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Versiebeheer 

Versie Datum Beschrijving 

1.0 18-08-2020 Eerste versie vragenlijst n.a.v. bespreken conceptvragenlijst SAL. 
1.1 01-09-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. overleg met SAL.  
1.2 16-9-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. overleg met SAL.  
1.3 22-09-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. overleg met SAL.  
1.4 05-10-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. overleg met SAL.  
1.5 08-10-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. overleg met SAL. Kleurtjes en doorhalingen etc. van 

vorige versies verwijderd.  
1.6 15-10-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. overleg met SAL.  
1.7 20-10-2020 Blok Incentive aangepast.  
1.8 19-11-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. eerste testronde netwerktest.  
1.9 03-12-2020 Het incentiveblok gebaseerd op het ODiN-experiment is vervangen door het nieuwe 

standaard Keuze Incentiveblok.  
1.10 16-12-2020 Vragenlijst bijgewerkt n.a.v. bevindingen test SAL.  
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Vragenlijstinstellingen 

*Algemeen 
 

Onderzoekscode BLV 
Naam datamodel BLV21 
Vragenlijsttitel Belevingen 2021 
Modes CAWI 
Smartphone blokkade Nee 
Attributen NODK, RF, NO EMPTY 
Knoppen CAWI <vorige><volgende> 
Bibliotheken GenTypes (Opzoekbestanden) 

 
*PeilStart (Main) 
Als PeilStart = [Ja] dan is het interview gestart en wordt de referentiedatum vastgelegd (kan dan niet meer 
wijzigen). Bij non-respons is vanaf dit punt spraken van een afgebroken interview. 
 

PeilStart CtrlPG  Als CtrlPG.CtrlGBA = response en ([Geslacht] of [Gebdatum] niet in 
CtrlPG.CtrlGBA) 

 
*Tijdmeting (Blok Tijdmeting) 
 

StartTijd / StartDatum Bij beantwoorden variabele Achtergr.Woonsituatie 
EindTijd / EindDatum Bij beantwoorden variabele Incent.Meeloten 

 
*Tekstimputaties en instellingen 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> Bedankt dat je mee wilt werken aan het onderzoek 
Belevingen. 

 PARAM_ctrlpg_BurgSt1 0 
Keuze Incentive <IncentiveIntro> Dit waren alle vragen.  
 <WaardeVVV>  400 

                                                                 
1 Wel / niet burgerlijke staat laten zien bij controleren persoonsgegevens: 0 = niet, 1 = wel.  
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Stuurinformatie 

Sommige variabelen waarvan de vragenlijst gebruikt maakt, komen uit de steekproef.  
Het gaat om de volgende variabelen: 
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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  Mode = CAWI 
$T  Mode = CATI 
$P  Mode = CAPI 
 
$A   Persoon beantwoordt zelf de vragen 
$B   Proxy beantwoording, OP is een man 
$C   Proxy beantwoording, OP is een vrouw 
 
2. Types 
 
TVoorlett 
String[10] 
 
TAchterNa 
String[40] 
 
TStraat 
String[50] 

  
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  [Ja] 
2. Nee [Nee] 
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TNooitVaak 
1. Nee, nooit [Nooit] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Ja, regelmatig [Regelmatig] 
4. Ja, vaak [Vaak] 
 
TNooitVaak2 
1. Nooit [Nooit] 
2. Soms [Soms] 
3. Regelmatig [Regelmatig] 
4. Vaak [Vaak] 
 
TEensOneens 
1. Helemaal eens [HEens] 
2. Eens [Eens] 
3. Niet eens, niet oneens [NietNiet] 
4. Oneens [Oneens] 
5. Helemaal oneens [HOneens] 
 
TEensOneensNVT 
1. Helemaal eens [HEens] 
2. Eens [Eens] 
3. Niet eens, niet oneens [NietNiet] 
4. Oneens [Oneens] 
5. Helemaal oneens [HOneens] 
6. Niet van toepassing [NVT] 
 
TWaar 
1. Niet waar [NWaar] 
2. Beetje waar [BWaar] 
3. Zeker waar [ZWaar] 
 
TTevr 
1. 1  [Een] 
2. 2  [Twee] 
3. 3  [Drie] 
4. 4  [Vier] 
5. 5  [Vijf] 
6. 6  [Zes] 
7. 7  [Zeven] 
8. 8  [Acht] 
9. 9  [Negen] 
10. 10  [Tien] 
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3. Special Attributes 
 
GeenDeze 
Geen van deze [SA_GeenDeze] 
 
Nee 
Nee  [SA_Nee] 
 
 
4. Verwijzingen 

 
RefDatum = startdatum (NAW_NEW.Datum_ref) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet 
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 

 
RefJaar = jaar startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt 
deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 

 
RefMaand = maand startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, 
wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt) 

 
Lft_OP = NAW_New.Regel[OP].Lft  (OP = regelnummer NAW_New.regel[i].OP = [HierOP]) 
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NAW_NEW 

* Dit is een algemeen blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden 
weggeschreven. Als in de vragenlijst naar achtergrondgegevens wordt verwezen, kan dit het beste vanuit dit 
blok gebeuren omdat ook gewijzigde gegevens hierin zijn opgenomen.  
* 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 wordt alleen de 
eerste regel (Regel[1]) gevuld. 
 
Datum_Ref 
*Referentiedatum. Wordt 1x gevuld op het moment dat PeilStart = [Ja]. 
 [Datetype] 

EMPTY 

 
Code_mode 
*Mode waarin de vragenlijst is ingevuld 
1. CAPI [M_CAPI] 
2. CATI [M_CATI] 
3. CAWI [M_CAWI] 
4. Anders [M_Anders] 

NORF 

 
Regel[1..8].M_V 
*Geslacht 
1. Man [Man] 
2. Vrouw [Vrouw] 
3. Overig [Overig] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].Geboren 
*Geboortedatum 
Datetype[] 

EMPTY 

 
Regel[1..8].Lft 
*Leeftijd 
[0..125] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].BurgSt 
*Burgerlijke staat 
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 
2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 
3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 
4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF, EMPTY 
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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 
 
Regel[1..8].PLHH  
*Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1). 
1. Alleen [Alleen] 
2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen [K1_noAll] 
3. Echtgeno(o)t(e) [Echtgen] 
4. Partner [Partner] 
5. Kind [Kind] 
6. Vader / moeder [PaMa] 
7. Schoonvader / schoonmoeder [SchoonPM] 
8. Broer / zus [BroerZus] 
9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchBrZus] 
10. Schoonzoon / schoondochter [SchZoDoc] 
11. Kleinkind [KleinKnd] 
12. Opa / oma [OpaOma] 
13. Ander (schoon)familielid [Over_Fam] 
14. Andere relatie [Overig] 

NORF, EMPTY 

 
Regel[1..8].PersID 
*Uniek kenmerk persoon in huishouden (t.b.v. panelonderzoeken). 
*PersID is opgebouwd uit het EenheidID (10 cijfers) + peilingnummer (1 cijfer) +  oplopend cijfer (1 cijfer).  
String[12] 

NORF, EMPTY 

 
AantalPP 
*Aantal personen in het huishouden 
[1..49] 

NORF, EMPTY 

 
HHKern 
*Huishoudsamenstelling (nb: indien leeg en de hhbox is gesteld, dan 1-persoonshh) 
1. Partners alleen [PartnAll] 
2. Partners met kind(eren)  [PartKind] 
3. Partners met kind(eren) en ander(en)  [PKindAnd] 
4. Partners met ander(en) [PartnAnd] 
5. Eenouder met kind(eren)  [EOudKind] 
6. Eenouder met kind(eren) en ander(en)  [EOKndAnd] 
7. Overige huishoudsamenstelling  [Overig] 

NORF, EMPTY 
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Voorlett 
*Voorletters 
String[10] 
 
Achterna 
*AchterNa 
String[40] 
 
Straat 
*Straat 
String[50] 
 
HuisNr 
*Huisnummer 
String[5] 
  
HuisNrTv  
*Huisnummer toevoeging 
String[7] 
 
WoonPlts  
*Woonplaats 
String[40] 
 
Postcode 
*Postcode 
String[6] 
 
Telefoon1  
*Telefoonnummer (hoofd) 
String[10] 
 
Telefoon2 
*Telefoonnummer (extra) 
String[10] 
 
Emailadres 
*Emailadres 
String[60] 
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Introscherm CAWI 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 Personenvragenlijst NVT 
$2 Bedrijfsvragenlijsten NVT 
$3 Er is een onderzoekspecifieke website 

beschikbaar. 
Main.NAW.URL_specifiekesite <> EMPTY 

$4 Er is geen onderzoekspecifieke website 
beschikbaar. 

<>$3 

$5 Er is een correspondentienummer beschikbaar. Main.NAW.Correspondentienummer <> EMPTY 
 

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 je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. 
($1: Het CBS is geïnteresseerd in jouw mening en ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Twijfel je over een antwoord? Kies dan het antwoord dat het beste bij je 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 
Je kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken met de knop ‘Opslaan en sluiten’. Je eerder ingevulde 
antwoorden blijven dan bewaard. 
 
Heb je nog vragen? 
($3: Kijk op <Main.NAW.URL_specifiekesite> voor veelgestelde vragen over dit onderzoek. Staat het antwoord 
op je vraag hier niet bij, bel $4: Bel) ons gerust op (045) 570 6400 of mail naar contactcenter@cbs.nl ($5: onder 
vermelding van het correspondentienummer: <Main.NAW.Correspondentienummer>). 
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 (SB) 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP = man NAW.Geslacht = [M] 
$2 OP = vrouw NAW.Geslacht = [V] 
$3 OP is 15+ en burgerlijke staat is ingeschakeld AGE(NAW.Geb_datum) ≥ 15 en 

PARAM_ctrlpg_BurgSt  = 0                          
$4 Burgerlijke staat OP = gehuwd AFL_BurgStaat = [Gehuwd] 
$5 Burgerlijke staat OP = gescheiden AFL_BurgStaat = [Gescheid] 
$6 Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is man ($1) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]  
$7 Burgerlijke staat OP = weduwstaat en OP is vrouw ($2) en AFL_BurgStaat = [WeduwSt]  
$8 Burgerlijke staat van de OP = nooit gehuwd AFL_BurgStaat = [NooitGeh] 
$9 OP = overig NAW.Geslacht <> [M]/[V] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 

 
AFL_BurgStaat 
*Afleiding burgerlijke staat in 4 categorieën 
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 
2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 
3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 
4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF 
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CtrlGBA 
($W: <IntroCtrlPG>2 
 
Om goede statistieken te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat jij zelf de vragen invult. 
 
De vragenlijst is bedoeld voor: <NAW.Voorletters> <NAW.Naam> (($1: Man $2: Vrouw $9: Geslacht = overig), 
<NAW.Geb_datum>($3:, burgerlijke staat = ($4: ‘gehuwd / geregistreerd partnerschap’ $5: ‘gescheiden’ $6: 
‘weduwnaar’ $7: ‘weduwe’ $8: ‘nooit gehuwd geweest’)). 

 
Kloppen deze gegevens?) 
($T/$P: STEL VAST: Kloppen de persoonsgegevens? 
 
<NAW.Voorletters> <NAW.Naam>: (($1: Man $2: Vrouw $9: Geslacht = overig), <NAW.Geb_datum>($3:, 
burgerlijke staat = ($4: ‘gehuwd / geregistreerd partnerschap’ $5: ‘gescheiden’ $6: ‘weduwnaar’ $7: ‘weduwe’ $8: 
‘nooit gehuwd geweest’)).) 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Ja, gegevens kloppen [Ja] 
2. Nee, geslacht klopt niet [Geslacht] 
3. Nee, geboortedatum klopt niet [GebDatum] 
4. ($3: Nee, burgerlijke staat klopt niet) [BurgSt] 
5. Nee, voorletter(s) / achternaam klopt niet [Naam] 

NORF 

 
Harde Controle 1 
Het antwoord ‘Ja, gegevens kloppen’ mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden. 

 
Harde Controle 2 
Zowel Geslacht als Geboortedatum zijn anders dan de registratie!!  
U heeft niet de juiste O.P.  
Beëindig het interview of zoek alsnog de juiste O.P. 

 
{NewPage} 
 
GBAFoutCAWI3 
Je hebt aangegeven dat geslacht én geboortedatum niet kloppen. In dat geval zijn dit alle vragen voor jou.  
Door op de knop ‘Verzenden’ te drukken, kun je de vragenlijst terugsturen naar het CBS.  
 
Hartelijk dank voor jouw medewerking! 
 
  

                                                                 
2 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.  
3 Bij deze vraag wordt de knop ‘volgende’ vervangen door ‘verzenden’. 
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{NewPage} 
 

MV 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is je geslacht? 
1. ($2/$9: Man) [Man] 
2. ($1/$9: Vrouw) [Vrouw] 
3. ($1/$2: Overig) [Overig] 

NORF 

 
Geboren 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is je geboortedatum? 
(DD-MM-JJJJ) 
[Datetype] 

 
Harde Controle 3 
De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas a.u.b. je antwoord aan. 

 
Harde Controle 4 
De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas a.u.b. de geboortedatum aan. 
 
{NewPage} 

 
Leeft 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is je leeftijd?  
[0..125] 

NORF 

 
BurgStaat 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is dan je burgerlijke staat? 
>>Het gaat erom hoe je bij de gemeente geregistreerd staat.<< 
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap [Gehuwd] 
2. Voor de wet gescheiden [Gescheid] 
3. Weduwnaar / weduwe [WeduwSt] 
4. Nooit gehuwd geweest [NooitGeh] 

NORF 
 
Voorlett 
($T/$P: STEL VAST: )Wat is/zijn dan je voorletter(s) en achternaam? 
 
Voorletter(s): 
[TVoorlett] 

NORF 

 
AchterNa 
($T/$P: STEL VAST: )Achternaam: 
[TAchterNa] 

NORF 
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Blok: Achtergrondkenmerken 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP is 15 jaar of ouder Lft_OP ≥ 15 
$2 OP doet een betaalde stage StageLWPlek = [BetStage] 
$3 OP heeft betaald werk en een stage BetWerk = [Ja] EN StageLWPlek = [BetStage] / 

[OnbetStage] 
$4 OP heeft betaald werk BetWerk = [Ja] 
$5 OP werkt niet als zelfstandige/freelancer [Eigen] NIET in WerkSit 
$6 OP werkt (ook) als zelfstandige/freelancer <> $5 
$7 OP volgt basis- of middelbaar onderwijs of een 

opleiding op mbo-, hbo- of wo-niveau 
NivActKort = 
[Basis]/[Voortgezet]/[Mbo]/[Hbo]/[Uni]/[Ander] 

$8 OP is jonger dan 14 jaar Lft_OP < 14 
 
*Vraagteksten 
{NewPage} 
 
Woonsituatie 
Allereerst willen we graag een aantal algemene gegevens van je weten. 
 
Wat is op dit moment je woonsituatie? 
1. Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorger(s) [Ouders]  
2. Ik woon in een studentenhuis / op kamers [Student] 
3. Ik woon alleen [Alleen]   
4. ($1: Ik woon samen met mijn partner zonder kinderen)  [PartnAl]  
5. ($1: Ik woon samen met mijn partner met kind(eren)) [PartnKind] 
6. Anders [Andrs] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Relatie 
Heb je op dit moment verkering of een vaste relatie? 
[TJaNee] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
AlgGezo 
Hoe is over het algemeen je gezondheid? 
1. Zeer goed [ZeerGoed] 
2. Goed [Goed] 
3. Gaat wel [GaatWel] 
4. Slecht [Slecht] 
5. Zeer slecht [ZrSlecht] 

NORF 



Blok: Achtergrondkenmerken  Belevingen 2021 
 

 18 

{NewPage} 
 
NivActKort 
Volg je op dit moment onderwijs?  
1. ($8: Ja, in het basisonderwijs)  [Basis]  
2. Ja, in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo)  [Voortgezet]  
3. Ja, in het mbo  [Mbo]   
4. Ja, in het hbo  [Hbo]   
5. Ja, op de universiteit  [Uni]   
6. Ja, ander onderwijs  [Ander]   
7. Nee, ik volg geen onderwijs [GeenOnderw] 

NORF  

 
{NewPage} 
 
StageLWPlek 

 Loop je op dit moment stage of heb je een leerwerkplek? 
1. Ja, betaalde stage / leerwerkplek [BetStage] 
2. Ja, onbetaalde stage / leerwerkplek [OnbetStage] 
3. Nee [Nee] 

NORF 

 
UrTotStage 
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan je stage of leerwerkplek? 
[0..95] uur 
 
Zachte controle 1 
Het aantal opgegeven uren is meer dan gebruikelijk. Klopt het antwoord dat je gegeven hebt?  
Zo niet, pas dan het antwoord aan. Anders, kies voor ‘Verder’.  
 
{NewPage} 
 
BetWerk 
Heb je op dit moment($2:, naast je stage of leerwerkplek, nog ander) betaald werk? 
>>Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals werk in een eigen bedrijf, familiebedrijf of 
freelance werk.<< 
[TJaNee] 

NORF 
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{NewPage} 
 
WerkSit 
($3: De volgende vragen gaan alleen over je werk, dus niet over je stage of leerwerkplek.) 

 
Welke situatie is op jou van toepassing? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. ($7: Ik heb een bijbaan(tje))  [Bijbaan] 
2. Ik heb een baan als werknemer  [Werkn] 
3. Ik ben zelfstandige of freelancer                                                      [Eigen]  
4. Ik werk mee in het bedrijf / praktijk van mijn partner of een familielid                     [Meewerk] 
5. Anders [Andrs] 

NORF 

 
{NewPage} 

 
UrTot 
Hoeveel uur werk je gemiddeld per week?  
[0..95] uur 
 
Zachte controle 2 
Het aantal opgegeven uren is meer dan gebruikelijk. Klopt het antwoord dat je gegeven hebt?  
Zo niet, pas dan het antwoord aan. Anders, kies voor ‘Verder’.  
 
UrSchat 
Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 
1. 4 uur of minder per week [Minder5] 
2. 5 tot en met 11 uur per week [Minder12] 
3. 12 tot en met 29 uur per week [Minder30] 
4. 30 uur of meer per week [Is30Meer] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Contract 
Heb je een tijdelijk of een vast contract? Een mondelinge overeenkomst telt ook mee. 
>>Als je meerdere ($5: banen $6: banen / opdrachtgevers) hebt, beantwoord deze vraag dan voor de ($5: baan 
$6: baan / opdrachtgever) waarvoor je gemiddeld de meeste uren werkt.<<  
1. Tijdelijk (voor bepaalde tijd, bijv. één jaar)                                                                    [Tijd] 
2. Vast (voor onbepaalde tijd)                                                                                          [Vast] 
3. Ander soort contract, bijv. voor een opdracht of project                                             [Anders] 
4. Niet van toepassing, ik heb geen arbeidscontract of -overeenkomst                        [NVT] 
5. Weet ik niet                                                                                                                              [WeetNiet] 

NORF 
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VastUren 
Heb je een contract voor een vast aantal uren? 
>>Als je meerdere ($5: banen $6: banen / opdrachtgevers) hebt, beantwoord deze vraag dan voor de ($5: baan 
$6: baan / opdrachtgever) waarvoor je gemiddeld de meeste uren werkt.<< 

1. Ja, vast                                                                                                                                  [Vast] 
2. Deels vast (bijv. min/max contract)                                                                                   [Deels] 
3. Nee, wisselend (bijv. oproep- of 0-uren contract)                                                         [Wissel] 
4. Weet ik niet                                                                                                                              [WeetNiet] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
WilWerk 
Zou je op dit moment ($4: ander) betaald werk willen hebben?  
>>Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee.<< 
1. Ja, ik ben actief op zoek [JaZoek] 
2. Ja, maar ik ben niet (heel) actief op zoek  [JaNtZoek] 
3. Nee  [Nee] 
4. Wil ik wel, maar kan ik niet  [KanNiet] 

NORF 
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Blok: Welzijn 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP volgt basis- of middelbaar onderwijs Achtergr.NivActKort = [Basis]/[Voortgezet] 
$2 OP volgt opleiding op MBO-, HBO- of WO-niveau Achtergr.NivActKort = [Mbo]/[Hbo]/[Uni] 
$3 OP volgt ander onderwijs Achtergr.NivActKort = [Ander] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Geluk 
De volgende vragen gaan over geluk en tevredenheid. 
 
In welke mate vind je jezelf een gelukkig of ongelukkig mens?  
Kun je dit aangeven met een rapportcijfer tussen de 1 en de 10? Een 1 betekent ‘heel erg ongelukkig’ en een 10 
betekent ‘heel erg gelukkig’. 
1. 1  [Een] 
2. 2                                                                                                                                                      [Twee] 
3. 3                                                                                                                                                      [Drie] 
4. 4                                                                                                                                                      [Vier] 
5. 5                                                                                                                                                      [Vijf] 
6. 6                                                                                                                                                      [Zes] 
7. 7                                                                                                                                                      [Zeven] 
8. 8                                                                                                                                                      [Acht] 
9. 9                                                                                                                                                      [Negen] 
10. 10 [Tien] 
 
{NewPage} 
 
TevrLev 
Hoe tevreden of ontevreden ben je met het leven dat je nu leidt?  
Kun je dit aangeven met een rapportcijfer tussen de 1 en de 10? Een 1 betekent ‘heel erg ontevreden’ en een 
10 betekent ‘heel erg tevreden’. 
1. 1  [Een] 
2. 2                                                                                                                                                      [Twee] 
3. 3                                                                                                                                                      [Drie] 
4. 4                                                                                                                                                      [Vier] 
5. 5                                                                                                                                                      [Vijf] 
6. 6                                                                                                                                                      [Zes] 
7. 7                                                                                                                                                      [Zeven] 
8. 8                                                                                                                                                      [Acht] 
9. 9                                                                                                                                                      [Negen] 
10. 10 [Tien]             
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Tevr_Group 
Kun je een rapportcijfer geven voor hoe tevreden of ontevreden je bent over de volgende zaken in je leven? 
Een 1 betekent ‘heel erg ontevreden’ en een 10 betekent ‘heel erg tevreden’. 
[TTevr] 
 

CAWI: Vragen Tevr_School t/m Tevr_Financien in een tabel weergeven. 
Mobiel: Vragen Tevr_School t/m Tevr_Financien als losse vragen weergeven op één scherm. 
 
Tevr_School 
($1: Het onderwijs dat je krijgt op school $2: De opleiding die je volgt $3: Het onderwijs dat je krijgt op school 
of de opleiding die je volgt) 
 
Tevr_Werk 
Je werk of bijbaan 
 
Tevr_Uiterlijk 
Je uiterlijk 
 
Tevr_HoevTijd 
De hoeveelheid vrije tijd die je hebt  
 
Tevr_Vrienden 
Je vrienden 
 
Tevr_VriendTijd 
De hoeveelheid tijd die je met vrienden doorbrengt  
 
Tevr_Financien 
De hoeveelheid geld die je hebt voor persoonlijke dingen, zoals kleding, uitgaan of een smartphone 
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Blok: Stress 

*Imputaties 
Nr Omschrijving Code 
$1 OP volgt basis- of middelbaar onderwijs Achtergr.NivActKort = [Basis]/[Voortgezet] 
$2 OP volgt opleiding op MBO-, HBO- of WO-niveau Achtergr.NivActKort = [Mbo]/[Hbo]/[Uni] 
$3 OP volgt ander onderwijs Achtergr.NivActKort = [Ander] 
$4 OP heeft een partner Achtergr.Relatie = [Ja] OF  

Achtergr.Woonsituatie = [PartnAl]/[PartnKind] 
$5 OP heeft betaald werk of heeft een 

stage/leerwerkplek 
Achtergr.BetWerk = [Ja] OF 
Achtergr.StageLWPlek = [BetStage]/[OnbetStage] 

$6 OP volgt onderwijs Achtergr.NivActKort = [Basis]/[Voortgezet]/ 
[Mbo]/[Hbo]/[Uni]/[Ander] 

$7 OP heeft weleens stress over te veel dingen die 
hij/zij moet doen / druk leven 

StressFreq_Teveel = [Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$8 OP heeft weleens stress over het zoeken naar 
werk 

StressFreq_WerkZoek = 
[Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$9 OP heeft weleens stress over zijn/haar 
werk/bijbaan 

StressFreq_Werk = [Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$10 OP heeft weleens stress over geldzaken StressFreq_Geld = [Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 
$11 OP heeft weleens stress over school/studie StressFreq_School = [Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 
$12 OP heeft weleens stress over het uiterlijk StressFreq_Uiterlijk = 

[Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 
$13 OP heeft weleens stress over de relatie met 

ouders/verzorgers 
StressFreq_RelOudrs = 
[Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$14 OP heeft weleens stress over zijn/haar verkering 
of relatie 

StressFreq_Rel = [Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$15 OP heeft weleens stress over zijn/haar vrienden StressFreq_Vrienden = 
[Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$16 OP heeft weleens stress over social media StressFreq_SocMed = 
[Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$17 OP heeft weleens stress over zijn/haar toekomst StressFreq_Toekomst = 
[Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 

$18 OP heeft weleens stress over iets anders StressFreq_Andrs = [Soms]/[Regelmatig]/[Vaak] 
$19 OP heeft geen partner <> $4 
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*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
StressFreq_Group 
De volgende vragen gaan over stress.  
Bij stress voel je een bepaalde spanning omdat de situatie waarin je zit veel van je vraagt en/of dat je het 
gevoel hebt dat je die niet aankunt. 
 
Heb je weleens stress over de volgende zaken? 
[TNooitVaak] 
1. Nee, nooit [Nooit] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Ja, regelmatig [Regelmatig] 
4. Ja, vaak [Vaak] 

Visualisatie CAWI: items StressFreq_Teveel t/m StressFreq_Andrs in tabel tonen.  
Mobiel: Vragen StressFreq_Teveel t/m StressFreq_Andrs als losse vragen weergeven op één scherm. 

 
StressFreq_Teveel 
Te veel dingen die ik moet doen / druk leven 
 
StressFreq_WerkZoek 
Het zoeken naar werk 
 
StressFreq_Werk 
Mijn werk of bijbaan  
 
StressFreq_Geld 
Geldzaken, bijv. te weinig geld of (studie)schuld 
 
StressFreq_School 
School of studie  
 
StressFreq_Uiterlijk 
Mijn uiterlijk 
 
StressFreq_RelOudrs 
Relatie met mijn ouder(s) / verzorger(s)  
 
StressFreq_Rel 
Verkering of relatie  
 
StressFreq_Vrienden 
Vrienden  
 
StressFreq_SocMed 
Social media  
 
StressFreq_Toekomst 
Mijn toekomst  
 



Blok: Stress  Belevingen 2021 
 

 25 

StressFreq_Andrs 
Iets anders  
 
{NewPage} 
 
StressLast 
Je geeft aan dat je weleens stress hebt over: 
($7: - te veel dingen die je moet doen / druk leven) 
($8: - het zoeken naar werk) 
($9: - je werk of bijbaan) 
($10: - geldzaken) 
($11: - school of studie)  
($12: - je uiterlijk) 
($13: - de relatie met je ouder(s) / verzorger(s)) 
($14: - je verkering of relatie)  
($15: - vrienden) 
($16: - social media) 
($17: - je toekomst) 
($18: - iets anders dan de genoemde voorbeelden) 

 
Hoeveel last / hinder heb je van deze stress? 
1. Geen [Geen] 
2. Weinig [Weinig] 
3. Niet weinig, niet veel [NietNiet] 
4. Veel [Veel] 
5. Heel veel [HVeel] 
 
{NewPage} 
 
StressKlachten 
Waar heb je last van als je stress hebt? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Slechter slapen [Slapen] 
2. Meer of minder eten [Eten] 
3. Piekeren / er constant aan denken [Piekeren] 
4. Paniekaanval [Paniek] 
5. Moeite met concentreren [Concent] 
6. Huilen [Huilen] 
7. Sneller geïrriteerd, chagrijnig of boos zijn [IrriBoos] 
8. Hoofdpijn, buikpijn of spierpijn [Pyn] 
9. Moeilijk ademhalen, hartkloppingen of duizeligheid [Adem] 
10. Iets anders [Andrs] 
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StressWerkReden 
Je geeft aan dat je weleens stress hebt over je werk of bijbaan. Waar komt dit door? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Hoge werkdruk door te veel of te moeilijk werk [Werkdruk] 
2. Ik verwacht te veel van mezelf [EigenVerw] 
3. Mijn leidinggevende verwacht te veel van me [LeidinggevVerw] 
4. Ik ben bang om fouten te maken [BangFout] 
5. Ik kan het niet goed vinden met mijn leidinggevende en/of sommige collega’s [LeidinggevCollega] 
6. Ik ben bang om mijn baan te verliezen [BangBaan] 
7. Ik word gepest [Gepest] 
8. Iets anders [Andrs] 
 
{NewPage} 
 
StressGeldReden 
Je geeft aan dat je weleens stress hebt over geldzaken. Waar komt dit door? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Te weinig geld voor vaste uitgaven, zoals boodschappen, huur / hypotheek of  
     verzekeringen  [GeldVast] 
2. Te weinig geld voor persoonlijke dingen, zoals kleding, uitgaan of smartphone [GeldPers] 
3. Studieschuld [StuSchuld] 
4. Andere lening / geldschuld [Lening] 
5. Iets anders [Andrs] 
 
{NewPage} 
 
StressSchoolReden 
Je geeft aan dat je weleens stress hebt over school of studie. Waar komt dit door? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Ik wil goede ($1: cijfers $2: studieresultaten $3: cijfers / studieresultaten) halen [Cyfers] 
2. Te veel huiswerk of lesstof [Huiswerk] 
3. Mijn ouders verwachten te veel van me [OudersVerw] 
4. Achterstand op school of studievertraging [StuVert] 
5. Ik vind sommige vakken te moeilijk [Moeilyk] 
6. Twijfel over studiekeuze [StuKeuze] 
7. Ik word gepest [Gepest] 
8. Iets anders [Andrs] 
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{NewPage} 
 
StressVriendenReden 
Je geeft aan dat je weleens stress hebt over vrienden. Waar komt dit door? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Ik heb geen of weinig vrienden [Weinig] 
2. Ik heb geen of weinig goede vrienden [WeinigGoede] 
3. Ruzie met vrienden [Ruzie] 
4. Ik spreek of zie mijn vrienden weinig [SpreekWeinig] 
5. Ik voel me buitengesloten [BuitenSluit] 
6. Iets anders [Andrs] 

 
{NewPage} 
 
StressToekomstReden 
Je geeft aan dat je weleens stress hebt over je toekomst. Waar komt dit door? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Onzekerheid over werk, baankansen of het krijgen van een vast contract [OnzWerk]  
2. Onzekerheid over woonsituatie / moeilijk om een (koop)woning te vinden [OnzWoon] 
3. ($19: Onzekerheid over het vinden van een partner) [OnzPartn] 
4. Financiële onzekerheid [OnzFinan] 
5. De verandering van het klimaat [Klimaat] 
6. Iets anders [Andrs] 
 
{NewPage} 
 
Prestatiedruk_Eigen 
Hoe vaak voel je druk om aan je eigen verwachtingen te voldoen? 
[TNooitVaak2] 
 
{NewPage} 

 
Prestatiedruk_Ander 
Hoe vaak voel je druk om aan de verwachtingen van anderen te voldoen?  
[TNooitVaak2] 
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Prestatiedruk_Wie 
Van wie ervaar je die druk dan? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Mijn ouder(s) / verzorger(s) [Ouders] 
2. Andere familieleden [Fam] 
3. ($4: Mijn partner of verkering) [Partner] 
4. Vrienden / vriendinnen [Vriend] 
5. ($5: Collega’s / leidinggevende) [Werk] 
6. ($6: Leraren / docenten) [School] 
7. Sportcoach / -trainer [Sport] 
8. Maatschappij of samenleving [Maatsch] 
9. Iemand anders [Andrs] 
 
{NewPage} 
 
Eigenwrd_Group 
Hoe goed passen de volgende uitspraken bij jou? 
[TWaar] 
1. Niet waar [NWaar] 
2. Beetje waar [BWaar] 
3. Zeker waar [ZWaar] 
 

Visualisatie CAWI: items Eigenwrd_EigenKeuzes t/m Eigenwrd_MakkelykKeuzes in tabel tonen. 
Mobiel: Vragen Eigenwrd_EigenKeuzes t/m Eigenwrd_MakkelykKeuzes als losse vragen weergeven op één 
scherm. 
 
Eigenwrd_EigenKeuzes 
Ik kan mijn eigen keuzes maken in het leven. 

 
Eigenwrd_Fouten 
Ik mag fouten maken van mezelf. 

 
Eigenwrd_FoutenAndr 
Anderen accepteren het als ik fouten maak. 

 
Eigenwrd_Accepteer 
Ik accepteer mezelf zoals ik ben. 

 
Eigenwrd_Mezelfzyn 
Ik kan mezelf zijn. 

 
Eigenwrd_Zelfvertrwn 
Ik heb veel zelfvertrouwen. 

 
Eigenwrd_Tevreden 
Ik ben tevreden met wat ik heb. 
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Eigenwrd_Zeggen 
Ik durf te zeggen wat ik denk. 

 
Eigenwrd_Ontspannen 
Ik kan gemakkelijk ontspannen. 

 
Eigenwrd_Vryetyd 
Ik bepaal zelf waar ik mijn vrije tijd aan besteed. 

 
Eigenwrd_GenoegTyd 
Ik heb genoeg tijd voor mezelf. 

 
Eigenwrd_MakkelykKeuzes 
Ik kan makkelijk keuzes maken. 
 
 
{NewPage} 
 
Veerkracht_Group 
In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? 
[TEensOneens] 
1. Helemaal eens [HEens] 
2. Eens [Eens] 
3. Niet eens, niet oneens [NietNiet] 
4. Oneens [Oneens] 
5. Helemaal oneens [HOneens] 
 

Visualisatie CAWI: items Veerkracht_Verdergaan t/m Veerkracht_Doorstaan in tabel tonen. 
Mobiel: Vragen Veerkracht_Verdergaan t/m Veerkracht_Doorstaan als losse vragen weergeven op één scherm. 
 
Veerkracht_Verdergaan 
Als er iets vervelends gebeurt, blijf ik daar lang over nadenken of piekeren. 

 
Veerkracht_Herstel 
Ik heb veel tijd nodig om over tegenslagen in mijn leven heen te komen. 
 
Veerkracht_Doorstaan 
Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan. 
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Soc_Group 
Hoe goed passen de volgende uitspraken bij jou? 
[TWaar] 
1. Niet waar [NWaar] 
2. Beetje waar [BWaar] 
3. Zeker waar [ZWaar] 
 

Visualisatie CAWI: items Soc_Zelfbeeld t/m Soc_Perfect in tabel tonen. 
Mobiel: Vragen Soc_Zelfbeeld t/m Soc_Perfect als losse vragen weergeven op één scherm. 

 
Soc_Zelfbeeld 
Mijn zelfbeeld hangt af van wat anderen van me vinden. 
 
Soc_Vergelijk 
Ik vergelijk mezelf vaak met anderen. 
 
Soc_Perfect 
Ik heb het gevoel dat ik perfect moet zijn. 
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Blok: Corona 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP volgt basis- of middelbaar onderwijs of volgt 

een opleiding op mbo- of hbo-niveau 
Achtergr.NivActKort = 
[Basis]/[Voortgezet]/[Mbo]/[Hbo] 

$2 OP volgt opleiding op wo-niveau Achtergr.NivActKort = [Uni] 
$3 OP volgt ander onderwijs Achtergr.NivActKort = [Ander] 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
InvloedCorona 
 
Het coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding van dit virus kunnen invloed hebben (gehad) op je 
dagelijks leven. 
 
Hoe heeft de coronacrisis jouw leven in het algemeen beïnvloed? 
1. Heel positief [HPos] 
2. Positief [Pos] 
3. Zowel positief als negatief [PosNeg] 
4. Negatief [Neg]  
5. Heel negatief [HNeg]  
6. Geen invloed [Geen] 

 
InvloedCoronaToe 
Kun je dit antwoord kort toelichten? 
[Memo] 
 
{NewPage} 
 
GevoelCOVID_Werk 
Heb je door de coronacrisis vaker of minder vaak stress van het werk / bijbaan (gehad) dan ervoor? 
1. Vaker dan ervoor [Vaker] 
2. Even vaak [Zelfde] 
3. Minder vaak dan ervoor [Minder] 
4. Niet van toepassing; ik ervaar nooit stress over werk / bijbaan [NVT] 

 
GevoelCOVID_School 
Heb je door de coronacrisis vaker of minder vaak stress van school / studie (gehad) dan ervoor? 
1. Vaker dan ervoor [Vaker] 
2. Even vaak [Zelfde] 
3. Minder vaak dan ervoor [Minder] 
4. Niet van toepassing; ik ervaar nooit stress over school / studie [NVT] 
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GevoelCOVID_Geld 
Heb je door de coronacrisis vaker of minder vaak stress over geldzaken (gehad) dan ervoor? 
1. Vaker dan ervoor [Vaker] 
2. Even vaak [Zelfde] 
3. Minder vaak dan ervoor [Minder] 
4. Niet van toepassing; ik ervaar nooit stress over geldzaken [NVT] 
 
{NewPage} 
 
MisCorona_Group 
Door de coronacrisis zijn of waren bepaalde dingen niet of maar beperkt mogelijk. 
In hoeverre mis je de volgende dingen of heb je deze gemist door de coronacrisis?  
 
1. Heel erg gemist [HlGemist] 
2. Redelijk gemist [RedGemist] 
3. Niet zo gemist [NtZoGemist] 
4. Helemaal niet gemist [HNtGemist] 
5. Weet ik niet [WeetNiet] 
6. Niet van toepassing [NVT] 
 

Visualisatie CAWI: items MisCorona_Fam t/m MisCorona_LichCont in tabel tonen. 
Mobiel: Vragen MisCorona_Fam t/m MisCorona_LichCont als losse vragen weergeven op één scherm. 

 
MisCorona_Fam 
Zieke of oudere familieleden ontmoeten 
 
MisCorona_Bijeen 
Met een groep vrienden / familie thuis afspreken, bijv. om te gamen, een etentje of feestje 
 
MisCorona_Actvit 
Buitenshuis leuke dingen doen, zoals uitgaan, uiteten of naar de bioscoop  
 
MisCorona_Evenem 
Naar grote evenementen gaan, zoals festivals, sportevenementen of concerten 
 
MisCorona_Sport 
Sporten of hobby’s uitoefenen bij een club of vereniging 
 
MisCorona_Werk 
Naar mijn werk gaan 
 
MisCorona_School 
Naar ($1: school $2: de universiteit $3: school / mijn opleiding) gaan 

 
MisCorona_LichCont 
Lichamelijk contact met mensen buiten je huishouden, zoals handen schudden of knuffelen  
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Blok: Veiligheidsbeleving 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
- - - 

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
Straat_Group 
De volgende vragen gaan over je gevoel van veiligheid op straat. 
 
Hoe vaak ben je in de afgelopen 12 maanden op straat … 
1. Nooit  [Nooit] 
2. 1-2 keer [EenTwee] 
3. 3-4 keer [DrieVier] 
4. 5-10 keer [VijfTien] 
5. 11-50 keer  [ElfVyftig] 
6. Meer dan 50 keer        [MeerVyftig] 
 

Visualisatie CAWI: items Straat_Nagefloten t/m Straat_Anders in tabel tonen.  
Mobiel: Vragen Straat_Nagefloten t/m Straat_Anders als losse vragen weergeven op één scherm. 
 
Straat_Nagefloten 
Ongewenst nagefloten 
 
Straat_Nagesist 
Ongewenst nagesist of nageklakt, bijv. ‘psssst’ of klakgeluid 
 
Straat_Nageroepen 
Nageroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen 
 
Straat_Achteragelopen 
Achternagelopen / achtervolgd   
 
Straat_Anders 
Op een andere manier lastiggevallen 
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Gevoel_Nafluiten 
Hoe voel je je als je op straat ongewenst wordt nagefloten? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Het doet me niks [Niks] 
2. Ik voel me ongemakkelijk [Ongemak] 
3. Ik voel me geïrriteerd of boos [Irritant] 
4. Ik voel me onveilig of bang [OnveiligBang] 
5. Iets anders [Andrs]  
 
{NewPage} 
 
Gevoel_Nasissen 
Hoe voel je je als je op straat ongewenst wordt nagesist of nageklakt?  
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Het doet me niks [Niks] 
2. Ik voel me ongemakkelijk [Ongemak] 
3. Ik voel me geïrriteerd of boos [Irritant] 
4. Ik voel me onveilig of bang [OnveiligBang] 
5. Iets anders [Andrs]  
 
{NewPage} 
 
Gevoel_Naroepen 
Hoe voel je je als je op straat wordt nageroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen?  
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1. Het doet me niks [Niks] 
2. Ik voel me ongemakkelijk [Ongemak] 
3. Ik voel me geïrriteerd of boos [Irritant] 
4. Ik voel me onveilig of bang [OnveiligBang] 
5. Iets anders [Andrs] 
 
{NewPage} 
 
Gevoel_Achternalopen 
Hoe voel je je als je op straat wordt achternagelopen of achtervolgd?  
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[]  
1. Het doet me niks [Niks] 
2. Ik voel me ongemakkelijk [Ongemak] 
3. Ik voel me geïrriteerd of boos [Irritant] 
4. Ik voel me onveilig of bang [OnveiligBang] 
5. Iets anders [Andrs] 
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{NewPage} 
 
Reactie_StraatInt 
Wat doe je als je op straat wordt lastiggevallen? 
>>Je kunt meerdere antwoorden kiezen.<< 
SET[] 
1.  Ik doe niks / negeer het [NiksNegeer] 
2.  Ik lach erom / maak een grappige opmerking  [LachGrap] 
3.  Ik maak een afwijzend / boos gebaar of kijk boos  [AfwyzenBoos] 
4.  Ik zeg er iets van / spreek diegene hierop aan [Aanspreken] 
5.  Ik ga bij andere mensen staan / lopen of bel iemand op zodat ik niet alleen ben [NietAlleen]  
6.  Ik maak er melding van bij de politie [Melding] 
7. Ik pak iets om mij te verdedigen, zoals sleutels, deodorant, pepperspray etc. [Wapen] 
8. Iets anders [Andrs] 
 
{NewPage} 
 
Gedrag_Group 
Doe je weleens het volgende om te voorkomen dat je wordt lastiggevallen op straat? 
[TNooitVaak] 
1. Nee, nooit [Nooit] 
2. Ja, soms [Soms] 
3. Ja, regelmatig [Regelmatig] 
4. Ja, vaak [Vaak] 
  

Visualisatie CAWI: items Gedrag_PlekkenVerm t/m Gedrag_Andrs in tabel tonen. 
Mobiel: Vragen Gedrag_PlekkenVerm t/m Gedrag_Andrs als losse vragen weergeven op één scherm. 
 
Gedrag_PlekkenVerm 
Bepaalde plekken vermijden 
  
Gedrag_NietAlleen 
Met iemand meelopen of -fietsen  
 
Gedrag_GroepVerm 
Bepaalde groepen vermijden, zoals hangjongeren of een groep mannen  
 
Gedrag_BellenAppen 
Met iemand appen / bellen of doen alsof  
 
Gedrag_OogcVerm 
Oogcontact vermijden 
 
Gedrag_Andrs 
Iets anders 
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Blok: Tijdsbesteding 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
   

 
*Vraagteksten 
 
{NewPage} 
 
IntroWeek 
De volgende vragen gaan over je tijdsbesteding op dit moment. 

 
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan de volgende activiteiten?  
>>Rond af op hele uren. Als je het niet precies weet, mag je schatten.<< 
 
LesUurWk 
Les krijgen of college volgen 
[0..99] uur per week  
 
HwUurWk 
Huiswerk maken of studeren  
[0..99] uur per week  
 
BijlesUurWk 
Bijles, huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding krijgen  
[0..99] uur per week  
 
VriendUurWk 
Tijd doorbrengen met je vrienden buiten school of werk 
[0..99] uur per week 
 
SportUurWk 
Sporten 
[0..99] uur per week 
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{NewPage} 
 
IntroDag 
Hoeveel uur per dag besteed je gemiddeld aan de volgende activiteiten?  
>>Rond af op hele uren. Als je het niet precies weet, mag je schatten.<< 
 
YoutubeUurDg 
Filmpjes op YouTube kijken 
[0..24] uur per dag 
 
SocMedUurDg 
Social media gebruiken, zoals WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook of TikTok 
[0..24] uur per dag 
 
{NewPage} 
 
SocialMedia_Group 
In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? 
[TEensOneensNVT] 
 

Visualisatie CAWI: items SocialMedia_VriendVolgrs t/m SocialMedia_Druk in tabel tonen. 
 Mobiel: Vragen SocialMedia_VriendVolgrs t/m SocialMedia_Druk als losse vragen weergeven op één scherm. 

 
SocialMedia_VriendVolgrs 
Het hebben van veel vrienden of volgers op social media geeft me een goed gevoel.  
 
SocialMedia_NietOnline 
Als ik ergens ben waar ik niet online kan, vind ik dat vervelend.  
 
SocialMedia_Fomo 
Ik ben bang dat ik dingen mis als ik geen gebruik maak van social media.  
 
SocialMedia_Likes 
Als mensen dingen van mij liken, sharen of reageren op posts geeft me dat een goed gevoel.  
 
SocialMedia_BerichtKykn 
Ik voel mij onrustig als er een bericht binnenkomt en ik het niet direct kan bekijken.  
 
SocialMedia_Druk 
Ik voel de druk om veel te posten op social media.  
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{NewPage} 
 
SocialeSteun_Group 
In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? 
[TEensOneensNVT] 
 

Visualisatie CAWI: items SocialeSteun_Praten t/m SocialeSteun_Ouders in tabel tonen. 
 Mobiel: Vragen SocialeSteun_Praten t/m SocialeSteun_Ouders als losse vragen weergeven op één scherm. 

 
SocialeSteun_Praten 
Ik heb iemand met wie ik kan praten als ik het moeilijk heb.  
 
SocialeSteun_Vertr 
Ik heb iemand die ik vertrouw. 
 
SocialeSteun_Vrienden 
Mijn vrienden staan voor me klaar als ik ze nodig heb. 
 
SocialeSteun_Ouders 
Mijn ouder(s) / verzorger(s) staan voor me klaar als ik ze nodig heb.  
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Blok Keuze Incentive (SB) 

*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP wil meeloten en is winnaar loterij Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 1 
$2 OP wil meeloten en is geen winnaar Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 0 
$3 OP wil niet meeloten Meeloten = [NietLoten] 
$4 iPad gekozen Winnaar = [iPad] 
$5 VVV gekozen Winnaar = [VVV] 

 
*Vraagteksten 

 
{NewPage} 
 
Meeloten 
<IncentiveIntro>4 
 
Als dank voor het meedoen maak je kans op een prijs!  
Als je één van de winnaars bent kun je kiezen tussen een iPad of VVV-bonnen ter waarde van <waardeVVV> 
euro. 
  
($W: Sommige mensen ontvangen liever geen prijs. Als dit voor jou het geval is, kun je dat hieronder aangeven. 
$T/$P: STEL VAST: Wil OP kans maken op de prijs?)  
1. Ik wil wel kans maken op een prijs [Loten] 
2. Ik wil geen kans maken op een prijs [NietLoten] 

NORF 

 
{NewPage} 
 
Spannend5 
($1: Wil je weten of je een prijs hebt gewonnen?  
Druk dan op Volgende. Je ziet dan direct of je één van de winnaars bent. 
$2: Wil je weten of je een prijs hebt gewonnen?  
Druk dan op Verzenden. Je ziet dan direct of je één van de winnaars bent. 
$3: Dan is dit het einde van de vragenlijst. 
                 
We verzoeken je nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden door op ‘Verzenden’ te drukken.  
 
Hartelijk dank voor jouw medewerking!) 
 
  

                                                                 
4 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst van deze introductie.  
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 verzonden.  
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Uitslag 
($P: >>Indien mogelijk, draai de laptop naar OP toe en laat OP op ‘Volgende’ drukken.  
OP krijgt dan meteen te zien of OP een prijs heeft gewonnen of niet.<< 
$T: STEL VAST: Dan ga ik nu kijken of je een prijs hebt gewonnen.) 
 
>>Toets <1> om verder te gaan.<< 
1. Verder  [Verder] 

NORF 
 
SpannendP 
Wil je weten of je een prijs hebt gewonnen?  
 
Druk dan op ‘Volgende’. Er verschijnt direct op het scherm of je één van de winnaars bent.  
 
{NewPage} 
 

Winnaar 
GEFELICITEERD!  
 
Je bent de winnaar van een prijs! 
 
Welke prijs zullen we naar je opsturen? 
1. iPad  [iPad] 
2. VVV-bonnen ter waarde van <waardeVVV> euro  [VVV] 

NORF 

 
UittroP 
De medewerker van het CBS zal nu jouw contactgegevens met je doornemen. 
 
{NewPage} 
 
Contro_Adres 
STEL VAST: Controleer het adres: 
 
<NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnr> <NAW.Huisnr_toev>  
<NAW.Postcode> <NAW.Plaatsnaam> 
 
Prijs naar dit adres versturen? 
1. Ja, verstuur naar dit adres [Ja] 
2. Nee, verstuur naar ander adres [Nee] 

NORF 

 
Straat 
($W: We zullen de door jou gekozen prijs ($4: (iPad) $5: (VVV-bonnen)) zo spoedig mogelijk naar je opsturen.  
Naar welk adres kunnen we de prijs sturen?) 
 
Straat: [TStraat] 

NORF 
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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-mailadres kunnen we je 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. Je hebt geen prijs gewonnen. 
 
($P: De medewerker van het CBS zal dit gesprek nu afronden.) 
1. Verder [Verder] 

NORF 
 
ContrlTel1 
STEL VAST: Is het onderstaande telefoonnummer correct? 
 
Telnr: <NAW.Telefoonnummer1> 
[TJaNee] 

NORF 
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TelNr1 
Op welk telefoonnummer kunnen we je het beste bereiken?  
[TTelnr] 

NORF 

 
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. 
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Afleiding Status  

AFL_Status 
* NB: Deze variabele geeft het eindresultaat weer.  
De variabele is vooral van belang voor CAWI. In CATI/CAPI wordt een eindresultaat (anders dan ‘respons’) 
afgeboekt in het non-responsblok.  
1. Respons [Resp] 
2. Afgebroken interview [Onvolledig] 
3. Adres onvindbaar / bestaat niet [Onvindb] 
4. In aanbouw / afgebroken / sloopwoning [AanbAfbr] 
5. Geen woonadres [NwWoonAdr] 
6. Leegstand / tijdelijk onbewoond [Leegst] 
7. Verhuisd binnen Nederland [VerhuisNL] 
8. Verhuisd naar buitenland [VerhuisBTL] 
9. Verhuisd naar een instelling [Instelling] 
10. OP overleden [Overl] 
11. OP behoort niet tot doelgroep onderzoek  [NietDoel] 
12. Benadergegevens om andere reden onjuist [GegOnj] 
13. Weigering [Weiger] 
14. Taalbarrière [Taal] 
15. OP ziek / niet in staat [NietStaat] 
16. Geen gelegenheid binnen waarneemperiode [GeenTijd] 
17. Mode problemen [Mode] 
18. Afgesloten nummer6  [TelAfsl] 
19. Geen contact met OP/huishouden7 [GeenCont] 
20. Antwoordapparaat [Antwoord] 
21. Onveilige situatie [Onveilig] 
22. Telefoonnummer hoort bij adres maar niet OP (bijv. huisgenoot) [Huisgenoot] 
23. HHBox fout (kern < 15) [HHBFout]  
24. Anders [Anders] 
 
  

                                                                 
6 Resultaat laatste belpoging is ‘afgesloten nummer’ of ‘mogelijk afgesloten nummer’ 
7 Resultaat laatste belpoging is ‘neemt niet op’/’in gesprek’ 
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Ontvangstbevestiging 

*Dit scherm krijgen respondenten te zien nadat de vragenlijst naar het CBS verstuurd is.  
 
*Imputaties 
 

Nr Omschrijving Code 
$1 OP wil meeloten en is geen winnaar Incent.Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 

0 
 
*Vraagteksten 
 
Receipttxt 
($1: Helaas. Je hebt geen <prijs48> gewonnen.)   

 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.  
Kijk op www.cbs.nl als je geïnteresseerd bent in informatie of nieuws over ons.  
Je kunt ons ook volgen op:  
[Logo Twitter] @statistiekcbs met dagelijks nieuwe cijfers over Nederland  
[Logo Facebook]http://www.facebook.nl/statistiekcbs 
 
 
 

                                                                 
8 Zie blok ‘vragenlijstinstellingen’ voor de tekst die geïmputeerd moet worden. 


