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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

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

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

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

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

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

de Statistiek betreffende Culturele Veranderingen en SCP Leefsituatie Index 2016.” 

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand 

CV_SLI 2016V1. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De koppelsleutel voor personen is RINPERSOONS en RINPERSOON.  

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

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

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

procedure. 

 Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS raadpleeg de  

Onderzoeksomschrijvingen. 

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

Het team Microdataservices stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata 

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

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

van “Culturele Veranderingen en SCP Leefsituatie Index, 2016”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen


        

 

 

Microdataservices 

 

documentatie CV_SLI 2016  6  

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Populatieafbakening 

Het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en SCP Leefsituatie Index 

(SLI) die gecombineerd werden uitgevoerd, is een 2-jaarlijks onderzoek dat in 2016 in 

een samenwerkingsproject werd uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van CV is vaststellen welke 

opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop 

der tijd zijn veranderd. Doel van SLI is het ontwikkelen van een indicator om de sociale 

leefsituatie van Nederland in kaart te brengen en het monitoren van de ontwikkeling van 

de sociale leefsituatie van de Nederlandse bevolking.  

CV is gestart in 1975, jaarlijks herhaald vanaf 1978 met uitzondering van 1982, 1984 en 

vanaf 2000 tweejaarlijks herhaald. CV2016 is het 29e onderzoek in de reeks, door het 

CBS uitgevoerd in samenwerking met het SCP. 

 

De doelpopulatie van het onderzoek CV bestaat uit Nederlands sprekende personen die 

16 jaar of ouder zijn op de eerste dag van de enquêtemaand, die in Nederland wonen, en 

die deel uitmaken van particuliere huishoudens. Voor het onderzoek CV wordt de 

institutionele bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, niet 

geënquêteerd. 

De doelpopulatie voor SLI bestaat uit de doelpopulatie voor CV met daaruit weggelaten 

personen van 16 of 17 jaar. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

CV_SLI 2016V1. 

Variabele en omschrijving   Form. 
RINPERSOONS  A1 

Soort rinpersoon   

RINPERSOON  A9 

Samen met rinpersoons is dit de persoon   

VeldwerkPeriode  F8 

Veldwerkperiode   

Postcode_num  F5 

Postcode numeriek   

PLHH  F2 

Plaats in het huishouden   

M_V  F1 

Geslacht   

Lft  F3 

Leeftijd op enquêtedatum   

BurgSt  F1 

Burgerlijke staat   

JongKind  F1 

Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar oud   

BetWerk  F1 

Heeft u op dit moment betaald werk   

Zelfstan  F1 

Bent i werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk   

Meewerk  F1 

Of in een bedrijf of praktijk van uw partner of een familielid   

BetWrkNu  F1 

Afleiding of OP betaald werk heeft of niet   

EenMeerW  F1 

Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan 
één 

  

UrTot  F2 

Hoeveel uren werkt u in totaal gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet 
meegerekend 

  

UrSchat  F1 

Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer   

AFL_UrTot  F1 

Afleiding arbeidsuren   

WrkNemer  F1 

Werkt u daar als werknemer   
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Variabele en omschrijving   Form. 
BedrPrak  F1 

Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in de praktijk van uzelf, van uw partner of van 
uw ouders of schoonouders 

  

MaatsPos  F2 

Welke omschrijving vind u het beste bij u passen   

Ooit12  F1 

Heeft u ooit een betaalde werkkring gehad (=>12 uur per week & > 1 jaar)   

VAR1061A  F1 

Verricht u vrijwilligerswerk, dwz onbetaald werk voor of georganiseerd door een 
instelling of vereniging 

  

VAR1061B  F3 

Hoeveel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilligerswerk [uren]   

VAR1062A  F1 

Biedt u kosteloos hulp aan zieke of gehandicapte familieleden, kennissen of buren   

VAR1062B  F3 

Hoeveel uur gemiddeld per week biedt u deze kosteloos hulp [uren]   

VAR2000  F1 

Ik vind het belangrijk om veel tijd te besteden aan betaald werk   

VAR2001  F1 

Ik vind het belangrijk om veel tijd te besteden aan de zorg voor mijn kinderen   

VAR2002  F1 

Ik vind het belangrijk om veel tijd te besteden aan de zorg voor mijn (schoon)ouders, 
als zij hulp nodig hebben 

  

VAR2003  F1 

Ik vind het belangrijk om veel tijd te besteden aan het huishouden, zoals 
schoonmaken, koken en boodschappen doen 

  

VAR2004  F1 

Ik vind het belangrijk om veel tijd te besteden aan vrijwilligerswerk   

VAR401  F1 

Hoe is over het algemeen uw gezondheid   

VAR648s  F2 

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het 
algemeen 

  

VAR149s  F1 

Hoe tevreden bent u met uw huishoudinkomen   

VAR1358  F1 

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u de komende 12 maanden uw baan zult 
verliezen 

  

VAR058  F1 

Vindt u dat er in ons land op het ogenblik welvaart heerst of niet   

VAR059  F1 

Leeft (u/uw gezin) in welvaart of niet   

VAR365  F1 

Denkt u dat u in financieel opzicht een onbekommerde oude dag heeft / zult hebben   

VAR091  F1 

Verwacht u dat uw eigen toekomst grotendeels wordt bepaald door wat u er zelf van 
maakt, of door omstandigheden waarop u weinig invloed heeft 
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR055  F1 

Ziet u kansen om in het leven vooruit te komen   

VAR066  F1 

Denkt u dat uw kinderen het in het algemeen veel beter, een beetje beter, een beetje 
slechter of veel slechter zullen krijgen dan nu, of blijft het hetzelfde 

  

VAR092s  F1 

Sommige mensen zijn van mening dat de normen en waarden in ons land steeds 
meer achteruit gaan, anderen vinden juist dat ze vooruit gaan 

  

VAR571s  F1 

Verwacht u dat de sociale uitkeringen in de komende tijd zullen stijgen, dalen of gelijk 
blijven 

  

VAR573s  F1 

Gegeven de huidige economische situatie, wat vindt u dat met de sociale uitkeringen 
zou moeten gebeuren 

  

VAR154  F1 

Is de hoogte van deze uitkering volgens u op dit moment voldoende of onvoldoende: 
Algemene Ouderdomswet 

  

VAR155  F1 

Is de hoogte van deze uitkering volgens u op dit moment voldoende of onvoldoende: 
Wet Werk en Bijstand 

  

VAR156  F1 

Is de hoogte van deze uitkering volgens u op dit moment voldoende of onvoldoende: 
Werkloosheidswet 

  

VAR157A  F1 

Is de hoogte van deze uitkering volgens u op dit moment voldoende of onvoldoende: 
Arbeidsongeschiktheidswet 

  

VAR154A  F1 

Is de hoogte van deze uitkering volgens u op dit moment voldoende of onvoldoende: 
Ziektewet 

  

VAR164  F1 

Vindt u dat in ons land de verschillen tussen de inkomens te groot zijn, ongeveer juist 
zijn, of dat de verschillen tussen de inkomens te klein zijn 

  

VAR165  F1 

Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens veel groter worden, een 
beetje groter worden, hetzelfde blijven, een beetje kleiner worden of veel kleiner 
worden 

  

VAR1344  F1 

De komende jaren zal de sociale zekerheid in Nederland sterk moeten worden 
ingeperkt 

  

VAR198A  F1 

Bent u in een bepaald geloof grootgebracht   

VAR198  F1 

Welk geloof was dat   

VAR201A  F1 

Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap of levensbeschouwelijke 
groepering 
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR201B  F1 

Welk kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering is dat   

VAR204  F1 

Hoe vaak bent u gedurende het afgelopen half jaar naar de 
kerk/tempel/moskee/synagoge geweest 

  

INT229  F1 

Welke uitspraak komt het meest overeen met uw mening over God   

VAR1345  F1 

In welke mate zou u zichzelf een religieus mens noemen   

VAR211  F1 

Beschouwt u de Bijbel als het woord van God   

VAR205  F1 

Gelooft u in een leven na de dood   

VAR1346  F1 

Ongeacht of u zichzelf als religieus beschouwt of niet, hoe spiritueel zou u zeggen dat 
u bent 

  

VAR1320  F1 

De zin van het leven zul je moeten vinden in je unieke innerlijke ervaring en de 
ontwikkeling van je eigen vermogens 

  

VAR1321  F1 

Bij het nemen van beslissingen kun je over het algemeen beter afgaan op je intuïtie 
en je gevoel dan op je verstand 

  

VAR1322  F1 

Religie zoek ik zelf bijeen in de wijsheid van allerlei tradities en ideeën   

VAR1366  F1 

Heeft u het idee dat de kerken aansluiten bij uw visie op de zin van het leven   

VAR1367  F1 

Bent u van mening dat de kerken in staat zijn antwoord te geven op de belangrijke 
spirituele vragen van deze tijd 

  

VAR229  F2 

Kunt u mij zeggen wat u voor uzelf het allerbelangrijkste vindt   

INT218s  F1 

Hoeveel vertrouwen heeft u in de regering   

INT219s  F1 

Hoeveel vertrouwen heeft u in het bedrijfsleven   

INT221s  F1 

Hoeveel vertrouwen heeft u in kerken en religieuze organisaties   

INT222s  F1 

Hoeveel vertrouwen heeft u in de rechtspraak   

VAR439s  F1 

Het zou goed zijn als het bestuur van het land werd overgelaten aan enkele krachtige 
leiders 

  

VAR1329s  F1 

De vrijheid van meningsuiting mag niet zover gaan dat mensen worden gekwetst in 
hun religieuze gevoelens 
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR1330s  F1 

Er spelen vandaag de dag dingen in Nederland die maken dat ik mij er voor schaam 
een Nederlander te zijn 

  

VAR446s  F1 

Er zijn zoveel verschillende opvattingen over wat goed en wat slecht is dat je soms 
niet meer weet waar je aan toe bent 

  

VAR447s  F1 

Alles verandert tegenwoordig zo snel dat men vaak nauwelijks meer weet wat goed 
en wat slecht is 

  

INT313  F1 

Welke van de volgende twee uitspraken komt het meest overeen met uw mening   

INT314  F1 

En welke van de volgende twee uitspraken komt het meest overeen met uw mening   

VAR1331  F1 

Zou u zeggen dat u er zeer trots, tamelijk trots, niet zo trots of helemaal niet trots op 
bent om Nederlander te zijn 

  

VW065  F1 

Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u 
dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen 

  

VAR2005  F1 

De laatste tijd wordt wel eens gesproken over de invoering van een basisinkomen. Dit 
houdt in dat iedere volwassene, of men nu werkt of niet, van de overheid een vast 
bedrag krijgt. Dit bedrag is gelijk aan 1000 euro per maand.  

  

VAR491s  F1 

In welke mate bent u geïnteresseerd in politiek   

VAR040  F1 

Leest u wel eens iets over politiek in ons land, bijv. in de krant   

VAR1304  F1 

In hoeverre bent u tevreden over de wijze waarop de democratie in Nederland 
functioneert 

  

VAR1146  F1 

Hoe tevreden bent u over het algemeen met wat de Nederlandse regering doet   

VAR180  F1 

Vindt u dat iedereen vrij is om kritiek te leveren op het koningshuis   

VAR183  F1 

Vindt u dat iedereen vrij is om gebouwen te bezetten, bijvoorbeeld scholen of 
universiteiten, om gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten 

  

VAR184  F1 

Vindt u dat iedereen vrij is om in het openbaar te schrijven wat hij of zij wil   

VAR185  F1 

Vindt u dat iedereen vrij is om in het openbaar te zeggen wat hij of zij wil   

VAR274s  F1 

Als er vandaag verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan gaan 
stemmen 

  

VAR275  F2 

Op welke partij zou u stemmen 
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR275_A  A50 

Welke andere partij is dat dan   

VAR1196  F1 

Vindt u het in het algemeen gesproken, een goede of slechte zaak dat Nederland lid 
is van de Europese Unie of vindt u het noch goed noch slecht 

  

VAR1197  F1 

Heeft Nederland, alles wel beschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel bij zijn 
lidmaatschap van de Europese Unie 

  

VAR461s  F1 

In hoeverre beschouwt u zichzelf als links of als rechts   

VAR273s_a  F1 

Wat vindt u van de mate van inspraak van de burgers op het bestuur van gemeente 
en provincie. Moet deze inspraak groter worden, kleiner worden of gelijk blijven 

  

VAR273s_b  F1 

Vindt u dat deze inspraak veel of een beetje groter/kleiner moet worden   

VAR239  F1 

Wat de regering ook doet, voor het dagelijkse leven heeft het weinig nut   

VAR318  F1 

Mensen als ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet   

VAR319  F1 

Ik denk niet dat kamerleden en ministers veel geven om wat mensen zoals ik denken   

VAR320  F1 

Kamerleden letten te veel op het belang van enkele machtige groepen, ipv op het 
algemeen belang 

  

VAR1209  F1 

De Burgemeester moet worden gekozen door de inwoners van de gemeente   

VAR1210  F1 

Over sommige, voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf 
worden gestemd, het zogenaamde referendum 

  

VAR599s  F1 

Heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens samen met anderen actief ingespannen 
voor een kwestie van nationaal belang of voor een kwestie met betrekking tot een 
wereldprobleem als vrede of armoede 

  

VAR600s  F1 

En heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens samen met anderen actief 
ingespannen voor een kwestie van gemeentelijk belang, voor een bepaalde groep in 
de gemeente of voor uw buurt 

  

VAR408  F1 

Hoe waarschijnlijk is het dat u werkelijk iets zou proberen te doen, als u dacht dat de 
Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te nemen. Zou dat zeer 
waarschijnlijk zijn, enigszins waarschijnlijk of onwaarschijnlijk 

  

VAR409  F1 

Stel dat iemand een wet zo onrechtvaardig vindt dat hij besluit de regering bij zijn 
werk te hinderen door zitdemonstraties, massabijeenkomsten of protestoptochten. 
Keurt u dat goed of keurt u dat af 

  

VAR1046sA  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Orde handhaven   
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR1046sB  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Politieke inspraak burgers vergroten   

VAR1046sC  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Prijsstijgingen tegengaan   

VAR1046sD  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Vrijheid meningsuiting beschermen   

VAR1046sE  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Hoge mate economische groei handhaven   

VAR1046sJ  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Strijd tegen de misdaad   

VAR1046sK  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Streven naar vriendelijkere en minder 
onpersoonlijkere samenleving 

  

VAR1046sL  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Streven naar samenleving waarin ideeen 
belangrijker zijn dan geld 

  

VAR1046sM  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Ervoor zorgen dat werkelooosheid sterk 
afneemt 

  

VAR1046sN  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Bestrijden van milieuverontreiniging   

VAR1046sO  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Op peil houden van sociale zekerheid   

VAR1046sP  F2 

Hoe belangrijk vindt u het politieke doel: Zorgen voor goede opvang van immigranten   

VAR247  F1 

Orde en rust: nut handhaven versus vestoren   

VAR251  F1 

Sociale structuur: radicaal versus geleidelijk veranderen   

VAR253  F1 

Kapitalistische maatschappij: behoeften bevredigd versus opgedragen   

VAR260  F1 

Maatschappelijke verschillen: gevolg van ongelijke kansen of aangeboren 
bekwaamheid 

 

VAR448  F1 

De toekomst is zo onzeker dat het maar het beste is van de ene dag in de andere te 
leven 

  

VAR451  F1 

Hoewel het gebruik van geweld in het algemeen verkeerd is, is het soms de enige 
manier om een ideaal te verwezenlijken 

  

VAR687s  F1 

Bent u van mening dat de criminaliteit in Nederland de laatste tijd toeneemt, gelijk 
blijft of afneemt 

  

VAR689s  F1 

Vindt u dat de criminaliteit in Nederland een echt probleem aan het worden is, of vindt 
u dat het er normaal gesproken bij hoort 
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR953  F1 

Worden misdaden in Nederland over het algemeen te zwaar, te licht of juist goed 
bestraft 

  

VAR1265  F1 

Worden misdadigers naar uw indruk tegenwoordig strenger gestraft dan tien jaar 
geleden 

  

VAR351s  F1 

Het zou goed zijn als voor bepaalde misdaden de doodstraf weer zou worden ingevoerd  

VAR595  F1 

In ons land kan iedereen erop rekenen dat de rechter zijn of haar zaak 
onbevooroordeeld zal behandelen 

  

VAR1335  F1 

Als mensen vanwege een langdurige ziekte of beperking hulp nodig hebben moeten 
zij deze hulp zoveel mogelijk van familie, vrienden of buren krijgen 

  

VAR2006  F1 

Hoe (on)waarschijnlijk is het dat u een bekende uit uw buurt helpt met: Dagelijks een 
oogje in het zeil houden 

  

VAR2007  F1 

Hoe (on)waarschijnlijk is het dat u een bekende uit uw buurt helpt met: Een enkele 
keer een maaltijd regelen of een boodschap doen 

  

VAR2008  F1 

Hoe (on)waarschijnlijk is het dat u een bekende uit uw buurt helpt met: 
Contactpersoon zijn voor uw buren 

  

VAR2009  F1 

Er is een bekende uit de buurt die zich om u zal bekommeren, als dat nodig is   

VAR2010  F1 

Zou maandelijks iemand helpen, rekening houdend met uw andere verplichtingen   

VAR1352  F1 

Kinderen hebben plicht om voor ouders te zorgen als deze hulp nodig hebben   

VAR1353  F1 

Buren hebben de plicht om voor hun buren te zorgen als die hulp nodig hebben   

VAR1368  F1 

Om de zorg betaalbaar te houden zouden mensen moeten meebetalen aan de zorg 
voor hun eigen bejaarde ouders 

  

VAR1369  F1 

Het is goed dat de overheid verwacht dat mensen meer voor elkaar zorgen als 
iemand chronisch ziek is of een beperking heeft 

  

VAR1370  F1 

Vindt u zorg voor hulpbehoevende ouders een taak voor de familie of een taak voor 
de overheid 

  

VAR544s  F1 

Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan helpen door het 
geven van een injectie, moet hij dat dan volgens u wel geven, niet geven of hangt dat 
er van af 

  

VAR1355  F1 

Vindt u dat mensen het recht moeten hebben om zichzelf te doden als ze dat willen 
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR757BM41  F1 

Moeten homoseksuele paren dezelfde rechten krijgen als heteroseksuele paren bij 
het adopteren van kinderen 

  

VAR1318s  F1 

Vindt u dat een goede zaak, een slechte zaak of maakt het u niet uit?   

VAR347s  F1 

Als een vrouw dat wenst moet het voor haar mogelijk zijn om een abortus uit te laten 
voeren 

  

VAR357  F1 

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man   

INT076  F1 

Zowel man als vrouw moeten beiden bijdragen aan het gezinsinkomen   

VAR2011  F1 

Een vrouw is geschikter om voor hulpbehoevende ouders of schoonouders te zorgen 
dan een man 

  

VAR1338  F1 

De overheid wil dat vrouwen enkele uren per week meer gaan werken   

VAR516  F1 

Vindt u het wel bezwaarlijk, niet bezwaarlijk of juist aan te bevelen als in een gezin 
met kleine kinderen de vrouw een werkkring heeft en haar kind(eren) dan naar de 
crèche zou(den) moeten 

  

VAR683Bs  F1 

Wij zouden graag van u willen weten wie er volgens u in een periode van 
woningschaarste een vrijkomende woning moet krijgen 

  

VAR728Bs  F1 

Veronderstel dat er twee werknemers zijn, die op alle punten gelijk zijn behalve dat 
de één een autochtoon is en de ander een allochtoon. Als één van hen ontslagen 
moet worden omdat het met het bedrijf slecht gaat, wie zou dat volgens u dan moeten 
zijn 

  

VAR729Bs  F1 

Veronderstel weer eens dat er twee werknemers zijn, die op alle punten gelijk zijn 
behalve dat de één een autochtoon is en de ander een allochtoon. Als maar één van 
beiden in aanmerking kan komen voor promotie, wie zou het dan moeten zijn 

  

VAR546  F1 

Stel dat u mensen van een andere etnische achtergrond als naaste buren zou krijgen, 
zou u daar dan geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maar het 
minder prettig vinden of zou u zich ertegen verzetten? 

  

VAR758  F1 

En hoe staat u tegenover kinderen van allochtonen in de schoolklas waar ook uw 
eigen kinderen in zitten. Zou u daar geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het 
accepteren, maar het minder prettig vinden of zou u zich ertegen verzetten? 

  

VAR759  F1 

En hoe staat u tegenover allochtonen als collega s op het werk. Zou u daar geen 
enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maar het minder prettig vinden of 
zou u zich ertegen verzetten? 
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR1031  F1 

Wat vindt u over het algemeen van het aantal mensen van een andere nationaliteit 
dat in ons land woont. Zijn dat er te veel, veel maar niet te veel, of niet veel? 

  

VAR1103  F1 

Ik noem u nu een aantal redenen waarom mensen uit andere landen in ons land 
willen komen wonen of werken. Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke 
mate u vindt dat de Nederlandse overheid al dan niet soepel moet zijn in het afgeven 
van verblijf 

  

VAR1104  F1 

Iemand die door de economische situatie in zijn land, geen of nauwelijks middelen 
van bestaan heeft. Hoe soepel moet de Nederlandse overheid in dit geval zijn in het 
afgeven van een verblijfsvergunning? 

  

VAR1106  F1 

Een zoon van een hier legaal verblijvende buitenlander die zijn toekomstige vrouw 
naar Nederland wil laten overkomen. Hoe soepel moet de Nederlandse overheid in dit 
geval zijn in het afgeven van een verblijfsvergunning? 

  

VAR1315A  F1 

Stel dat u een dochter heeft die zou willen trouwen met een allochtoon. Zou u daar 
dan geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren, maar het minder 
prettig vinden of zou u er zich tegen verzetten? 

  

VAR1139  F1 

Stel dat de gemeente in uw buurt een asielzoekerscentrum zou willen vestigen. Zou u 
daar dan geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maar het minder 
prettig vinden of zou u gaan protesteren. 

  

VAR1359  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Marokkanen   

VAR1360  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Turken   

VAR1361  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Antillianen   

VAR1362  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Surinamers   

VAR1363  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Polen   

VAR1364  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Chinezen   

VAR1371  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Syriërs   

VAR1372  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: Eritreeërs   

VAR1365  F3 

Wat vindt u van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: autochtone 
Nederlanders 

  

VAR1311  F1 

Meeste moslims hebben respect voor cultuur en leefwijze van anderen   

VAR1312  F1 

De West-Europese leefwijze en die van moslims zijn onverenigbaar   
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Variabele en omschrijving   Form. 
VAR1313  F1 

Moslimmannen overheersen hun vrouwen   

VAR1314  F1 

Moslims in Nederland voeden hun kinderen op een autoritaire manier op   

Overhand  F1 

Bij het onderzoek hoort ook nog een schriftelijke vragenlijst. In deze vragenlijst wordt 
dieper in gegaan op verschillende aspecten van uw leefsituatie zoals uw 
woonsituatie, contacten met vrienden en kennissen en uw gezondheid. Wil OP de 
schriftelijke vr 

  

Variant_SLI  F1 

Variant SLI vragenlijst   

V03  F1 

3. In welk soort woning woont u?   

V04  F1 

4. Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, eigenaar van de woning?   

V05  F3 

5. Hoeveel slaap-, woon-, en studeer- of werkkamers zijn er in uw woning?   

V06  F4 

6. Hoeveel vierkante meter is de oppervlakte van uw woonkamer?   

V07  F2 

7. In welke periode is de woning waarin u woont gebouwd?   

V08  F5 

8. Sinds welk jaar woont u in deze woning?   

V091  F1 

9.1. Ik heb veel contact met mijn directe buren   

V092  F1 

9.2. In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om   

V093  F1 

9.3. In woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid   

V094  F1 

9.4. Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks   

V095  F1 

9.5. Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt   

V10  F1 

10. Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt?   

V11  F1 

11. Hoe tevreden bent u over het onderhoud van de straten bij u in de buurt?   

V121  F1 

12.1. In welke mate ondervindt u overlast door directe buren?   

V122  F1 

12.2. In welke mate ondervindt u geluidsoverlast?   

V123  F1 

12.3. In welke mate heeft u last van stank, stof of vuil?   

V131  F1 

13.1. Voelt u zich wel eens onveilig als u  s avonds bij u in de buurt op straat loopt?   

V132  F1 

13.2. Voelt u zich wel eens onveilig als u  s avonds alleen thuis bent?   
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Variabele en omschrijving   Form. 
V133  F1 

13.3. Bent u wel eens bang dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit?   

V134  F1 

13.4. Bent u wel eens bang dat een naaste of dierbare slachtoffer wordt van 
criminaliteit? 

  

V14  F1 

14. Heeft u het ide dat er veel, weinig of geen criminaiteit plaatsvindt in uw buurt?   

V151  F1 

15.1. Hoe groot denkt u dat de kans is dat u de komende 12 maanden zelf slachtoffer 
wordt van diefstal zonder geweld? 

  

V152  F1 

15.2. Hoe groot denkt u dat de kans is dat u de komende 12 maanden zelf slachtoffer 
wordt van inbraak in uw woning? 

  

V153  F1 

15.3. Hoe groot denkt u dat de kans is dat u de komende 12 maanden zelf slachtoffer 
wordt van mishandeling? 

  

V1601  F2 

16.01. Hoe tevreden bent u met uw woning?   

V1602  F2 

16.02. Hoe tevreden bent u met uw woonomgeving?   

V1603  F2 

16.03. Hoe tevreden bent u met uw vrienden en kenissenkring?   

V1604  F2 

16.04. Hoe tevreden bent u met uw maatschappelijke positie?   

V1605  F2 

16.05. Hoe tevreden bent u met de opleiding die u (tot nu toe) heeft gehad?   

V1606  F2 

16.06. Hoe tevreden bent u met het leven dat u op dit moment leidt?   

V1607  F2 

16.07. Hoe tevreden bent u met de financiële middelen van uw huishouden?   

V1608  F2 

16.08. Hoe tevreden bent u met uw uw werk? (als u geen werk heeft, kunt u deze 
vraag overslaan) 

  

V1609  F2 

16.09. Hoe tevreden bent u met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft?   

V1610  F2 

16.10. Hoe tevreden bent u met de Nederlandse samenleving?   

V1611  F2 

16.11. Hoe tevreden bent u met de regering?   

V17  F1 

17. In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens? Is dat:   

V18  F2 

18. In hoeverre bent u tevreden met uw thuissituatie?   

V19  F1 

19. Wat vindt u van de kansen die u in uw leven heeft gekregen om een goed leven 
te leiden? Waren dat er: 
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Variabele en omschrijving   Form. 
V201  F1 

20.1. Er zijn mensen met wie ik goed kan praten   

V202  F1 

20.2. Ik voel me van andere mensen geïsoleerd   

V203  F1 

20.3. Er zijn mensen bij wie ik terecht kan   

V204  F1 

20.4. Er zijn mensen die me echt begrijpen   

V205  F1 

20.5. Ik maak deel uit van een groep vrienden   

V206  F1 

20.6. Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig   

V211  F1 

21.1. Hoe vaak heeft u contact met familieleden?   

V212  F1 

21.2. Hoe vaak heeft u contact met vriend(inn)en of echt goede kennissen?   

V213  F1 

21.3. Hoe vaak heeft u contact met buren?   

V214  F1 

21.4. Hoe vaak heeft u contact met overige buurtbewoners?   

V215  F1 

21.5. Hoe vaak heeft u contact met collega s buiten werktijd?   

V22  F1 

22. Met hoeveel personen kunt u persoonlijke of intieme kwesties bespreken?   

V231  F1 

23.1. Is er iemand buiten uw huishouden die u kan helpen als u teneergeslagen bent?   

V232  F1 

23.2. Is er iemand buiten uw huishouden die u kan helpen bij het vinden van een baan?  

V233  F1 

23.3. Is er iemand buiten uw huishouden van wie u geld kan lenen?   

V241  F1 

24.1. Wanneer ik de indruk heb dat iets ingewikkeld is, begin ik er niet aan   

V242  F1 

24.2. Wanneer ik aan iets nieuws begin, moet ik snel het idee hebben dat ik op de 
goede weg ben, want anders houd ik er mee op 

  

V243  F1 

24.3. Ik begin niet aan het leren van nieuwe dingen, wanneer ze mij te moeilijk lijken   

V251  F1 

25.1. Ik accepteer mijzelf zoals ik ben   

V252  F1 

25.2. Ik heb veel respect voor mijzelf   

V253  F1 

25.3. Ik heb veel zelfvertrouwen   

V254  F1 

25.4. Ik heb een negatief beeld van mijzelf   

V261  F1 

26.1. Ik ben altijd optimistisch over mijn toekomst   
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Variabele en omschrijving   Form. 
V262  F1 

26.2. Over het algemeen denk ik heel positief over mijzelf   

V263  F1 

26.3. Ik voel mij nu en dan een mislukkeling   

V264  F1 

26.4. Over het geheel genomen lijkt mijn leven op hoe ik het zou willen   

V271  F1 

27.1. Ik heb de neiging snel terug te veren na moeilijke tijden   

V272  F1 

27.2. Ik vind het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan   

V273  F1 

27.3. Ik heb niet veel tijd nodig om van een stressvolle gebeurtenis te herstellen   

V274  F1 

27.4. Het is moeilijk voor mij om verder te gaan als er iets vervelends gebeurt   

V275  F1 

27.5. Ik heb meestal moeite om door moeilijke tijden heen te komen   

V276  F1 

27.6. Ik heb de neiging veel tijd te nemen om over tegenslagen in mijn leven heen te 
komen 

  

V281  F1 

28.1. Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen   

V282  F1 

28.2. Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen   

V283  F1 

28.3. Er is te weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te 
veranderen 

  

V284  F1 

28.4. Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het leven   

V285  F1 

28.5. Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben   

V291  F1 

29.1. Een gesprek beginnen met iemand die je niet zo goed kent   

V292  F1 

29.2. Tegen iemand zeggen dat hij/zij op zijn/haar beurt moet wachten, als diegene 
voordringt (in de rij waar jij ook in staat) 

  

V293  F1 

29.3. Aan iets meedoen dat helemaal nieuw voor je is   

V294  F1 

29.4. Voor jezelf opkomen als iemand je beschuldigt van iets dat je niet gedaan hebt   

V295  F1 

29.5. Naar een feestje gaan waarvan je zeker weet dat je niemand kent   

V30  F1 

30. Ik beschik over voldoende vrije tijd. In hoeverre bent u het hier mee eens?   

V31  F1 

31. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden met vakantie geweest?   

V32  F1 

32. Wat is voor u de belangrijkste reden om niet met vakantie te gaan?   
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Variabele en omschrijving   Form. 
V33  F1 

33. Bent u in de afgelopen 12 maanden in het buitenland op vakantie geweest?   

V34  F1 

34. Bent u in het bezit van een abonnement voor het openbaar vervoer?   

V3501  F1 

35.01. Bent u lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging   

V3502  F1 

35.02. Bent u lid van een sportvereniging   

V3503  F1 

35.03. Bent u lid van een hobbyvereniging   

V3504  F1 

35.04. Bent u lid van een politieke organisatie   

V3505  F1 

35.05. Bent u lid van een vakbond, werknemers-of werkgeversorganisatie   

V3506  F1 

35.06. Bent u lid van een bibliotheek   

V3507  F1 

35.07. Bent u lid van een vereniging met godsdienstig doel (geen kerkgenootschap)   

V3508  F1 

35.08. Bent u lid van een specifieke allochtone vereniging of (zelf)organisatie   

V3509  F1 

35.09. Bent u lid van andere vereniging(en) of organisatie(s)   

V3510  F3 

35.10. Aantal OVERIGE verenigingen of organisaties   

V3601  F1 

36.01. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een zang-, muziek- of 
toneelvereniging 

  

V3602  F1 

36.02. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een sportvereniging   

V3603  F1 

36.03. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een hobbyvereniging   

V3604  F1 

36.04. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een politieke organisatie   

V3605  F1 

36.05. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een vakbond, werknemers-of 
werkgeversorganisatie 

  

V3606  F1 

36.06. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een godsdienstige of 
levensbeschouwelijke organisatie 

  

V3607  F1 

36.07. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een school, cr1eche of 
peuterspeelzaal (bv. oudercie, schoolbestuur of andere hulp op school) 

  

V3608  F1 

36.08. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een buren-, bejaarden- of 
gehandicaptenhulp 
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Variabele en omschrijving   Form. 
V3609  F1 

36.09. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een organisatie met 
maatschappelijke doelen (bv. mensenrechten, natuur- of dierenbescherming) 

  

V3610  F1 

36.10. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een buurtvereniging of buurtcentrum   

V3611  F1 

36.11. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor een specifieke allochtone vereniging 
of (zelf)organisatie 

  

V3612  F1 

36.12. Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk voor andere vereniging(en) of 
organisatie(s) 

  

V3613  F3 

36.13. Aantal ANDERE verenigingen of organisaties   

V37  F1 

37. Momenteel verricht u dus geen vrijilligerswerk. Heeft u in de afgelopen 5 jaar ooit 
wel eens vrijwilligerswerk verricht? 

  

V38  F1 

38. Zou u weer vrijwilligerswerk verrichten indien het u gevraagd werd?   

V39  F1 

39. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een of meerdere sporten beoefend?   

V40  F1 

40. Wat is voor u de belangrijkste reden om niet te sporten?   

V41  F3 

41. Hoeveel sporten beoefent u in totaal?   

V421  F1 

42.1. Hoe vaak sport u gemiddeld   

V422  F3 

42.2. Hoe vaak per week?   

V4301  F1 

43.01. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
concert van klassieke muziek 

  

V4302  F1 

43.02. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
popconcert 

  

V4303  F1 

43.03. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
opera 

  

V4304  F1 

43.04. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
toneelvoorstelling 

  

V4305  F1 

43.05. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
balletuitvoering 

  

V4306  F1 

43.06. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
cabaretvoorstelling 
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Variabele en omschrijving   Form. 
V4307  F1 

43.07. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
musical 

  

V4308  F1 

43.08. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
film 

  

V4309  F1 

43.09. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
museum 

  

V4310  F1 

43.10. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een 
dansavond of houseparty 

  

V44  F1 

44. Zou u graag de mogelijkheid hebben om vaker naar dit soort evenementen te gaan?  

V45  F1 

45. Heeft u hobby s?   

V46  F3 

46. Hoeveel hobby’s heeft u?   

V47  F1 

47. Kunt u formulieren voor officiële instanties zelf invullen of heeft u hierbij hulp nodig?  

V481  F1 

48.1. Zou u op de computer met een tekstverwerkingsprogramma kunnen werken 
(bv. Word)? 

  

V482  F1 

48.2. Zou u een e-mail kunnen versturen?   

V483  F1 

48.3. Zou u op internet praktische zaken kunnen opzoeken (zoals telefoonnummers 
of treintijden)? 

  

V484  F1 

48.4. Zou u een programma kunnen installeren op een computer?   

V485  F1 

48.5. Zou u de beveiliging op een computer kunnen regelen (met bijv. een 
virusscanner of firewall)? 

  

V491  F1 

49.1. Hoe vaak doet u aan telefoneren en videobellen (bv. via Skype, Viber, 
FaceTime, Google Hangouts)? 

  

V492  F1 

49.2. Hoe vaak doet u aan tekstberichten lezen en schrijven (bv. via SMS, MSN, 
What s app, Facebook, chat) 

  

V493  F1 

49.3. Hoe vaak doet u aan het lezen en schrijven van e-mails?   

V494  F1 

49.4. Hoe vaak doet u aan contacten onderhouden, vrienden maken, informatie 
uitwisselen en je mening geven via daarvoor bedoelde netwerken en forums? 

  

V501  F1 

50.1. In welke mate heeft u moeite met het spreken van Nederlands? 
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Variabele en omschrijving   Form. 
V502  F1 

50.2. In welke mate heeft u moeite met het lezen van Nederlands in kranten, brieven 
of folders? 

  

V503  F1 

50.3. In welke mate heeft u moeite met het schrijven van Nederlands?   

V504  F1 

50.4. In welke mate heeft u moeite met het volgen van een gesprek in het 
Nederlands? 

  

V51  F1 

51. Heeft u last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?   

V521  F1 

52.1. In welke mate wordt door u langdurige ziekte of aandoening belemmerd bij het 
uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis? 

  

V522  F1 

52.2. In welke mate wordt door u langdurige ziekte of aandoening belemmerd in uw 
vrijetijdsbesteding, bij het sporten of het reizen? 

  

V523  F1 

52.3. In welke mate wordt door u langdurige ziekte of aandoening belemmerd bij het 
uitvoeren van dagelijkse bezigheden op school of op het werk? 

  

V53  F1 

53. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?   

V541  F1 

54.1. In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij matige 
inspanning, zoals het verplaatsen van een tafel, het stofzuigen, fietsen? 

  

V542  F1 

54.2. In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt een paar 
trappen lopen? 

  

V551  F1 

55.1. Hoe vaak had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, gedurende de 
afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen? 

  

V552  F1 

55.2. Hoe vaak was u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, gedurende de 
afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of soort bezigheden? 

  

V561  F1 

56.1. Hoe vaak had u ten gevolge van een emotioneel probleem, de afgelopen 4 
weken minder bereikt dan u zou willen? 

  

V562  F1 

56.2. Hoe vaak had u ten gevolge van een emotioneel probleem, de afgelopen 4 
weken het werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent? 

  

V57  F1 

57. In welke mate heeft pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale 
werkzaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? 

  

V581  F1 

58.1. Voelde u zich de afgelopen 4 weken erg zenuwachtig?   

V582  F1 

58.2. Voelde u zich de afgelopen 4 weken zo erg in de put dat niets u kon 
opvrolijken? 
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Variabele en omschrijving   Form. 
V583  F1 

58.3. Voelde u zich de afgelopen 4 weken kalm en rustig?   

V584  F1 

58.4. Voelde u zich de afgelopen 4 weken erg energiek?   

V585  F1 

58.5. Voelde u zich de afgelopen 4 weken neerslachtig en somber?   

V586  F1 

58.6. Voelde u zich de afgelopen 4 weken gelukkig?   

V59  F1 

59. Hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen gedurende de 
afgelopen 4 weken uw sociale activiteiten belemmerd? 

  

V60  F1 

60. Hebt u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw gezondheid hulp gehad bij 
huishoudelijke activiteiten, de persoonlijke verzorging of verpleging? 

  

V611  F1 

61.1. Kreeg u deze hulp van gezinsleden, familieleden, vrienden, kennissen of buren?   

V612  F1 

61.2. Kreeg u deze hulp van professionele hulp zoals thuiszorg?   

V613  F1 

61.3. Kreeg u deze hulp van particuliere hulp zoals een werkster?   

V6201  F1 

62.01. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een auto   

V6202  F1 

62.02. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een DVD-speler (niet bedoeld 
wordt DVD-speler in pc) 

  

V6203  F1 

62.03. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een DVD recorder met harde 
schijf 

  

V6204  F1 

62.04. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een wasmachine   

V6205  F1 

62.05. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een wasdroger   

V6206  F1 

62.06. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een magnetron   

V6207  F1 

62.07. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een vaatwasmachine   

V6208  F1 

62.08. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een laptop   

V6209  F1 

62.09. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een tablet PC   

V6210  F1 

62.10. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een personal computer (geen 
spelcomputer) 

  

V6211  F1 

62.11. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een abonnement op een krant 
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Variabele en omschrijving   Form. 
V6212  F1 

62.12. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een mobiele telefoon (geen 
smartphone) 

  

V6213  F1 

62.13. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden een smartphone   

V6214  F1 

62.14. Bezit u of iemand anders uit uw huishouden toegang tot internet   

V631  F1 

63.1. Heeft u huishouden voldoende geld om eenmaal per dag een warme maaltijd 
met vlees, kip, vis of volwaardige vegetarische maaltijd te betalen? 

  

V632  F1 

63.2. Heeft u huishouden voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen?   

V633  F1 

63.3. Heeft u huishouden voldoende geld om versleten meubilair te vervangen door 
nieuwe? 

  

V634  F1 

63.4. Heeft u huishouden voldoende geld om jaarlijks een week op vakantie te gaan?   

V635  F1 

63.5. Heeft u huishouden voldoende geld om de schoolkosten te betalen zoals 
schoolgeld, geld voor boeken en materiaal, uitstapjes? 

  

V64  F1 

64. In welke mate maakt u zich zorgen over de mogelijkheid uw werk te verliezen?   

V65  F1 

65. Wat voor gevoel roept het Nederlandse platteland bij u op? Is dat:   

V66  F1 

66. Ik woon op het platteland   

V671  F1 

67.1. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor een nette en schone buurt   

V672  F1 

67.2. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor een veilige verkeerssituatie   

V673  F1 

67.3. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor het organiseren van 
activiteiten in de buurt 

  

V674  F1 

67.4. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor het adviseren of helpen van 
buurtgenoten die dat nodig hebben 

  

V675  F1 

67.5. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor het behouden of verbeteren 
van een voorziening 

  

V676  F1 

67.6. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor groen in de buurt   

V677  F1 

67.7. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor het tegengaan van 
misdaad in de buurt 

  

V681  F2 

68.1. Belang van zuinig omgaan met energie om klimaatverandering tegen te gaan 
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Variabele en omschrijving   Form. 
V682  F2 

68.2. Belang van omschakeling van kolen, olie en ngas naar groene energie om 
klimaatverandering tegen te gaan 

  

V683  F2 

68.3. Belang van omschakeling van anders omgaan met afval om milieuvervuiling 
tegen te gaan 

  

V684  F2 

68.4. Belang van zuinig omgaan met energie om klimaatverandering tegen te gaan   

V685  F2 

68.5. Belang van soberder leven om klimaatverandering, milieuvervuiling en 
grondstoffenschaarste tegen te gaan 

  

V691  F2 

69.1. Verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling: de overheid   

V692  F2 

69.2. Verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling: het bedrijfsleven   

V693  F2 

69.3. Verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling: de consumenten   

V70  F1 

70. Hoe zie u zichzelf   

V71  F1 

71. Tot wie voelt u zich aangetrokken?   

V7201  F1 

70.01. Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen 
leiden zoals zij dat willen 

  

V7202  F1 

70.02. Ik zou het een probleem vinden als mijn kind op school les krijgt van een 
homoseksuele leraar of lerares 

  

V7203  F1 

70.03. Ik vind het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen   

V7204  F1 

70.04. Seks tussen twee lesbische vrouwen vind ik walgelijk   

V7205  F1 

70.05. Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten hebben als heteroseksuele 
paren bij het adopteren van kinderen 

  

V7206  F1 

70.06. Homoseksuele mannen zijn eigenlijk geen echte mannen   

V7207  F1 

70.07. Ik vind het aanstootgevend als twee vrouwen in het openbaar zoenen   

V7208  F1 

70.08. Het homohuwelijk dient te worden afgeschaft   

V7209  F1 

70.09. Seks tussen twee homoseksuele mannen vind ik walgelijk   

V7210  F1 

70.10. Als ik een man en een vrouw hand in hand zie lopen heb ik daar minder 
moeite mee dan wanneer ik twee mannen hand in hand zie lopen 

  

V7211  F1 

70.11. Ik vind het aanstootgevend als een man en een vrouw in het openbaar zoenen   
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Variabele en omschrijving   Form. 
V73  F1 

71. Hoe aanvaardbaar zou u het vinden als uw dochter of zoon, samenwoont met een 
vaste partner van hetzelfde geslacht? 

  

V741  F1 

73.1. Er is iets mis met mensen die zich geen man of vrouw voelen   

V742  F1 

73.2. Als ik iemand ontmoet, dan vind ik het belangrijk om te weten of iemand man of 
vrouw is 

  

V743  F1 

73.3. Ik ga liever niet om met mensen van wie niet duidelijk is of ze man of vrouw zijn   

V744  F1 

73.4. Ik verbreek de vriendschap als blijkt dat een goede vriend zijn lichaam wil laten 
aanpassen om vrouw te worden 

  

V745  F1 

73.5. Als iemand goed heeft nagedacht over het veranderen van zijn of haar geslacht, 
dan is een operatie een goed idee 

  

V746  F1 

73.6. Operaties om van geslacht te veranderen moeten mensen zelf maar betalen   

V747  F1 

73.7. Ik verbreek de vriendschap als blijkt dat een goede vriendin haar lichaam wil 
laten aanpassen om man te worden 

  

V751  A250 

75.1 Wat doet een goede burger wel: antwoord 1   

V752  A250 

75.2 Wat doet een goede burger wel: antwoord 2   

V753  A250 

75.3 Wat doet een goede burger wel: antwoord 3   

V761  A250 

75.1 Wat doet een goede burger niet: antwoord 1   

V762  A250 

75.2 Wat doet een goede burger niet: antwoord 2   

V763  A250 

75.3 Wat doet een goede burger niet: antwoord 3   

V75  F1 

75. Wat is uw mening   

V76  A250 

76. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?   

V77  F1 

77. Wat vindt u van dit voorstel om mensen zelf het moment om te sterven te laten 
bepalen 

  

V78  A250 

78. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?   

ag_Geslacht  F1 

GBA geslacht   

ag_BurgStat  F1 

GBA burgerlijke staat 
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Variabele en omschrijving   Form. 
BurgStat  F1 

Burgerlijke staat in 4 klassen   

GBALft  F3 

Leeftijd op peildatum 01-01-2016   

Lft10  F2 

Leeftijd op 01-01-2017 in 10 klassen, SLI 18+   

Lft11  F2 

Leeftijd op 01-01-2017 in 11 klassen, CV 16+   

ag_Herkomst  F1 

Herkomst in 3 categorieen   

Herkomst3  F1 

Herkomst in 3 klassen   

ag_Generatie  F1 

GBA afleiding generatie   

ag_PlaatsHH  F2 

GBA plaats in het huishouden   

ag_TypeHH  F1 

GBA type huishouden   

TypeHH  F1 

GBA type huishouden, ingedikt in 3 klassen, onbekend bij 3   

GemCode  F4 

Gemeentecode (2016)   

Landsdl  F1 

Landsdeel   

Provincie  F2 

Provincie (CBS-codering)   

Prov_12  F2 

Provincie   

ProvPlus  F2 

Provincie plus de vier grote steden   

StadGew  F2 

Stadsgewest [22]   

StedGem  F1 

Stedelijkheid   

BVRHINK  F1 

Indicator huishouden met inkomen   

BVRPRIMINKH  F9 

Primair inkomen van het huishouden   

BVRBESTINKH  F9 

Besteedbaar inkomen van het huishouden   

BVRBRUTINKH  F9 

Bruto inkomen van het huishouden   

BVRGESTINKH  F9 

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden   

BVRSAMHHR  F2 

Samenstelling huishouden 
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Variabele en omschrijving   Form. 
BVRBBIHALG1  F2 

Belangrijkste inkomstenbron van het huishouden   

PINK  F1 

Indicator persoonlijk inkomen bekend   

PERSINK  F9 

Persoonlijk inkomen   

PERSPRIM  F9 

Persoonlijk primair inkomen   

PERSBRUT  F9 

Persoonlijk bruto inkomen   

SECCOAL1  F2 

Sociaal-economische categorie van de persoon   

BVRPERCGESTINKH  F2 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen 2015 VRL   

Huishoudinkomen_enqink  F1 

Huishoudinkomen 2015, ingedikt (40-30-30%)   

Huishoudinkomen  F1 

Huishoudinkomen 2015, ingedikt (40-30-30%), onbekend bij (2)   

Kwartielen_enqink  F1 

Huishoudinkomen 2015, ingedikt in kwartielen   

Kwartielen  F1 

Huishoudinkomen 2015, ingedikt in kwartielen, onbekend bij (3)   

CWI_INGESCHREVEN  F1 

De persoon die op peildatum ingeschreven, is deze dan werkend of niet werkend   

CWI2  F1 

De persoon die op peildatum ingeschreven, is deze dan werkend of niet werkend   

Afl_SOI3_HB  F1 

Publicatie-indeling SOI 2006 hoogst behaalde opleiding, aggregatie 1   

Afl_SOI5_HB  F2 

Publicatie-indeling SOI 2006 hoogst behaalde opleiding: aggregatie 2   

 


