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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 Sociaal domein index afkomstig van het SCP” 

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

 

 

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

SDI2015V1, 2016V1 en 2017V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is eigenaar van dit bestand. Mogelijke 

gebruikers dienen toestemming gekregen te hebben om dit bestand te mogen gebruiken. 

 Raadpleeg ook de site van SCP. 

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

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

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

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/SociaalDomeinIndex
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 Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

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

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

“Sociaal domein Index”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

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

 Onderzoeksdocumentatie SDI2015; 

 Onderzoeksdocumentatie SDI2016. 

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

Beschrijving 

De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in 

hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op 

de SCP Leefsituatieindex (SLI) gebaseerde samengestelde index maakt het mogelijk  

uitspraken te doen in relatie tot de doelstellingen van de WMO, de Jeugdwet en de 

Participatiewet, binnen de context van de leefsituatie van burgers. Ook kan worden nagegaan 

welke bevolkingsgroepen er meer en welke er minder op vooruit gaan.  

Doelpopulatie: Vijf op basis van hun voorzieningengebruik ingedeelde groepen van in 

Nederland woonachtige personen die deel uitmaken van particuliere huishoudens, die 

ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) en op peildatum 31 december 2013 

18 jaar of ouder zijn. 

Steekproefkader: Door het CBS gemaakt maatwerkbestand op basis van de BRP, aangevuld 

met gegevens uit de CBS-stapelingsmonitor. 

Steekproefmethode: gestratificeerde steekproef; stratificatie in vijf groepen op grond van 

voorzieningengebruik. 

 Verzamelmethode mixed mode: CAWI (internet), CATI (telefonisch) of CAPI (face-to-

face) 

 Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

 Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

 Frequentie: jaarlijks vanaf 2015 

 Verslagperiode: voorzieningengebruik in voorafgaande twee jaren  

Weging: CBS-model o.b.v. geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, landsdeel, type-

huishouden, positie-in-huishouden, omvang-huishouden, inkomen en stedelijkheid 

 Berichtgever: in uitzonderingsgevallen is proxyrespons toegelaten 

SDI 2015: 

Veldwerkperiode: augustus tot en met november 2015  

Steekproefomvang: netto uitzet 10.162 vragenlijsten  

Respons:5603 volledig ingevulde vragenlijsten  (55%) 

 

SDI 2016: 

Veldwerkperiode: mei tot en met september 2016  

Steekproefomvang: netto uitzet 10.690 vragenlijsten  

Respons:5308 volledig ingevulde vragenlijsten (50%) 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

SDI2015 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  RINPERSOONS 

 

A1 

  RINpersoons   

2  RINPERSOON 

 

A9 

  RINpersoon   

3  Veldwerkperiode 

 

F7 

  Veldwerkperiode   

4  Taaknr 

 

F2 

  Taaknummer veldwerk   

5  Code_mode 

 

F1 

  Mode   

6  Datum_ref 

 

A8 

  Datum interview   

7  Bron 

 

F1 

  Bron records   

8  S_Postcode_num 

 

F4 

  Postcode numeriek   

9  PLHH1 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

10  M_V1 

 

F1 

  Geslacht   

11  Lft1 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

12  BurgSt1 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

13  PLHH2 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

14  M_V2 

 

F1 

  Geslacht   

15  Lft2 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

16  BurgSt2 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

17  PLHH3 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

18  M_V3 

 

F1 

  Geslacht   

19  Lft3 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

20  BurgSt3 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

21  PLHH4 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

22  M_V4 

 

F1 

  Geslacht   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
23  Lft4 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

24  BurgSt4 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

25  PLHH5 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

26  M_V5 

 

F1 

  Geslacht   

27  Lft5 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

28  BurgSt5 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

29  PLHH6 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

30  M_V6 

 

F1 

  Geslacht   

31  Lft6 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

32  BurgSt6 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

33  PLHH7 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

34  M_V7 

 

F1 

  Geslacht   

35  Lft7 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

36  BurgSt7 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

37  PLHH8 

 

F2 

  Plaats in het huishouden   

38  M_V8 

 

F1 

  Geslacht   

39  Lft8 

 

F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

40  BurgSt8 

 

F1 

  Burgerlijke staat   

41  AantalPP 

 

F2 

  Aantal personen in een huishouden   

42  HHKern 

 

F1 

  Samenstelling huishouden vanuit kern   

43  Afl_Regelnr_OP 

 

F1 

  Regelnummer in de huishoudbox van de onderzoekspersoon   

44  Afl_Lft_OP 

 

F3 

  Leeftijd onderzoekspersoon op enquetedatum   

45  UwKnd 

 

F1 

  Is [de andere persoon/één of meer van de andere personen] in het 
huishouden van jonger dan 18 jaar uw kind? 

  

46  Afl_WieKnd_1 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon1 uit HHBox   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
47  Afl_WieKnd_2 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon2 uit HHBox   

48  Afl_WieKnd_3 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon3 uit HHBox   

49  Afl_WieKnd_4 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon4 uit HHBox   

50  Afl_WieKnd_5 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon5 uit HHBox   

51  Afl_WieKnd_6 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon6 uit HHBox   

52  Afl_WieKnd_7 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon7 uit HHBox   

53  Afl_WieKnd_8 

 

F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon8 uit HHBox   

54  MeerKnd 

 

F1 

  Heeft u [behalve dit kind/behalve deze kinderen] nog andere 
uitwonende kinderen van 17 jaar of jonger? Dit kunnen ook 
adoptie-, stief- of pleegkinderen zijn. 

  

55  AantMeerKnd 

 

F2 

  Hoeveel kinderen zijn dat?   

56  LftKndBinHH1 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

57  LftKndBinHH2 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

58  LftKndBinHH3 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

59  LftKndBinHH4 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

60  LftKndBinHH5 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

61  LftKndBinHH6 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

62  LftKndBinHH7 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

63  LftKndBuiHH1 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

64  LftKndBuiHH2 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

65  LftKndBuiHH3 

 

F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
66  KndBinHHJong 

 

F19 

  Afleiding aantal [adoptie-/stief-/pleeg-] kinderen binnen 
huishouden, jonger dan 18 jaar. 

  

67  KndBuiHHJong 

 

F19 

  Afleiding aantal [adoptie-/stief-/pleeg-] kinderen buiten 
huishouden, jonger dan 18 jaar. 

  

68  TotKind 

 

F19 

  Afleiding totaal aantal kinderen [adoptie-/stief-/pleeg-] binnen en 
buiten het huishouden, jonger dan 18 jaar 

  

69  TotKindOuderDan3 

 

F19 

  Afleiding totaal aantal kinderen [adoptie-/stief-/pleeg-] binnen en 
buiten het huishouden, ouder dan 3 jaar en <<jonger dan 18 jaar 
??? of ook de kinderen ouder dan 18 jaar>> 

  

70  IntroBetaaldWerk 

 

A1 

  Deze vragenlijst gaat over verschillende aspecten van uw leven, 
zoals uw dagelijkse bezigheden, uw vrije tijd, uw gezondheid en 
de manier waarop u zich kunt redden. Allereerst volgen nu enkele 
algemene vragen. 

  

71  BetWerkNu 

 

F1 

  Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een 
korte periode telt al mee, evenals freelance werk. Werk in een 
eigen bedrijf of in een bedrijf van familie telt ook mee. 

  

72  UrTot 

 

F2 

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

  

73  UrSchat 

 

F1 

  Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer?   

74  Afl_UrTot 

 

F1 

  Afleiding arbeidsuren   

75  NivBeh 

 

F2 

  Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft 
afgerond? 

  

76  OplAct 

 

F1 

  Volgt u op dit moment een opleiding? Cursussen tellen hier niet 
mee. 

  

77  OplVolDeel 

 

F1 

  Is dat een voltijd- of een deeltijdopleiding?   

78  Woning 

 

F1 

  In wat voor type woning woont u?   

79  Slaapkamer 

 

F1 

  Hoeveel slaapkamers zijn er in de woning?   

80  IntroTevredenheid 

 

A1 

  Er volgen nu enkele vragen over uw tevredenheid met het leven 
en aspecten daarvan. U kunt steeds met een rapportcijfer van 1 
tot en met 10 aangeven hoe tevreden u hierover bent. 

  

81  TevrLev 

 

F2 

  Hoe tevreden bent u met het leven dat u nu leidt?   

82  TevrOmg 

 

F2 

  Hoe tevreden bent u met uw woning?   

83  TevrVriend 

 

F2 

  Hoe tevreden bent u met uw vrienden- en kennissenkring?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
84  TevrSociaal 

 

F2 

  Hoe tevreden bent u met uw sociale contacten in het algemeen?   

85  TevrDagBez 

 

F2 

  Hoe tevreden bent u met uw dagelijkse bezigheden?   

86  TevrWerk 

 

F2 

  Hoe tevreden bent u met uw werk?   

87  TevrFinan 

 

F2 

  Hoe tevreden bent u met de financiële situatie van [uzelf/uw 
huishouden]? 

  

88  TevrGezin 

 

F2 

  Sommige mensen hebben een partner, andere mensen niet. 
Sommige mensen hebben kinderen, andere mensen niet. Hoe 
tevreden bent u met de samenstelling van uw huishouden? 

  

89  IntroGezondheid 

 

A1 

  De volgende vragen gaan over uw gezondheid.   

90  AlgGezo 

 

F1 

  Hoe is over het algemeen uw gezondheid?   

91  IntroActiviteiten 

 

A1 

  Nu volgt een aantal activiteiten waar sommige mensen moeite 
mee hebben. Wilt u telkens aangeven hoeveel moeite het u kost 
om deze activiteiten uit te voeren. 

  

92  ZienHoor 

 

F1 

  Heeft u moeite met zien en/of horen, zelfs als u gebruik maakt van 
een bril of van contactlenzen of van een gehoorapparaat? 

  

93  Lopen 

 

F1 

  Heeft u moeite met lopen, traplopen of zich buitenshuis 
verplaatsen, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen zoals een 
stok, kruk, rollator of rolstoel? 

  

94  PersVerz 

 

F1 

  Heeft u moeite met uw eigen persoonlijke verzorging, zoals aan- 
en uitkleden of wassen en douchen? 

  

95  Huishoud 

 

F1 

  Heeft u moeite met huishoudelijke activiteiten, zoals 
boodschappen doen of stofzuigen? 

  

96  Geheugen 

 

F1 

  Heeft u problemen met herinneren of onthouden?   

97  VerstBeperk 

 

F1 

  Heeft u een verstandelijke beperking?   

98  Beperk 

 

F1 

  Heeft u een langdurige ziekte, lichamelijke beperking, psychische 
klacht [of klacht als gevolg van ouderdom]? Langdurig is (naar 
verwachting) 6 maanden of langer. 

  

99  Vorm 

 

F1 

  Is deze ziekte, beperking of klacht vooral lichamelijk, psychisch of 
beide? 

  

100  Belem1 

 

F1 

  Belemmeren deze klachten of beperkingen u bij uw dagelijkse 
bezigheden binnenshuis? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
101  Belem2 

 

F1 

  Belemmeren deze klachten of beperkingen u bij uw bezigheden 
buitenshuis? 

  

102  Verslaving 

 

F1 

  Heeft [u/of iemand in uw huishouden] in de afgelopen 2 jaar 
verslavingsproblemen gehad, bijvoorbeeld een alcoholverslaving, 
gokverslaving, drugsverslaving, seksverslaving of 
gameverslaving? 

  

103  Afl_WieVerslaafd_1 

 

F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijzelf   

104  Afl_WieVerslaafd_2 

 

F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijn partner   

105  Afl_WieVerslaafd_3 

 

F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijn kind   

106  Afl_WieVerslaafd_4 

 

F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Iemand anders   

107  IntroAlgemeneVaardigheden 

 

A1 

  De volgende vragen gaan over bepaalde vaardigheden en de 
eventuele hulp die u hierbij heeft gehad. 

  

108  Formulier 

 

F1 

  Voor officiële instanties moeten er vaak formulieren worden 
ingevuld, bijvoorbeeld om voorzieningen aan te vragen. Kunt u 
deze formulieren zelf invullen als dat nodig is? 

  

109  FormHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het invullen 
van formulieren? 

  

110  Afl_FormWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Partner 
of andere gezinsleden 

  

111  Afl_FormWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Overige 
familieleden 

  

112  Afl_FormWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Vrienden, 
kennissen of buren 

  

113  Afl_FormWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Een 
beroepskracht 

  

114  Afl_FormWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Iemand 
anders 

  

115  FormGelukt 

 

F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om de 
formulieren in te vullen? 

  

116  IntroComputerVaardigheden 

 

A1 

  Dan volgen nu enkele vragen over uw computervaardigheden. Het 
gaat er alleen om of u dit zou kunnen doen en niet of u het 
daadwerkelijk doet. 

  

117  ComputerA 

 

F1 

  Kunt u met een tekstverwerkingsprogramma werken, zoals  Word 
? 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
118  ComputerB 

 

F1 

  Kunt u een programma installeren op uw computer?   

119  ComputerD 

 

F1 

  Kunt u een e-mail versturen?   

120  ComputerE 

 

F1 

  Kunt u informatie opzoeken op internet?   

121  CompHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij één of meer 
van deze computervaardigheden [tekstverwerken/een programma 
installeren/een e-mail sturen/informatie opzoeken op internet]? 

  

122  Afl_CompWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Partner of andere gezinsleden   

123  Afl_CompWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Overige familieleden   

124  Afl_CompWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Vrienden, kennissen of buren   

125  Afl_CompWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Een beroepskracht   

126  Afl_CompWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Iemand anders   

127  CompGelukt 

 

F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om te 
werken met de computer? 

  

128  StelCompHulp 

 

F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij activiteiten op uw computer, is er 
dan iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

129  IntroVeerkracht 

 

A1 

  Dan enkele vragen over hoe u zichzelf ziet. Kunt u bij de volgende 
uitspraken aangeven in welke mate u het hier mee eens of oneens 
bent? 

  

130  VeerkrachtA 

 

F1 

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

  

131  VeerkrachtB 

 

F1 

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

  

132  IntroSocialeContacten 

 

A1 

  De volgende vragen gaan over contacten. Het gaat hierbij om 
persoonlijke ontmoetingen, maar het kan ook gaan om bellen, 
schrijven, e-mailen of berichtjes sturen. 

  

133  FamCont 

 

F1 

  Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden die niet bij 
u in huis wonen? 

  

134  VrieCont 

 

F1 

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

  

135  BuurCont 

 

F1 

  Hoe vaak heeft u contact met buren?   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
136  VerenCont 

 

F1 

  Hoe vaak heeft u contact met mensen van verenigingen of clubs 
waar u lid van bent? 

  

137  ContZelf 

 

F1 

  Bent u in staat om zelfstandig uw sociale contacten te 
onderhouden? 

  

138  ContHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij contact met 
familie, vrienden, kennissen, buren [of mensen van verenigingen 
of clubs]? 

  

139  Afl_ContWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Partner of andere gezinsleden   

140  Afl_ContWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Overige familieleden   

141  Afl_ContWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Vrienden, kennissen of buren   

142  Afl_ContWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Een beroepskracht   

143  Afl_ContWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Iemand anders   

144  ContMate 

 

F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om sociale 
contacten met andere mensen te onderhouden? 

  

145  Afl_ContMin_1 

 

F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Lichamelijke gezondheid 

  

146  Afl_ContMin_2 

 

F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Geestelijke gezondheid 

  

147  Afl_ContMin_3 

 

F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Taalproblemen 

  

148  Afl_ContMin_4 

 

F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Financiële situatie 

  

149  Afl_ContMin_5 

 

F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Tijdgebrek 

  

150  Afl_ContMin_6 

 

F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Iets anders 
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151  StelContHulp 

 

F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft om uw sociale contacten te 
onderhouden, of om nieuwe contacten te maken, is er dan iemand 
in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of buren, die u 
kan helpen? 

  

152  IntroEenzaam 

 

A1 

  In welke mate zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?   

153  Leegte 

 

F1 

  Ik ervaar een leegte om me heen.   

154  Terugval 

 

F1 

  Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen. 

  

155  Vertrouwen 

 

F1 

  Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.   

156  Verbonden 

 

F1 

  Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.   

157  MisMens 

 

F1 

  Ik mis mensen om me heen.   

158  InSteek 

 

F1 

  Ik voel me in de steek gelaten.   

159  IntroMyParticipatie 

 

A1 

  Het volgende onderwerp is vrijetijdsbesteding. Kunt u aangeven 
hoe vaak u in de afgelopen 12 maanden onderstaande activiteiten 
heeft gedaan? 

  

160  Veren 

 

F1 

  Deelnemen aan activiteiten van een vereniging, zoals een sport-, 
zang-, muziek-, toneel-, of hobbyvereniging. 

  

161  Theater 

 

F1 

  Bezoek aan theater, concert, film, museum, restaurant, café of 
sportwedstrijd. 

  

162  Bijeenkomst 

 

F1 

  Deelnemen aan een bijeenkomst van een politieke partij, vakbond, 
WMO-raad of cliëntenraad. 

  

163  Buurthuis 

 

F1 

  Bezoeken van een buurthuis, buurtcentrum, dorpshuis of 
dienstencentrum. 

  

164  Kerk 

 

F1 

  Hoe vaak gaat u naar de kerk, synagoge, moskee of een 
godsdienstige bijeenkomst? 

  

165  VrijWilWerk 

 

F1 

  Doet u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen onbetaald werk ten 
behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging? 

  

166  VrijWilUur 

 

F3 

  Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteedt aan 
vrijwilligerswerk? U kunt een schatting geven van het gemiddeld 
aantal uren per week of van het totaal aantal uren per jaar. 

  

167  VrijWilUur_Periode 

 

F1 

  De periode waarop de uren genoemd bij VrijWilUur betrekking 
heeft 
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168  HulpZiek 

 

F1 

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

  

169  HulpUur 

 

F3 

  Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteedt aan het 
kosteloos helpen van zieke of gehandicapte familieleden, 
vrienden, kennissen of buren? 

  

170  HulpUur_Periode 

 

F1 

  De periode waarop de uren genoemd bij HulpUur betrekking heeft   

171  Sport 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden gesport?   

172  HoeVaakSport 

 

F1 

  Hoe vaak sport u gemiddeld?   

173  VryTydVaker 

 

F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen. Zou u vaker 
activiteiten in de vrije tijd willen ondernemen? 

  

174  Afl_MinVryTyd_1 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Lichamelijke 
gezondheid 

  

175  Afl_MinVryTyd_2 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Geestelijke 
gezondheid 

  

176  Afl_MinVryTyd_3 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Taalproblemen 

  

177  Afl_MinVryTyd_4 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Financiële 
situatie 

  

178  Afl_MinVryTyd_5 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Tijdgebrek 

  

179  Afl_MinVryTyd_6 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Er is niemand 
die met mij mee kan of wil 

  

180  Afl_MinVryTyd_7 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> 
Toegankelijkheid van gebouwen of openbaar vervoer 

  

181  Afl_MinVryTyd_8 

 

F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Iets anders 

  

182  ZelfstVryTyd 

 

F1 

  Kunt u zelfstandig aan vrijetijdsactiviteiten deelnemen?   

183  VryTydHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? 
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184  Afl_VryTydWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Partner of andere gezinsleden 

  

185  Afl_VryTydWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Overige familieleden 

  

186  Afl_VryTydWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Vrienden, kennissen of buren 

  

187  Afl_VryTydWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Een beroepskracht 

  

188  Afl_VryTydWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Iemand anders 

  

189  VryTydGelukt 

 

F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om aan 
vrijetijdsactiviteiten deel te nemen? 

  

190  StelVryTydHulp 

 

F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij het deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten, is er dan iemand in uw gezin of kent u familie, 
vrienden, kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

191  IntroHuishoudelijkeHulp 

 

A1 

  De volgende vragen gaan over het krijgen van hulp bij het 
huishouden, zoals bij het schoonhouden van het huis, de was, de 
boodschappen of het verzorgen van de warme maaltijd. 

  

192  HuishZelf 

 

F1 

  Kunt u zelfstandig uw huishouden doen?   

193  HuishHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij huishoudelijke 
activiteiten? 

  

194  Afl_HuishWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Partner of 
andere gezinsleden 

  

195  Afl_HuishWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Overige 
familieleden 

  

196  Afl_HuishWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Vrienden, 
kennissen of buren 

  

197  Afl_HuishWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> 
Professionele hulp zoals de thuiszorg 

  

198  Afl_HuishWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Particuliere 
hulp zoals een werkster 

  

199  Afl_HuishWieHulp_6 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Iemand 
anders 
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200  HuishGelukt 

 

F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u krijgt] om uw 
huishouden te doen? 

  

201  StelHuishHulp 

 

F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij huishoudelijke activiteiten, is er dan 
iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

202  VerplaatsZelf 

 

F1 

  Kunt u zich zelfstandig binnenshuis of buitenshuis verplaatsen?   

203  VerplaatsHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het 
verplaatsen binnenshuis of buitenshuis? Het gaat om alle vormen 
van hulp van personen. 

  

204  Afl_VerplaatsWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Partner of andere gezinsleden 

  

205  Afl_VerplaatsWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Overige familieleden 

  

206  Afl_VerplaatsWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Vrienden, kennissen of buren 

  

207  Afl_VerplaatsWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Een beroepskracht 

  

208  Afl_VerplaatsWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Iemand anders 

  

209  VerplaatsGelukt 

 

F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om zich te 
verplaatsen binnenshuis of buitenshuis? 

  

210  StelVerplaatsHulp 

 

F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft als u zich binnenshuis of buitenshuis 
wilt verplaatsen, is er dan iemand in uw gezin of kent u familie, 
vrienden, kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

211  IntroFinancien 

 

A1 

  Dan nu een paar vragen over de financiële situatie van [u/uw 
huishouden]. 

  

212  RondKomen 

 

F1 

  Hoe moeilijk of makkelijk [kunt u/kan uw huishouden] momenteel 
van [uw totale netto inkomen/het totale netto huishoudinkomen] 
rondkomen, dat wil zeggen, de gebruikelijke noodzakelijke 
uitgaven betalen? 

  

213  Achterstand 

 

F1 

  Heeft [u/uw huishouden] in de afgelopen 12 maanden om 
financiële redenen achterstand gehad in de betaling van de 
hypotheek of huur, elektriciteit, water of gas? 

  

214  FinanRed 

 

F1 

  Kunt u uw financiële zaken, zoals rekeningen betalen of andere 
bankzaken regelen, meestal zelf afhandelen? 
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215  FinanHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het regelen 
van uw financiën? 

  

216  Afl_FinanWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Partner 
of andere gezinsleden 

  

217  Afl_FinanWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Overige 
familieleden 

  

218  Afl_FinanWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

219  Afl_FinanWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Een 
beroepskracht 

  

220  Afl_FinanWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Iemand 
anders 

  

221  FinanGelukt 

 

F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om uw 
financiën te regelen? 

  

222  StelFinanHulp 

 

F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij het regelen van uw financiën, is er 
dan iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

223  IntroBezit 

 

A1 

  Nu volgen enkele vragen over bezittingen.   

224  AutoA 

 

F1 

  Bent [u/of iemand anders in uw huishouden] in het bezit van een 
auto? 

  

225  AutoB 

 

F1 

  Is dat om financiële redenen?   

226  InternetA 

 

F1 

  Heeft [u/of iemand anders in uw huishouden] toegang tot internet?   

227  InternetB 

 

F1 

  Is dat om financiële redenen?   

228  Afl_VakantieGew_1 

 

F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Ja, in Nederland 

  

229  Afl_VakantieGew_2 

 

F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Ja, in het buitenland 

  

230  Afl_VakantieGew_3 

 

F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Nee 

  

231  VakantieFinan 

 

F1 

  Is dat om financiële redenen?   
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232  IntroGezinsleden 

 

A1 

  De volgende vragen gaan over uw relatie met andere gezinsleden.   

233  RelPart 

 

F1 

  Hoe ervaart u in het algemeen uw relatie met uw partner?   

234  ConflictPart 

 

F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken conflicten met uw 
partner gehad? 

  

235  Afl_WelConflict_A_1 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Geld of financiën   

236  Afl_WelConflict_A_2 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Verschil in normen en 
waarden 

  

237  Afl_WelConflict_A_3 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Onderlinge taakverdeling   

238  Afl_WelConflict_A_4 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Iets anders   

239  Afl_WelConflict_B_1 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Geld of financiën   

240  Afl_WelConflict_B_2 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Verschil in normen en 
waarden 

  

241  Afl_WelConflict_B_3 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Onderlinge taakverdeling   

242  Afl_WelConflict_B_4 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Opvoeding van de kinderen   

243  Afl_WelConflict_B_5 

 

F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Iets anders   

244  RelKind 

 

F1 

  Hoe ervaart u in het algemeen uw relatie met uw [kind/kinderen]?   

245  ConflictKind 

 

F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken conflicten met uw 
[kind/kinderen] gehad? 

  

246  ErvaarCont 

 

F1 

  Hoe ervaart u in het algemeen de contacten binnen uw 
[gezin/huishouden] als u denkt aan de mate waarin zich de 
afgelopen 3 maanden spanningen, conflicten en onenigheden 
hebben voorgedaan? 

  

247  HulpZelf 

 

F1 

  Kunt u problemen in uw [gezin/huishouden] zelf oplossen?   

248  GezHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij problemen in 
uw [gezin/huishouden]? Het gaat om alle vormen van hulp die 
anderen hebben gegeven, zowel uw eigen netwerk als 
professionele hulp. 

  

249  Afl_GezWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Partner of andere gezinsleden 

  

250  Afl_GezWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Overige familieleden 
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251  Afl_GezWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

252  Afl_GezWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Een beroepskracht 

  

253  Afl_GezWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Iemand anders 

  

254  GezGelukt 

 

F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt de 
problemen te verminderen of op te lossen? 

  

255  StelGezHulp 

 

F1 

  Stel dat u te maken krijgt met problemen in uw 
[gezin/huishouden], kent u dan iemand, zoals familie, vrienden, 
kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

256  IntroJeugd 

 

A1 

  Nu volgt een aantal stellingen over uw beleving van de opvoeding 
van uw [kind/kinderen]. Wilt u aangeven in welke mate u het eens 
of oneens bent met de volgende stellingen. 

  

257  TevrOpv 

 

F1 

  Ik ben tevreden over de opvoeding van mijn [kind/kinderen].   

258  OpvAankan 

 

F1 

  Ik heb vaak het gevoel dat ik de opvoeding van mijn 
[kind/kinderen] niet goed aankan. 

  

259  Ouderschap 

 

F1 

  Het ouderschap is moeilijker dan ik dacht.   

260  OpvHand 

 

F1 

  Hoe ik ook mijn best doe, soms heb ik het gevoel dat ik de 
opvoeding van mijn [kind/kinderen] niet goed in de hand heb. 

  

261  ZorgKnd 

 

F1 

  Ik merk dat ik goed in staat ben om voor mijn [kind/kinderen] te 
zorgen. 

  

262  IntroOpvoeding 

 

A1 

  Vaak kunnen ouders bij de opvoeding van hun kinderen een 
beroep doen op de steun van personen uit hun omgeving of 
verschillende instanties. 

  

263  HulpOpv 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij de opvoeding 
van uw [kind/kinderen]? 

  

264  Afl_OpvWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Familieleden 

  

265  Afl_OpvWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

266  Afl_OpvWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
School, kinderopvang of peuterspeelzaal 
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267  Afl_OpvWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Centrum voor jeugd en gezin, consultatiebureau of schoolarts 

  

268  Afl_OpvWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Huisarts of verpleegkundige 

  

269  Afl_OpvWieHulp_6 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Maatschappelijk werk, psycholoog of bureau jeugdzorg 

  

270  Afl_OpvWieHulp_7 

 

F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Iemand anders 

  

271  OpvGeholp 

 

F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] uw 
[kind/kinderen] op te voeden? 

  

272  StelOpvHulp 

 

F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij de opvoeding van uw 
[kind/kinderen], kent u dan iemand, zoals familie, vrienden, 
kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

273  ZorgOpv 

 

F1 

  Heeft u zich in de afgelopen 3 maanden zorgen gemaakt over de 
opvoeding of ontwikkeling van [uw kind/één van uw kinderen]? 

  

274  ZorgKind1 

 

F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

275  ZorgKind2 

 

F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

276  ZorgKind3 

 

F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

277  IntroGedragKind 

 

A1 

  Nu volgt een aantal stellingen over het gedrag van uw 
[kind/kinderen]. Kunt u per stelling aangeven in welke mate dit van 
toepassing is. 

  

278  GedrKndA 

 

F1 

  Mijn kind is rusteloos, overactief, kan niet lang stilzitten.   

279  GedrKndB 

 

F1 

  Mijn kind vecht vaak met andere kinderen of pest ze.   

280  GedrKndC 

 

F1 

  Mijn kind heeft veel zorgen of lijkt vaak over dingen in te zitten.   

281  GedrKndD 

 

F1 

  Mijn kind heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen.   

282  GedrKndE 

 

F1 

  Mijn kind is gemakkelijk afgeleid of heeft moeite om zich te 
concentreren. 
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283  GedrKndF 

 

F1 

  Mijn kind is vaak zenuwachtig of onzeker of verliest makkelijk zijn 
zelfvertrouwen. 

  

284  GedrKndG 

 

F1 

  Mijn kind pikt dingen thuis, op school of op andere plaatsen.   

285  GedrKndH 

 

F1 

  Mijn kind is voor heel veel bang en snel angstig.   

286  GedrKndI 

 

F1 

  Mijn kind maakt opdrachten af of kan de aandacht goed 
vasthouden. 

  

287  IntroJeugdzorg1 

 

A1 

  Bij de volgende vragen gaat het om het gebruik van jeugdzorg. Wij 
willen weten of [uw kind/één of meer van uw kinderen] gebruik 
maakt of heeft gemaakt van jeugdzorg. 

  

288  JeugdHulpNu 

 

F1 

  Maakt [uw kind/één of meer van uw kinderen] op dit moment 
gebruik van jeugdzorg? Stiefkind(eren) en pleegkind(eren) tellen 
als kinderen. 

  

289  IntroJeugdzorg2 

 

A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik maakt van jeugdzorg / de kinderen die gebruik maken van 
jeugdzorg in gedachten houden. 

  

290  JeugdVerbetrNuA 

 

F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van de situatie van uw 
[kind/kinderen] in het algemeen? 

  

291  JeugdVerbetrNuB 

 

F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het functioneren van 
uw gezin? 

  

292  JeugdVerbetrNuC 

 

F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het omgaan van uw 
[kind/kinderen] met andere kinderen of het deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten? 

  

293  JeugdVerbetrNuD 

 

F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het functioneren van 
uw [kind/kinderen] op school? 

  

294  JeugdHulpVerl 

 

F1 

  Heeft [uw kind/één of meer van uw kinderen] de afgelopen 2 jaar 
gebruik gemaakt van jeugdzorg? Stiefkind(eren) en 
pleegkind(eren) tellen als kinderen. 

  

295  IntroJeugdzorg3 

 

A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik heeft gemaakt van jeugdzorg/de kinderen die gebruik 
hebben gemaakt van jeugdzorg in gedachten houden. 

  

296  JeugdVerbetrVerlA 

 

F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
de situatie van uw [kind/kinderen] in het algemeen? 

  

297  JeugdVerbetrVerlB 

 

F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het functioneren van uw gezin? 
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298  JeugdVerbetrVerlC 

 

F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het omgaan van uw [kind/kinderen] met andere kinderen of het 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? 

  

299  JeugdVerbetrVerlD 

 

F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het functioneren [kind/kinderen] op school? 

  

300  IntroJeugdzorg4 

 

A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik [maakt/heeft gemaakt] van jeugdzorg/de kinderen die 
gebruik [maken/hebben gemaakt] van jeugdzorg in gedachten 
houden. 

  

301  KindContact 

 

F1 

  Hoe vaak heeft uw kind contact met leeftijdgenootjes of andere 
kinderen buiten het gezin? Contact met klasgenootjes onder 
schooltijd wordt hierbij niet bedoeld. 

  

302  KindVeren 

 

F1 

  Hoe vaak neemt uw kind deel aan activiteiten van een vereniging, 
bijvoorbeeld een sport-, zang-, muziek, toneel- of 
hobbyvereniging? 

  

303  KindSport 

 

F1 

  Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gesport? Schoolgym 
valt hier niet onder. 

  

304  HoeVaakSportKind 

 

F1 

  Hoe vaak sport uw kind gemiddeld?   

305  OnderSchool 

 

F1 

  Krijgt [u kind/één of meer van uw kinderen] momenteel extra 
ondersteuning op school? Met extra ondersteuning wordt de hulp 
bedoeld die een kind krijgt om mee te kunnen komen in de klas. 

  

306  IntroArbeidsmarkt 

 

A1 

  Nu wordt er wat dieper ingegaan op uw arbeidsmarktpositie.   

307  WerkVerl 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar werk gehad? Ook 1 uur per week of 
een korte periode telt al mee, evenals freelance werk. Werk in een 
eigen bedrijf of in een bedrijf van familie telt ook mee. 

  

308  Afl_WelkWerk_1 

 

F1 

  Wat voor werk deed u in de afgelopen 2 jaar? -> Regulier werk 
zoals in loondienst, bij een uitzendbureau of als ZZP-er 

  

309  Afl_WelkWerk_2 

 

F1 

  Wat voor werk deed u in de afgelopen 2 jaar? -> 
Werkervaringsplaats, stage, werk in de vorm van een 
proefplaatsing of in een leer-werkbedrijf 

  

310  Afl_WelkWerk_3 

 

F1 

  Wat voor werk deed u in de afgelopen 2 jaar? -> Werk in de 
sociale werkvoorziening 

  

311  Afl_WelkWerk_4 

 

F1 

  Wat voor werk deed u in de afgelopen 2 jaar? -> Werk met een 
aanvulling op loon of inkomen 

  

312  Afl_WelkWerk_5 

 

F1 

  Wat voor werk deed u in de afgelopen 2 jaar? -> Iets anders   
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313  Uitkering 

 

F1 

  Heeft u [ook] inkomsten uit een uitkering?   

314  Afl_Uitkering2_1 

 

F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Ja, een 
WWB-uitkering 

  

315  Afl_Uitkering2_2 

 

F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Ja, een 
IOAW-uitkering 

  

316  Afl_Uitkering2_3 

 

F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Ja, een IOAZ-
uitkering 

  

317  Afl_Uitkering2_4 

 

F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Geen van 
deze 

  

318  UitkVerl 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar inkomsten uit een uitkering 
ontvangen? 

  

319  Afl_RedGeenWerk_1 

 

F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Zorg voor 
gezin/huishouden of andere zorgtaken 

  

320  Afl_RedGeenWerk_2 

 

F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Ziekte/ 
arbeidsongeschikt 

  

321  Afl_RedGeenWerk_3 

 

F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Opleiding/studie of ben 
net klaar met school/studie 

  

322  Afl_RedGeenWerk_4 

 

F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> VUT/pensioen/hoge 
leeftijd 

  

323  Afl_RedGeenWerk_5 

 

F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Arbeidsconflict, werk 
verviel of bezuinigingen 

  

324  Afl_RedGeenWerk_6 

 

F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Andere reden   

325  ZoekWerk 

 

F1 

  Zoekt u op dit moment naar betaald werk [voor meer uren?/ook 1 
uur per week of een korte periode telt al mee]. 

  

326  Afl_NietZoekWerk_1 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> Zorg voor 
gezin/huishouden of andere zorgtaken 

  

327  Afl_NietZoekWerk_2 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> Ziekte/ 
arbeidsongeschikt 

  

328  Afl_NietZoekWerk_3 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> Opleiding of 
studie 

  

329  Afl_NietZoekWerk_4 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> 
VUT/pensioen/te hoge leeftijd 
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330  Afl_NietZoekWerk_5 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> Niet 
gemotiveerd om te werken 

  

331  Afl_NietZoekWerk_6 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> Partner zorgt 
voor de inkomsten 

  

332  Afl_NietZoekWerk_7 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> 
Vrijwilligerswerk 

  

333  Afl_NietZoekWerk_8 

 

F1 

  Waarom zoekt u niet naar werk [voor meer uren]? -> Andere 
reden 

  

334  Afl_GeenWerkVind_1 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Er zijn te weinig 
vacatures in bedrijfssector / beroep 

  

335  Afl_GeenWerkVind_2 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Opleidingsniveau is niet 
hoog genoeg 

  

336  Afl_GeenWerkVind_3 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Te weinig werkervaring 
of te jong 

  

337  Afl_GeenWerkVind_4 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Te oud   

338  Afl_GeenWerkVind_5 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Niet op onregelmatige 
tijden kunnen werken 

  

339  Afl_GeenWerkVind_6 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Betaald werk moeilijk 
combineren met zorg voor anderen 

  

340  Afl_GeenWerkVind_7 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Vanwege gezondheid   

341  Afl_GeenWerkVind_8 

 

F1 

  Waarom vindt u nu geen betaald werk? -> Andere reden   

342  BaanVind 

 

F1 

  Denkt u dat u desondanks toch binnen een jaar een baan kunt 
vinden? 

  

343  BaanVindGeluk 

 

F1 

  In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling  Ik zou 
gelukkiger zijn als ik een baan vind ? 

  

344  BaanHulp 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar ondersteuning gehad bij het zoeken 
naar werk, zoals het zoeken naar vacatures, het in contact komen 
met werkgevers of bij het schrijven van sollicitatiebrieven? 

  

345  Afl_BaanWieHulp_1 

 

F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Partner of andere gezinsleden 

  

346  Afl_BaanWieHulp_2 

 

F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Overige familieleden 
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347  Afl_BaanWieHulp_3 

 

F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

348  Afl_BaanWieHulp_4 

 

F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> Van 
de sociale dienst, het uwv of een re-integratiebureau 

  

349  Afl_BaanWieHulp_5 

 

F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Iemand anders 

  

350  BijdrageOnder 

 

F2 

  Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate de ondersteuning volgens u bijdraagt aan het vinden 
van werk? 

  

351  IntroVoorzieningen1 

 

A1 

  Tot slot willen we u nog enkele vragen stellen over het wel of niet 
gebruik maken van bepaalde voorzieningen (zoals Wmo). 

  

352  VoorzienGebrA 

 

F1 

  Maakt u gebruik van begeleiding, dagbesteding of dagopvang?   

353  VoorzienGebrB 

 

F1 

  Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Het gaat hier alleen 
om hulp die u aanvraagt bij de gemeente (Wmo). Hulp via een 
PGB telt ook mee. 

  

354  VoorzienGebrC 

 

F1 

  Maakt u gebruik van vervoersvoorzieningen voor mensen met 
beperkingen, een rolstoel of woningaanpassingen? 

  

355  VoorzienVerl 

 

F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar één of meer van de zojuist 
genoemde Wmo-voorzieningen gebruikt? 

  

356  IntroVoorzieningen2 

 

A1 

  Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate de [voorziening/voorzieningen] [bijdraagt/bijdragen/ 
hebben bijgedragen]. 

  

357  VoorzVerbetrA 

 

F2 

  Mate van bijdrage aan de verbetering van uw situatie in het 
algemeen? 

  

358  VoorzVerbetrB 

 

F2 

  Mate van bijdrage aan het functioneren van uw 
[gezin/huishouden]? 

  

359  VoorzVerbetrC 

 

F2 

  Mate van bijdrage aan het zich kunt verplaatsen, zowel 
binnenshuis als buitenshuis? 

  

360  VoorzVerbetrD 

 

F2 

  Mate van bijdrage aan het ontmoeten van mensen, het 
onderhouden van sociale contacten of het ondernemen van 
andere vrijetijdsactiviteiten? 

  

361  Maaltijd 

 

F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt 
van een maaltijdvoorziening zoals tafeltje dekje of een 
buurtrestaurant? 
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362  Maatschap 

 

F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt 
van algemeen maatschappelijk werk? 

  

363  MaatVerbetr 

 

F2 

  In welke mate heeft algemeen maatschappelijk werk bijgedragen 
aan de verbetering van uw situatie in het algemeen? 

  

364  Wijkteam 

 

F1 

  Om burgers te bereiken en van dienst te zijn werken veel 
gemeenten tegenwoordig met zogenaamde sociale wijkteams. 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een 
sociaal wijkteam? 

  

365  WijkWaarom 

 

F1 

  Was dit omdat u hulp nodig had op het gebied van zorg, jeugd of 
werk? 

  

366  Afl_WijkDirect_1 

 

F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Ja, van het wijkteam 

  

367  Afl_WijkDirect_2 

 

F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Ja, van een andere instelling, maar 
wel via het wijkteam 

  

368  Afl_WijkDirect_3 

 

F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, de hulp bleek niet nodig 

  

369  Afl_WijkDirect_4 

 

F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, ik moet de hulp nog krijgen 

  

370  Afl_WijkDirect_5 

 

F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, ik had wel hulp nodig maar ik 
heb die niet gekregen 

  

371  WijkVerbetr 

 

F2 

  In welke mate heeft hulp van het sociaal wijkteam bijgedragen aan 
de verbetering van uw situatie in het algemeen? 

  

372  Afsluit1 

 

F1 

  Voor het onderzoek is het belangrijk dat we weten wie de vragen 
heeft beantwoord. Is dat: 

  

373  IntroRegeldruk 

 

A1 

  U heeft eerder aangegeven gebruik te maken van voorzieningen. 
Neem van deze voorzieningen de meest recente aanvraag in 
gedachten waarvoor u zelf de aanvraag deed. 

  

374  TydLang 

 

F1 

  Hoe lang bent u bezig geweest met de aanvraag hiervoor? 
Bedoeld wordt de tijd die u zelf aan de aanvraag heeft besteed, 
niet de tijd die u heeft moeten wachten op de hulp. 

  

375  KanBeter 

 

F1 

  Kan deze aanvraagprocedure volgens u wel of niet beter?   

376  WatBeter 

 

F1 

  Wat kan er volgens u verbeterd worden?   

377  AG_PlaatsInHuishouden 

 

F2 

  Plaats in huishouden   
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378  AG_TypeHuishouden 

 

F1 

  Type huishouden   

379  AG_AflGeneratie 

 

F1 

  Herkomstgroepering (indeling volgens etnische generatie)   

380  AG_herk3 

 

F1 

  herkomst in drie categoriën   

381  BVRBBIHALG1 

 

F2 

  Belangrijkste inkomensbron van het huishouden 2013DEF   

382  BVRBESTINKH 

 

F18 

  Besteedbaar inkomen van het huishouden 2013DEF   

383  BVRBRUTINKH 

 

F18 

  Bruto inkomen van het huishouden 2013DEF   

384  BVREHALG 

 

F1 

  Woonsituatie (eigen woning / huurhuis) 2013DEF   

385  BVRGESTINKH 

 

F18 

  Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 
2013DEF 

  

386  BVRHINK 

 

F1 

  Indicator huishouden met inkomen 2013DEF   

387  BVRPRIMINKH 

 

F18 

  Primair inkomen van het huishouden 2013DEF   

388  SECCOAL1 

 

F2 

  Sociaaleconomische categorie van de persoon 2013DEF   

389  PERSBRUT 

 

F18 

  Persoonlijk bruto inkomen 2013DEF   

390  PERSPRIM 

 

F18 

  Persoonlijk primair inkomen 2013DEF   

391  PERSINK 

 

F18 

  Persoonlijk inkomen 2013DEF   

392  PINK 

 

F1 

  Persoonlijk inkomen bekend 2013DEF   

393  GemCode 

 

F4 

  Gemeentecode [393]   

394  Landsdl 

 

F1 

  Landsdeel [4]   

395  Prov 

 

F2 

  Provincie [12]   

396  StedGem 

 

F1 

  Stedelijkheid [5]   

397  Stratum0 

 

F2 

  Doelgroepen Steekproef   

398  HUISHOUDNR_2013 

 

A12 

  uniek identificatienummer huishouden op peilmoment   

399  HUISHOUDNR_2014 

 

A12 

  Uniek identificatienummer huishouden op peilmoment.   

400  wza_code_gemeente 

 

A6 

  (firstnm) wza_code_gemeente   

401  breedhulphuishouden 

 

F1 

  <none>   

402  breedbegeleiding 

 

F1 

  <none>   
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403  breedwonen 

 

F1 

  <none>   

404  breedvervoeren 

 

F1 

  <none>   

405  breeddagbesteding 

 

F1 

  <none>   

406  breedkortdurendverblijf 

 

F1 

  <none>   

407  breedopvang 

 

F1 

  <none>   

408  breedoverig 

 

F1 

  <none>   

409  breedbegeleidingendag 

 

F1 

  <none>   

410  breedoverigzondermaat 

 

F1 

  <none>   

411  smalzelfstandigzondermaat 

 

F1 

  <none>   

412  breedhulphuishoudenmetmaat 

 

F1 

  <none>   

413  smalhulphuishoudenmetmaat 

 

F1 

  <none>   

414  breedalles 

 

F1 

  see notes   

415  smalhulphuishouden 

 

F1 

  <none>   

416  smalzelfstandig 

 

F1 

  <none>   

417  smalvoorzieningen 

 

F1 

  <none>   

418  smalopvang 

 

F1 

  <none>   

419  breedhulphuishouden_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

420  breedbegeleiding_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

421  breedwonen_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

422  breedvervoeren_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

423  breeddagbesteding_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

424  breedkortdurendverblijf_2014_h 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 
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425  breedopvang_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

426  breedoverig_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

427  breedbegeleidingendag_2014_hui 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

428  breedoverigzondermaat_2014_hui 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

429  smalzelfstandigzondermaat_2014 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

430  breedhulphuishoudenmetmaat_201 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

431  smalhulphuishoudenmetmaat_2014 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

432  breedalles_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

433  smalhulphuishouden_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

434  smalzelfstandig_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

435  smalvoorzieningen_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

436  smalopvang_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een voorziening heeft gehad voor (zie variabelenaam) 

  

437  JEUGDots_2014_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een indicatie gehad voor 
ondertoezichtstelling 

  

438  JEUGDvoogdij_2014_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een indicatie gehad voor voogdij   

439  JEUGDrecl_2014_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een indicatie gehad voor 
jeugdreclassering 

  

440  JEUGDambjz_2014_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een indicatie gehad voor ambulante 
jeugdzorg 

  

441  JEUGDdagbh_2014_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een indicatie gehad voor 
dagbehandeling 
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442  JEUGDresijz_2014_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een indicatie gehad voor 
residentiële jeugdzorg 

  

443  JEUGDpleegz_2014_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een indicatie gehad voor pleegzorg   

444  JEUGDots_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een indicatie heeft gehad voor ondertoezichtstelling. 

  

445  JEUGDvoogdij_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een indicatie heeft gehad voor voogdij. 

  

446  JEUGDrecl_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een indicatie heeft gehad voor jeugdreclassering. 

  

447  JEUGDambjz_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een indicatie heeft gehad voor ambulante jeugdzorg. 

  

448  JEUGDdagbh_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een indicatie heeft gehad voor dagbehandeling. 

  

449  JEUGDresijz_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een indicatie heeft gehad voor residentiële jeugdzorg. 

  

450  JEUGDpleegz_2014_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een indicatie heeft gehad voor pleegzorg. 

  

451  JEUGDots_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een indicatie gehad voor 
ondertoezichtstelling 

  

452  JEUGDvoogdij_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een indicatie gehad voor voogdij   

453  JEUGDrecl_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een indicatie gehad voor 
jeugdreclassering 

  

454  JEUGDambjz_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een indicatie gehad voor ambulante 
jeugdzorg 

  

455  JEUGDdagbh_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een indicatie gehad voor 
dagbehandeling 

  

456  JEUGDresijz_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een indicatie gehad voor 
residentiële jeugdzorg 

  

457  JEUGDpleegz_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een indicatie gehad voor pleegzorg   

458  JEUGDots_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een indicatie heeft gehad voor ondertoezichtstelling. 

  

459  JEUGDvoogdij_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een indicatie heeft gehad voor voogdij. 
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460  JEUGDrecl_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een indicatie heeft gehad voor jeugdreclassering. 

  

461  JEUGDambjz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een indicatie heeft gehad voor ambulante jeugdzorg. 

  

462  JEUGDdagbh_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een indicatie heeft gehad voor dagbehandeling. 

  

463  JEUGDresijz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een indicatie heeft gehad voor residentiële jeugdzorg. 

  

464  JEUGDpleegz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een indicatie heeft gehad voor pleegzorg. 

  

465  INDAWBZbgi_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een AWBZ indicatie individuele 
begeleiding ontvangen 

  

466  INDAWBZbgg_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een AWBZ indicatie begeleiding 
groep ontvangen 

  

467  INDAWBZbeh_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een AWBZ indicatie voor 
behandeling ontvangen 

  

468  INDAWBZkortv_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een AWBZ indicatie voor kort 
verblijf ontvangen 

  

469  INDAWBZzmv_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een AWBZ indicatie zorg met 
verblijf ontvangen 

  

470  INDAWBZbgi__bjz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een AWBZ indicatie individuele begeleiding door BJZ ontvangt. 

  

471  INDAWBZbgg_bjz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een AWBZ indicatie begeleiding groep door BJZ ontvangt. 

  

472  INDAWBZpers_bjz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een AWBZ indicatie persoonlijke verzorging door BJZ ontvangt. 

  

473  INDAWBZkortv_bjz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een AWBZ indicatie behandeling kort verblijf door BJZ ontvangt. 

  

474  INDAWBZzmv_bjz_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een AWBZ indicatie zorg met verblijf door BJZ ontvangt. 

  

475  DOELWAJONG_2013_pers 

 

F1 

  Behoort in 2013 tot de doelgroep Wajongers, minder dan 80% 
arbeidsongeschikt 

  

476  WWB_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft WWB (Bijstand) in 2013   
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477  WSWindicatie_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een Wsw-indicatie   

478  WSWwachtlijst_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 op de Wsw-wachtlijst gestaan   

479  WSWdienstbetrekking_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 een Wsw-dienstbetrekking   

480  WSWregulier_2013_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in 2013 onder begeleiding bij een reguliere 
werkgever gewerkt 

  

481  WAOP 

 

F1 

  Respondent ontvangt wel/geen WAO-uitkering 201507   

482  WAZP 

 

F1 

  Respondent ontvangt wel/geen WAZ-uitkering 201507   

483  WajongP 

 

F1 

  Respondent ontvangt wel/geen Wajong-uitkering 201507   

484  IVAP 

 

F1 

  Respondent ontvangt wel/geen IVA-uitkering 201507   

485  WGAP 

 

F1 

  Respondent ontvangt wel/geen WGA-uitkering 201507   

486  MATEAOP 

 

F1 

  Mate van arbeidsongeschiktheid van de respondent 201507   

487  WAOH 

 

F1 

  Huishouden respondent ontvangt wel/geen WAO-uitkering 201507   

488  WAZH 

 

F1 

  Huishouden respondent ontvangt wel/geen WAZ-uitkering 201507   

489  WajongH 

 

F1 

  Huishouden respondent ontvangt wel/geen Wajong-uitkering 
201507 

  

490  IVAH 

 

F1 

  Huishouden respondent ontvangt wel/geen IVA-uitkering 201507   

491  WGAH 

 

F1 

  Huishouden respondent ontvangt wel/geen WGA-uitkering 201507   

492  MATEAOH 

 

F1 

  Hoogste mate van arbeidsongeschiktheid in huishouden 
respondent 201507 

  

493  ANWP 

 

F1 

  Respondent ontvangt wel/geen ANW-uitkering 201507   

494  ANWH 

 

F1 

  Huishouden respondent ontvangt wel/geen ANW-uitkering 201507   

495  WWBP 

 

F1 

  Respondent is aanvrager WWB-uitkering 201507   

496  IOAWP 

 

F1 

  Respondent is aanvrager IOAW-uitkering 201507   

497  IOAZP 

 

F1 

  Respondent is aanvrager IOAZ-uitkering 201507   

498  WWBH 

 

F1 

  Huishouden respondent heeft WWB-uitkering 201507   

499  IOAWH 

 

F1 

  Huishouden respondent heeft IOAW-uitkering 201507   

500  IOAZH 

 

F1 

  Huishouden respondent heeft IOAZ-uitkering 201507   
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501  WSWindicatie_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een Wsw-indicatie heeft 

  

502  WSWwachtlijst_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
op de Wsw-wachtlijst heeft gestaan 

  

503  WSWdienstbetrekking_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
een Wsw-dienstbetrekking heeft 

  

504  WSWregulier_2013_huish 

 

F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2013 
onder begeleiding bij een reguliere werkgever werkt 

  

505  WSWindicatie_2015_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in het eerste halfjaar van 2015 een Wsw-
indicatie 

  

506  WSWdienstbetrekking_2015_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in het eerste halfjaar van 2015 een Wsw-
dienstbetrekking 

  

507  WSWregulier_2015_pers 

 

F1 

  Persoon heeft ergens in het eerste halfjaar van 2015 onder 
begeleiding bij een reguliere werkgever gewerkt 

  

508  EindGewicht_Pers 

 

F18 

  EindGewicht_Pers   

509  HHFactor 

 

F18 

  HHFactor   
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1  RINPERSOONS  A1 

  RINPERSOONS   

2  RINPERSOON  A9 

  RINpersoon   

3  Veldwerkperiode  F7 

  Veldwerkperiode   

4  Taaknr  F2 

  Taaknummer veldwerk   

5  Code_mode  F1 

  Mode   

6  Datum_ref  A8 

  Datum interview   

7  Bron  F1 

  Bron records   

8  S_Postcode_num  F4 

  Postcode numeriek   

9  PLHH1  F2 

  Plaats in het huishouden   

10  M_V1  F1 

  Geslacht   

11  Lft1  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

12  BurgSt1  F1 

  Burgerlijke staat   

13  PLHH2  F2 

  Plaats in het huishouden   

14  M_V2  F1 

  Geslacht   

15  Lft2  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

16  BurgSt2  F1 

  Burgerlijke staat   

17  PLHH3  F2 

  Plaats in het huishouden   

18  M_V3  F1 

  Geslacht   

19  Lft3  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

20  BurgSt3  F1 

  Burgerlijke staat   

21  PLHH4  F2 

  Plaats in het huishouden   

22  M_V4  F1 

  Geslacht   

23  Lft4  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

24  BurgSt4  F1 

  Burgerlijke staat   
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25  PLHH5  F2 

  Plaats in het huishouden   

26  M_V5  F1 

  Geslacht   

27  Lft5  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

28  BurgSt5  F1 

  Burgerlijke staat   

29  PLHH6  F2 

  Plaats in het huishouden   

30  M_V6  F1 

  Geslacht   

31  Lft6  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

32  BurgSt6  F1 

  Burgerlijke staat   

33  PLHH7  F2 

  Plaats in het huishouden   

34  M_V7  F1 

  Geslacht   

35  Lft7  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

36  BurgSt7  F1 

  Burgerlijke staat   

37  PLHH8  F2 

  Plaats in het huishouden   

38  M_V8  F1 

  Geslacht   

39  Lft8  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

40  BurgSt8  F1 

  Burgerlijke staat   

41  AantalPP  F2 

  Aantal personen in een huishouden   

42  HHKern  F1 

  Samenstelling huishouden vanuit kern   

43  Afl_Regelnr_OP  F1 

  Regelnummer in de huishoudbox van de onderzoekspersoon   

44  Afl_Lft_OP  F3 

  Leeftijd onderzoekspersoon op enquetedatum   

45  UwKnd  F1 

  Is [de andere persoon/één of meer van de andere personen] in het 
huishouden van jonger dan 18 jaar uw kind? 

  

46  Afl_WieKnd_1  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon1 uit HHBox   

47  Afl_WieKnd_2  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon2 uit HHBox   

48  Afl_WieKnd_3  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon3 uit HHBox   
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49  Afl_WieKnd_4  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon4 uit HHBox   

50  Afl_WieKnd_5  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon5 uit HHBox   

51  Afl_WieKnd_6  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon6 uit HHBox   

52  Afl_WieKnd_7  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon7 uit HHBox   

53  Afl_WieKnd_8  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon8 uit HHBox   

54  MeerKnd  F1 

  Heeft u [behalve dit kind/behalve deze kinderen] nog andere 
uitwonende kinderen van 17 jaar of jonger? Dit kunnen ook 
adoptie-, stief- of pleegkinderen zijn. 

  

55  AantMeerKnd  F2 

  Hoeveel kinderen zijn dat?   

56  Contact1  F1 

  Heeft u contact met dit kind?   

57  Contact2  F1 

  Heeft u contact met dit kind?   

58  Contact3  F1 

  Heeft u contact met dit kind?   

59  LftKndBinHH1  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

60  LftKndBinHH2  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

61  LftKndBinHH3  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

62  LftKndBinHH4  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

63  LftKndBinHH5  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

64  LftKndBinHH6  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

65  LftKndBinHH7  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

66  LftKndBuiHH1  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

67  LftKndBuiHH2  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 
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68  LftKndBuiHH3  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

69  KndBinHHJong  F19 

  Afleiding aantal [adoptie-/stief-/pleeg-] kinderen binnen 
huishouden, jonger dan 18 jaar. 

  

70  KndBuiHHJong  F19 

  Afleiding aantal [adoptie-/stief-/pleeg-] kinderen buiten 
huishouden, jonger dan 18 jaar. 

  

71  TotKind  F19 

  Afleiding totaal aantal kinderen [adoptie-/stief-/pleeg-] binnen en 
buiten het huishouden, jonger dan 18 jaar 

  

72  TotKindOuderDan3  F19 

  Afleiding totaal aantal kinderen [adoptie-/stief-/pleeg-] binnen en 
buiten het huishouden, ouder dan 3 jaar en <<jonger dan 18 jaar 
??? of ook de kinderen ouder dan 18 jaar>> 

  

73  AlleContactBuiNEE  F19 

  Afleiding indien de contacten met een kind of meerdere kinderen 
buiten het huishouden op NEE staan 

  

74  IntroBetaaldWerk  A1 

  Deze vragenlijst gaat over verschillende aspecten van uw leven, 
zoals uw dagelijkse bezigheden, uw vrije tijd, uw gezondheid en 
de manier waarop u zich kunt redden. Allereerst volgen nu enkele 
algemene vragen. 

  

75  BetWerkNu  F1 

  Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een 
korte periode telt al mee, evenals freelance werk. Werk in een 
eigen bedrijf of in een bedrijf van familie telt ook mee. 

  

76  UrTot  F2 

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

  

77  UrSchat  F1 

  Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer?   

78  Afl_UrTot  F1 

  Afleiding arbeidsuren   

79  NivBeh  F2 

  Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft 
afgerond? 

  

80  Woning  F1 

  In wat voor type woning woont u?   

81  Slaapkamer  F1 

  Hoeveel slaapkamers zijn er in de woning?   

82  IntroTevredenheid  A1 

  Er volgen nu enkele vragen over uw tevredenheid met het leven 
en aspecten daarvan. U kunt steeds met een rapportcijfer van 1 
tot en met 10 aangeven hoe tevreden u hierover bent. 

  

83  TevrLev  F2 

  Hoe tevreden bent u met het leven dat u nu leidt?   

84  TevrVriend  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw vrienden- en kennissenkring?   
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85  TevrSociaal  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw sociale contacten in het algemeen?   

86  TevrDagBez  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw dagelijkse bezigheden?   

87  TevrWerk  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw werk?   

88  TevrFinan  F2 

  Hoe tevreden bent u met de financiële situatie van [uzelf/uw 
huishouden]? 

  

89  TevrGezin  F2 

  Sommige mensen hebben een partner, andere mensen niet. 
Sommige mensen hebben kinderen, andere mensen niet. Hoe 
tevreden bent u met de samenstelling van uw huishouden? 

  

90  IntroGezondheid  A1 

  De volgende vragen gaan over uw gezondheid.   

91  AlgGezo  F1 

  Hoe is over het algemeen uw gezondheid?   

92  IntroActiviteiten  A1 

  Nu volgt een aantal activiteiten waar sommige mensen moeite 
mee hebben. Wilt u telkens aangeven hoeveel moeite het u kost 
om deze activiteiten uit te voeren. 

  

93  ZienHoor  F1 

  Heeft u moeite met zien en/of horen, zelfs als u gebruik maakt van 
een bril of van contactlenzen of van een gehoorapparaat? 

  

94  Lopen  F1 

  Heeft u moeite met lopen, traplopen of zich buitenshuis 
verplaatsen, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen zoals een 
stok, kruk, rollator of rolstoel? 

  

95  PersVerz  F1 

  Heeft u moeite met uw eigen persoonlijke verzorging, zoals aan- 
en uitkleden of wassen en douchen? 

  

96  Huishoud  F1 

  Heeft u moeite met huishoudelijke activiteiten, zoals 
boodschappen doen of stofzuigen? 

  

97  VerstBeperk  F1 

  Heeft u een verstandelijke beperking?   

98  Beperk  F1 

  Heeft u een langdurige ziekte, lichamelijke beperking, psychische 
klacht [of klacht als gevolg van ouderdom]? Langdurig is (naar 
verwachting) 6 maanden of langer. 

  

99  Vorm  F1 

  Is deze ziekte, beperking of klacht vooral lichamelijk, psychisch of 
beide? 

  

100  Belem1  F1 

  Belemmeren deze klachten of beperkingen u bij uw dagelijkse 
bezigheden binnenshuis? 

  

101  Belem2  F1 

  Belemmeren deze klachten of beperkingen u bij uw bezigheden 
buitenshuis? 
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102  Verslaving  F1 

  Heeft [u/of iemand in uw huishouden] in de afgelopen 2 jaar 
verslavingsproblemen gehad, bijvoorbeeld een alcoholverslaving, 
gokverslaving, drugsverslaving of gameverslaving? 
Rookverslaving hoort hier niet bij 

  

103  Afl_WieVerslaafd_1  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijzelf   

104  Afl_WieVerslaafd_2  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijn partner   

105  Afl_WieVerslaafd_3  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijn kind   

106  Afl_WieVerslaafd_4  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Iemand anders   

107  IntroAlgemeneVaardigheden  A1 

  De volgende vragen gaan over bepaalde vaardigheden en de 
eventuele hulp die u hierbij heeft gehad. 

  

108  Formulier  F1 

  Voor officiële instanties moeten er vaak formulieren worden 
ingevuld, bijvoorbeeld om voorzieningen aan te vragen. Kunt u 
deze formulieren zelf invullen als dat nodig is? 

  

109  FormHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het invullen 
van formulieren? 

  

110  Afl_FormWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Partner 
of andere gezinsleden 

  

111  Afl_FormWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Overige 
familieleden 

  

112  Afl_FormWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Vrienden, 
kennissen of buren 

  

113  Afl_FormWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Een 
beroepskracht 

  

114  Afl_FormWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Iemand 
anders 

  

115  FormGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om de 
formulieren in te vullen? 

  

116  IntroComputerVaardigheden  A1 

  Dan volgen nu enkele vragen over uw computervaardigheden. Het 
gaat er alleen om of u dit zou kunnen doen en niet of u het 
daadwerkelijk doet. 

  

117  ComputerA  F1 

  Kunt u met een tekstverwerkingsprogramma werken, zoals  Word 
? 

  

118  ComputerD  F1 

  Kunt u een e-mail versturen?   
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119  ComputerE  F1 

  Kunt u informatie opzoeken op internet?   

120  CompHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij één of meer 
van deze computervaardigheden [tekstverwerken/een programma 
installeren/een e-mail sturen/informatie opzoeken op internet]? 

  

121  Afl_CompWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Partner of andere gezinsleden   

122  Afl_CompWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Overige familieleden   

123  Afl_CompWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Vrienden, kennissen of buren   

124  Afl_CompWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Een beroepskracht   

125  Afl_CompWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Iemand anders   

126  CompGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om te 
werken met de computer? 

  

127  StelCompHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij activiteiten op uw computer, is er 
dan iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

128  IntroVeerkracht  A1 

  Dan enkele vragen over hoe u zichzelf ziet. Kunt u bij de volgende 
uitspraken aangeven in welke mate u het hier mee eens of oneens 
bent? 

  

129  VeerkrachtA  F1 

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

  

130  VeerkrachtB  F1 

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

  

131  MogLeven  F1 

  Hoe is uw mogelijkheid om te leven op de manier zoals u dat wilt?   

132  Afl_ManLeven_1  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Kunnen gaan en 
staan waar ik wil 

  

133  Afl_ManLeven_2  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Mijn 
persoonlijke verzorging 

  

134  Afl_ManLeven_3  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Bezigheden en 
taken in en om mijn huis 

  

135  Afl_ManLeven_4  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Voldoende 
inkomen hebben om rond te komen 

  

136  Afl_ManLeven_5  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Mijn (vrije) 
tijdsbesteding 
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137  Afl_ManLeven_6  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Mijn sociale 
contacten en relaties 

  

138  Afl_ManLeven_7  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Betaald werk of 
vrijwilligerswerk doen 

  

139  Afl_ManLeven_8  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Iets anders   

140  IntroSocialeContacten  A1 

  De volgende vragen gaan over contacten. Het gaat hierbij om 
persoonlijke ontmoetingen, maar het kan ook gaan om bellen, 
schrijven, e-mailen of berichtjes sturen. 

  

141  FamCont  F1 

  Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden die niet bij 
u in huis wonen? 

  

142  VrieCont  F1 

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

  

143  BuurCont  F1 

  Hoe vaak heeft u contact met buren?   

144  ContZelf  F1 

  Bent u in staat om zelfstandig uw sociale contacten te 
onderhouden? 

  

145  ContHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij contact met 
familie, vrienden, kennissen, buren [of mensen van verenigingen 
of clubs]? 

  

146  Afl_ContWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Partner of andere gezinsleden   

147  Afl_ContWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Overige familieleden   

148  Afl_ContWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Vrienden, kennissen of buren   

149  Afl_ContWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Een beroepskracht   

150  Afl_ContWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Iemand anders   

151  ContMate  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om sociale 
contacten met andere mensen te onderhouden? 

  

152  Afl_ContMin_1  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Lichamelijke gezondheid 

  

153  Afl_ContMin_2  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Geestelijke gezondheid 
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154  Afl_ContMin_3  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Taalproblemen 

  

155  Afl_ContMin_4  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Financiële situatie 

  

156  Afl_ContMin_5  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Tijdgebrek 

  

157  Afl_ContMin_6  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Iets anders 

  

158  StelContHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft om uw sociale contacten te 
onderhouden, of om nieuwe contacten te maken, is er dan iemand 
in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of buren, die u 
kan helpen? 

  

159  IntroEenzaam  A1 

  In welke mate zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?   

160  Leegte  F1 

  Ik ervaar een leegte om me heen.   

161  Terugval  F1 

  Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen. 

  

162  Vertrouwen  F1 

  Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.   

163  Verbonden  F1 

  Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.   

164  MisMens  F1 

  Ik mis mensen om me heen.   

165  InSteek  F1 

  Vaak voel ik me in de steek gelaten.   

166  IntroMyParticipatie  A1 

  Het volgende onderwerp is vrijetijdsbesteding. Kunt u aangeven 
hoe vaak u in de afgelopen 12 maanden onderstaande activiteiten 
heeft gedaan? 

  

167  Veren  F1 

  Deelnemen aan activiteiten van een vereniging, zoals een sport-, 
zang-, muziek-, toneel-, of hobbyvereniging. 

  

168  Theater  F1 

  Bezoek aan theater, concert, film, museum, restaurant, café of 
sportwedstrijd. 

  

169  Buurthuis  F1 

  Bezoeken van een buurthuis, buurtcentrum, dorpshuis of 
dienstencentrum. 
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170  VrijWilWerk  F1 

  Doet u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen onbetaald werk ten 
behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging? 

  

171  VrijWilUur  F3 

  Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteedt aan 
vrijwilligerswerk? U kunt een schatting geven van het gemiddeld 
aantal uren per week of van het totaal aantal uren per jaar. 

  

172  VrijWilUur_Periode  F1 

  De periode waarop de uren genoemd bij VrijWilUur betrekking 
heeft 

  

173  HulpZiek  F1 

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

  

174  HulpUur  F3 

  Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteedt aan het 
kosteloos helpen van zieke of gehandicapte familieleden, 
vrienden, kennissen of buren? 

  

175  HulpUur_Periode  F1 

  De periode waarop de uren genoemd bij HulpUur betrekking heeft   

176  Sport  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden gesport?   

177  HoeVaakSport  F1 

  Hoe vaak sport u gemiddeld?   

178  ZelfstVryTyd  F1 

  Kunt u zelfstandig aan vrijetijdsactiviteiten deelnemen?   

179  VryTydHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? 

  

180  Afl_VryTydWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Partner of andere gezinsleden 

  

181  Afl_VryTydWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Overige familieleden 

  

182  Afl_VryTydWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Vrienden, kennissen of buren 

  

183  Afl_VryTydWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Een beroepskracht 

  

184  Afl_VryTydWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Iemand anders 

  

185  VryTydGelukt  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om aan 
vrijetijdsactiviteiten deel te nemen? 

  

186  Afl_VryTydMin_1  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Lichamelijke 
gezondheid 
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187  Afl_VryTydMin_2  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Geestelijke 
gezondheid 

  

188  Afl_VryTydMin_3  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Taalproblemen 

  

189  Afl_VryTydMin_4  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Financiële 
situatie 

  

190  Afl_VryTydMin_5  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Tijdgebrek 

  

191  Afl_VryTydMin_6  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Er is niemand 
die met mij mee kan of wil 

  

192  Afl_VryTydMin_7  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> 
Toegankelijkheid van gebouwen of openbaar vervoer 

  

193  Afl_VryTydMin_8  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Iets anders 

  

194  StelVryTydHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij het deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten, is er dan iemand in uw gezin of kent u familie, 
vrienden, kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

195  IntroHuishoudelijkeHulp  A1 

  De volgende vragen gaan over het krijgen van hulp bij het 
huishouden, zoals bij het schoonhouden van het huis, de was, de 
boodschappen of het verzorgen van de warme maaltijd. 

  

196  HuishZelf  F1 

  Kunt u zelfstandig uw huishouden doen?   

197  HuishHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij huishoudelijke 
activiteiten? 

  

198  Afl_HuishWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Partner of 
andere gezinsleden 

  

199  Afl_HuishWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Overige 
familieleden 

  

200  Afl_HuishWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Vrienden, 
kennissen of buren 

  

201  Afl_HuishWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> 
Professionele hulp zoals de thuiszorg 
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202  Afl_HuishWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Particuliere 
hulp zoals een werkster 

  

203  Afl_HuishWieHulp_6  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Iemand 
anders 

  

204  HuishGelukt  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u krijgt] om uw 
huishouden te doen? 

  

205  StelHuishHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij huishoudelijke activiteiten, is er dan 
iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

206  VerplaatsZelf  F1 

  Kunt u zich zelfstandig binnenshuis of buitenshuis verplaatsen? 
Het gaat om eventuele fysieke beperkingen. 

  

207  VerplaatsHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het 
verplaatsen binnenshuis of buitenshuis? Het gaat om alle vormen 
van hulp van personen. 

  

208  Afl_VerplaatsWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Partner of andere gezinsleden 

  

209  Afl_VerplaatsWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Overige familieleden 

  

210  Afl_VerplaatsWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Vrienden, kennissen of buren 

  

211  Afl_VerplaatsWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Een beroepskracht 

  

212  Afl_VerplaatsWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Iemand anders 

  

213  VerplaatsGelukt  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om zich te 
verplaatsen binnenshuis of buitenshuis? 

  

214  StelVerplaatsHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft als u zich binnenshuis of buitenshuis 
wilt verplaatsen, is er dan iemand in uw gezin of kent u familie, 
vrienden, kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

215  IntroFinancien  A1 

  Dan nu een paar vragen over de financiële situatie van [u/uw 
huishouden]. 

  

216  RondKomen  F1 

  Hoe moeilijk of makkelijk [kunt u/kan uw huishouden] momenteel 
van [uw totale netto inkomen/het totale netto huishoudinkomen] 
rondkomen, dat wil zeggen, de gebruikelijke noodzakelijke 
uitgaven betalen? 
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217  Achterstand  F1 

  Heeft [u/uw huishouden] in de afgelopen 12 maanden om 
financiële redenen achterstand gehad in de betaling van de 
hypotheek of huur, elektriciteit, water of gas? 

  

218  FinanRed  F1 

  Kunt u uw financiële zaken meestal zelf afhandelen? Met 
financiële zaken wordt bedoeld rekeningen betalen of andere 
bankzaken regelen. 

  

219  FinanHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het regelen 
van uw financiën? 

  

220  Afl_FinanWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Partner 
of andere gezinsleden 

  

221  Afl_FinanWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Overige 
familieleden 

  

222  Afl_FinanWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

223  Afl_FinanWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Een 
beroepskracht 

  

224  Afl_FinanWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Iemand 
anders 

  

225  FinanGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om uw 
financiën te regelen? 

  

226  StelFinanHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij het regelen van uw financiën, is er 
dan iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

227  IntroBezit  A1 

  Nu volgen enkele vragen over bezittingen.   

228  AutoA  F1 

  Bent [u/of iemand anders in uw huishouden] in het bezit van een 
auto? 

  

229  InternetA  F1 

  Heeft [u/of iemand anders in uw huishouden] toegang tot internet?   

230  Afl_VakantieGew_1  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Ja, in Nederland 

  

231  Afl_VakantieGew_2  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Ja, in het buitenland 
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232  Afl_VakantieGew_3  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Nee 

  

233  IntroGezinsleden  A1 

  De volgende vragen gaan over uw relatie met andere gezinsleden.   

234  AanwPart  F1 

  STEL VAST: is de (eventuele) partner van OP aanwezig tijdens 
het interview? 

  

235  RelPart  F1 

  Hoe ervaart u in het algemeen uw relatie met uw partner?   

236  Afl_WelConflict_A_1  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Geld of financiën   

237  Afl_WelConflict_A_2  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Verschil in normen en 
waarden 

  

238  Afl_WelConflict_A_3  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Onderlinge taakverdeling   

239  Afl_WelConflict_A_4  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Iets anders   

240  Afl_WelConflict_A_5  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Niet van toepassing   

241  Afl_WelConflict_B_1  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Geld of financiën   

242  Afl_WelConflict_B_2  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Verschil in normen en 
waarden 

  

243  Afl_WelConflict_B_3  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Onderlinge taakverdeling   

244  Afl_WelConflict_B_4  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Opvoeding van de kinderen   

245  Afl_WelConflict_B_5  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Iets anders   

246  Afl_WelConflict_B_6  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Niet van toepassing   

247  RelKind  F1 

  Hoe ervaart u in het algemeen uw relatie met uw [kind/kinderen]?   

248  HulpZelf  F1 

  Kunt u problemen in uw [gezin/huishouden] zelf oplossen?   

249  GezHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij problemen in 
uw [gezin/huishouden]? Het gaat om alle vormen van hulp die 
anderen hebben gegeven, zowel uw eigen netwerk als 
professionele hulp. 

  

250  Afl_GezWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Partner of andere gezinsleden 

  

251  Afl_GezWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Overige familieleden 
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252  Afl_GezWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

253  Afl_GezWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Een beroepskracht 

  

254  Afl_GezWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Iemand anders 

  

255  GezGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt de 
problemen te verminderen of op te lossen? 

  

256  StelGezHulp  F1 

  Stel dat u te maken krijgt met problemen in uw 
[gezin/huishouden], kent u dan iemand, zoals familie, vrienden, 
kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

257  IntroJeugd  A1 

  Nu volgt een aantal stellingen over uw beleving van de opvoeding 
van uw [kind/kinderen]. Wilt u aangeven in welke mate u het eens 
of oneens bent met de volgende stellingen. 

  

258  TevrOpv  F1 

  Ik ben tevreden over de opvoeding van mijn [kind/kinderen].   

259  OpvAankan  F1 

  Ik heb vaak het gevoel dat ik de opvoeding van mijn 
[kind/kinderen] niet goed aankan. 

  

260  Ouderschap  F1 

  Het ouderschap is moeilijker dan ik dacht.   

261  OpvHand  F1 

  Hoe ik ook mijn best doe, soms heb ik het gevoel dat ik de 
opvoeding van mijn [kind/kinderen] niet goed in de hand heb. 

  

262  ZorgKnd  F1 

  Ik merk dat ik goed in staat ben om voor mijn [kind/kinderen] te 
zorgen. 

  

263  IntroOpvoeding  A1 

  Vaak kunnen ouders bij de opvoeding van hun kinderen een 
beroep doen op de steun van personen uit hun omgeving of 
verschillende instanties. 

  

264  HulpOpv  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij de opvoeding 
van uw [kind/kinderen]? 

  

265  Afl_OpvWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Familieleden 

  

266  Afl_OpvWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

267  Afl_OpvWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
School, kinderopvang of peuterspeelzaal 
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268  Afl_OpvWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Centrum voor jeugd en gezin, consultatiebureau of schoolarts 

  

269  Afl_OpvWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Huisarts of verpleegkundige 

  

270  Afl_OpvWieHulp_6  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Maatschappelijk werk, psycholoog of bureau jeugdzorg 

  

271  Afl_OpvWieHulp_7  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Iemand anders 

  

272  OpvGeholp  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] uw 
[kind/kinderen] op te voeden? 

  

273  StelOpvHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij de opvoeding van uw 
[kind/kinderen], kent u dan iemand, zoals familie, vrienden, 
kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

274  ZorgOpv  F1 

  Heeft u zich in de afgelopen 3 maanden zorgen gemaakt over de 
opvoeding of ontwikkeling van [uw kind/één van uw kinderen]? 

  

275  ZorgKind1  F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

276  ZorgKind2  F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

277  ZorgKind3  F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

278  IntroJeugdzorg1  A1 

  Bij de volgende vragen gaat het om het gebruik van jeugdzorg. Wij 
willen weten of [uw kind/één of meer van uw kinderen] gebruik 
maakt of heeft gemaakt van jeugdzorg. 

  

279  JeugdHulpNu  F1 

  Maakt [uw kind/één of meer van uw kinderen] op dit moment 
gebruik van jeugdzorg? Stiefkind(eren) en pleegkind(eren) tellen 
als kinderen. Het gaat in dit geval om uw thuis- en/of uitwonende 
kind(eren) van 17 jaar of jonger waar u contact mee heeft. 

  

280  IntroJeugdzorg2  A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik maakt van jeugdzorg / de kinderen die gebruik maken van 
jeugdzorg in gedachten houden. Indien er meerdere kinderen 
gebruik maken van jeugdzorg, beantwoord deze vragen dan voor 
het kin 
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281  JeugdVerbetrNuA  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van de situatie van uw kind 
in het algemeen? 

  

282  JeugdVerbetrNuB  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het functioneren van 
uw gezin? 

  

283  JeugdVerbetrNuC  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het omgaan van uw 
kind met andere kinderen of het deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten? 

  

284  JeugdVerbetrNuD  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het functioneren van 
uw kind op school? 

  

285  JeugdHulpVerl  F1 

  Heeft [uw kind/één of meer van uw kinderen] de afgelopen 2 jaar 
gebruik gemaakt van jeugdzorg? Stiefkind(eren) en 
pleegkind(eren) tellen als kinderen. Het gaat in dit geval om uw 
thuis- en/of uitwonende kind(eren) van 17 jaar of jonger waar u 
contact mee 

  

286  IntroJeugdzorg3  A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik heeft gemaakt van jeugdzorg/de kinderen die gebruik 
hebben gemaakt van jeugdzorg in gedachten houden. Indien er 
meerdere kinderen gebruik maken van jeugdzorg, beantwoord 
deze vragen d 

  

287  JeugdVerbetrVerlA  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
de situatie van uw kind in het algemeen? 

  

288  JeugdVerbetrVerlB  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het functioneren van uw gezin? 

  

289  JeugdVerbetrVerlC  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het omgaan van uw kind met andere kinderen of het deelnemen 
aan vrijetijdsactiviteiten? 

  

290  JeugdVerbetrVerlD  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het functioneren kind op school? 

  

291  IntroJeugdzorg4  A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik [maakt/heeft gemaakt] van jeugdzorg/de kinderen die 
gebruik [maken/hebben gemaakt] van jeugdzorg in gedachten 
houden. Indien er meerdere kinderen gebruik maken van 
jeugdzorg, beantwoo 

  

292  KindContact  F1 

  Hoe vaak heeft uw kind contact met leeftijdgenootjes of andere 
kinderen buiten het gezin? Contact met klasgenootjes onder 
schooltijd wordt hierbij niet bedoeld. 

  

293  KindVeren  F1 

  Hoe vaak neemt uw kind deel aan activiteiten van een vereniging, 
bijvoorbeeld een sport-, zang-, muziek, toneel- of 
hobbyvereniging? 
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294  KindSport  F1 

  Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gesport? Schoolgym 
valt hier niet onder. 

  

295  HoeVaakSportKind  F1 

  Hoe vaak sport uw kind gemiddeld?   

296  OnderSchool  F1 

  Krijgt [u kind/één of meer van uw kinderen] momenteel extra 
ondersteuning op school? Met extra ondersteuning wordt de hulp 
bedoeld die een kind krijgt om mee te kunnen komen in de klas. 

  

297  IntroArbeidsmarkt  A1 

  Nu wordt er wat dieper ingegaan op uw arbeidsmarktpositie.   

298  Uitkering  F1 

  Heeft u [ook] inkomsten uit een uitkering? Studiefinanciering moet 
u hierbij niet meetellen. 

  

299  Afl_Uitkering2_1  F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Ja, een 
WWB-uitkering 

  

300  Afl_Uitkering2_2  F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Ja, een 
IOAW-uitkering 

  

301  Afl_Uitkering2_3  F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Ja, een IOAZ-
uitkering 

  

302  Afl_Uitkering2_4  F1 

  Heeft u een WWB, IOAW of een IOAZ-uitkering? -> Geen van 
deze 

  

303  Afl_RedGeenWerk_1  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Zorg voor 
gezin/huishouden of andere zorgtaken 

  

304  Afl_RedGeenWerk_2  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Ziekte/ 
arbeidsongeschikt 

  

305  Afl_RedGeenWerk_3  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Opleiding/studie of ben 
net klaar met school/studie 

  

306  Afl_RedGeenWerk_4  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> VUT/pensioen/hoge 
leeftijd 

  

307  Afl_RedGeenWerk_5  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Arbeidsconflict, werk 
verviel of bezuinigingen 

  

308  Afl_RedGeenWerk_6  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Andere reden   

309  ZoekWerk  F1 

  Zoekt u op dit moment naar betaald werk [voor meer uren?/ook 1 
uur per week of een korte periode telt al mee]. 

  

310  BaanVind  F1 

  Denkt u dat u binnen een jaar een baan kunt vinden?   
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311  BaanHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar ondersteuning gehad bij het zoeken 
naar werk, zoals het zoeken naar vacatures, het in contact komen 
met werkgevers of bij het schrijven van sollicitatiebrieven? 

  

312  Afl_BaanWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Partner of andere gezinsleden 

  

313  Afl_BaanWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Overige familieleden 

  

314  Afl_BaanWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

315  Afl_BaanWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> Van 
de sociale dienst, het uwv of een re-integratiebureau 

  

316  Afl_BaanWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Iemand anders 

  

317  BijdrageOnder  F2 

  Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate de ondersteuning volgens u bijdraagt aan het vinden 
van werk? 

  

318  IntroVoorzieningen1  A1 

  Tot slot willen we u nog enkele vragen stellen over het wel of niet 
gebruik maken van bepaalde voorzieningen (zoals Wmo). 

  

319  VoorzienGebrA  F1 

  Maakt u voor uzelf gebruik van begeleiding, dagbesteding of 
dagopvang? 

  

320  VoorzienGebrC  F1 

  Maakt u voor uzelf gebruik van vervoersvoorzieningen voor 
mensen met beperkingen, een rolstoel of woningaanpassingen 
voor mensen met beperkingen? 

  

321  VoorzienVerl  F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar één of meer van de zojuist 
genoemde Wmo-voorzieningen gebruikt? 

  

322  IntroVoorzieningen2  A1 

  Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate de [voorziening/voorzieningen] [bijdraagt/bijdragen/ 
hebben bijgedragen]. 

  

323  VoorzVerbetrA  F2 

  Mate van bijdrage aan de verbetering van uw situatie in het 
algemeen? 

  

324  VoorzVerbetrB  F2 

  Mate van bijdrage aan het functioneren van uw 
[gezin/huishouden]? 

  

325  VoorzVerbetrC  F2 

  Mate van bijdrage aan het zich kunt verplaatsen, zowel 
binnenshuis als buitenshuis? 
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326  VoorzVerbetrD  F2 

  Mate van bijdrage aan het ontmoeten van mensen, het 
onderhouden van sociale contacten of het ondernemen van 
andere vrijetijdsactiviteiten? 

  

327  Maaltijd  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt 
van een maaltijdvoorziening zoals tafeltje dekje of een 
buurtrestaurant? 

  

328  Maatschap  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt 
van algemeen maatschappelijk werk? 

  

329  MaatVerbetr  F2 

  In welke mate heeft algemeen maatschappelijk werk bijgedragen 
aan de verbetering van uw situatie in het algemeen? 

  

330  Wijkteam  F1 

  Om burgers te bereiken en van dienst te zijn werken veel 
gemeenten tegenwoordig met zogenaamde sociale wijkteams. 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een 
sociaal wijkteam? 

  

331  WijkWaarom  F1 

  Was dit omdat u hulp nodig had op het gebied van zorg, jeugd of 
werk? 

  

332  Afl_WijkDirect_1  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Ja, van het wijkteam 

  

333  Afl_WijkDirect_2  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Ja, van een andere instelling, maar 
wel via het wijkteam 

  

334  Afl_WijkDirect_3  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, de hulp bleek niet nodig 

  

335  Afl_WijkDirect_4  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, ik moet de hulp nog krijgen 

  

336  Afl_WijkDirect_5  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, ik had wel hulp nodig maar ik 
heb die niet gekregen 

  

337  WijkVerbetr  F2 

  In welke mate heeft hulp van het sociaal wijkteam bijgedragen aan 
de verbetering van uw situatie in het algemeen? 

  

338  Afsluit1  F1 

  Voor het onderzoek is het belangrijk dat we weten wie de vragen 
heeft beantwoord. Is dat: 

  

339  AG_PlaatsInHuishouden  F2 

  Plaats in huishouden   

340  AG_TypeHuishouden  F1 

  Type huishouden   

341  AG_AflGeneratie  F1 

  Herkomstgroepering (indeling volgens etnische generatie)   



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SDI       56 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
342  AG_herk3  F1 

  herkomst in drie categoriën   

343  BVRBBIHALG1  F2 

  Belangrijkste inkomensbron van het huishouden 2014DEF   

344  BVRBESTINKH  F18 

  Besteedbaar inkomen van het huishouden 2014DEF   

345  BVRBRUTINKH  F18 

  Bruto inkomen van het huishouden 2014DEF   

346  BVREHALG  F1 

  Woonsituatie (eigen woning / huurhuis) 2014DEF   

347  BVRGESTINKH  F18 

  Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 
2014DEF 

  

348  BVRHINK  F1 

  Indicator huishouden met inkomen 2014DEF   

349  BVRPRIMINKH  F18 

  Primair inkomen van het huishouden 2014DEF   

350  SECCOAL1  F2 

  Sociaaleconomische categorie van de persoon 2014DEF   

351  PERSBRUT  F18 

  Persoonlijk bruto inkomen 2014DEF   

352  PERSPRIM  F18 

  Persoonlijk primair inkomen 2014DEF   

353  PERSINK  F18 

  Persoonlijk inkomen 2014DEF   

354  PINK  F1 

  Persoonlijk inkomen bekend 2014DEF   

355  GemCode  F4 

  Gemeentecode   

356  Landsdl  F1 

  Landsdeel   

357  Prov  F2 

  Provincie   

358  StedGem  F1 

  Stedelijkheid   

359  Stratum  F2 

  Doelgroepen ruim (9/10 categorieën)   

360  Stratum0  F2 

  Doelgroepen Steekproef   

361  DATUMAANVANGHH_2014  A8 

  aanvangsdatum van het huishouden.   

362  GBAGESLACHT_2014  A1 

  geslacht   

363  LEEFTIJD_2014  F18 

  Leeftijd van de persoon op 31 december 2014   

364  ETNGRP_2014  F1 

  herkomstgroepering (8 groepen)   

365  GBAGENERATIE_2014  F1 

  generatie   

366  PLHH_2014  A2 

  plaats van persoon in het huishouden   



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SDI       57 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
367  TYPHH_2014  A1 

  type huishouden.   

368  AANTALPERSHH_2014  F18 

  aantal personen in het huishouden   

369  AANTALKINDHH_2014  F18 

  aantal personen met plaats (positie) in het huishouden  
thuiswonend kind . 

  

370  AANTALOVHH_2014  F18 

  aantal personen met plaats (positie) in het huishouden  overig lid .   

371  GEBJAARJONGSTEKINDHH_2014  A4 

  geboortejaar jongste thuiswonend kind in het huishouden.   

372  GEBMAANDJONGSTEKINDHH_2014  A2 

  geboortemaand jongste thuiswonend kind in het huishouden.   

373  GEBJAAROUDSTEKINDHH_2014  A4 

  geboortejaar oudste thuiswonend kind in het huishouden.   

374  GEBMAANDOUDSTEKINDHH_2014  A2 

  geboortemaand oudste thuiswonend kind in het huishouden.   

375  XKOPPELNUMMER_2014  A2 

  deze code geeft aan op welke wijze de koppeling tussen ouder(s) 
en kind is gelegd 

  

376  DOELWAJONG_2014_pers  F1 

  Persoon behoort in 2014 tot de doelgroep Wajongers, minder dan 
80% arbeidsongeschikt 

  

377  WWB_2014_pers  F1 

  Persoon heeft WWB (bijstand) in 2014   

378  WSWindicatie_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een Wsw-indicatie gehad   

379  WSWwachtlijst_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 op de Wsw-wachtlijst gestaan   

380  WSWdienstbetrekking_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een Wsw-dienstbetrekking gehad   

381  WSWregulier_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 onder begeleiding bij een reguliere 
werkgever gewerkt 

  

382  JEUGDots_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 ondertoezichtstelling (Jeugdzorg) 
ontvangen 

  

383  JEUGDvoogdij_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 voogdij (Jeugdzorg) ontvangen   

384  JEUGDrecl_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 jeugdreclassering (Jeugdzorg) 
ontvangen 

  

385  JEUGDambjz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 ambulante jeugdzorg ontvangen   

386  JEUGDdagbh_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 dagbehandeling (Jeugdzorg) 
ontvangen 

  

387  JEUGDresijz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 residentiële jeugdzorg ontvangen   

388  JEUGDpleegz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 pleegzorg (Jeugdzorg) ontvangen   
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389  INDAWBZbgi_bjz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie individuele 
begeleiding door BJZ ontvangen 

  

390  INDAWBZbgg_bjz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie begeleiding 
groep door BJZ ontvangen 

  

391  INDAWBZpers_bjz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie persoonlijke 
verzorging door BJZ ontvangen 

  

392  INDAWBZkortv_bjz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie behandeling 
kort verblijf door BJZ ontvangen 

  

393  INDAWBZzmv_bjz_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie zorg met 
verblijf door BJZ ontvangen 

  

394  INDAWBZbgi_jeugd_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie individuele 
begeleiding ontvangen m.b.t. Jeugdzorg 

  

395  INDAWBZbgg_jeugd_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie begeleiding 
groep ontvangen m.b.t. Jeugdzorg 

  

396  INDAWBZpers_jeugd_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie voor 
persoonlijke verzorging ontvangen m.b.t. Jeugdzorg 

  

397  INDAWBZbeh_jeugd_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie voor 
behandeling ontvangen m.b.t. Jeugdzorg 

  

398  INDAWBZkortv_jeugd_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie voor kort 
verblijf ontvangen m.b.t. Jeugdzorg 

  

399  INDAWBZzmv_jeugd_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie zorg met 
verblijf ontvangen m.b.t. Jeugdzorg 

  

400  GEBRGGZ1PS_2013_pers  F1 

  Persoon van 0 t/m 17 jaar met eerstelijns ggz in 2013   

401  GEBRGGZ2PS_2013_pers  F1 

  Persoon van 0 t/m 17 jaar met tweedelijns ggz, incl overig in 2013   

402  ZVWOPHOOGFACTOR_2013  F18 

  zvw-ophoogfactor   

403  WMOHUISZZV_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 gebruik gemaakt van huishoudelijke 
verzorging 

  

404  AWBZBGIZZV_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 gebruik gemaakt van individuele 
begeleiding 

  

405  AWBZBGGZZV_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 gebruik gemaakt van 
groepsbegeleiding 
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406  AWBZZMV_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 gebruik gemaakt van zorg met 
verblijf waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en 
waarvoor men een eigen bijdrage betaald 

  

407  INDAWBZbgi_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie individuele 
begeleiding ontvangen 

  

408  INDAWBZbgg_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie begeleiding 
groep ontvangen 

  

409  INDAWBZbeh_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie voor 
behandeling ontvangen 

  

410  INDAWBZkortv_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie voor kort 
verblijf ontvangen 

  

411  INDAWBZzmv_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 een AWBZ indicatie zorg met 
verblijf ontvangen 

  

412  WMOhuishoud_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 gebruik gemaakt van Wmo 
Persoonsgebonden Budget (PGB) huishoudelijke hulp 

  

413  WMOwonen_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 gebruik gemaakt van Wmo 
voorzieningen voor wonen 

  

414  WMOvervoer_2014_pers  F1 

  Persoon heeft ergens in 2014 gebruik gemaakt van Wmo voor 
vervoer 

  

415  DOELWAJONG_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand in 2014 tot de 
doelgroep Wajongers, minder dan 80% arbeidsongeschikt, wordt 
gerekend. 

  

416  WWB_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand in 2014 WWB 
(Bijstand) heeft. 

  

417  WSWindicatie_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een Wsw-indicatie heeft gehad. 

  

418  WSWwachtlijst_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
op de Wsw-wachtlijst heeft gestaan. 

  

419  WSWdienstbetrekking_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een Wsw-dienstbetrekking heeft gehad. 

  

420  WSWregulier_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
onder begeleiding bij een reguliere werkgever heeft gewerkt. 

  

421  JEUGDots_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
ondertoezichtstelling (Jeugdzorg) heeft ontvangen. 
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422  JEUGDvoogdij_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
voogdij (Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

  

423  JEUGDrecl_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
jeugdreclassering (Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

  

424  JEUGDambjz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
ambulante jeugdzorg heeft ontvangen. 

  

425  JEUGDdagbh_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
dagbehandeling (Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

  

426  JEUGDresijz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
residentiële jeugdzorg heeft ontvangen. 

  

427  JEUGDpleegz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
pleegzorg (Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

  

428  INDAWBZbgi_bjz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie individuele begeleiding door BJZ heeft 
ontvangen. 

  

429  INDAWBZbgg_bjz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie begeleiding groep door BJZ heeft ontvangen. 

  

430  INDAWBZpers_bjz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie persoonlijke verzorging door BJZ heeft 
ontvangen. 

  

431  INDAWBZkortv_bjz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie behandeling kort verblijf door BJZ heeft 
ontvangen. 

  

432  INDAWBZzmv_bjz_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie zorg met verblijf door BJZ heeft ontvangen. 

  

433  INDAWBZbgi_jeugd_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie individuele begeleiding heeft ontvangen m.b.t. 
Jeugdzorg 

  

434  INDAWBZbgg_jeugd_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie begeleiding groep heeft ontvangen m.b.t. 
Jeugdzorg 

  

435  INDAWBZpers_jeugd_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie voor persoonlijke verzorging heeft ontvangen 
m.b.t. Jeugdzorg 

  

436  INDAWBZbeh_jeugd_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie voor behandeling heeft ontvangen m.b.t. 
Jeugdzorg 
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437  INDAWBZkortv_jeugd_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie voor kort verblijf heeft ontvangen m.b.t. 
Jeugdzorg 

  

438  INDAWBZzmv_jeugd_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie zorg met verblijf heeft ontvangen m.b.t. 
Jeugdzorg 

  

439  GEBRGGZ1PS_2013_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand van 0 t/m 17 
jaar in 2013 eerstelijns ggz heeft gebruikt 

  

440  GEBRGGZ2PS_2013_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand van 0 t/m 17 
jaar in 2013 tweedelijns ggz, incl overig, heeft gebruikt 

  

441  WMOHUISZZV_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
gebruik gemaakt heeft van huishoudelijke verzorging. 

  

442  AWBZBGIZZV_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
gebruik gemaakt heeft van individuele begeleiding. 

  

443  AWBZBGGZZV_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
gebruik gemaakt heeft van groepsbegeleiding. 

  

444  AWBZZMV_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
gebruik gemaakt heeft van zorg met verblijf waarvan de kosten 
voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor men een eigen 
bijdrage betaalt. 

  

445  INDAWBZbgi_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie individuele begeleiding heeft ontvangen. 

  

446  INDAWBZbgg_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie begeleiding groep heeft ontvangen. 

  

447  INDAWBZbeh_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie voor behandeling heeft ontvangen. 

  

448  INDAWBZkortv_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie voor kort verblijf heeft ontvangen. 

  

449  INDAWBZzmv_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
een AWBZ indicatie zorg met verblijf heeft ontvangen. 

  

450  WMOhuishoud_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
gebruik heeft gemaakt van Wmo PGB huishoudelijke hulp. 

  

451  WMOwonen_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
gebruik heeft gemaakt van Wmo voorzieningen voor wonen. 
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452  WMOvervoer_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waar iemand ergens in 2014 
gebruik heeft gemaakt van Wmo voorzieningen voor vervoer. 

  

453  Participatie_2014  F18 

  Aantal regelingen die persoon gebruikt binnen participatiewet   

454  Participatie_2014_pers  F1 

  Persoon maakt ergens in 2014 gebruik van een regeling binnen 
de participatiewet 

  

455  Jeugdvoorziening_2014  F18 

  Aantal regelingen die persoon in de leeftijd tot 23 jaar gebruikt 
binnen de wet jeugdvoorzieningen 

  

456  Jeugdvoorziening_2014_pers  F1 

  Persoon in de leeftijd tot 23 jaar maakt ergens in 2014 gebruik van 
een regeling binnen de wet jeugdvoorzieningen 

  

457  WMO_2014  F18 

  Aantal regelingen die persoon gebruikt binnen de WMO 
thuisvoorzieningen 

  

458  WMO_2014_pers  F1 

  Persoon maakt ergens in 2014 gebruik van een regeling binnen 
de WMO thuisvoorzieningen 

  

459  AantalVoorz_2014_pers  F18 

  Aantal verschillende voorzieningen waarvan een persoon in 2014 
gebruik maakt 

  

460  MeerdereVoorz_2014_pers  F1 

  Persoon maakt gedurende 2014 gebruik van meer dan één soort 
regeling 

  

461  Participatie_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waarin ergens in 2014 
gebruik wordt gemaakt van een regeling binnen de participatiewet 

  

462  Jeugdvoorziening_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waarin ergens in 2014 
gebruik wordt gemaakt van een regeling binnen de wet 
jeugdvoorzieningen 

  

463  WMO_2014_huish  F1 

  Persoon behoort tot een huishouden waarin ergens in 2014 
gebruik wordt gemaakt van een regeling binnen de WMO 
thuisvoorzieningen 

  

464  AantalVoorz_2014_huish  F18 

  Aantal verschillende voorzieningen waarvan personen binnen een 
huishouden in 2014 gebruik maken 

  

465  MeerdereVoorz_2014_huish  F1 

  Persoon behorende tot een huishouden die gedurende 2014 
gebruik maakt van meer dan één soort regeling 

  

466  Stratum1  F1 

  Persoon met alleen participatievoorzieningen, die niet tot een 
huishouden met meer dan één regeling behoort 

  

467  Stratum2  F1 

  Persoon met alleen jeugdzorgvoorzieningen, die niet tot een 
huishouden met meer dan één regeling behoort 
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468  Stratum3  F1 

  Persoon met alleen WMO-thuis voorzieningen, die niet tot een 
huishouden met meer dan één regeling behoort 

  

469  Stratum4a  F1 

  Persoon met alleen participatievoorzieningen, die tot een 
huishouden met meer dan één regeling behoort 

  

470  Stratum4b  F1 

  Persoon met alleen jeugdzorgvoorzieningen, die tot een 
huishouden met meer dan één regeling behoort 

  

471  Stratum4c  F1 

  Persoon met alleen WMO-thuis voorzieningen, die tot een 
huishouden met meer dan één regeling behoort 

  

472  Stratum4d  F1 

  Persoon met meer dan één soort voorziening, die tot een 
huishouden met meer dan één regeling behoort 

  

473  Stratum4e  F1 

  Persoon die geen gebruik maken van een sociale 
domeinvoorziening, die tot een huishouden met meer dan één 
regeling behoort 

  

474  Stratum5  F1 

  Persoon die geen gebruik maken van een sociale 
domeinvoorziening, die niet tot een huishouden met meer dan één 
regeling behoort 

  

475  stratatotaal  F1 

  Dichotome stratum variabelen in één totaal variabele   

476  Doelgroep1  F1 

  Persoon in stratum 1 en stratum 4a   

477  doelgroep2  F1 

  Persoon in stratum 2 en stratum 4b   

478  doelgroep3  F1 

  Persoon in stratum 3 en stratum 4c   

479  doelgroep4  F1 

  Persoon in stratum 4a, 4b, 4c, 4d en 4e   

480  doelgroep5  F1 

  Persoon in stratum 5 en 4e   

481  Jeugd_zv_wktm_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 jeugdhulp uitgevoerd door het wijk- 
of buurtteam ontvangen (jeugdhulp zonder verblijf) 

  

482  Jeugd_zv_amb_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 ambulante jeugdhulp op locatie van 
de aanbieder ontvangen (jeugdhulp zonder verblijf) 

  

483  Jeugd_zv_dh_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 daghulp op locatie van de 
aanbieder ontvangen (jeugdhulp zonder verblijf) 

  

484  Jeugd_zv_jh_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 jeugdhulp in het netwerk van de 
jeugdige ontvangen (jeugdhulp zonder verblijf) 

  

485  Jeugd_mv_plgz_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 pleegzorg ontvangen (jeugdhulp 
met verblijf) 
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486  Jeugd_mv_gez_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 gezinsgerichte jeugdhulp ontvangen 
(jeugdhulp met verblijf) 

  

487  Jeugd_mv_gesl_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 jeugdhulp met gesloten plaatsing 
ontvangen (jeugdhulp met verblijf) 

  

488  Jeugd_mv_anders_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 jeugdhulp ontvangen, anders dan 
de overige categoriën (jeugdhulp met verblijf) 

  

489  ANW_2016  F1 

  Persoon heeft in 2016 ANW ontvangen   

490  IOW_2016  F1 

  Persoon heeft IOW ontvangen in 2016   

491  SRG_tijdlloons_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening tijdelijke 
loonkostensubsidie ontvangen (tot en met september 2016) 

  

492  SRG_wiw_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening WIW/ID-baan 
ontvangen (tot en met september 2016) 

  

493  SRG_particip_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening 
participatieplaats ontvangen (tot en met september 2016) 

  

494  SRG_pwetloons_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening 
loonkostensubsidie (Participatiewet) ontvangen (tot en met 
september 2016) 

  

495  SRG_beschutwerk_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening beschut werk 
ontvangen (tot en met september 2016) 

  

496  SRG_begeleiding_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening begeleiding 
op werkkring/job-coach ontvangen (tot en met september 2016) 

  

497  SRG_vervoer_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening vervoer 
ontvangen (tot en met september 2016) 

  

498  SRG_arbeidbep_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een SRG-voorziening 
arbeidsbeperking ontvangen (tot en met september 2016) 

  

499  SRG_overig_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een overige SRG-voorziening 
ontvangen (tot en met september 2016) 

  

500  WSWindicatie_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 een Wsw-indicatie gehad   

501  WSWdienstbetrekking_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 een Wsw-dienstbetrekking gehad   

502  WSWregulier_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 onder begeleiding bij een reguliere 
werkgever gewerkt 

  

503  WMOhuishoud_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 gebruik gemaakt van Wmo hulp bij 
huishouden 
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504  WMOondersteuning_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 gebruik gemaakt van Wmo 
ondersteuning thuis 

  

505  WMOverblijf_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 gebruik gemaakt van Wmo verblijf 
en opvang 

  

506  WMOhulpm_2015  F1 

  Persoon heeft ergens in 2015 gebruik gemaakt van Wmo 
hulpmiddelen en diensten 

  

507  AANTALKINDHH_2015  F18 

  aantal personen met plaats (positie) in het huishouden  
thuiswonend kind . 

  

508  AANTALOVHH_2015  F18 

  aantal personen met plaats (positie) in het huishouden  overig lid .   

509  AANTALPERSHH_2015  F18 

  aantal personen in het huishouden   

510  DATUMAANVANGHH_2015  A8 

  aanvangsdatum van het huishouden.   

511  GEBJAARJONGSTEKINDHH_2015  A4 

  geboortejaar jongste thuiswonend kind in het huishouden.   

512  GEBJAAROUDSTEKINDHH_2015  A4 

  geboortejaar oudste thuiswonend kind in het huishouden.   

513  GEBMAANDJONGSTEKINDHH_2015  A2 

  geboortemaand jongste thuiswonend kind in het huishouden.   

514  GEBMAANDOUDSTEKINDHH_2015  A2 

  geboortemaand oudste thuiswonend kind in het huishouden.   

515  PLHH_2015  A2 

  plaats van persoon in het huishouden   

516  TYPHH_2015  A1 

  type huishouden.   

517  WWB_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een bijstandsuitkering (WWB) 
ontvangen (tot en met juni 2016) 

  

518  IOAW_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een ioaw-uitkering ontvangen (tot 
en met juni 2016) 

  

519  IOAZ_2016  F1 

  Persoon heeft ergens in 2016 een ioaz-uitkering ontvangen (tot en 
met juni 2016) 

  

520  AOTOTMATEAOPERSV1_2016  F1 

  mate van arbeidsongeschiktheid van de persoon   

521  IVA_2016  F1 

  Persoon heeft in januari 2016 een iva-uitkering ontvangen   

522  WAJONG_2016  F1 

  Persoon heeft in januari 2016 een wajong-uitkering ontvangen   

523  WAO_2016  F1 

  Persoon heeft in januari 2016 een wao-uitkering ontvangen   

524  WAZ_2016  F1 

  Persoon heeft in januari 2016 een waz-uitkering ontvangen   

525  WGA_2016  F1 

  Persoon heeft in januari 2016 een wga-uitkering ontvangen   
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526  HHFactor  F18 

  Factor om tot huishoudensgewicht te komen   

527  EindGewicht  F18 

  Eindgewicht weging personen telt op tot populatietotaal personen   

528  HHGewicht  F18 

  Eindgewicht voor huishoudens telt op tot populatietotaal 
huishoudens 

  

529  EindGewicht_zonderopl  F18 

  WEGING ZONDER OPLNIVEAU Eindgewicht weging personen 
telt op tot populatietotaal personen 

  

530  HHGewicht_zonderopl  F18 

  WEGING ZONDER OPLNIVEAU Eindgewicht voor huishoudens 
telt op tot populatietotaal huishoudens 
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1  RINPERSOONS  A1 

  RINpersoons   

2  RINPERSOON  A9 

  RINpersoon   

3  Veldwerkperiode  F7 

  Veldwerkperiode   

4  Taaknr  F2 

  Taaknummer veldwerk   

5  Code_mode  F1 

  Mode   

6  Datum_ref  A8 

  Datum interview   

7  Bron  F1 

  Bron records   

8  S_Postcode_num  F4 

  Postcode numeriek   

9  PLHH1  F2 

  Plaats in het huishouden   

10  M_V1  F1 

  Geslacht   

11  Lft1  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

12  BurgSt1  F1 

  Burgerlijke staat   

13  PLHH2  F2 

  Plaats in het huishouden   

14  M_V2  F1 

  Geslacht   

15  Lft2  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

16  BurgSt2  F1 

  Burgerlijke staat   

17  PLHH3  F2 

  Plaats in het huishouden   

18  M_V3  F1 

  Geslacht   

19  Lft3  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

20  BurgSt3  F1 

  Burgerlijke staat   

21  PLHH4  F2 

  Plaats in het huishouden   

22  M_V4  F1 

  Geslacht   

23  Lft4  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

24  BurgSt4  F1 

  Burgerlijke staat   
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25  PLHH5  F2 

  Plaats in het huishouden   

26  M_V5  F1 

  Geslacht   

27  Lft5  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

28  BurgSt5  F1 

  Burgerlijke staat   

29  PLHH6  F2 

  Plaats in het huishouden   

30  M_V6  F1 

  Geslacht   

31  Lft6  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

32  BurgSt6  F1 

  Burgerlijke staat   

33  PLHH7  F2 

  Plaats in het huishouden   

34  M_V7  F1 

  Geslacht   

35  Lft7  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

36  BurgSt7  F1 

  Burgerlijke staat   

37  PLHH8  F2 

  Plaats in het huishouden   

38  M_V8  F1 

  Geslacht   

39  Lft8  F3 

  Leeftijd op enquêtedatum   

40  BurgSt8  F1 

  Burgerlijke staat   

41  AantalPP  F2 

  Aantal personen in een huishouden   

42  HHKern  F1 

  Samenstelling huishouden vanuit kern   

43  Afl_Regelnr_OP  F1 

  Regelnummer in de huishoudbox van de onderzoekspersoon   

44  Afl_Lft_OP  F3 

  Leeftijd onderzoekspersoon op enquetedatum   

45  UwKnd  F1 

  Is [de andere persoon/één of meer van de andere personen] in het 
huishouden van jonger dan 18 jaar uw kind? 

  

46  Afl_WieKnd_1  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon1 uit HHBox   

47  Afl_WieKnd_2  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon2 uit HHBox   

48  Afl_WieKnd_3  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon3 uit HHBox   
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49  Afl_WieKnd_4  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon4 uit HHBox   

50  Afl_WieKnd_5  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon5 uit HHBox   

51  Afl_WieKnd_6  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon6 uit HHBox   

52  Afl_WieKnd_7  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon7 uit HHBox   

53  Afl_WieKnd_8  F1 

  Wie is of zijn dat? -> Persoon8 uit HHBox   

54  MeerKnd  F1 

  Heeft u [behalve dit kind/behalve deze kinderen] nog andere 
uitwonende kinderen van 17 jaar of jonger? Dit kunnen ook 
adoptie-, stief- of pleegkinderen zijn. 

  

55  AantMeerKnd  F2 

  Hoeveel kinderen zijn dat?   

56  Contact1  F1 

  Heeft u contact met dit kind?   

57  Contact2  F1 

  Heeft u contact met dit kind?   

58  Contact3  F1 

  Heeft u contact met dit kind?   

59  LftKndBinHH1  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

60  LftKndBinHH2  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

61  LftKndBinHH3  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

62  LftKndBinHH4  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

63  LftKndBinHH5  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

64  LftKndBinHH6  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

65  LftKndBinHH7  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind binnen huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

66  LftKndBuiHH1  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

67  LftKndBuiHH2  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 
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68  LftKndBuiHH3  F19 

  Afleiding leeftijd [adoptie-/stief-/pleeg-] kind buiten huishouden, 
jonger dan 18 jaar. 

  

69  KndBinHHJong  F19 

  Afleiding aantal [adoptie-/stief-/pleeg-] kinderen binnen 
huishouden, jonger dan 18 jaar. 

  

70  KndBuiHHJong  F19 

  Afleiding aantal [adoptie-/stief-/pleeg-] kinderen buiten 
huishouden, jonger dan 18 jaar. 

  

71  TotKind  F19 

  Afleiding totaal aantal kinderen [adoptie-/stief-/pleeg-] binnen en 
buiten het huishouden, jonger dan 18 jaar 

  

72  TotKindOuderDan3  F19 

  Afleiding totaal aantal kinderen [adoptie-/stief-/pleeg-] binnen en 
buiten het huishouden, ouder dan 3 jaar en <<jonger dan 18 jaar 
??? of ook de kinderen ouder dan 18 jaar>> 

  

73  AlleContactBuiNEE  F19 

  Afleiding indien de contacten met een kind of meerdere kinderen 
buiten het huishouden op NEE staan 

  

74  MaandelijksContact  F19 

  MaandelijksContact   

75  IntroBetaaldWerk  A1 

  Deze vragenlijst gaat over verschillende aspecten van uw leven, 
zoals uw dagelijkse bezigheden, uw vrije tijd, uw gezondheid en 
de manier waarop u zich kunt redden. Allereerst volgen nu enkele 
algemene vragen. 

  

76  BetWerkNu  F1 

  Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een 
korte periode telt al mee, evenals freelance werk. Werk in een 
eigen bedrijf of in een bedrijf van familie telt ook mee. 

  

77  UrTot  F2 

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

  

78  UrSchat  F1 

  Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer?   

79  Afl_UrTot  F1 

  Afleiding arbeidsuren   

80  NivBeh  F2 

  Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft 
afgerond? 

  

81  Woning  F1 

  In wat voor type woning woont u?   

82  Slaapkamer  F1 

  Hoeveel slaapkamers zijn er in de woning?   

83  IntroTevredenheid  A1 

  Er volgen nu enkele vragen over uw tevredenheid met het leven 
en aspecten daarvan. U kunt steeds met een rapportcijfer van 1 
tot en met 10 aangeven hoe tevreden u hierover bent. 

  

84  TevrLev  F2 

  Hoe tevreden bent u met het leven dat u nu leidt?   
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85  TevrVriend  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw vrienden- en kennissenkring?   

86  TevrSociaal  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw sociale contacten in het algemeen?   

87  TevrDagBez  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw dagelijkse bezigheden?   

88  TevrWerk  F2 

  Hoe tevreden bent u met uw werk?   

89  TevrFinan  F2 

  Hoe tevreden bent u met de financiële situatie van [uzelf/uw 
huishouden]? 

  

90  TevrGezin  F2 

  Sommige mensen hebben een partner, andere mensen niet. 
Sommige mensen hebben kinderen, andere mensen niet. Hoe 
tevreden bent u met de samenstelling van uw huishouden? 

  

91  IntroGezondheid  A1 

  De volgende vragen gaan over uw gezondheid.   

92  AlgGezo  F1 

  Hoe is over het algemeen uw gezondheid?   

93  IntroActiviteiten  A1 

  Nu volgt een aantal activiteiten waar sommige mensen moeite 
mee hebben. Wilt u telkens aangeven hoeveel moeite het u kost 
om deze activiteiten uit te voeren. 

  

94  ZienHoor  F1 

  Heeft u moeite met zien en/of horen, zelfs als u gebruik maakt van 
een bril of van contactlenzen of van een gehoorapparaat? 

  

95  Lopen  F1 

  Heeft u moeite met lopen, traplopen of zich buitenshuis 
verplaatsen, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen zoals een 
stok, kruk, rollator of rolstoel? 

  

96  PersVerz  F1 

  Heeft u moeite met uw eigen persoonlijke verzorging, zoals aan- 
en uitkleden of wassen en douchen? 

  

97  Huishoud  F1 

  Heeft u moeite met huishoudelijke activiteiten, zoals 
boodschappen doen of stofzuigen? 

  

98  VerstBeperk  F1 

  Heeft u een verstandelijke beperking?   

99  Beperk  F1 

  Heeft u een langdurige ziekte, lichamelijke beperking, psychische 
klacht [of klacht als gevolg van ouderdom]? Langdurig is (naar 
verwachting) 6 maanden of langer. 

  

100  Vorm  F1 

  Is deze ziekte, beperking of klacht vooral lichamelijk, psychisch of 
beide? 

  

101  Belem1  F1 

  Belemmeren deze klachten of beperkingen u bij uw dagelijkse 
bezigheden binnenshuis? 
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102  Belem2  F1 

  Belemmeren deze klachten of beperkingen u bij uw bezigheden 
buitenshuis? 

  

103  Verslaving  F1 

  Heeft [u/of iemand in uw huishouden] in de afgelopen 2 jaar 
verslavingsproblemen gehad, bijvoorbeeld een alcoholverslaving, 
gokverslaving, drugsverslaving of gameverslaving? 
Rookverslaving hoort hier niet bij 

  

104  Afl_WieVerslaafd_1  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijzelf   

105  Afl_WieVerslaafd_2  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijn partner   

106  Afl_WieVerslaafd_3  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Mijn kind   

107  Afl_WieVerslaafd_4  F1 

  Om wie in uw huishouden gaat het? -> Iemand anders   

108  IntroAlgemeneVaardigheden  A1 

  De volgende vragen gaan over bepaalde vaardigheden en de 
eventuele hulp die u hierbij heeft gehad. 

  

109  Formulier  F1 

  Voor officiële instanties moeten er vaak formulieren worden 
ingevuld, bijvoorbeeld om voorzieningen aan te vragen. Kunt u 
deze formulieren zelf invullen? Het gaat er alleen om of u dit zou 
kunnen doen en niet of u het daadwerkelijk doet. 

  

110  FormHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het invullen 
van formulieren? 

  

111  Afl_FormWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Partner 
of andere gezinsleden 

  

112  Afl_FormWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Overige 
familieleden 

  

113  Afl_FormWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Vrienden, 
kennissen of buren 

  

114  Afl_FormWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Een 
beroepskracht 

  

115  Afl_FormWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het invullen van formulieren? -> Iemand 
anders 

  

116  FormGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om de 
formulieren in te vullen? 

  

117  IntroComputerVaardigheden  A1 

  Dan volgen nu enkele vragen over uw computervaardigheden. Het 
gaat er alleen om of u dit zou kunnen doen en niet of u het 
daadwerkelijk doet. 
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118  ComputerA  F1 

  Kunt u met een tekstverwerkingsprogramma werken, zoals  Word 
? 

  

119  ComputerD  F1 

  Kunt u een e-mail versturen?   

120  ComputerE  F1 

  Kunt u informatie opzoeken op internet?   

121  CompHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij één of meer 
van deze computervaardigheden [tekstverwerken/een programma 
installeren/een e-mail sturen/informatie opzoeken op internet]? 

  

122  Afl_CompWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Partner of andere gezinsleden   

123  Afl_CompWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Overige familieleden   

124  Afl_CompWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Vrienden, kennissen of buren   

125  Afl_CompWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Een beroepskracht   

126  Afl_CompWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Iemand anders   

127  CompGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om te 
werken met de computer? 

  

128  StelCompHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij activiteiten op uw computer, is er 
dan iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

129  IntroVeerkracht  A1 

  Dan enkele vragen over hoe u zichzelf ziet. Kunt u bij de volgende 
uitspraken aangeven in welke mate u het hier mee eens of oneens 
bent? 

  

130  VeerkrachtA  F1 

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

  

131  VeerkrachtB  F1 

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

  

132  KanLeven  F1 

  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stelling. 
Ik kan de dingen doen die ik wil doen, met of zonder hulp. 

  

133  Afl_ManLeven_1  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Kunnen gaan en 
staan waar ik wil 

  

134  Afl_ManLeven_2  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Mijn 
persoonlijke verzorging 

  

135  Afl_ManLeven_3  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Bezigheden en 
taken in en om mijn huis 
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136  Afl_ManLeven_4  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Voldoende 
inkomen hebben om rond te komen 

  

137  Afl_ManLeven_5  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Mijn (vrije) 
tijdsbesteding 

  

138  Afl_ManLeven_6  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Mijn sociale 
contacten en relaties 

  

139  Afl_ManLeven_7  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Betaald werk of 
vrijwilligerswerk doen 

  

140  Afl_ManLeven_8  F1 

  De belangrijkste zaken om te leven zoals ik wil -> Iets anders   

141  IntroSocialeContacten  A1 

  De volgende vragen gaan over contacten. Het gaat hierbij om 
persoonlijke ontmoetingen, maar het kan ook gaan om bellen, 
schrijven, e-mailen of berichtjes sturen. 

  

142  FamCont  F1 

  Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden die niet bij 
u in huis wonen? 

  

143  VrieCont  F1 

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

  

144  TevrFreqCont  F2 

  Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe 
tevreden u bent over hoe vaak u contact heeft met mensen? Een 
1 staat voor  zeer ontevreden  en een 10 voor  zeer tevreden . 

  

145  BuurCont  F1 

  Hoe vaak heeft u contact met buren?   

146  ContZelf  F1 

  Bent u in staat om zelfstandig uw sociale contacten te 
onderhouden? 

  

147  ContHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij contact met 
familie, vrienden, kennissen, buren [of mensen van verenigingen 
of clubs]? 

  

148  Afl_ContWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Partner of andere gezinsleden   

149  Afl_ContWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Overige familieleden   

150  Afl_ContWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Vrienden, kennissen of buren   

151  Afl_ContWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Een beroepskracht   

152  Afl_ContWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u deze hulp? -> Iemand anders   

153  ContMate  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om sociale 
contacten met andere mensen te onderhouden? 
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154  Afl_ContMin_1  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Lichamelijke gezondheid 

  

155  Afl_ContMin_2  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Geestelijke gezondheid 

  

156  Afl_ContMin_3  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Taalproblemen 

  

157  Afl_ContMin_4  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Financiële situatie 

  

158  Afl_ContMin_5  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Tijdgebrek 

  

159  Afl_ContMin_6  F1 

  Het kan zijn dat u door omstandigheden minder contact heeft met 
andere mensen dan u zou willen. Kunt u aangeven waar dit mee 
te maken heeft? -> Iets anders 

  

160  StelContHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft om uw sociale contacten te 
onderhouden, of om nieuwe contacten te maken, is er dan iemand 
in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of buren, die u 
kan helpen? 

  

161  IntroEenzaam  A1 

  In welke mate zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?   

162  Leegte  F1 

  Ik ervaar een leegte om me heen.   

163  Terugval  F1 

  Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen. 

  

164  Vertrouwen  F1 

  Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.   

165  Verbonden  F1 

  Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.   

166  MisMens  F1 

  Ik mis mensen om me heen.   

167  InSteek  F1 

  Vaak voel ik me in de steek gelaten.   

168  IntroMyParticipatie  A1 

  Het volgende onderwerp is vrijetijdsbesteding. Kunt u aangeven 
hoe vaak u in de afgelopen 12 maanden onderstaande activiteiten 
heeft gedaan? 

  

169  Veren  F1 

  Deelnemen aan activiteiten van een vereniging, zoals een sport-, 
zang-, muziek-, toneel-, of hobbyvereniging. 
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170  Theater  F1 

  Bezoek aan theater, concert, film, museum, restaurant, café of 
sportwedstrijd. 

  

171  Buurthuis  F1 

  Bezoeken van een buurthuis, buurtcentrum, dorpshuis of 
dienstencentrum. 

  

172  VrijWilWerk  F1 

  Doet u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen onbetaald werk ten 
behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging? 

  

173  VrijWilUur  F3 

  Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteedt aan 
vrijwilligerswerk? U kunt een schatting geven van het gemiddeld 
aantal uren per week of van het totaal aantal uren per jaar. 

  

174  VrijWilUur_Periode  F1 

  De periode waarop de uren genoemd bij VrijWilUur betrekking 
heeft 

  

175  HulpZiek  F1 

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

  

176  HulpUur  F3 

  Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteedt aan het 
kosteloos helpen van zieke of gehandicapte familieleden, 
vrienden, kennissen of buren? 

  

177  HulpUur_Periode  F1 

  De periode waarop de uren genoemd bij HulpUur betrekking heeft   

178  Sport  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden gesport?   

179  HoeVaakSport  F1 

  Hoe vaak sport u gemiddeld?   

180  ZelfstVryTyd  F1 

  Kunt u zelfstandig aan vrijetijdsactiviteiten deelnemen?   

181  VryTydHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? 

  

182  Afl_VryTydWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Partner of andere gezinsleden 

  

183  Afl_VryTydWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Overige familieleden 

  

184  Afl_VryTydWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Vrienden, kennissen of buren 

  

185  Afl_VryTydWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Een beroepskracht 

  

186  Afl_VryTydWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten? -
> Iemand anders 
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187  VryTydGelukt  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om aan 
vrijetijdsactiviteiten deel te nemen? 

  

188  Afl_VryTydMin_1  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Lichamelijke 
gezondheid 

  

189  Afl_VryTydMin_2  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Geestelijke 
gezondheid 

  

190  Afl_VryTydMin_3  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Taalproblemen 

  

191  Afl_VryTydMin_4  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Financiële 
situatie 

  

192  Afl_VryTydMin_5  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Tijdgebrek 

  

193  Afl_VryTydMin_6  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Er is niemand 
die met mij mee kan of wil 

  

194  Afl_VryTydMin_7  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> 
Toegankelijkheid van gebouwen of openbaar vervoer 

  

195  Afl_VryTydMin_8  F1 

  Kunt u aangeven hoe het komt dat u minder aan 
vrijetijdsactiviteiten deelneemt dan u zou willen? -> Iets anders 

  

196  StelVryTydHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij het deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten, is er dan iemand in uw gezin of kent u familie, 
vrienden, kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

197  IntroHuishoudelijkeHulp  A1 

  De volgende vragen gaan over het krijgen van hulp bij het 
huishouden, zoals bij het schoonhouden van het huis, de was, de 
boodschappen of het verzorgen van de warme maaltijd. 

  

198  HuishZelf  F1 

  Kunt u zelfstandig uw huishouden doen?   

199  HuishHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij huishoudelijke 
activiteiten? 

  

200  Afl_HuishWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Partner of 
andere gezinsleden 

  

201  Afl_HuishWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Overige 
familieleden 
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202  Afl_HuishWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Vrienden, 
kennissen of buren 

  

203  Afl_HuishWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> 
Professionele hulp zoals de thuiszorg 

  

204  Afl_HuishWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Particuliere 
hulp zoals een werkster 

  

205  Afl_HuishWieHulp_6  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij huishoudelijke activiteiten? -> Iemand 
anders 

  

206  HuishGelukt  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u krijgt] om uw 
huishouden te doen? 

  

207  StelHuishHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij huishoudelijke activiteiten, is er dan 
iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

208  VerplaatsZelf  F1 

  Kunt u zich zelfstandig binnenshuis of buitenshuis verplaatsen? 
Het gaat om eventuele fysieke beperkingen. 

  

209  VerplaatsHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het 
verplaatsen binnenshuis of buitenshuis? Het gaat om alle vormen 
van hulp van personen. 

  

210  Afl_VerplaatsWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Partner of andere gezinsleden 

  

211  Afl_VerplaatsWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Overige familieleden 

  

212  Afl_VerplaatsWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Vrienden, kennissen of buren 

  

213  Afl_VerplaatsWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Een beroepskracht 

  

214  Afl_VerplaatsWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het verplaatsen binnenshuis of 
buitenshuis? -> Iemand anders 

  

215  VerplaatsGelukt  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] om zich te 
verplaatsen binnenshuis of buitenshuis? 

  

216  StelVerplaatsHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft als u zich binnenshuis of buitenshuis 
wilt verplaatsen, is er dan iemand in uw gezin of kent u familie, 
vrienden, kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

217  IntroFinancien  A1 

  Dan nu een paar vragen over de financiële situatie van [u/uw 
huishouden]. 
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218  RondKomen  F1 

  Hoe moeilijk of makkelijk [kunt u/kan uw huishouden] momenteel 
van [uw totale netto inkomen/het totale netto huishoudinkomen] 
rondkomen, dat wil zeggen, de gebruikelijke noodzakelijke 
uitgaven betalen? 

  

219  Achterstand  F1 

  Heeft [u/uw huishouden] in de afgelopen 12 maanden om 
financiële redenen achterstand gehad in de betaling van de 
hypotheek of huur, elektriciteit, water of gas? 

  

220  FinanRed  F1 

  Kunt u uw financiële zaken meestal zelf afhandelen? Met 
financiële zaken wordt bedoeld rekeningen betalen of andere 
bankzaken regelen. 

  

221  FinanHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij het regelen 
van uw financiën? 

  

222  Afl_FinanWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Partner 
of andere gezinsleden 

  

223  Afl_FinanWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Overige 
familieleden 

  

224  Afl_FinanWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

225  Afl_FinanWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Een 
beroepskracht 

  

226  Afl_FinanWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij het regelen van uw financiën? -> Iemand 
anders 

  

227  FinanGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt om uw 
financiën te regelen? 

  

228  StelFinanHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij het regelen van uw financiën, is er 
dan iemand in uw gezin of kent u familie, vrienden, kennissen of 
buren, die u kan helpen? 

  

229  IntroBezit  A1 

  Nu volgen enkele vragen over bezittingen.   

230  AutoA  F1 

  Bent [u/of iemand anders in uw huishouden] in het bezit van een 
auto? 

  

231  InternetA  F1 

  Heeft [u/of iemand anders in uw huishouden] toegang tot internet?   

232  Afl_VakantieGew_1  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Ja, in Nederland 
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233  Afl_VakantieGew_2  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Ja, in het buitenland 

  

234  Afl_VakantieGew_3  F1 

  Bent u in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest? 
Bedoeld wordt een verblijf buiten uw eigen woning van tenminste 
vier nachten achter elkaar. -> Nee 

  

235  IntroGezinsleden  A1 

  De volgende vragen gaan over uw relatie met andere gezinsleden.   

236  AanwPart  F1 

  STEL VAST: is de (eventuele) partner van OP aanwezig tijdens 
het interview? 

  

237  RelPart  F1 

  Hoe ervaart u in het algemeen uw relatie met uw partner?   

238  Afl_WelConflict_A_1  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Geld of financiën   

239  Afl_WelConflict_A_2  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Verschil in normen en 
waarden 

  

240  Afl_WelConflict_A_3  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Onderlinge taakverdeling   

241  Afl_WelConflict_A_4  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Iets anders   

242  Afl_WelConflict_A_5  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Niet van toepassing   

243  Afl_WelConflict_B_1  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Geld of financiën   

244  Afl_WelConflict_B_2  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Verschil in normen en 
waarden 

  

245  Afl_WelConflict_B_3  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Onderlinge taakverdeling   

246  Afl_WelConflict_B_4  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Opvoeding van de kinderen   

247  Afl_WelConflict_B_5  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Iets anders   

248  Afl_WelConflict_B_6  F1 

  Waarover gingen deze conflicten? -> Niet van toepassing   

249  RelKind  F1 

  Hoe ervaart u in het algemeen uw relatie met uw [kind/kinderen]?   

250  HulpZelf  F1 

  Kunt u problemen in uw [gezin/huishouden] zelf oplossen?   

251  GezHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij problemen in 
uw [gezin/huishouden]? Het gaat om alle vormen van hulp die 
anderen hebben gegeven, zowel uw eigen netwerk als 
professionele hulp. 

  

252  Afl_GezWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Partner of andere gezinsleden 
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253  Afl_GezWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Overige familieleden 

  

254  Afl_GezWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

255  Afl_GezWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Een beroepskracht 

  

256  Afl_GezWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij problemen in uw [gezin/huishouden]? -> 
Iemand anders 

  

257  GezGelukt  F1 

  In welke mate is het [u/met de hulp die u kreeg] gelukt de 
problemen te verminderen of op te lossen? 

  

258  StelGezHulp  F1 

  Stel dat u te maken krijgt met problemen in uw 
[gezin/huishouden], kent u dan iemand, zoals familie, vrienden, 
kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

259  IntroJeugd  A1 

  Nu volgt een aantal stellingen over uw beleving van de opvoeding 
van uw [kind/kinderen]. Wilt u aangeven in welke mate u het eens 
of oneens bent met de volgende stellingen. 

  

260  TevrOpv  F1 

  Ik ben tevreden over de opvoeding van mijn [kind/kinderen].   

261  OpvAankan  F1 

  Ik heb vaak het gevoel dat ik de opvoeding van mijn 
[kind/kinderen] niet goed aankan. 

  

262  Ouderschap  F1 

  Het ouderschap is moeilijker dan ik dacht.   

263  OpvHand  F1 

  Hoe ik ook mijn best doe, soms heb ik het gevoel dat ik de 
opvoeding van mijn [kind/kinderen] niet goed in de hand heb. 

  

264  ZorgKnd  F1 

  Ik merk dat ik goed in staat ben om voor mijn [kind/kinderen] te 
zorgen. 

  

265  IntroOpvoeding  A1 

  Vaak kunnen ouders bij de opvoeding van hun kinderen een 
beroep doen op de steun van personen uit hun omgeving of 
verschillende instanties. 

  

266  HulpOpv  F1 

  Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gehad bij de opvoeding 
van uw [kind/kinderen]? 

  

267  Afl_OpvWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Familieleden 

  

268  Afl_OpvWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Vrienden, kennissen of buren 
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269  Afl_OpvWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
School, kinderopvang of peuterspeelzaal 

  

270  Afl_OpvWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Centrum voor jeugd en gezin, consultatiebureau of schoolarts 

  

271  Afl_OpvWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Huisarts of verpleegkundige 

  

272  Afl_OpvWieHulp_6  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Maatschappelijk werk, psycholoog of bureau jeugdzorg 

  

273  Afl_OpvWieHulp_7  F1 

  Van wie kreeg u hulp bij de opvoeding van uw [kind/kinderen]? -> 
Iemand anders 

  

274  OpvGeholp  F1 

  In welke mate lukt het [u/met de hulp die u kreeg] uw 
[kind/kinderen] op te voeden? 

  

275  StelOpvHulp  F1 

  Stel dat u hulp nodig heeft bij de opvoeding van uw 
[kind/kinderen], kent u dan iemand, zoals familie, vrienden, 
kennissen of buren, die u kan helpen? 

  

276  ZorgOpv  F1 

  Heeft u zich in de afgelopen 3 maanden zorgen gemaakt over de 
opvoeding of ontwikkeling van [uw kind/één van uw kinderen]? 

  

277  ZorgKind1  F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

278  ZorgKind2  F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

279  ZorgKind3  F1 

  Kunt u voor het kind geboren op [geboortedatum kind] aangeven 
hoeveel zorgen u zich over de opvoeding of ontwikkeling heeft 
gemaakt? 

  

280  IntroJeugdzorg1  A1 

  Bij de volgende vragen gaat het om het gebruik van jeugdzorg. Wij 
willen weten of [uw kind/één of meer van uw kinderen] gebruik 
maakt of heeft gemaakt van jeugdzorg. 

  

281  JeugdHulpNu  F1 

  Maakt [uw kind/één of meer van uw kinderen] op dit moment 
gebruik van jeugdzorg? Stiefkind(eren) en pleegkind(eren) tellen 
als kinderen. Het gaat in dit geval om uw thuis- en/of uitwonende 
kind(eren) van 17 jaar of jonger waar u contact mee heeft. 

  

     

     

     

     



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SDI       83 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
282  IntroJeugdzorg2  A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik maakt van jeugdzorg / de kinderen die gebruik maken van 
jeugdzorg in gedachten houden. Indien er meerdere kinderen 
gebruik maken van jeugdzorg, beantwoord deze vragen dan voor 
het kin 

  

283  JeugdVerbetrNuA  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van de situatie van uw kind 
in het algemeen? 

  

284  JeugdVerbetrNuB  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het functioneren van 
uw gezin? 

  

285  JeugdVerbetrNuC  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het omgaan van uw 
kind met andere kinderen of het deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten? 

  

286  JeugdVerbetrNuD  F2 

  Bijdrage jeugdzorg aan de verbetering van het functioneren van 
uw kind op school? 

  

287  JeugdHulpVerl  F1 

  Heeft [uw kind/één of meer van uw kinderen] de afgelopen 2 jaar 
gebruik gemaakt van jeugdzorg? Stiefkind(eren) en 
pleegkind(eren) tellen als kinderen. Het gaat in dit geval om uw 
thuis- en/of uitwonende kind(eren) van 17 jaar of jonger waar u 
contact mee 

  

288  IntroJeugdzorg3  A1 

  Wilt u bij het beantwoorden van de volgende vragen het kind dat 
gebruik heeft gemaakt van jeugdzorg/de kinderen die gebruik 
hebben gemaakt van jeugdzorg in gedachten houden. Indien er 
meerdere kinderen gebruik maken van jeugdzorg, beantwoord 
deze vragen d 

  

289  JeugdVerbetrVerlA  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
de situatie van uw kind in het algemeen? 

  

290  JeugdVerbetrVerlB  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het functioneren van uw gezin? 

  

291  JeugdVerbetrVerlC  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het omgaan van uw kind met andere kinderen of het deelnemen 
aan vrijetijdsactiviteiten? 

  

292  JeugdVerbetrVerlD  F2 

  In welke mate heeft jeugdzorg bijgedragen aan de verbetering van 
het functioneren kind op school? 

  

293  OnderSchool  F1 

  Krijgt [u kind/één of meer van uw kinderen] momenteel extra 
ondersteuning op school? Met extra ondersteuning wordt de hulp 
bedoeld die een kind krijgt om mee te kunnen komen in de klas. 

  

294  IntroArbeidsmarkt  A1 

  Nu wordt er wat dieper ingegaan op uw arbeidsmarktpositie.   
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295  Afl_RedGeenWerk_1  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Zorg voor 
gezin/huishouden of andere zorgtaken 

  

296  Afl_RedGeenWerk_2  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Ziekte/ 
arbeidsongeschikt 

  

297  Afl_RedGeenWerk_3  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Opleiding/studie of ben 
net klaar met school/studie 

  

298  Afl_RedGeenWerk_4  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> VUT/pensioen/hoge 
leeftijd 

  

299  Afl_RedGeenWerk_5  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Arbeidsconflict, werk 
verviel of bezuinigingen 

  

300  Afl_RedGeenWerk_6  F1 

  Waarom heeft u nu geen betaald werk? -> Andere reden   

301  ZoekWerk  F1 

  Zoekt u op dit moment naar betaald werk [voor meer uren?/ook 1 
uur per week of een korte periode telt al mee]. 

  

302  BaanHulp  F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar ondersteuning gehad bij het zoeken 
naar werk, zoals het zoeken naar vacatures, het in contact komen 
met werkgevers of bij het schrijven van sollicitatiebrieven? 

  

303  Afl_BaanWieHulp_1  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Partner of andere gezinsleden 

  

304  Afl_BaanWieHulp_2  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Overige familieleden 

  

305  Afl_BaanWieHulp_3  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Vrienden, kennissen of buren 

  

306  Afl_BaanWieHulp_4  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> Van 
de sociale dienst, het uwv of een re-integratiebureau 

  

307  Afl_BaanWieHulp_5  F1 

  Van wie kreeg u ondersteuning bij het zoeken naar werk? -> 
Iemand anders 

  

308  BijdrageOnder  F2 

  Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate de ondersteuning volgens u bijdraagt aan het vinden 
van werk? 

  

309  IntroVoorzieningen1  A1 

  Dan willen we u nog enkele vragen stellen over het wel of niet 
gebruik maken van bepaalde voorzieningen (zoals Wmo). 

  

310  VoorzienGebrA  F1 

  Maakt u voor uzelf gebruik van begeleiding, dagbesteding of 
dagopvang? 
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311  VoorzienGebrC  F1 

  Maakt u voor uzelf gebruik van vervoersvoorzieningen voor 
mensen met beperkingen, een rolstoel of woningaanpassingen 
voor mensen met beperkingen? 

  

312  VoorzienVerl  F1 

  Heeft u in de afgelopen 2 jaar één of meer van de zojuist 
genoemde Wmo-voorzieningen gebruikt? 

  

313  IntroVoorzieningen2  A1 

  Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate de [voorziening/voorzieningen] [bijdraagt/bijdragen/ 
hebben bijgedragen]. 

  

314  VoorzVerbetrA  F2 

  Mate van bijdrage aan de verbetering van uw situatie in het 
algemeen? 

  

315  VoorzVerbetrB  F2 

  Mate van bijdrage aan het functioneren van uw 
[gezin/huishouden]? 

  

316  VoorzVerbetrC  F2 

  Mate van bijdrage aan het zich kunt verplaatsen, zowel 
binnenshuis als buitenshuis? 

  

317  VoorzVerbetrD  F2 

  Mate van bijdrage aan het ontmoeten van mensen, het 
onderhouden van sociale contacten of het ondernemen van 
andere vrijetijdsactiviteiten? 

  

318  Maaltijd  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt 
van een maaltijdvoorziening zoals tafeltje dekje of een 
buurtrestaurant? 

  

319  Maatschap  F1 

  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt 
van algemeen maatschappelijk werk? 

  

320  MaatVerbetr  F2 

  In welke mate heeft algemeen maatschappelijk werk bijgedragen 
aan de verbetering van uw situatie in het algemeen? 

  

321  Wijkteam  F1 

  Om burgers te bereiken en van dienst te zijn werken veel 
gemeenten tegenwoordig met zogenaamde sociale wijkteams. 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een 
sociaal wijkteam? 

  

322  WijkWaarom  F1 

  Was dit omdat u hulp nodig had op het gebied van zorg, jeugd of 
werk? 

  

323  Afl_WijkDirect_1  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Ja, van het wijkteam 

  

324  Afl_WijkDirect_2  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Ja, van een andere instelling, maar 
wel via het wijkteam 

  

325  Afl_WijkDirect_3  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, de hulp bleek niet nodig 
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326  Afl_WijkDirect_4  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, ik moet de hulp nog krijgen 

  

327  Afl_WijkDirect_5  F1 

  Heeft u daadwerkelijk hulp ontvangen van het sociaal wijkteam, of 
via het sociaal wijkteam? -> Nee, ik had wel hulp nodig maar ik 
heb die niet gekregen 

  

328  WijkVerbetr  F2 

  In welke mate heeft hulp van het sociaal wijkteam bijgedragen aan 
de verbetering van uw situatie in het algemeen? 

  

329  IntroVoorzieningen3  A1 

  Tot slot nog een algemene vraag over het krijgen van hulp of 
ondersteuning vanwege problemen in het huishouden, zoals 
huishoudelijke hulp, begeleiding of vervoervoorzieningen en/of 
jeugdzorg, in de afgelopen 2 jaar. 

  

330  HulpAlgDoen  F2 

  In welke mate heeft deze hulp, ondersteuning of voorziening 
volgens u bijgedragen aan een verbetering in het kunnen doen 
van de dingen die u wilt doen? Het gaat hierbij om uw algemene 
indruk. Een 1 staat daarbij voor  geen bijdrage en een 10 voor  
zeer st 

  

331  HulpAlgGezin  F2 

  In welke mate heeft deze hulp, ondersteuning of voorziening 
volgens u bijgedragen aan een verbetering van het functioneren 
van uw [gezin/huishouden]? Een 1 staat daarbij voor  geen 
bijdrage en een 10 voor  zeer sterke bijdrage . 

  

332  Afsluit1  F1 

  Voor het onderzoek is het belangrijk dat we weten wie de vragen 
heeft beantwoord. Is dat: 

  

333  VRLGBAGENERATIE  F1 

  generatie   

334  ETNGROEPKORT1  F1 

  herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor statline-publicatie 3-
deling incl. onbekend 

  

335  VRLPLHH  F2 

  plaats van persoon in het huishouden   

336  VRLTYPHH  F1 

  type huishouden   

337  PINK  F1 

  persoonlijk inkomen bekend   

338  SECCOAL1  F2 

  sociaaleconomische categorie van de persoon   

339  PERSPRIM  F11 

  persoonlijk primair inkomen   

340  PERSINK  F11 

  persoonlijk inkomen   

341  PERSBRUT  F11 

  persoonlijk bruto inkomen   

342  BVRHINK  F1 

  indicator huishouden met inkomen   
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343  BVRBBIHALG1  F2 

  belangrijkste inkomensbron van het huishouden   

344  BVRBRUTINKH  F11 

  bruto inkomen van het huishouden   

345  BVRBESTINKH  F11 

  besteedbaar inkomen van het huishouden   

346  BVRGESTINKH  F11 

  gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden   

347  BVRPRIMINKH  F11 

  primair inkomen van het huishouden   

348  BVREHALG  F1 

  woonsituatie (eigen woning / huurhuis)   

349  GemCode  F4 

  Gemeentecode [388]   

350  Landsdl  F1 

  Landsdeel   

351  Prov  F2 

  Provincie   

352  StedGem  F1 

  Stedelijkheid   

353  StratumFijn  F2 

  Doelgroepen ruim   

354  StratumGrof  F2 

  Doelgroepen Steekproef   

355  HHFactor  F18 

  Factor om tot huishoudensgewicht te komen   

356  EindGewicht  F18 

  Eindgewicht weging personen telt op tot populatietotaal personen   

357  HHGewicht  F18 

  Eindgewicht voor huishoudens telt op tot populatietotaal 
huishoudens 

  

 


