage}
EenMeerB
De volgende vragen gaan over uw betaalde werkzaamheden.
Hebben uw betaalde werkzaamheden als werknemer betrekking op één baan of op meer dan één baan?
Ook banen met een klein aantal uren tellen mee.
1. Eén baan als werknemer
[Een]
2. Meerdere banen als werknemer
[Meer]
NORF
Zelfst
Bent u naast uw werk als werknemer ook werkzaam als zelfstandige?
>>* Bijvoorbeeld in een eigen bedrijf of als ZZP’er.
* Indien u bij uw eigen bedrijf op de loonlijst staat, vul dan ‘nee’ in.<<
[TJaNee]
NORF, EMPTY
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{NewPage}
RedMeerB
Wat is de belangrijkste reden dat u meerdere banen heeft?
1. De afwisseling in werkzaamheden of contacten
2. Meer uren kunnen maken om financieel rond te kunnen komen
3. Geld verdienen voor iets extra’s
4. Mezelf kunnen ontwikkelen op meerdere gebieden
5. Op de lange termijn aan het werk kunnen blijven
6. Om de zekerheid van inkomen (uit loondienst) te behouden
7. Anders

[Afwiss]
[Financ]
[GeldExtr]
[Ontwik]
[LangTerm]
[Zekerh]
[Anders]

NORF, EMPTY
RedMeerBA
Wat is dan de belangrijkste reden dat u meerdere banen heeft?
STRING [250]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Meer1Baan
U heeft aangegeven meerdere banen te hebben.
Vul de vragenlijst in voor de baan waar u als werknemer gemiddeld de meeste tijd aan besteedt!
{NewPage}
VastDnst
Bent u op dit moment in vaste dienst?
1. Ja
2. Nee
3. Deels vast, deels tijdelijk
4. N.v.t. (geen van deze)

[Ja]
[Nee]
[Deels]
[NVT]

{NewPage}
BijzCatWrk
Bent u werkzaam als oproepkracht of invalkracht, als uitzendkracht, via de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) of
Participatiewet of geen van deze?
1. Oproepkracht of invalkracht
[OprInvl]
2. Uitzendkracht
[Uitzend]
3. WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) of Participatiewet
[WSW]
4. Geen van deze
[NVT]
{NewPage}
Detacheer
Bent u door uw werkgever gedetacheerd naar één of meer andere bedrijven?
[TJaNee]
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{NewPage}
TijdVast
Is met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst komt?
1. Ja
2. Nee/niet van toepassing

[Ja]
[Nee]

{NewPage}
AfspDuur
Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf vastgestelde periode?
1. Ja, voor korter dan 1 maand
2. Ja, voor 1 tot 3 maanden
3. Ja, voor 3 tot 6 maanden
4. Ja, voor 6 maanden tot 1 jaar
5. Ja, voor 1 jaar of langer
6. Nee

[Ja]
[M_1tot3]
[M_3tot6]
[Lang6]
[Lang1Jr]
[Nee]

RedFlex
Wat is de belangrijkste reden waarom u op dit moment ($1: werkzaam bent als oproep/invalkracht? $2:
werkzaam bent als uitzendkracht? $3: geen vast dienstverband heeft?)
1. Ik heb behoefte aan flexibiliteit
[Flex]
2. Ik heb geen behoefte aan zekerheid
[GeenBeh]
3. Ik ben nieuw bij mijn huidige werkgever
[Nieuw]
4. Het lukt niet om een vaste baan te krijgen
[LuktNiet]
NORF, EMPTY
{NewPage}
VastUren
Bent u in dienst voor een vast aantal uren?
1. Ja
2. Nee
3. N.v.t., niet in dienst

[Ja]
[Nee]
[Nvt]
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{NewPage}
UrDnst_Uur , UrDnst_Periode
Voor hoeveel uur bent u in dienst?
>>U kunt zelf kiezen of u dit per week, per maand, per jaar of in lesuren per week wil opgeven. Als u het
antwoord niet precies weet, wilt u dan schatten. S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0…9995] uur

[TPeriode]

UrDnst_Periode: NORF, EMPTY
Harde Controle 1
U moet een keuze maken of dit per week, per maand, per jaar of in lesuren per week is.
Zachte Controle 1
U heeft aangegeven dat u voor <UrDnst_Uur> ($4: uur per week $5: uur per maand $6: uur per jaar $7: lesuren
per week) in dienst bent. Dit is meer dan gebruikelijk. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan het antwoord aan. Anders, kies voor ‘verder’.
HoevGem_Uur en HoevGem_Periode
Hoeveel uur werkt u gemiddeld?
>>U kunt zelf kiezen of u dit per week, per maand, per jaar of in lesuren per week wil opgeven.
Als u het antwoord niet precies weet, wilt u dan schatten. S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0…9995] uur

[TPeriode]

HoevGem_Periode: NORF, EMPTY
Harde Controle 2
U moet een keuze maken of dit per week, per maand, per jaar of in lesuren per week is.
Zachte Controle 2
U heeft aangegeven dat u gemiddeld <HoevGem_Uur> ($8: uur per week $9: uur per maand $10: uur per jaar
$11: lesuren per week) werkt. Dit is meer dan gebruikelijk. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan het antwoord aan. Anders, kies voor ‘verder’.
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HoevDagW
Op hoeveel dagen per week werkt u doorgaans?
>>M.a.w.: over hoeveel dagen worden de gewerkte uren per week verspreid?<<
[0…7] dagen per week
NORF, EMPTY
{NewPage}
PloegenD
Werkt u in ploegendienst of wisseldienst?
>>Met ploegendienst bedoelen we dat er gewerkt wordt in 2 of meer verschillende ploegen.<<
1. Ja, gewoonlijk
[JaGewoon]
2. Ja, soms
[JaSoms]
3. Nee
[Nee]
Oproep
Heeft u wel eens diensten waarbij u bereikbaar, beschikbaar of oproepbaar moet zijn?
[TRegel]
1. Ja, regelmatig
[Regel]
2. Ja, soms
[Soms]
3. Nee
[Nee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Afwijk
De volgende 4 vragen gaan over uw normale werktijden.
Overuren niet meerekenen.
Vragen Avond t/m Zondag in CAWI in een tabel weergeven.
Avond
Werkt u wel eens ’s avonds, dat wil zeggen tussen 7 uur ’s avonds en 12 uur ’s nachts?
Nacht
Werkt u wel eens ’s nachts, dat wil zeggen tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens?
Zaterdag
Werkt u wel eens op zaterdag?
Zondag
Werkt u wel eens op zondag?
1. Ja, regelmatig
[Regel]
2. Ja, soms
[Soms]
3. Nee
[Nee]
{NewPage}
Overwerk
Werkt u regelmatig of soms over?
[TRegel]
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{NewPage}
UurOver
Hoeveel overuren maakt u gemiddeld per week?
>>*Het gaat zowel om betaald als onbetaald overwerk.
*Reistijd niet meetellen, overwerk thuis wel meetellen.
* S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0…95] uur per week
NORF, EMPTY
{NewPage}
WaarWrk
Waar werkt u doorgaans voor uw werkgever?
1. Op mijn eigen woonadres
2. Op een vast adres van uw werkgever
3. Op verschillende plaatsen

[Woonadr]
[Vastadr]
[Verschil]

{NewPage}
ThuisWrk
Werkt u ook thuis voor uw werkgever?
1. Ja
2. Nee
3. Niet van toepassing, kan niet thuiswerken

[Ja]
[Nee]
[NVT]

{NewPage}
AantUurTW
Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week thuis voor uw werkgever?
>>S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0..95] uur per week
Telewerk
Werkt u wel eens vanuit huis of een andere locatie buiten uw bedrijf, via een verbinding met het netwerk van
uw bedrijf?
1. Nee
[Nee]
2. Ja, minder dan 4 uur per week
[Mind4]
3. Ja, 4 uur per week of meer
[Meer4]

38

Blok Dienstverband

NEA-BON - 2019

{NewPage}
SindsWjrWG
Sinds welk jaar werkt u bij uw huidige werkgever?
[TJaar]
Harde controle 3
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas s.v.p. uw antwoord aan.
Harde controle 4
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas s.v.p. uw antwoord aan.
SindsMndWG
En sinds welke maand?
>>Als u de maand niet precies weet, wilt u dan schatten?<<
[TMaand]
Harde controle 5
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas s.v.p. uw antwoord(en) aan.
Afl_SindsDat
*Sinds welke datum in huidige baan
Datetype[]
Afl_HoelanGel
*Globaal aantal dagen geleden aanvang huidige baan
[0..99999]
{NewPage}
SindsWjrF
Sinds welk jaar werkt u in uw huidige functie?
[TJaar]
Harde controle 6
Dit jaartal ligt in de toekomst, pas s.v.p. uw antwoord aan.
Harde controle 7
Dit jaartal ligt voor het geboortejaar, pas s.v.p. uw antwoord aan.
SindsMndF
En sinds welke maand?
>>Als u de maand niet precies weet, wilt u dan schatten?<<
[TMaand]
Harde controle 8
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst, pas s.v.p. uw antwoord(en) aan.
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Blok Bedrijf
*Imputaties
Nr
$1
$2
$4

$5
$6

Omschrijving
OP is gedetacheerd
OP is uitzendkracht
OP werkt korter dan 123 dagen (3 maanden) bij het
bedrijf en is niet werkzaam als
detacherings/uitzendkracht
Soort bedrijf = anders
Vragen over bedrijf zijn niet gesteld

Code
DienstV.Detacheer = [Ja]
DienstV.BijzCatWrk = [Uitzend]
<> ($1)/($2) en DienstV.AFL_HoeLangGel < 123

SrtBedr = [Andrs]
SrtBedr = empty

*Vraagteksten
{NewPage}
IntroDetach_NEA
($1/$2: De volgende vragen gaan over het bedrijf / de instelling waar u op dit moment naar ($1: gedetacheerd
$2: uitgezonden) bent.
>>Bij meerdere bedrijven / instellingen gaat het om het bedrijf / de instelling waarvoor u de meeste uren
werkt.<<)
($4: De volgende vragen gaan over het bedrijf / de instelling waar u op dit moment werkt.)
SrtBedr
Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het?
1. Productiebedrijf / Fabriek
2. Bouwbedrijf
3. Transport- of vervoersbedrijf
4. (Web)Winkel / Groothandel / Marktkraam
5. Horecagelegenheid
6. Gezondheids- of zorginstelling
7. Onderwijsinstelling
8. Overheidsinstelling
9. Financiële instelling
10. ICT-bedrijf
11. Particulier huishouden
12. Anders

[Prod]
[Bouw]
[Transp]
[Winkel]
[Horeca]
[Zorg]
[Onderw]
[Overh]
[Finan]
[ICT]
[PartHH]
[Andrs]

{NewPage}
ActProd
Wat voor (half)producten maakt het bedrijf?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. Bijv. metalen bouwmaterialen, elektrische
huishoudelijke apparaten, kinderkleding.<<
STRING[140]
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ActBouw
Om wat voor soort bouwbedrijf gaat het?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. Bijv. wegenbouw, projectontwikkelaar
bedrijfspanden, aannemersbedrijf, stukadoorsbedrijf, dakdekker.<<
STRING[140]
ActTransp
Om wat voor soort transport of vervoer gaat het?
1. Weg
2. Lucht
3. Binnenvaart
4. Zeevaart
5. Spoor
6. Pijpleiding
7. Anders

[Weg]
[Lucht]
[BinnenV]
[ZeeV]
[Spoor]
[Pijp]
[Andrs]

ActWinkel
Om wat voor soort (web)winkel / groothandel / marktkraam gaat het en wat wordt er verkocht?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. Bijv. winkel in mobiele telefonie, webwinkel in
kinderkleding, groothandel in bouwmaterialen, marktkraam groente, supermarkt, banketbakkerij,
schoenmakerij. <<
STRING[140]
ActHoreca
Om wat voor soort horecagelegenheid gaat het?
1. Café, discotheek, club
2. Restaurant, eetcafé, lunchroom, snackbar
3. Hotel, Bed-en-Breakfast, pension
4. Cateringbedrijf, kantine
5. Camping, bungalowpark
6. Anders

[Café]
[Restaur]
[Hotel]
[Cater]
[Camp]
[Andrs]

ActZorg
Om wat voor soort gezondheids- of zorginstelling gaat het?
>>Bijv. huisartsenpraktijk, academisch ziekenhuis, psychiatrische kliniek, verpleegtehuis, kinderdagverblijf,
thuiszorg, dagopvang ouderen.<<
STRING[140]
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ActOnderw
Om wat voor soort onderwijsinstelling gaat het?
1. Basisschool
2. Middelbare school
3. School voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
4. School voor hoger beroepsonderwijs (hbo)
5. Universiteit
6. Anders

[Basis]
[VGO]
[MBO]
[HBO]
[Univ]
[Andrs]

ActOverh
Om wat voor soort overheidsinstelling gaat het?
>>Bijv. politie, brandweer, gemeente, provincie, ministerie binnenlandse zaken, rekenkamer.<<
STRING[140]
ActFinan
Om wat voor soort financiële instelling gaat het / wat zijn de belangrijkste activiteiten van deze instelling?
>>Bijv. bank, verzekeringsmaatschappij, verstrekken van hypotheekadvies, handel in effecten.<<
STRING[140]
ActICT
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn. Bijv. maatwerk applicaties ontwikkelen voor
bedrijven, systeembeheer, advies geven m.b.t. systeem integratie, ontwikkelen van games, webhosting. <<
STRING[140]
AndrSrtBedr
Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat het dan?
>>Bijv. advocatenkantoor, makelaarskantoor, reclamebureau, fitnesscentrum, schoonmaakbedrijf,
kapperszaak, museum.<<
STRING[140]
{NewPage}
PersGoed
Vervoert het bedrijf voornamelijk personen of goederen?
1. Personen
2. Goederen

[Personen]
[Goed]

ActAndrs
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit bedrijf/deze instelling?
($5: >>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn.
Dus niet:
Adviseren
Onderhoud
Verhuren

Maar liever:
Adviseren in schoolloopbaan, advies geven op het gebied van public
relations, juridisch advies geven op het gebied van arbeidsrecht
Onderhoud van computers, tuinonderhoud, onderhoud van CV ketels
Verhuren van personenauto’s, verhuren van bedrijfspanden, verhuren van
machines en werktuigen<<)

STRING[140]
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{NewPage}
PersBedr
($6: De volgende vragen gaan over het bedrijf / de instelling waar u op dit moment werkt.)
Hoeveel personen werken er ongeveer in uw bedrijf of instelling?
>>Heeft uw bedrijf meer dan één vestiging? Geef dan alleen het aantal werknemers aan van de vestiging waar
u werkt.<<
1. 1 tot en met 4
[N_2tm4]
2. 5 tot en met 9
[N_5tm9]
3. 10 tot en met 19
[N_10tm19]
4. 20 tot en met 49
[N_20tm49]
5. 50 tot en met 99
[N_50tm99]
6. 100 tot en met 249
[N_100tm249]
7. 250 tot en met 499
[N_250tm499]
8. 500 tot en met 999
[N_500tm999]
9. 1.000 of meer
[N_1000Meer]
NORF, EMPTY
{NewPage}
VerBedr
Vonden in de afgelopen 12 maanden één of meer van de volgende veranderingen plaats in uw bedrijf
(vestiging/locatie)?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Een grote reorganisatie
[a]
2. Overname door een andere organisatie
[b]
3. Overname van een andere organisatie
[c]
4. Inkrimping zonder gedwongen ontslagen
[d]
5. Inkrimping met gedwongen ontslagen
[e]
6. Fusie met een ander bedrijf
[f]
7. Uitbesteding van ondersteunende diensten
[g]
8. Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland
[h]
9. Automatisering van bedrijfsactiviteiten
[i]
10. Geen van deze
[GeenDeze]
NORF, EMPTY
Harde controle 1
Het antwoord ‘Geen van deze’ kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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Blok Beroep
*Imputaties
Nr
$1

Omschrijving
OP geeft leiding, maar dit is niet het belangrijkste
deel van zijn/haar werk (of onbekend)

Code
UitsLeid = DK/RF of DeelLeid = [AndrWrkz]

*Vraagteksten
{NewPage}
Beroep
De volgende vragen gaan over uw beroep.
Welk beroep of welke functie oefent u uit?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door een specialisme of niveau op te
geven
Dus niet:
Manager
Verpleegkundige
Monteur
STRING[140]

Maar liever:
Manager automatisering, Manager zorg, Financieel Manager
Psychiatrisch verpleegkundige, Verpleegkundige niveau 4, Verpleegkundige
op de spoedeisende hulp
Automonteur, Monteur elektrotechniek, Machinemonteur<<

NORF
{NewPage}
Leiding
Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers of personeel?
[TJaNee]
N_LeidW
Aan hoeveel personen?
1. 1 – 4
2. 5 – 9
3. 10 – 19
4. 20 – 49
5. 50 – 99
6. 100 of meer

[N_1tm4]
[N_5tm9]
[N_10tm19]
[N_20tm49]
[N_50tm99]
[N100meer]
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{NewPage}
UitsLeid
Geeft u uitsluitend leiding of verricht u daarnaast ook dezelfde werkzaamheden als het personeel of de
medewerkers waaraan u leiding geeft?
1. Geeft uitsluitend leiding
[Uitsluit]
2. Naast leiding geven dezelfde werkzaamheden als personeel/medewerkers
[ZelfWrkz]
{NewPage}
DeelLeid
Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden?
1. Leiding geven
2. Andere werkzaamheden

[Leiding]
[AndrWrkz]

{NewPage}
PersBeleid
Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken zoals het aannemen van personeel of
het geven van een loonsverhoging?
[TJaNee]
StratBeleid
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?
[TJaNee]
{NewPage}
VoornWzh
Wat zijn ($1: naast leidinggeven) de belangrijkste werkzaamheden die u verricht?
>>Probeer in de omschrijving zo specifiek mogelijk te zijn
Dus niet:
Adviseren
Administratie
Verzorgen

Maar liever:
Particulieren adviseren over hypotheek, Scholieren adviseren bij vervolgstudie,
Bedrijven juridisch advies geven
Boekhouden, Leerlingenadministratie bijhouden, factureren, gegevens invoeren
Verzorgen van kinderen, Verzorgen van ouderen in thuiszorg, Verzorgen van
gehandicapten<<

STRING[140]
NORF
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Blok Werkomstandigheden
*Vraagteksten
{NewPage}
Gevaren
De volgende vragen gaan over uw werkomstandigheden.
Moet u gevaarlijk werk doen? En zo ja, wat is of zijn dan de belangrijkste gevaren van uw werk?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Niet van toepassing: geen gevaarlijk werk
[NVT]
2. Vallen van hoogte
[Vallen]
3. Struikelen, uitglijden
[Struikel]
4. Bekneld raken
[Bekneld]
5. Snijden, steken
[Snijden]
6. Botsen, aanrijdingen
[Botsen]
7. Ongeluk met gevaarlijke stoffen
[GevStof]
8. Confrontatie met geweld
[Geweld]
9. Verbranden
[Verbrand]
10. Verstikking
[Verstik]
11. Een ander gevaar
[Anders]
NORF, EMPTY
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Niet van toepassing: geen gevaarlijk werk’ kan niet gekozen worden in combinatie met een
ander antwoord.
{NewPage}
FreqGev_Vallen
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij u kan vallen van hoogte?
[TFreqGev]
1. Bijna nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd
NORF, EMPTY
{NewPage}
FreqGev_Struikel
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij u kan struikelen of uitglijden?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
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FreqGev_Bekneld
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij u bekneld kan raken?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
FreqGev_Snijden
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij u zich kan snijden of steken?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
FreqGev_Botsen
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij botsingen of aanrijdingen kunnen voorkomen?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
FreqGev_GevStof
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij u een ongeluk kunt krijgen met gevaarlijke stoffen?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
FreqGev_Geweld
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij er een confrontatie kan ontstaan met geweld?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
FreqGev_Verbrand
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij u zich kan verbranden?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
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{NewPage}
FreqGev_Verstik
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij verstikking kan voorkomen?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
FreqGev_Anders
Hoe vaak doet u gevaarlijk werk waarbij er een ‘ander gevaar’ speelt?
[TFreqGev]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Vragen Zwaar_a t/m Zwaar_e in een tabel weergeven.
Zwaar_a
Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken of sjouwen of gebruikt u
in uw werk gereedschappen of apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Zwaar_b
Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden
veroorzaakt?
Zwaar_c
Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Zwaar_d
Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Zwaar_e
Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
[TRegel]
1. Ja, regelmatig
[Regel]
2. Ja, soms
[Soms]
3. Nee
[Nee]
NORF, EMPTY
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{NewPage}
Vragen Stoffen_a t/m Stoffen_d in een tabel weergeven.
Stoffen_a
Werkt u met water of waterige oplossingen?
Stoffen_b
Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid?
>>Zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen.<<
Stoffen_c
Ademt u tijdens het werk stoffen in?
>>Zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof of stof van steen en beton.<<
Stoffen_d
Komt u in contact met mogelijk besmettelijke personen, dieren of materiaal?
[TNooit]
1. Nooit
[Nooit]
2. Soms
[Soms]
3. Vaak
[Vaak]
4. Altijd
[Altijd]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Vragen Auto_a t/m Auto_f in een tabel weergeven.
Auto_a
Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Auto_b
Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Auto_c
Kunt u zelf uw werktempo regelen?
Auto_d
Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Auto_e
Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Auto_f
Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?
[TRegel]
1. Ja, regelmatig
2. Ja, soms
3. Nee
NORF, EMPTY
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{NewPage}
Vragen HardW_a t/m HardW_c in een tabel weergeven.
HardW_a
Moet u erg snel werken?
HardW_b
Moet u heel veel werk doen?
HardW_c
Moet u extra hard werken?
[TNooit]
1. Nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd

[Nooit]
[Soms]
[Vaak]
[Altijd]

NORF, EMPTY
Vragen Emotie_a t/m Emotie_c in een tabel weergeven.
Emotie_a
Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties?
Emotie_b
Is uw werk emotioneel veeleisend?
Emotie_c
Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk?
[TNooit]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Vragen Aandacht_a t/m Aandacht_c in een tabel weergeven.
Aandacht_a
Vereist uw werk intensief nadenken?
Aandacht_b
Vergt uw werk dat u er uw gedachten bij houdt?
Aandacht_c
Vergt uw werk veel aandacht van u?
Aandacht_d
Hoe vaak krijgt u op een werkdag zo veel informatie, dat u moeite heeft om dit snel genoeg te verwerken?
Denk hierbij aan e-mail, telefoon, sociale media etc.
[TNooit]
NORF, EMPTY
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Vragen Creati_a t/m Creati_c in een tabel weergeven.
Creati_a
Is uw werk gevarieerd?
Creati_b
Vereist uw baan dat u nieuwe dingen leert?
Creati_c
Vereist uw baan creativiteit?
[TNooit]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Vragen Innov_a t/m Innov_d in een tabel weergeven.
Innov_a
Op mijn werk worden werknemers aangemoedigd om na te denken over manieren om het werk beter te doen
Innov_b
In mijn werk krijg ik tijd om nieuwe ideeën te ontwikkelen
Innov_c
In mijn werk lever ik een duidelijke bijdrage aan het bedenken van nieuwe producten/diensten van mijn bedrijf
Innov_d
In mijn werk lever ik een duidelijke bijdrage aan het verbeteren van producten/diensten van mijn bedrijf
[TNooit]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Beeldsch
Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk?
>>* Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet of smartphone.
* S.v.p. afronden op hele uren.<<
[0…24] uur per dag
NORF, EMPTY
Zachte Controle 1
U heeft aangegeven dat u <Beeldsch> uur per dag aan een beeldscherm werkt voor uw werk.
Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan het antwoord aan. Anders, kies voor ‘verder’.
{NewPage}
GrpZittend
Hoeveel tijd brengt u gemiddeld zittend door op een werkdag?
>>S.v.p. afronden op hele uren.<<
Lay-out: uren verticaal onder elkaar groeperen.
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ZitWerk
Tijdens uw werk (inclusief thuiswerken)
>>Bijvoorbeeld achter een bureau, in de productie of op/in een voertuig.<<

[0…24] uur per dag

NORF, EMPTY
ZitWWV
Tijdens uw woon-werkverkeer
>>Bijvoorbeeld in de auto of het openbaar vervoer.
Zitten op de fiets hoeft u niet mee te tellen.<<

[0…24] uur per dag

NORF, EMPTY
ZitVT
Tijdens uw vrije tijd (woon-werkverkeer hoeft u niet mee te tellen)

[0…24] uur per dag

NORF, EMPTY
{NewPage}
Tech_Elek
Hoe vaak maakt u in uw werk gewoonlijk gebruik van:
Elektronische communicatie via de computer of mobiele telefoon?
Bijvoorbeeld e-mail, sociale media of apps.
1. Nooit
2. Eén keer per dag of minder
3. Een paar keer per dag
4. Een groot aantal keren per dag
5. De hele dag

[Nooit]
[Een]
[Paar]
[Groot]
[Heel]

NORF, EMPTY
Tech_Digi
Een digitaal systeem om informatie te krijgen of op te zoeken?
Bijvoorbeeld een klantenbestand, voorraadbeheer, zoekprogramma of intranet.
1. Nooit
2. Eén keer per dag of minder
3. Een paar keer per dag
4. Een groot aantal keren per dag
5. De hele dag

[Nooit]
[Een]
[Paar]
[Groot]
[Heel]

NORF, EMPTY
Tech_Robo
Een geavanceerd technisch hulpmiddel?
Bijvoorbeeld een robot(arm), drone, exo-skelet of zelfrijdend voertuig.
1. Nooit
2. Eén keer per dag of minder
3. Een paar keer per dag
4. Een groot aantal keren per dag
5. De hele dag
NORF, EMPTY
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{NewPage}
WerkTempo
De snelheid waarmee mensen werken kan van verschillende zaken afhangen.
Is uw werktempo afhankelijk van één of meer van onderstaande zaken?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. De ingestelde snelheid van de machine of transportband waarmee u werkt
2. De targets, doelen of deadlines die u moet halen
3. Het aantal klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers e.d.) dat vragen stelt,
bestellingen plaatst of contact opneemt
4. Het werk dat uw collega’s verrichten
5. Toezicht door een leidinggevende
6. Geen van deze

[Machine]
[Doelen]
[Klanten]
[Collega]
[Leiding]
[GeenDeze]

NODK, EMPTY
Harde Controle 2
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet gecombineerd worden met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord
aan.
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*Vraagteksten
{NewPage}
Leiding
De volgende vragen gaan over uw klanten en collega’s.
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de onderstaande uitspraken?
Vragen Leiding_a t/m Collega_b in een tabel weergeven. Extra lege regel toevoegen na Leiding_b.
Leiding_a
Mijn leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de medewerkers
Leiding_b
Mijn leidinggevende besteedt aandacht aan wat ik zeg
Collega_a
Mijn collega’s hebben persoonlijke belangstelling voor me
Collega_b
Mijn collega’s zijn vriendelijk
[TEens]
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Mee eens
4. Helemaal mee eens
5. N.v.t.

[HOneens]
[Oneens]
[Eens]
[HEens]
[NVT]

NORF, EMPTY
{NewPage}
ContDirect
Hoe vaak heeft u tijdens uw werk contact met mensen waarbij u elkaar daadwerkelijk ontmoet?
>>Bijvoorbeeld met collega’s patiënten, klanten of leerlingen.<<
1. Nooit
[Nooit]
2. Eén keer per dag of minder
[Een]
3. Een paar keer per dag
[Paar]
4. Een groot aantal keren per dag
[Groot]
5. De hele dag
[Heel]
NORF, EMPTY
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ContDigi
Hoe vaak heeft u tijdens uw werk contact met mensen waarbij u alleen telefonisch of digitaal (mail, app, video
etc.) contact heeft?
1. Nooit
[Nooit]
2. Eén keer per dag of minder
[Een]
3. Een paar keer per dag
[Paar]
4. Een groot aantal keren per dag
[Groot]
5. De hele dag
[Heel]
NORF, EMPTY
BuitWerkBer
Bent u buiten werktijd bereikbaar voor collega’s of klanten (via telefoon, mail, app, etc.)?
>> Het gaat om bereikbaarheid voor werkgerelateerde zaken.<<
1. Nooit
[Nooit]
2. Soms
[Soms]
3. Vaak
[Vaak]
4. Altijd
[Altijd]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Conflict
Heeft u in de afgelopen 12 maanden een conflict gehad met:
Vragen Conflict_a t/m Conflict_c in een tabel weergeven.
Conflict_a
Eén of meer directe collega’s?
Conflict_b
Uw direct leidinggevende?
Conflict_c
Uw werkgever?
1. Nee
2. Ja, kortdurend
3. Ja, langdurig

[Nee]
[JaKort]
[JaLang]

NORF, EMPTY
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{NewPage}
OngwGedr
Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met:
Vragen OngwGedr_a t/m OngwGedr_h in een tabel weergeven.
OngwGedr_a
Ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
OngwGedr_b
Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s?
OngwGedr_c
Intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
OngwGedr_d
Intimidatie door leidinggevenden of collega’s?
OngwGedr_e
Lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
OngwGedr_f
Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s?
OngwGedr_g
Pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
OngwGedr_h
Pesten door leidinggevenden of collega’s?
1. Nee, nooit
[Nooit]
2. Ja, een enkele keer
[JaEnk]
3. Ja, vaak
[JaVaak]
4. Ja, zeer vaak
[JaZVaak]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Discrim
Bent u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk gediscrimineerd op uw werk?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Nee
2. Ja, vanwege mijn geslacht
3. Ja, vanwege mijn huidskleur
4. Ja, vanwege mijn geloofsovertuiging
5. Ja, vanwege mijn seksuele geaardheid/voorkeur
6. Ja, vanwege mijn leeftijd
7. Ja, vanwege een andere reden

[Nee]
[Geslacht]
[Huidskl]
[Geloof]
[Geaard]
[Leeftyd]
[Anders]

NORF, EMPTY
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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DiscrimA
Om welke andere reden gaat het dan?
String[255]
NORF, EMPTY
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Blok Arbeidsongevallen
*Imputaties
Nr
$1
$2
$3
$4
$5
$6
$7
$8
$9
$10

$11

Omschrijving
OP heeft meerdere arbeidsongevallen gehad of
aantal onbekend
OP heeft één arbeidsongeval gehad

Code
Hoeveel > 1/RF

OP heeft een ongeval gehad met minder dan 1
dag verzuim of onbekend
OP heeft een ongeval gehad met 1, 2 of 3 dag(en)
verzuim of onbekend
OP heeft meer dan 2 arbeidsongevallen gehad

Freq0 > 0 of RF/empty

Het meest recent arbeidsongeval was 4+
verzuimdagen
OP heeft 3 arbeidsongevallen gehad
OP heeft meer dan 3 arbeidsongevallen gehad en
de meest recente was < 4 dagen
OP heeft meer dan 3 arbeidsongevallen gehad en
de meest recente was 4+ dagen

OngArray1 = [Dag4_Nr1]

Voor Type TAOJaar (jaar van ongeval):
Jaar van invullen enquête is later dan
waarneemjaar NEA.
OP heeft een arbeidsongeval van 4+ dagen gehad
maar de duur van het meest recente ongeval is
onbekend.

Refjaar > Main.Stuur.NEAJaar

Hoeveel = 1

Freq13 > 0 of RF/empty
Hoeveel > 2

Hoeveel = 3
Hoeveel > 3 en OngArray3 = [Dag4_Nr2]
Hoeveel > 3 en OngArray3 = [Dag4_Nr3]

OngArray1 = [Dag4_Nr1] en (Freq4 = response en
< Hoeveel) en HoevOngR = RF

*Vraagteksten
{NewPage}
ArbOng
De volgende vragen gaan over arbeidsongevallen.
Bent u in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij een arbeidsongeval?
Dat wil zeggen een voorval tijdens het werk waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft
opgelopen.
>>* Arbeidsongevallen tijdens woon-werkverkeer tellen niet mee.
* Arbeidsongevallen met uitsluitend een natuurlijke oorzaak, zoals een hartaanval of beroerte, tellen niet
mee.<<
[TJaNee]
{NewPage}
Hoeveel
Om hoeveel ongevallen ging het?
[1…97]
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{NewPage}
Verzuimd
Hoeveel ongevallen heeft u in de afgelopen 12 maanden gehad waarbij u:
>>* Tel alle volledige dagen van het begin tot het einde van het verzuim, ook tussenliggende vrije dagen en
weekenddagen
* De dag van het ongeval telt niet mee.<<
Antwoordcategorieën Freq0 t/m Freq4 horizontaal weergeven. Header ‘aantal ongevallen’ toevoegen.

Freq0
Freq13
Freq4

Geen verzuim heeft gehad of minder dan 1 dag?
1, 2 of 3 dagen heeft verzuimd?
4 dagen of meer heeft verzuimd?

Aantal ongevallen
[0..97]
O Geen antwoord
[0..97]
O Geen antwoord
[0..97]
O Geen antwoord

Harde Controle 1
U heeft eerder aangegeven in totaal <Hoeveel> ongevallen te hebben gehad. De gegeven antwoorden komen
niet overeen met dit aantal. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
{NewPage}
Intro
De volgende vragen gaan over het meest recente arbeidsongeval.
Hulp_HoevRec13
Hoeveel volledige dagen heeft u verzuimd als gevolg van het meest recente ongeval?
>>* Tel alle volledige dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en
weekenddagen.
* De dag van het ongeval telt niet mee.<<
1. 0 dagen of minder dan 1 dag
[D_0tot1]
2. 1, 2 of 3 dagen
[D_1tm3]
NORF, DK
HoevRec13
*Afleiding HoevRec13
1. 0 dagen of minder dan 1 dag
2. 1, 2 of 3 dagen
3. Leeg

[D_0tot1]
[D_1tm3]
[Leeg]

NORF, DK
{NewPage}
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HoevRec
Hoeveel volledige dagen heeft u verzuimd als gevolg van ($1: het meest recente $2: dit) ongeval?
>>* Tel alle volledige dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en
weekenddagen.
* De dag van het ongeval telt niet mee.<<
[0…997]
NORF, DK
{NewPage}
HoevOngR
Kunt u dan aangeven hoeveel volledige dagen u ongeveer heeft verzuimd als gevolg van dit ongeval?
>>* Tel alle volledige dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en
weekenddagen.
* De dag van het ongeval telt niet mee.<<
1. ($3: 0 dagen of minder dan 1 dag)
[D_0tot1]
2. ($4: 1, 2 of 3 dagen)
[D_1tm3]
3. 4, 5 of 6 dagen
[D_4tm6]
4. 7 t/m 13 dagen
[D_7tm13]
5. 14 t/m 20 dagen
[D_14tm20]
6. 21 dagen tot 1 maand
[D_20tm1M]
7. 1 of 2 maanden
[M_1tm3]
8. 3, 4 of 5 maanden
[M_3tm6]
9. 6 maanden of langer
[M_6Meer])
OngArray1
*Afleiding aantal verzuimde dagen van meest recente arbeidsongeval.
1. Meest recente ongeval is 4+ dagen
2. Meest recente ongeval is korter dan 4 dagen of onbekend

[Dag4_Nr1]
[KortOnbk]

OngArray2
*Afleiding tweede ongeval waarover gerapporteerd wordt in de vragenlijst.
NB: bij het tweede ongeval moet de OP minstens 4 dagen verzuimd hebben.
Als het meest recente ongeval 4+ dagen was, rapporteert de OP voor de 2de keer over een 4+ dagen ongeval.
Als het meest recente ongeval < 4 dagen was, rapporteert de OP voor de 1ste keer over een 4+ dagen ongeval.
1. OP rapporteert voor de 2de keer over een 4+ dagen ongeval
[Dag4_Nr2]
2. OP rapporteert voor de 1ste keer over een 4+ dagen ongeval
[Dag4_Nr1]
OngArray3
*Afleiding derde ongeval waarover gerapporteerd wordt in de vragenlijst.
NB: bij het derde ongeval moet de OP minstens 4 dagen verzuimd hebben.
Als het meest recente ongeval 4+ dagen was, rapporteert de OP voor de 3de keer over een 4+ dagen ongeval.
Als het meest recente ongeval < 4 dagen was, rapporteert de OP voor de 2de keer over een 4+ dagen ongeval.
1. OP rapporteert voor de 3de keer over een 4+ dagen ongeval
[Dag4_Nr3]
2. OP rapporteert voor de 2de keer over een 4+ dagen ongeval
[Dag4_Nr2]
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Hlp_Route
*Oude afleiding nodig voor verwerking
1. T1
2. T1, T2
3. T1, T2, T3
4. T2
5. T2, T3
6. T2, T3, T3

[T1]
[T1T2]
[T1T2T3]
[T2]
[T2T3]
[T2T3T3]

{NewPage}
IntroArray2
U heeft zojuist vragen beantwoord over uw meest recente arbeidsongeval.
De volgende vragen gaan over het arbeidsongeval dat daarvoor plaatsvond ($5: en waarbij u minstens 4 dagen
verzuimd heeft). ($6: Het gaat om slechts een paar vragen.)
IntroArray3
($7: Dit waren alle vragen over uw tweede arbeidsongeval.
Over het derde arbeidsongeval dat u heeft gehad willen we nu nog een paar vragen stellen.)
($8: Dit waren alle vragen over het meest recente arbeidsongeval waarbij u minstens 4 dagen verzuimd heeft.
We willen nu nog een paar vragen stellen over het arbeidsongeval dat daarvoor plaatsvond en waarbij u
minstens 4 dagen verzuimd heeft.)
($9: Dit waren alle vragen over het tweede arbeidsongeval waarbij u minstens 4 dagen verzuimd heeft.
We willen nu nog een paar vragen stellen over het arbeidsongeval dat daarvoor plaatsvond en waarbij u
minstens 4 dagen verzuimd heeft.)
{NewPage}
Ongeval[i].HoevDag
Hoeveel volledige dagen heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval?
>>* Tel alle volledige dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en
weekenddagen.
* De dag van het ongeval telt niet mee
[4…997]
NORF, DK
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Ongeval[i].HoevOng
Kunt u dan aangeven hoeveel volledige dagen u ongeveer heeft verzuimd als gevolg van dit ongeval?
>>* Tel alle volledige dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en
weekenddagen.
* De dag van het ongeval telt niet mee
1. 4, 5 of 6 dagen
[D_4tm6]
2. 7 t/m 13 dagen
[D_7tm13]
3. 14 t/m 20 dagen
[D_14tm20]
4. 21 dagen tot 1 maand
[D_20tm1M]
5. 1 of 2 maanden
[M_1tm3]
6. 3, 4 of 5 maanden
[M_3tm6]
7. 6 maanden of langer
[M_6Meer]
{NewPage}
Ongeval[i].DatumOng
($11: De volgende vragen gaan over het meest recente arbeidsongeval waarbij u minstens 4 dagen verzuimd
heeft.)
Op welke datum vond dit ongeval plaats?
>>Als u het antwoord niet precies weet, wilt u dan schatten.<<
AODAg, AOMaand, AOJaar horizontaal weergeven.
Antwoordcategorieën als dropdown menu.
Dag (AODag)
[TAODag]

Maand (AOMaand)
[TAOMaand]

Jaar (AOJaar)
[TAOJaar]

Harde Controle 2
De datum die u heeft ingevuld, ligt in de toekomst. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
Harde Controle 3
De combinatie van dag en maand die u heeft ingevuld is niet correct. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
Harde Controle 4
Het ingevulde jaar is geen schrikkeljaar dus 29 februari is niet correct. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
Ongeval[i].AFL_Refperiode
*Als arbeidsongeval heeft plaatsgevonden na oktober van het voorgaande jaar valt dit ongeval binnen de
referentieperiode en worden vervolgvragen gesteld.
[TJaNee]
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{NewPage}
Ongeval[i].PlaatsNed
In welke plaats gebeurde het ongeval?
>>Gebeurde het ongeval in het buitenland? Vul dan ‘buitenland’ in.<<
String[60]= Woonplaatsen
Ongeval[i].GemCode
*Afleiding code gemeente
String[4]
{NewPage}
Ongeval[i].VastTijd
Bevond u zich tijdens het ongeval op uw vaste werkadres/standplaats of op een tijdelijke of mobiele werkplek?
>>Denk bij uw vaste werkadres/standplaats aan een kantoor, winkel of terrein van uw werkgever waar u zich
doorgaans bevindt voor het werk.
Denk bij tijdelijke of mobiele werkplek bijvoorbeeld aan:
* Een tijdelijke werklocatie, zoals een bouwplaats
* Onderweg zijn voor het werk
* Het werken op een andere plaats dan uw gebruikelijke werklocatie, werkadres of standplaats.<<
1. Vaste werkadres/standplaats
2. Tijdelijke of mobiele werkplek
3. Anders

[Vast]
[Tijdelijk]
[Anders]
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{NewPage}
Ongeval[i].SoortPlaats
Waar gebeurde het ongeval?
1. Op of in een ruimte voor productie, onderhoud of reparatie of locatie voor opslag
of laden/lossen
2. Op of in een bouwterrein, bouwwerk, steengroeve of bovengrondse mijn
3. Op of in een locatie voor landbouw, veeteelt, visteelt of een bosgebied, tuin of
dierentuin
4. Op of in een kantoor, onderwijsinstelling, bibliotheek, winkel of restaurant
5. Op of in een zorginstelling, kliniek, ziekenhuis of verpleeghuis
6. Op of in een woning
7. Op of in een vervoermiddel of op straat, op het spoor of op een vliegveld
8. Op of in een sportlocatie, zoals een sporthal, zwembad of stadion
9. In de lucht of op hoogte (bouwterreinen niet meetellen)
10. Ondergronds (bouwterreinen niet meetellen)
11. Op het water (bouwterreinen niet meetellen)
12. Onder water of onder overdruk
13. Anders

[Productie]
[Bouwterr]
[Landbouw]
[Kantoor]
[Zorg]
[Woning]
[Vervoerm]
[Sport]
[Lucht]
[Onderg]
[Water]
[Druk]
[Anders]

{NewPage}
Ongeval[i].SrtLetsel
Wat voor soort letsel of verwonding heeft u als gevolg van dit ongeval opgelopen?
>>Kruis bij meerdere letsels alleen het meest ernstige letsel aan.<<
1. Een blauwe plek of wond, zoals een snij-, prik-, steek-, schaaf- of bijtwond
2. Brandwonden of letsel door chemische verbranding
3. Botbreuk(en)
4. Het ‘uit de kom’ schieten van gewrichten of lichaamsdelen
5. Spieren of lichaamsdelen gekneusd, verstuikt, verrekt of gescheurd
6. Verlies van één of meerdere lichaamsdelen, ogen of oren
7. Vergiftiging of infectie
8. Een inwendige verwonding of hersenschudding
9. Letsel door een tijdelijk tekort aan lucht, verstikking
10. Letsel door onderdompeling of ergens onder worden bedolven
11. Letsel door lawaai, trillingen of verschillen in druk
12. Letsel door te hoge of te lage temperaturen, bijvoorbeeld zonnesteek, bevriezing
of onderkoeling
13. Letsel door een elektrische schok
14. Letsel door straling
15. In shock raken door een verwonding of letsel
16. In shock raken door een traumatische ervaring
17. Psychische schade
18. Meerdere even ernstige letsels
19. Anders
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[Wond]
[BrandW]
[Botbreuk]
[UitKom]
[Verst]
[Amputat]
[VergInf]
[Inwend]
[Lucht]
[Verdrink]
[Lawaai]
[Temp]
[ElekShok]
[Straling]
[ShockVer]
[ShockTr]
[Psych]
[Meer]
[Anders]
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{NewPage}
Ongeval[i].OpenOpp
Ging dit dan om een open wond of om een oppervlakkige verwonding?
1. Een open wond, zoals een snij-, prik- of steekwond
2. Een oppervlakkige verwonding, zoals een schaafwond
3. Anders

[OpenW]
[Opperv]
[Anders]

Ongeval[i].Botbr
Ging dit dan om een open of gesloten botbreuk?
>>Bij een open botbreuk steekt het bot uit de huid, bij een gesloten botbreuk niet.<<
1. Open botbreuk
[OpenBrk]
2. Gesloten botbreuk
[Gesloten]
3. Anders
[Anders]
Ongeval[i].InwLet
Ging het dan om een inwendige verwonding in het hoofd, zoals een hersenschudding of op een andere plaats
in het lichaam?
1. In het hoofd
[Hoofd]
2. Op een andere plaats in het lichaam
[Lichaam]
3. Anders
[Anders]
Ongeval[i].Brandwond
Is deze brandwond ontstaan door één van de volgende oorzaken?
1. Door open vuur, hete voorwerpen of wrijving
2. Door stroom, zonlicht of infraroodstraling
3. Door een chemische (bijtende) stof
4. Anders

[OpenVuur]
[StroomStr]
[Chemisch]
[Anders]

Ongeval[i].Infectie
Ging het om een acute vergiftiging of acute infectie?
1. Ja, om een acute vergiftiging
2. Ja, om een acute infectie
3. Nee, het ging om een niet-acute vergiftiging of infectie
4. Anders

[Vergif]
[Infect]
[NActuut]
[Anders]

Ongeval[i].Temp
Wat voor soort letsel heeft u als gevolg van deze te hoge of te lage temperaturen opgelopen?
1. Letsel als gevolg van hitte of een zonnesteek
[Hitte]
2. Letsel als gevolg van bevriezing
[Bevr]
3. Letsel als gevolg van onderkoeling
[Onderk]
4. Anders
[Anders]
Ongeval[i].LaTrDr
Heeft dit lawaai, deze trillingen of de verschillen in druk het volgende letsel veroorzaakt?
1. Acuut gehoorverlies
[Gehoor]
2. Letsel als gevolg van verschil in druk, een barotrauma
[Druk]
3. Anders
[Anders]
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{NewPage}
Ongeval[i].VerwDeel
Aan welk lichaamsdeel heeft u het meest ernstige letsel opgelopen als gevolg van het ongeval?
1. Hoofd of gezicht
[Hoofd]
2. Hersenen
[Hersen]
3. Hals of nekwervels
[Hals]
4. Rug of rugwervels
[Rug]
5. Sleutelbeen
[Sleutel]
6. Schouder
[Schouder]
7. Arm of elleboog
[Arm]
8. Pols
[Pols]
9. Eén of meerdere vingers
[Vinger]
10. Hand
[Hand]
11. Romp, ribben, buik of organen
[Romp]
12. Knie
[Knie]
13. Been
[Been]
14. Enkel
[Enkel]
15. Eén of meerdere tenen
[Teen]
16. Voet
[Voet]
17. Heup of bekken
[Heup]
18. Het gehele lichaam of meerdere plaatsen van het lichaam
[Lichaam]
19. Anders
[Anders]
{NewPage}
Ongeval[i].VerwHoofd
Aan welk deel van het hoofd of gezicht heeft u dan het meest ernstige letsel opgelopen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Het hoofd
[Hoofd]
2. Gezicht
[Gezicht]
3. Oog of ogen
[Oog]
4. Oor of oren
[Oor]
5. Tanden
[Tanden]
6. Anders
[Anders]
Ongeval[i].VerwRomp
Waaraan heeft u dan het meest ernstige letsel opgelopen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Borstkas of ribben
2. Schouderblad
3. Organen in de borststreek, zoals de longen
4. Organen binnen de buik, zoals de maag of lever
5. Anders
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[Borstkas]
[Schouderbl]
[OrgBorst]
[OrgBuik]
[Anders]
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Ongeval[i].VerwBekk
Waaraan heeft u dan het meest ernstige letsel opgelopen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Heup
2. Bekken of organen binnen het bekken, zoals de blaas of voortplantingsorganen
3. Anders

[Heup]
[BekkenOrg]
[Anders]

Ongeval[i].Schouder
Heeft u het meest ernstige letsel opgelopen aan de schouder zelf of aan het schouderblad?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Schouder
[SchouderX]
2. Schouderblad
[Schouderbl]
3. Anders
[Anders]
Ongeval[i].Lichaam
Heeft u het meest ernstige letsel opgelopen aan het gehele lichaam of aan meerdere plaatsen van het lichaam?
1. Het gehele lichaam
[Geheel]
2. Meerdere plaatsen van het lichaam
[DivPlaats]
3. Anders
[Anders]
{NewPage}
Ongeval[i].SpecFys
Wat was u aan het doen op het moment dat het ongeval gebeurde?
1. Ik bevond me op of in een voertuig of transportwerktuig
[Voertuig]
2. Ik werkte met een machine (bijvoorbeeld bedienen, starten, uitzetten, vullen,
leeghalen of controleren)
[Machine]
3. Ik werkte met handgereedschap (bijvoorbeeld koken of schoonmaken)
[HandGer]
4. Ik werkte met een voorwerp zonder handgereedschap (bijvoorbeeld iets of iemand
vastmaken, vastbinden, ophangen of gooien)
[Voorwerp]
5. Ik was met de hand iets of iemand aan het optillen, trekken, duwen of verplaatsen [MetHand]
6. Ik was aan het bewegen zonder daarbij machines, voertuigen, gereedschap of
voorwerpen te gebruiken (bijvoorbeeld lopen of rennen)
[Bewegen]
7. Ik stond of zat stil zonder daarbij machines, voertuigen, gereedschap of voorwerpen
te gebruiken (bijvoorbeeld op een stoel, ladder of verhoging)
[Stil]
8. Anders
[Anders]
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{NewPage}
Ongeval[i].LetselNEA3W
Hoe ontstond het letsel?
>>Kruis alleen de belangrijkste oorzaak aan.<<
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, e.d.)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Bedreigd, gebeten, geschopt door mens of dier
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Fysieke overbelasting, bijv. zwaar tillen, verkeerde beweging
9. Psychische overbelasting, bijv. door intimidatie of stress
10. Verkeersongeval op de openbare weg
11. Anders

[SnijSt]
[Voorwerp]
[Beknelling]
[ValHoogte]
[GlijStr]
[BijtTrap]
[Contact]
[Fysiek]
[Psychisch]
[Verkeer]
[Anders]

{NewPage}
Ongeval[i].WaarHulp
Heeft u medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Ja, op het werk
2. Ja, op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
3. Ja, in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
4. Ja, in een ziekenhuis of andere kliniek, waar ik minstens één nacht verbleef
5. Ja, ergens anders
6. Nee, geen medische hulp gehad

[Werk]
[SEH]
[Zkh]
[ZkhOpn]
[Anders]
[GeenHulp]

Harde controle 5
Het antwoord ‘Nee, geen medische hulp gehad’ kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw
antwoord aan.
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Blok Arbo-maatregelen
*Vraagteksten
{NewPage}
Arbo
De volgende vragen gaan over arbo-maatregelen.
Vindt u het nodig dat uw bedrijf of instelling (aanvullende) maatregelen neemt ten aanzien van de volgende
zaken:
Vragen Arbo_a t/m Arbo_k in een tabel weergeven.
Arbo_a
Werkdruk, werkstress
Arbo_b
Emotioneel zwaar werk
Arbo_c
Langdurig beeldschermwerk
>>Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, tablet of smartphone.<<
Arbo_d
Lichamelijk zwaar werk
Arbo_e
Geluid
Arbo_g
Intimidatie, agressie of geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)
Arbo_h
Intimidatie, agressie of geweld door leidinggevende(n) of collega’s
Arbo_i
Gevaarlijke stoffen
Arbo_j
Veiligheid, bedrijfsongevallen
Arbo_k
Virussen, bacteriën, schimmels
1. Niet nodig, want het speelt hier niet
[SpeeltNiet]
2. Niet nodig, er zijn al voldoende maatregelen
[Voldoen]
3. Wel nodig, genomen maatregelen zijn onvoldoende
[Onvold]
4. Wel nodig, er zijn nog geen maatregelen genomen
[GeenMaat]
NORF, EMPTY
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Blok Veiligheidscultuur
*Vraagteksten
{NewPage}
Intro
De volgende vragen gaan over veilig en gezond werken.
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?
Vragen VeilGez_a t/m VeilGez_e in een tabel weergeven.
VeilGez_a
Op mijn werk krijgen medewerkers informatie over hoe veilig en gezond te werken
VeilGez_b
Op mijn werk houdt men zich aan de regels over veilig en gezond werken
VeilGez_c
Mijn leidinggevende(n) doet er alles aan om onveilig en ongezond werk te voorkomen
VeilGez_d
Ik spreek collega’s er op aan als ze onveilig of ongezond werken
VeilGez_e
Ik krijg het te horen wanneer ik zelf onveilig of ongezond werk
[TEens3]
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Niet mee eens
5. Helemaal niet mee eens

[HEens]
[Eens]
[Neutraal]
[Oneens]
[HOneens]

NORF, EMPTY
{NewPage}
Aanspr
Is er op uw werk iemand die u kunt aanspreken over onveilig of ongezond werk?
1. Ja
2. Nee
DK, NORF, EMPTY
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[Ja]
[Nee1]
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Blok Uw Gezondheid
*Vraagteksten
{NewPage}
GezoNEA
De volgende vragen gaan over uw gezondheid.
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
1. Zeer goed
2. Goed
3. Gaat wel
4. Slecht
5. Zeer slecht

[ZeerGoed]
[Goed]
[GaatWel]
[Slecht]
[ZrSlecht]

{NewPage}
GrpBeweging
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last (pijn, ongemak) gehad van uw:
Beweging_a
Nek
Beweging_b
Schouders
Beweging_c
Armen/ellebogen
Beweging_d
Polsen/handen
Beweging_e
Rug
Beweging_f
Heupen/benen/knieën/voeten
1. Nee, nooit
2. Een enkele keer, maar van korte duur
3. Een enkele keer, langdurig
4. Meerdere keren, maar steeds van korte duur
5. Meerdere keren, langdurig

[Nooit]
[EnkKort]
[EnkLang]
[MeerKort]
[MeerLang]

NORF, EMPTY
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BurnOut
Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is?
Vragen BurnOut_a t/m BurnOut_e in een tabel weergeven.
BurnOut_a
Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk
BurnOut_b
Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg
BurnOut_c
Ik voel me moe als ik ’s morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk
BurnOut_d
Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken
BurnOut_e
Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk
[TNooit2]
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag

[Nooit]
[EnkJaar]
[Mndlyks]
[EnkMnd]
[Wekelyks]
[EnkWeek]
[Daglyks]

NORF, EMPTY
{NewPage}
OndGez
Heeft uw werkgever u in de afgelopen 12 maanden in de gelegenheid gesteld mee te doen aan een preventief
onderzoek naar uw gezondheid of uw vitaliteit?
1. Nee
[Nee]
2. Ja, maar ik heb daaraan niet meegedaan
[JaNiet]
3. Ja, en ik heb daaraan meegedaan
[JaWel]
NORF, EMPTY
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{NewPage}
Aanpas
Zijn er volgens u (verdere) aanpassingen nodig in uw werkplek of uw werkzaamheden in verband met uw
gezondheid?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Nee
[Nee]
2. Ja, in hulpmiddelen of meubilair
[JaHuMeu]
3. Ja, in werktijden
[JaTyden]
4. Ja, in hoeveelheid werk
[JaHoev]
5. Ja, in functie of takenpakket
[JaFuTa]
6. Ja, in opleiding of omscholing
[JaOpl]
7. Ja, in toegankelijkheid tot het gebouw
[JaToeg]
8. Ja, andere aanpassingen
[JaAnd]
NORF, EMPTY
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
{NewPage}
BedrArts
Heeft u de mogelijkheid om een bedrijfsarts te raadplegen?
1. Ja
2. Nee
3. Weet ik niet

[Ja]
[Nee]
[WeetNiet]

NORF, EMPTY
{NewPage}
ZelfAfsp
Kunt u zelf beslissen of u de bedrijfsarts raadpleegt?
>>Als u dit zelf beslist, maar iemand anders de afspraak voor u maakt, kunt u ‘ja’ invullen.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee, dat beslist mijn leidinggevende of werkgever
[Nee]
NORF, DK, EMPTY
BAOoit
Heeft u ooit vanwege uw gezondheid contact gehad met een bedrijfsarts?
1. Ja, in de afgelopen 12 maanden
2. Ja, langer dan een jaar geleden
3. Nee
NORF, EMPTY
{NewPage}
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[Ja12]
[JaLang12]
[Nee]
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SecOpin
Heeft u in de afgelopen 12 maanden een second opinion aangevraagd bij een andere bedrijfsarts?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
BehoefSO
Had u wel behoefte aan een second opinion?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
VertrouwPers
Heeft u de mogelijkheid een vertrouwenspersoon te raadplegen?
>>Bij deze persoon kunt u in vertrouwen melding maken als u te maken krijgt met ongewenst gedrag zoals
pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of geweld.<<
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Weet ik niet
[WeetNiet]
NORF, EMPTY
{NewPage}
VP_IntExt
Is de vertrouwenspersoon een medewerker van het bedrijf zelf of iemand van buiten?
1. Van het bedrijf zelf (intern)
2. Van buiten (extern)
3. Beide: er is iemand van het bedrijf zelf én iemand van buiten
4. Weet ik niet
NORF, EMPTY
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[Intern]
[Extern]
[Beide]
[WeetNiet]
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Blok Ziekteverzuim
*Imputaties
Nr
$1
$2
$3

Omschrijving
OP heeft in de afgelopen 12 maanden een
arbeidsongeval gehad
OP heeft in de afgelopen 12 maanden geen
arbeidsongeval gehad of onbekend
OP is vrouw

Code
ArbOng.ArbOng = [Ja] en ArbOng.AFL_RefPeriode
= [Ja]
<> ($1)
NAW_NEW.Regel[1].M_V = [Vrouw]

*Vraagteksten
{NewPage}
Verzuim
($1: De volgende vragen gaan over ziekteverzuim in het algemeen.
$2: De volgende vragen gaan over ziekteverzuim.)
Onder verzuim wordt verstaan: minder uren of dagen werken dan normaal vanwege ziekte, ongeval of een
andere gezondheidsreden.
($1: U heeft eerder aangegeven dat u één of meerdere arbeidsongevallen heeft gehad. Heeft u hierdoor
verzuim gehad? Dan telt dit ook mee.) ($3: Normaal zwangerschapsverlof wordt niet als ziekteverzuim
opgevat.)
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
HoevaakV
Hoe vaak heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden verzuimd?
[1…99] keer
NORF, EMPTY
HoevDagV
Hoeveel werkdagen heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 maanden naar schatting verzuimd?
>>* Tel alleen de dagen waarop u normaal gesproken zou werken.
* Ook gedeeltelijk ziekteverzuim en therapeutisch werken tellen als verzuim.<<
[0…365] dagen
NORF, EMPTY
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Blok Laatste Keer Verzuim
*Imputaties
Nr
$1
$2

Omschrijving
OP heeft in de afgelopen 12 maanden niet verzuimd.
OP is vrouw

Code
ZiekVerz.Verzuim <> [Ja]
NAW_NEW.Regel[1].M_V = [Vrouw]

*Vraagteksten
{NewPage}
KlachtV
De volgende vragen gaan over de laatste keer dat u heeft verzuimd($1:, eventueel langer dan een jaar
geleden).
Met wat voor soort klachten heeft u de laatste keer verzuimd?
>>Kruis alléén de belangrijkste klacht aan.<<
1. Rugklachten
2. Klachten nek, schouders, armen, polsen, handen
3. Klachten heup, benen, knieën, voeten
4. Klachten hart- en vaatstelsel
5. Psychische klachten, overspannenheid, burn-out
6. Vermoeidheid of concentratieproblemen
7. Conflict op het werk
8. Klachten luchtwegen
9. Klachten buik, maag of darmen
10. Huidklachten
11. Klachten oren of ogen
12. Griep of verkoudheid
13. Hoofdpijn
14. ($2: Klachten in verband met zwangerschap)
15. Overige klachten
16. ($1: N.v.t., nog nooit verzuimd)
NORF, EMPTY
{NewPage}
DagLaat
Hoeveel werkdagen heeft u deze laatste keer verzuimd?
>>* Tel alleen de dagen waarop u normaal gesproken zou werken.
* Ook gedeeltelijk ziekteverzuim en therapeutisch werken tellen als verzuim.<<
[0...999] dagen
NORF, EMPTY
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[v14a_1]
[v14a_2]
[v14a_3]
[v14a_4]
[v14a_5]
[v14a_6]
[v14a_7]
[v14a_8]
[v14a_9]
[v14a_10]
[v14a_11]
[v14a_12]
[v14a_13]
[v14a_14]
[v14a_15]
[v14a_16]

Blok Laatste Keer Verzuim

NEA-BON - 2019

GevolgW
Heeft u de indruk dat deze klachten het gevolg waren van het werk dat u deed?
1. Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
2. Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
3. Nee, geen gevolg van mijn werk
4. Weet niet

[JaHoofd]
[JaDeel]
[Nee]
[WeetNiet]

NORF, EMPTY
{NewPage}
RedenW
Wat was naar uw mening de belangrijkste reden in het werk die (geheel of voor een deel) leidde tot het
ontstaan van deze klachten?
>>Kruis alléén de belangrijkste reden aan.<<
1. Werkdruk, werkstress
[Werkdruk]
2. Emotioneel te zwaar
[Emotie]
3. Lichamelijk te zwaar
[Licham]
4. Langdurig dezelfde handelingen verrichten, langdurig achter computer werken
[Langdur]
5. Te moeilijk werk
[Moeilijk]
6. Problemen met leiding, werkgever
[ProbLeid]
7. Problemen met collega’s of ondergeschikten
[ProbColl]
8. Problemen met klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)
[ProbKlan]
9. Gevaarlijk werk/bedrijfsongeval
[GevWrk]
10. Gevaarlijke stoffen
[GevStof]
11. Iets anders
[Anders]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Controle
Heeft er, de laatste keer dat u verzuimde, verzuimcontrole plaatsgevonden door uw werkgever, arbodienst of
andere organisatie?
>>Bijvoorbeeld: huisbezoek, oproep, telefonisch contact of schriftelijk contact, zoals een formulier ‘eigen
verklaring’.<<
[TJaNee]
NORF, EMPTY
HASpec
Heeft u, tijdens uw laatste verzuim, contact gehad met uw huisarts of een specialist?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
VerbWerk
Vroeg de huisarts of specialist of uw verzuim misschien te maken had met uw werk?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
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Blok Beroepsziekten
*Imputaties
Nr
$1
t/m
$12
$13
$14

Omschrijving
OP heeft gehoorproblemen
t/m
OP heeft een beroepsgebonden infectieziekte
OP heeft andere ziekte en aangegeven wat dit is
OP heeft andere ziekte en niet aangegeven wat dit is

Code
Klacht[1] = 1
t/m
Klacht[12] = 1
Klacht[13] = 1 en BerZiekA = response
Klacht[13] = 1 en BerZiekA = empty

*Vraagteksten
{NewPage}
BerZiek
De volgende vragen gaan over beroepsziekten.
Onder een beroepsziekte verstaan we een ziekte die volgens u is ontstaan door uw werk.
Heeft u één of meer van de volgende beroepsziekten?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Nee
[Nee]
2. Gehoorproblemen
[Gehoor]
3. Overspannenheid/burn-out
[Burnout]
4. Depressie
[Depress]
5. Posttraumatische stress stoornis (PTSS)
[PTSS]
6. RSI (nek, schouder, arm, pols, hand)
[RSI]
7. Lage rug aandoening
[LageRug]
8. Heup artrose
[HeupArt]
9. Knie artrose
[KnieArt]
10. Contacteczeem
[Eczeem]
11. Astma
[Astma]
12. COPD
[COPD]
13. Beroepsgebonden infectieziekte
[Infect]
14. Anders
[Anders]
NORF, EMPTY
Harde Controle 1
Het antwoord ‘nee’ kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
BerZiekA
Om welke andere beroepsziekte gaat het dan?
String[50]
NORF, EMPTY
Klacht
* Variabele wordt gebruikt als loop voor vraag klachten
Integer[]
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{NewPage}
Klacht[1..13].Klachten[i]
Zijn de klachten van ($1: de gehoorproblemen $2: de overspannenheid of burn-out $3: de depressie $4: de
PTSS $5: de RSI $6: de lage rug aandoening $7: de heup artrose $8: de knie artrose $9: het contacteczeem $10:
de astma $11: de COPD $12: de infectieziekte $13: <BerZiekA> $14: de andere beroepsziekte) in de afgelopen
12 maanden begonnen?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
Klacht[1..13].Arts[i]
Is deze beroepsziekte vastgesteld door een arts?
[TJaNee]
NORF,EMPTY
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Blok Chronische Ziekte of Aandoening
*Vraagteksten
{NewPage}
Intro
De volgende vragen gaan over langdurige ziekten, aandoeningen en handicaps.
ZiekAand
Heeft u één of meer van de volgende langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps, en zo ja kunt u aangeven
welke?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Nee
[Nee]
2. Problemen met armen of handen (ook artritis, reuma, RSI)
[ArmHand]
3. Problemen met benen of voeten (ook artritis, reuma)
[BeenVoet]
4. Problemen met rug en nek (ook artritis, reuma, RSI)
[RugNek]
5. Migraine of ernstige hoofdpijn
[Migraine]
6. Hart- of vaatziekten
[HartVaat]
7. Astma, bronchitis, emfyseem
[Astma]
8. Maag- of darmstoornissen
[MaagDarm]
9. Suikerziekte
[Suikerz]
10. Ernstige huidziekten
[Ernstig]
11. Psychische klachten/aandoeningen
[Psych]
12. Gehoorproblemen
[Gehoor]
13. Epilepsie
[Epileps]
14. Levensbedreigende ziekten (bijv. kanker, aids)
[Kanker]
15. Problemen met zien
[Zien]
16. Anders
[Anders]
NORF, EMPTY
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
{NewPage}
ArbHand
Wordt u door uw ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het uitvoeren van uw werk?
1. Niet belemmerd
[Niet]
2. Licht belemmerd
[Licht]
3. Sterk belemmerd
[Sterk]
NORF, EMPTY
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ZiekGev
Is uw ziekte, aandoening of handicap het gevolg van het werk dat u deed?
1. Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
2. Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
3. Nee, geen gevolg van mijn werk
4. Weet niet
NORF, EMPTY
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[JaHoofd]
[JaDeel]
[Nee]
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Blok Functioneren en Inzetbaarheid
*Vraagteksten
{NewPage}
Compet
De volgende vragen gaan over uw functioneren en inzetbaarheid.
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?
Vragen Compet_a t/m Compet_e in een tabel weergeven.
Compet_a
Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt
Compet_b
Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt
Compet_c
Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever
Compet_d
Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever
Compet_e
Ik zou bij mijn huidige werkgever blijven werken, ook als ik ergens anders hetzelfde werk voor hetzelfde salaris
zou kunnen gaan doen
[TEens2]
1. Helemaal niet mee eens
[HOneens]
2. Niet mee eens
[Oneens]
3. Mee eens
[Eens]
4. Helemaal mee eens
[HEens]
NORF, EMPTY
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{NewPage}
Presteer
In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?
Vragen Presteer_a t/m Presteer_c in een tabel weergeven.
Presteer_a
Ik behaal alle doelen (werkopdrachten) die bij mijn werk horen
Presteer_b
De taken die bij mijn werk horen, gaan me goed af
Presteer_c
Ik presteer goed in mijn werk
[TEens3]
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Niet mee eens
5. Helemaal niet mee eens

[HEens]
[Eens]
[Neutraal]
[Oneens]
[HOneens]

NORF, EMPTY
{NewPage}
Tech
Heeft u de afgelopen 12 maanden te maken gehad met één of meer van de volgende veranderingen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Veranderingen in de technologie, zoals machines of ICT, die u gebruikt
[Techn]
2. Veranderingen in de manier waarop u uw werk uitvoert of hoe u leiding krijgt
[Werk]
3. Veranderingen in de producten/diensten die u helpt te maken of te leveren
[ProdD]
4. Veranderingen in de hoeveelheid contact die u heeft met klanten (of patiënten,
leerlingen of passagiers, e.d.)
[Contact]
5. Geen van deze veranderingen
[GeenDeze]
NORF, EMPTY
Harde Controle 1
"Het antwoord 'geen van deze veranderingen' kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw
antwoord aan.
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{NewPage}
Nodig
Wat heeft u nodig om u aan deze veranderingen aan te kunnen passen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Opleiding of cursus
2. Begeleiding of coaching
3. Aanpassing van mijn werkplek
4. Aanpassing van mijn werkinhoud
5. Tijd om me aan te passen
6. Iets anders
7. Geen maatregelen nodig

[OplCurs]
[Begeleid]
[AanpasWP]
[AanpasWI]
[Tyd]
[Anders]
[GeenDeze]

NORF, EMPTY
Harde Controle 2
"Het antwoord 'geen maatregelen nodig' kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw
antwoord aan.
Nodig_A
Om welke andere maatregel gaat het dan?
STRING[250]
NORF, EMPTY
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Blok Arbeidsvoorwaarden
*Vraagteksten
{NewPage}
AVTevr
Hoe tevreden bent u over deze aspecten in uw huidige baan?
Vragen AVTevr_a t/m AVTevr_p in een tabel weergeven.
AVTevr_a
Interessant werk
AVTevr_b
Mogelijkheid om te leren
AVTevr_d
Goede leidinggevenden
AVTevr_e
Goed salaris
AVTevr_f
Goede werkzekerheid
AVTevr_g
Mogelijkheid om in deeltijd te werken
AVTevr_h
Mogelijkheid om zelf uw werktijden te bepalen
AVTevr_i
Mogelijkheid om thuis te werken
AVTevr_j
Reistijd/afstand naar het werk
AVTevr_l
Uw dienstverband/contractvorm (vast, tijdelijk, uitzendkracht, e.d.)
AVTevr_m
Vertegenwoordiging van uw belangen door vakbonden
AVTevr_n
De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) voor uw bedrijf
AVTevr_o
Vertegenwoordiging van uw belangen door personeelsvertegenwoordiging (zoals ondernemingsraad (OR) of
medezeggenschapsraad (MR))
AVTevr_p
Uw pensioenregeling
1. Niet tevreden
[NTevr]
2. Tevreden
[Tevr]
3. Heel tevreden
[HTevr]
NORF, EMPTY
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AVBelang
Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van een baan?
Vragen AVBelang_a t/m AV_Belang_p in een tabel weergeven.
AVBelang_a
Interessant werk
AVBelang_b
Mogelijkheid om te leren
AVBelang_d
Goede leidinggevenden
AVBelang_e
Goed salaris
AVBelang_f
Goede werkzekerheid
AVBelang_g
Mogelijkheid om in deeltijd te werken
AVBelang_h
Mogelijkheid om zelf uw werktijden te bepalen
AVBelang_i
Mogelijkheid om thuis te werken
AVBelang_j
Reistijd/afstand naar het werk
AVBelang_l
Een vast contract
AVBelang_m
Het bestaan van vakbonden
AVBelang_n
Het bestaan van cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten)
AVBelang_o
Het bestaan van personeelsvertegenwoordigingen (zoals ondernemingsraad (OR) of medezeggenschapsraad
(MR))
AVBelang_p
Het bestaan van een pensioenregeling
1. Niet belangrijk
[NBelang]
2. Belangrijk
[Belang]
3. Heel belangrijk
[HBelang]
NORF, EMPTY
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AVBelang_Ctrl
U heeft de vragen over hoe belangrijk u aspecten van uw baan vindt niet beantwoord. Misschien was dit per
ongeluk omdat deze vragen veel op de vragen naar tevredenheid lijken. Zou u deze vragen dan alsnog willen
beantwoorden? U kunt dit doen door op de knop ‘vorige’ te klikken. Wilt u deze vragen niet beantwoorden?
Druk dan op ‘volgende’ om verder met de vragenlijst te gaan.
{NewPage}
ORMRPV
Heeft uw bedrijf een OR (ondernemingsraad), MR (medezeggenschapsraad) of andere
personeelsvertegenwoordiging?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Weet ik niet
[WeetNiet]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Vakbond
Bent u lid van een vakbond?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
WrNtVakb
Waarom bent u geen lid van een vakbond?
>>Het gaat om de belangrijkste reden.<<
1. Ik vind het lidmaatschap te duur
2. Ik heb er nooit serieus over nagedacht om lid te worden
3. Vakbonden hebben geen invloed (meer) op mijn arbeidsvoorwaarden
4. Vakbonden komen niet goed op voor mijn belangen
5. Anders
NORF, EMPTY
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[TeDuur]
[NietDacht]
[GeenInvl]
[Belang]
[Anders]
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Blok Opleiding en Ontwikkeling
*Vraagteksten
{NewPage}
Vragen ProDem_a t/m ProDem_d in een tabel weergeven.
ProDem_a
Bent u in uw bedrijf de laatste 2 jaar van functie veranderd?
ProDem_b
Is uw functie de laatste 2 jaar uitgebreid?
ProDem_c
Heeft u in uw bedrijf de laatste 2 jaar promotie gemaakt?
ProDem_d
Bent u in de laatste twee jaar teruggegaan van een hogere functie naar een lagere?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Aansluit
Hoe sluiten uw kennis en vaardigheden aan bij uw huidige werk?
1. Ik heb minder kennis en vaardigheden dan ik nodig heb voor mijn werk
2. Het sluit goed aan
3. Ik heb meer kennis en vaardigheden dan ik nodig heb voor mijn werk

[Minder]
[Goed]
[Meer]

NORF, EMPTY
Stimul
Stimuleert uw leidinggevende de ontwikkeling van uw kennis en vaardigheden?
1. Nee
2. Ja, in beperkte mate
3. Ja, in grote mate

[Nee]
[JaBeperk]
[JaGroot]

NORF, EMPTY
OplCursus
Heeft u in de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd voor uw werk?
1. Nee
2. Ja
NORF, EMPTY
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DoelOpl
Wat was het belangrijkste doel van deze opleiding of cursus?
1. Mijn huidige werk beter kunnen doen
2. Om kunnen gaan met toekomstige veranderingen in mijn huidige baan
3. Mijn kansen op werk in de toekomst vergroten

[Huidig]
[ToekVer]
[KansWerk]

NORF, EMPTY
Behoefte
Heeft u op dit moment behoefte aan een opleiding of cursus?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Nee
2. Ja, om mijn huidige werk beter te kunnen doen
3. Ja, om toekomstige veranderingen in mijn huidige baan aan te kunnen
4. Ja, om mijn kansen op werk in de toekomst te vergroten

[v18_o_a]
[v18_o_b]
[v18_o_c]
[v18_o_d]

NORF, EMPTY
Harde controle 1
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
{NewPage}
KwaVer
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de onderstaande uitspraken?
Vragen KwaVer_a t/m KwaVer_c in een tabel weergeven.
KwaVer_a
Ik gebruik bepaalde kennis of vaardigheden niet vaak genoeg waardoor ik ze vergeet of verlies
KwaVer_b
Ik mis ‘nieuwe’ kennis of vaardigheden die belangrijk zijn geworden door veranderingen in mijn werk
KwaVer_c
Ik beschik over kennis of vaardigheden die ik door verandering van werkgever/bedrijf niet meer nodig heb
[TEens3]
1. Helemaal mee eens
[HEens]
2. Mee eens
[Eens]
3. Niet mee eens, niet mee oneens
[Neutraal]
4. Niet mee eens
[Oneens]
5. Helemaal niet mee eens
[HOneens]
NORF, EMPTY
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Blok Werk en Thuis
*Vraagteksten
{NewPage}
HHZTaak
De volgende vragen gaan over werk en thuis.
Hoeveel uur per dag besteedt u gemiddeld aan huishoudelijke taken en zorgtaken?
[0…24] uur per dag
NORF, EMPTY
Zachte Controle 1
U heeft aangegeven dat u <HHZTaak> uur per dag aan huishoudelijke taken en zorgtaken besteedt.
Klopt het antwoord dat u gegeven heeft?
Zo niet, pas dan het antwoord aan. Anders, kies voor ‘verder’.
Intro
De volgende vragen gaan over werk en thuis.
Vragen MisVerw_a en MisVerw_b in een tabel weergeven.
MisVerw_a
Mist u of verwaarloost u familie- of gezinsactiviteiten door uw werk?
MisVerw_b
Mist u of verwaarloost u uw werkzaamheden door familie- en gezinsverantwoordelijkheden?
1. Nee, nooit
[Nooit]
2. Ja, een enkele keer
[JaEnk]
3. Ja, vaak
[JaVaak]
4. Ja, zeer vaak
[JaZVaak]
NORF, EMPTY
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*Vraagteksten
{NewPage}
AndWerk
De volgende vragen gaan over uw verdere loopbaan.
Vragen AndWerk_a t/m AndWerk_e in een tabel weergeven.
AndWerk_a
Loopt u het risico om uw baan te verliezen?
AndWerk_b
Maakt u zich zorgen over het behoud van uw baan?
AndWerk_c
Heeft u er in het afgelopen jaar over nagedacht om ander werk te zoeken dan het werk bij uw huidige
werkgever?
AndWerk_d
Heeft u in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk iets ondernomen om ander werk te vinden?
AndWerk_e
Zou u, als het aan u lag, over 5 jaar nog bij dit bedrijf werken?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
{NewPage}
WilWrk
Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Tot mijn [0…125] ste jaar
DK, NORF, EMPTY
StaatWrk
Tot welke leeftijd denkt u –lichamelijk en geestelijk– in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten?
Tot mijn [0…125] ste jaar
DK, NORF, EMPTY
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OmstWil
Onder welke omstandigheden zou u tot een hogere leeftijd willen doorwerken dan u nu wilt?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Lichter werk (fysiek en/of psychisch)
[LichtWrk]
2. Minder uren of minder dagen per week werken
[MindUur]
3. Omscholing/bijscholing
[Omschol]
4. Meer uitdaging of voldoening in het werk
[Uitdag]
5. Als stoppen financieel onaantrekkelijker wordt
[Finan]
6. Werkgever/collega’s die ondersteunen dat ik langer doorwerk
[Wergever]
7. Familie/vrienden die ondersteunen dat ik langer doorwerk
[FamVrie]
8. Minder zorgtaken voor familie of andere naasten
[Zorgtaak]
9. Betere gezondheid
[Gezond]
10. Andere omstandigheden
[Anders]
11. Weet niet
[WeetNiet]
12. Niet van toepassing; ik wil hoe dan ook niet langer doorwerken
[NVT]
NORF, EMPTY
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Niet van toepassing; ik wil hoe dan ook niet langer doorwerken’ kan niet in combinatie met
andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
OmstWilA
Om welke andere omstandigheden gaat het dan?
String[255]
NORF, EMPTY
{NewPage}
OmstStaat
Onder welke omstandigheden zou u in staat zijn om tot een hogere leeftijd door te werken dan u nu verwacht
te kunnen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Lichter werk (fysiek en/of psychisch)
[LichtWrk]
2. Minder uren of minder dagen per week werken
[MindUur]
3. Omscholing/bijscholing
[Omschol]
4. Werkgever/collega’s die ondersteunen dat ik langer doorwerk
[Wergever]
5. Minder zorgtaken voor familie of andere naasten
[Zorgtaak]
6. Betere gezondheid
[Gezond]
7. Andere omstandigheden
[Anders]
8. Weet niet
[WeetNiet]
9. Niet van toepassing; ik ben hoe dan ook niet in staat tot langer doorwerken
[NVT]
NORF, EMPTY
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Harde Controle 2
Het antwoord ‘Niet van toepassing; ik ben hoe dan ook niet in staat tot langer doorwerken’ kan niet in
combinatie met andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
OmstStaatA
Om welke andere omstandigheden gaat het dan?
String[255]
NORF, EMPTY
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Blok Tevredenheid
*Vraagteksten
{NewPage}
TevrAO
In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
[TOntevr]
1. Zeer ontevreden
[ZOntevr]
2. Ontevreden
[Ontevr]
3. Niet ontevreden/niet tevreden
[Neutraal]
4. Tevreden
[Tevr]
5. Zeer tevreden
[ZTevr]
NORF, EMPTY
TevrWrk
In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
[TOntevr]
NORF, EMPTY
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Blok Werving
*Vraagteksten
{NewPage}
Opmerk
Dit waren alle vragen.
Heeft u nog opmerkingen over de vragenlijst? Dan kun u die hier invullen:
STRING[500]
NORF, EMPTY
Werving
Dit onderzoek is uitgevoerd door CBS en TNO.
De mogelijkheid bestaat dat CBS of TNO u in de toekomst nog eens wil benaderen voor een vergelijkbaar
onderzoek. Zou u dat goed vinden?
[TJaNee]
{NewPage}
Email
Mogen we u dan ook via e-mail benaderen?
[TJaNee]
NORF, EMPTY
E_adres
Wilt u dan hier uw e-mailadres invullen?
String[60]
NORF, EMPTY
CheckEmailAdress:
Harde controles 1-9
1. Spaties zijn niet toegestaan.
2. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan.
3. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan.
4. Het @-teken ontbreekt.
5. Er mag maar één @-teken voorkomen.
6. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen.
7. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken.
8. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt.
9. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.).
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Blok Incentive (SB)
*Imputaties
Nr
$1
$2
$3

Omschrijving
OP wil meeloten en is winnaar loterij
OP wil meeloten en is geen winnaar
OP wil niet meeloten

Code
Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 1
Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 0
Meeloten = [NietLoten]

*Vraagteksten
{NewPage}
Meeloten
<IntroIncentive>3
Als dank voor het meedoen maakt u kans op <prijs14>!
($W: Sommige mensen ontvangen liever geen prijs. Als dit voor u het geval is, kunt u dat hieronder aangeven.
$T/$P: STEL VAST: Wil OP kans maken op de prijs?)
1. Ik wil wel kans maken op <prijs2>
[Loten]
2. Ik wil geen kans maken op <prijs2>
[NietLoten]
NORF
{NewPage}
Spannend5
($1: Wilt u weten of u <prijs2> heeft gewonnen? Druk dan op volgende. U ziet dan direct of u één van de
winnaars bent.
$2: Wilt u weten of u <prijs2> heeft gewonnen? Druk dan op verzenden. U ziet dan direct of u één van de
winnaars bent.
$3: Dan is dit het einde van de vragenlijst.
We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden door op ‘Verzenden’ te drukken.
Hartelijk dank voor uw medewerking!)

3

Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.
Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst die geïmputeerd moet worden.
5 Indien de OP mee wil loten en de winnaar is, dan verschijnt de ‘volgende’ knop en wordt de vragenlijst nog niet verzonden.
Indien de OP geen winnaar is of niet mee wil loten, dan verschijnt de ‘verzenden’ knop en wordt de vragenlijst naar het CBS v erzonden.
4
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Uitslag
($P: >>Indien mogelijk, draai de laptop naar OP toe en laat OP de ‘Enter’-toets indrukken. OP krijgt dan meteen
te zien of OP <prijs2> heeft gewonnen of niet.
$T: STEL VAST: Dan ga ik nu kijken of u <prijs2> heeft gewonnen.)
>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder

[Verder]

NORF
SpannendP
Wilt u weten of u <prijs2> heeft gewonnen?
Druk dan op ‘Enter’. Er verschijnt direct op het scherm of u één van de winnaars bent.
String[1]
NORF, EMPTY
{NewPage}
Winnaar
GEFELICITEERD!
U bent de winnaar van <prijs1>!
We zullen <prijs3> zo spoedig mogelijk naar u opsturen. Naar welk adres kunnen we de prijs sturen?
WinnaarPT
GEFELICITEERD!
U bent de winnaar van <prijs1>!
($P: De medewerker van het CBS zal nu uw contactgegevens met u doornemen.
$T: Ik zal nu met u uw contactgegevens doornemen.)
String[1]
NORF, EMPTY
Contro_Adres
STEL VAST: Controleer het adres:
<NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnr> <NAW.Huisnr_toev>
<NAW.Postcode_num><NAW.Postcode_alfa >
<NAW.Plaatsnaam>
Prijs naar dit adres versturen?
1. Ja, verstuur naar dit adres
2. Nee, verstuur naar ander adres

[Ja]
[Nee]

NORF
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Straat
Straat: [TStraat]
NORF
HuisNr
Huisnummer: [THuisnr]
NORF
Huisnr_toev
Huisnummer toevoeging (bijv. A of bis): [THuisnrTv]
NORF, EMPTY
Postcode
Postcode: [TPostcode]
NORF
Harde controle 1
De postcode moet uit vier cijfers en 2 letters bestaan.
WoonPlts
Woonplaats: [TWoonPlts]
NORF
{NewPage}
E_adres
Op welk e-mail adres kunnen we u het beste bereiken?
String[60]
Harde controle 2 t/m 10
2. Spaties zijn niet toegestaan.
3. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan.
4. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan.
5. Het @-teken ontbreekt.
6. Er mag maar één @-teken voorkomen.
7. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen.
8. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken.
9. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt.
10. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.).
NietWin
($T: STEL VAST:) Helaas. U heeft geen <prijs4> gewonnen.
($P: De medewerker van het CBS zal dit gesprek nu afronden.)
1. Verder
NORF
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ContrlTel1
STEL VAST: Is het onderstaande telefoonnummer correct?
Telnr: <NAW.Telefoonnummer1>
[TJaNee]
NORF
TelNr1
Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?
[TTelnr]
Harde controle 11
Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers).
Harde controle 12
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn.
Harde controle 13
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.
{Laatste scherm}
($2: Helaas. U heeft geen <prijs4> gewonnen.)
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Kijk op www.cbs.nl als u geïnteresseerd bent in informatie of nieuws over ons.
U kunt ons ook volgen op:
[Logo Twitter] @statistiekcbs met dagelijks nieuwe cijfers over Nederland
[Logo Facebook]http://www.facebook.nl/statistiekcbs
U kunt dit venster sluiten.

99

