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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 Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en
welzijnssector.”
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.
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Beschikbare bestand(en):
Het bestand is beschikbaar over de periode 2019.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


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.
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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
“Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en welzijnssector”.
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.
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden
Onderwerp microdatabestand(en)

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

In de werknemersenquête (WNE) wordt informatie verzameld over werknemers die werkzaam
zijn in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over arbeidskenmerken zoals
het aantal uren dat men werkzaam is en het beroep dat men heeft. Daarnaast gaat het over de
thema's scholing en vaardigheden, en gezond en veilig werken. Het onderzoek wordt twee keer
per jaar uitgevoerd, een aantal kernvragen komt in elke meting terug, andere onderwerpen eens
per jaar of worden per meting bepaald. Het CBS voert dit onderzoek uit in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. In het AZW programma worden tien branches onderscheiden.
Beschrijving van de populatie

Werknemers in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is afgebakend op basis van de
Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
Methodologie

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken uit de Polisadministratie. Daarbij gaat het om
werknemers die in de zorg- en welzijnsector werkzaam zijn. Voor het bepalen of ze in deze
sector werkzaam zijn, wordt de Standaard Bedrijfsindeling gebruikt. Voor het onderzoek is
een roterend panel samengesteld. Respondenten doen maximaal vier keer mee aan het
onderzoek, per meting stopt daardoor een groep respondenten en ook komen er nieuwe
respondenten bij. Bij het trekken van de steekproef wordt rekening gehouden met de tien
branches. De uitkomsten worden door een weging gecorrigeerd voor non-respons en
opgehoogd naar het totaal aantal werknemers in de zorg- en welzijnssector.
Bijlagen

AZW WNE schema peiling 1 2019.pdf
AZW WNE teksten peiling1 2019.pdf
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
SBI2008VJJJJ
AZWSUBBRANCHE
ETNGROEPKORT1
ETNGROEP3
VRLGBAGENERATIE
VRLPLHH
VRLTYPHH
VRLAANTALPERSHH
HHGrootte
GEMJJJJ
LANDSDEEL
PROVINCIE
COROP
GEMGROOTTE
STEDGEM
UitzetPeriode
Datum ref
WNEStpPeilingnummer
WNEINKHGESTKWINT
WNEINKHBESTKWINT
WNEVrgGeslacht
WNEVrgLft
WNEVrgBurgStaat
WNEAflAantwerk
WNEAflBranche
WNEVrgNLeidW
WNEVrgDeelLeid
WNEVrgPersBeleid
WNEVrgStratBeleid
WNEAflLeiding
WNEVrgActODuur
WNEVrgAf4WkODuur
WNEVrgCatWrk
WNEVrgDienst
WNEVrgVastCont
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A1
A9
A5
A3
F2
F2
F2
F3
F2
F5
F1
F5
F1
F3
F3
F2
F2
A6
A8
F2
F1
F1
F1
F3
F1
F1
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
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VolgNr
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Naam
WNEVrgOproep
WNEVrgVastUur
WNEVrgContrUur
WNEVrgWerkuur
WNEAflPosWrk
WNEAflOproep
WNEAflUrenContr
WNEAflUrenWrk
WNEVrgZieken
WNEVrgGeest
WNEVrgHuisarts
WNEVrgVerpleeg
WNEVrgGehandic
WNEVrgKinder
WNEVrgJeugd
WNEVrgSociaal
WNEVrgOverig
WNEAflSubBr
WNEAflWaarWerk
WNEAflJeugdTeam
WNEAflJeugdTeamUr
WNEAflSocTeam
WNEAflSocTeamUr
WNEAflWijkTeam
WNEAflWijkTeamUr
WNEVrgTeam
WNEVrgTijdSect
WNEAflJaarSect
WNEVrgTijdOrg
WNEAflJaarOrg
WNEVrgHoeMens
WNEAflHuidWerkWerkIn
WNEAflHuidWerkArbeid
WNEAflHuidWerkWerkPrive
WNEAflHuidWerkGevraagd
WNEAflHuidWerkVerhuis
WNEAflHuidWerkGezond
WNEAflHuidWerkAfloop
WNEAflHuidWerkReorg
WNEAflHuidWerkAndrs
WNEAflWelkeCAO
WNEAflGemCodeWerk

documentatie WNE2019-I

Formaat
F1
F1
F2
F2
F1
F1
F3
F3
F1
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F3
F3
F1
F4
F1
F4
F1
F4
F1
F4
F4
F4
F4
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F4
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VolgNr
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Naam
WNEAflWerkSitVorig
WNEAflVastUurVor
WNEAflContrUurVor
WNEAflCursusVakIn
WNEAflCursusVaar
WNEAflCursusBedrijf
WNEAflCursusSocDo
WNEAflCursusAnders
WNEAflCursusNee
WNEAflCursusGev
WNEAflCursusBeh
WNEAflCursusRedWerkFunc
WNEAflCursusRedBehFunc
WNEAflCursusRedHerhaal
WNEAflCursusRedKansFunc
WNEAflCursusRedKansHog
WNEAflCursusRedKansAnd
WNEAflCursusRedKansSec
WNEAflCursusRedInteres
WNEAflCursusRedAlBegon
WNEAflCursusRedGeenDeze
WNEAflOplSrtVakIn
WNEAflOplSrtVaardig
WNEAflOplSrtBedrijf
WNEAflOplSrtGeneriek
WNEAflOplSrtSocDom
WNEAflOplSrtGeenDeze
WNEAflKenPeilCongres
WNEAflKenPeilLiterat
WNEAflKenPeilContact
WNEAflKenPeilBerVer
WNEAflKenPeilVisie
WNEAflKenPeilAndrs
WNEAflKenPeilGeenDeze
WNEVrgBetrokkenA
WNEVrgBetrokkenB
WNEVrgBetrokkenC
WNEVrgFuncOpl
WNEVrgVakOpl
WNEVrgNivWerk
WNEVrgKenVaar1A
WNEVrgKenVaar1B
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VolgNr
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Naam
WNEVrgKenVaar1C
WNEVrgKenVaar2
WNEAflKenVaarSchool
WNEAflKenVaarBegel
WNEAflKenVaarErvar
WNEAflKenVaarAndFun
WNEAflKenVaarAndIns
WNEAflKenVaarGeenDeze
WNEVrgWerkDruk1A
WNEVrgWerkDruk1B
WNEVrgWerkDruk1C
WNEVrgWerkDruk1D
WNEVrgWerkDruk1E
WNEAflWerkdruk
WNEVrgWerkDruk2
WNEVrgWerkDruk3
WNEVrgTevrInhoud1A
WNEVrgTevrInhoud1B
WNEVrgTevrInhoud1C
WNEVrgTevrInhoud1D
WNEVrgTevrInhoud1E
WNEVrgTevrInhoud1F
WNEVrgTevrInhoud2A
WNEVrgTevrInhoud2B
WNEVrgTevrInhoud2C
WNEVrgTevrInhoud2D
WNEVrgTevrInhoud2E
WNEVrgTevrInhoud2F
WNEAflRoosterOverdag
WNEAflRoosterAvond
WNEAflRoosterNacht
WNEAflRoosterDoordeW
WNEAflRoosterWeekend
WNEAflRoosterGebroken
WNEAflRoosterSlaap
WNEAflRoosterPieper
WNEVrgTevrTempA
WNEVrgTevrTempB
WNEVrgTevrTempC
WNEVrgTevrTempD
WNEVrgTevrTempE
WNEVrgTevrTempF
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F1
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VolgNr
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Naam
WNEVrgTevrLeidA
WNEVrgTevrLeidB
WNEVrgTevrLeidC
WNEVrgTevrLeidD
WNEVrgTevrLeidE
WNEVrgTevrLeidF
WNEVrgTevrLeidG
WNEVrgTevrWerk
WNEVrgTevrOrg
WNEVrgWerkZorg1
WNEVrgWerkZorg2
WNEVrgAgres1A
WNEVrgAgres1B
WNEVrgAgres1C
WNEVrgAgres1D
WNEVrgAgres1E
WNEVrgAgres1F
WNEAflAgresPat
WNEVrgAgres2
WNEVrgAgres3A
WNEVrgAgres3B
WNEVrgAgres3C
WNEVrgAgres3D
WNEVrgAgres3E
WNEVrgAgres3F
WNEAflAgresCol
WNEVrgAgres4
WNEVrgAgres5
WNETypISCO2008
WNETypAZWcode
WNETypBRC2014beroepssegment
WNETypBRC2014beroepsklasse
WNETypClientgebonden
ISCEDF2013RUBRIEKAct
ISCEDF2013RUBRIEKHB
ISCEDF2013RUBRIEKHG
ISCEDF2013DETAILEDFIELDAct
ISCEDF2013NARROWFIELDAct
ISCEDF2013BROADFIELDAct
ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEIN
ISCEDF2013DETAILEDFIELDHB
ISCEDF2013NARROWFIELDHB
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VolgNr
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Naam
ISCEDF2013BROADFIELDHB
ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI2
ISCEDF2013DETAILEDFIELDHG
ISCEDF2013NARROWFIELDHG
ISCEDF2013BROADFIELDHG
ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI3
OPLNIVSOI2016AGG1ACT
OPLNIVSOI2016AGG2ACT
OPLNIVSOI2016AGG3ACT
OPLNIVSOI2016AGG1HB
OPLNIVSOI2016AGG2HB
OPLNIVSOI2016AGG3HB
OPLNIVSOI2016AGG1HG
OPLNIVSOI2016AGG2HG
OPLNIVSOI2016AGG3HG
WNEGewEindGewicht

documentatie WNE2019-I

Formaat
A2
A4
A4
A3
A2
A4
A1
A2
A3
A1
A2
A3
A1
A2
A3
F19.6

12

Microdata Services
Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

Definitie
De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.
RINPERSOON

Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.
SBI2008VJJJJ

SBI20008
Definitie
Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
AZWSUBBRANCHE

AZW WNE SubBranche op peildatum steekproefkader
Definitie
De (sub)branche in de sector zorg en welzijn waarin een werknemer werkt. Voor het afbakenen
van de branches en subbranches wordt de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) gebruikt.
Toelichting bij het gebruik
Het gaat hierbij om de indeling op basis van registers. In de vragenlijst is vanwege de routing
ook gevraagd aan respondenten in welke (sub) branche ze werken, voor die informatie moet
de variabele WNEAflSubBr gebruikt worden.
ETNGROEPKORT1

Herkomstgroepering cbs omgecodeerd voor statline-publicatie 3-deling incl. onbekend
Definitie
Kenmerk van een persoon op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
ETNGROEP3

Herkomst
Definitie
Kenmerk van een persoon op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
VRLGBAGENERATIE

generatie
Definitie
Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk
tweede generatie migratieachtergrond.
VRLPLHH

Plaats van persoon in het huishouden op peilmoment
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Definitie
Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van
de referentiepersoon van een huishouden.
VRLTYPHH

Type huishouden op peilmoment
Definitie
Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een
huishouden.
VRLAANTALPERSHH

Aantal personen in het huishouden op peilmoment
Definitie
Het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden.
HHGrootte

Huishoudgrootte volgens GBA, ingedikt
Definitie
Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de huishoudensgrootte.
GEMJJJJ

Gemeentecode van de woning op peilmoment
Definitie
Een gemeente identificerend nummer
LANDSDEEL

Landsdeel van de woning op peilmoment
Definitie
Duidt een Landsdeel aan.
PROVINCIE

Provincie van de woning op peilmoment
Definitie
Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied.
COROP

Corop-gebied van de woning op peilmoment
Definitie
Een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor
regionaal onderzoek.
GEMGROOTTE

Gemeentegrootte in klassen van de woning op peilmoment
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Definitie
De grootte van een gemeente op basis van inwonertal
STEDGEM

Stedelijkheid van gemeente van de woning op peilmoment
Definitie
Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde
omgevingsadressendichtheid (oad).
UitzetPeriode

Uizettperiode van de vragenlijst
Definitie
Periode waarin de vragenlijst is verstuurd.
Datum_ref

Enquêtedatum huishoudbox
Definitie
Datum waarop een vragenlijst is ingevuld of beantwoord.
WNEStpPeilingnummer

Peilingnummer
Definitie
Het peilingnummer van een interview
Toelichting bij de definitie
Peilingnummer zoals gebruikt in de werknemersenquête.
Toelichting bij het gebruik
Voor de werknemersenquête is een roterend panel ingericht. Respondenten doen maximaal
aan vier peilingen mee. De meting in 2019 was de 1e meting van het onderzoek, alle
respondenten hebben daarom in deze meting peilingnummer 1.
WNEINKHGESTKWINT

Percentielgroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere huishoudens, in kwintielen
Definitie
Particuliere huishoudens verdeeld in 5 groepen van gelijke omvang op basis van het
gestandaardiseerd inkomen.
WNEINKHBESTKWINT

Percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere huishoudens, in kwintielen
Definitie
Particuliere huishoudens verdeeld in 5 groepen van gelijke omvang op basis van
hetbesteedbaar inkomen.
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WNEVrgGeslacht

Geslacht
Definitie
Het geslacht van een persoon
WNEVrgLft

Leeftijd op enquêtedatum
Definitie
Leeftijd van een persoon
WNEVrgBurgStaat

Burgerlijke staat
Definitie
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het
geregistreerd partnerschap.
WNEAflAantwerk

Aantal werkkringen
Definitie
Het aantal werkkringen van een persoon.
WNEAflBranche

Branche in de sector Zorg en Welzijn
Definitie
Branche is een typering van een activiteit en/of samenwerking.
WNEVrgNLeidW

Aan hoeveel personen geeft u leiding?
Definitie
Klasse van het aantal personen waaraan een persoon leiding geeft.
WNEVrgDeelLeid

Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden?
Definitie
Waaruit het grootste deel van de werkzaamheden van een persoon bestaat.
WNEVrgPersBeleid

Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken zoals het aannemen
van personeel of het geven van een loonsverhoging
Definitie
Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken?
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WNEVrgStratBeleid

Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel- of
strategisch beleid van de organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan?
Definitie
Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieelof strategisch beleid van de organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan?
WNEAflLeiding

Leidinggeven
Definitie
Leiding geven aan medewerkers
WNEVrgActODuur

Opleiding/cursus duurt 6 maanden of langer
Definitie
Een opleiding of cursus duurt of duurde langer als een bepaalde tijd.
WNEVrgAf4WkODuur

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een opleiding of cursus gevolgd waarvan de duur 6
maanden of langer was.
Definitie
Een opleiding of cursus duurt of duurde langer als een bepaalde tijd.
WNEVrgCatWrk

Welke categorie past het beste bij u?
Definitie
Soort werknemer bij uitzendbureau of Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)-bedrijf
WNEVrgDienst

Wat voor soort dienstverband heeft u?
Definitie
Het soort dienstverband van een persoon
WNEVrgVastCont

Heeft uw werkgever aangegeven dat, bij goed functioneren, uw contract kan worden omgezet
naar een vast contract (voor onbepaalde tijd)?
Definitie
Heeft een werkgever aangegeven dat een contract van een persoon omgezet kan worden naar
een vast contract (voor onbepaalde tijd).
WNEVrgOproep

Wat voor soort oproep- of invalcontract heeft u?

documentatie WNE2019-I

17

Microdata Services
Definitie
Soort oproep- of invalcontract van een werknemer.
WNEVrgVastUur

Bent u in dienst voor een vast aantal uren per week?
Definitie
Is een de werknemer in dienst voor een vast aantal uren?
WNEVrgContrUur

Voor hoeveel uren per week bent u volgens uw contract in dienst?
Definitie
Aantal contracturen van een werknemer.
Toelichting bij het gebruik
Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 98 Weet niet
WNEVrgWerkuur

Hoeveel uur werkt u betaald, gemiddeld per week?
Definitie
Het aantal uren betaald werk van een werknemer.
Toelichting bij het gebruik
Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 98 Weet niet
WNEAflPosWrk

Positie in de werkkring
Definitie
De positie van een persoon in een werkkring.
WNEAflOproep

Soort oproepcontract
Definitie
Aard van een dienstverband van een werknemer.
WNEAflUrenContr

Aantal uren per week werkzaam volgens contract
Definitie
Het aantal uren dat een persoon werkt (werkzaam is).
Toelichting bij het gebruik
Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 98 Weet niet
WNEAflUrenWrk

Aantal uren per week werkzaam
Definitie
Het aantal uren dat een persoon werkt (werkzaam is).
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Toelichting bij het gebruik
Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 97 Niet van toepassing 98 Weet niet
WNEVrgZieken

Waar binnen de ziekenhuiszorg en overige medisch-specialistische zorg bent u momenteel
werkzaam
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEVrgGeest

Waar binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEVrgHuisarts

Waar binnen de huisartsen en gezondheidscentra bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEVrgVerpleeg

Waar binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEVrgGehandic

Waar binnen de gehandicaptenzorg bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEVrgKinder

Waar binnen de kinderopvang (inclusief peuteropvang) bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEVrgJeugd

Waar binnen de jeugdzorg bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEVrgSociaal

Waar binnen sociaal werk bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
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WNEVrgOverig

Waar binnen de overige zorg bent u momenteel werkzaam?
Definitie
Waar binnen een specifieke tak van zorg is een persoon werkzaam.
WNEAflSubBr

Subbranches in de zorg- en welzijnssector
Definitie
Branche is een typering van een activiteit en/of samenwerking.
WNEAflWaarWerk

Waar binnen de branche de respondent werkzaam is
Definitie
De branche waar een persoon werkzaam is.
WNEAflJeugdTeam

Werkzaam in jeugdteam van de gemeente
Definitie
Is een persoon werkzaam in een specifiek team?
WNEAflJeugdTeamUr

Uren per week werkzaam in jeugdteam van de gemeente
Definitie
Het aantal uren werkzaam in een specifiek team.
Toelichting bij het gebruik
Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 997 Niet van toepassing 999 Weet niet
WNEAflSocTeam

Werkzaam in sociaal wijkteam van de gemeente
Definitie
Is een persoon werkzaam in een specifiek team?
WNEAflSocTeamUr

Uren per week werkzaam in sociaal wijkteam van de gemeente
Definitie
Het aantal uren werkzaam in een specifiek team.
WNEAflWijkTeam

Werkzaam in een team wijkverpleging
Definitie
Is een persoon werkzaam in een specifiek team?
WNEAflWijkTeamUr

Uren per week werkzaam in een team wijkverpleging
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Definitie
Het aantal uren werkzaam in een specifiek team.
WNEVrgTeam

Werkt u in een zelfsturend / zelforganiserend team?
Definitie
Is een persoon werkzaam in een specifiek team?
WNEVrgTijdSect

Sinds wanneer werkt u in de sector Zorg en Welzijn?
Definitie
Sinds wanneer is een persoon werkzaam in een specifieke serctor.
Toelichting bij het gebruik
De volgende waarden hebben onderstaande betekenis: 997 Niet van toepassing 999 Weet niet
WNEAflJaarSect

Aantal jaren werkzaam in Sector Zorg en Welzijn
Definitie
Het aantal jaren dat een werknemer werkzaam is in een specifieke sector.
WNEVrgTijdOrg

Sinds wanneer bent u werkzaam bij uw huidige werkgever?
Definitie
Sinds wanneer een werknemer werkzaam is bij de huidige werkgever.
Toelichting bij het gebruik
Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 997 Niet van toepassing 999 Weet niet
WNEAflJaarOrg

Aantal jaren werkzaam bij huidige werkgever
Definitie
Het aantal jaren dat een werknemer werkzaam is bij de huidige werkgever.
WNEVrgHoeMens

Hoeveel mensen werken er in totaal in de organisatie waar u werkt?
Definitie
Het aantal personen in dienst van een organisatie of bedrijf, ingedeeld in een klasse.
WNEAflHuidWerkWerkIn

Reden huidig werk: Betere werkinhoud, zoals hogere functie of interessanter werk
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
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WNEAflHuidWerkArbeid

Reden huidig werk: Betere arbeidsvoorwaarden, zoals hoger salaris, meer zekerheid of betere
werksfeer
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflHuidWerkWerkPrive

Reden huidig werk: Betere werk-privé balans
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflHuidWerkGevraagd

Reden huidig werk: Gevraagd om er te komen werken
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflHuidWerkVerhuis

Reden huidig werk: Een verhuizing
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflHuidWerkGezond

Reden huidig werk: Gezondheidsredenen
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflHuidWerkAfloop

Reden huidig werk: Aflopen van tijdelijk contract of uitzendcontract
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflHuidWerkReorg

Reden huidig werk: Reorganisatie of sluiting (onderdeel van) instelling of bedrijf
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflHuidWerkAndrs

Reden huidig werk: Anders
Definitie
Specifieke reden waarom een persoon werkzaam in in huidige functie.
WNEAflWelkeCAO

CAO waaronder werknemer valt
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Definitie
Een Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO)-sector van een bedrijf of instelling.
WNEAflGemCodeWerk

Gemeentecode werkadres
Definitie
Duidt een gemeente aan.
WNEAflWerkSitVorig

Werksituatie vóór huidige werkgever
Definitie
Het soort dienstverband van een persoon
WNEAflVastUurVor

Vast aantal uren per week bij vorige werkgever
Definitie
Is een persoon in dienst voor een vast aantal uren?
WNEAflContrUurVor

Contracturen per week bij vorige werkgever
Definitie
Aantal contracturen van een persoon
Toelichting bij het gebruik
Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 0 Ondergrens contracturen per week
bij vorige werkgever 95 Bovengrens contracturen per week bij vorige werkgever 97 Niet van
toepassing 99 Weet niet
WNEAflCursusVakIn

Training/cursus gevolgd: Ja, een vakinhoudelijke training of cursus (toepasbaar in huidige
functie)
Definitie
Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd.
WNEAflCursusVaar

Training/cursus gevolgd: Ja, een training of cursus gericht op vaardigheden
Definitie
Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd.
WNEAflCursusBedrijf

Training/cursus gevolgd: Ja, een bedrijfsspecifieke training of cursus
Definitie
Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd.
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WNEAflCursusSocDo

Training/cursus gevolgd: Ja, een training of cursus gericht op de overgang naar het sociale
domein
Definitie
Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd.
WNEAflCursusAnders

Training/cursus gevolgd: Ja, een andere op het werk gerichte training of cursus
Definitie
Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd.
WNEAflCursusNee

Training/cursus gevolgd: Nee
Definitie
Heeft een persoon een specifieke training of cursus gevolgd.
WNEAflCursusGev

Training of cursus gevolgd in de afgelopen 12 maanden
Definitie
Heeft een persoon een training of cursus gevolgd in de afgelopen 12 maanden?
WNEAflCursusBeh

Behoefte aan cursus of training
Definitie
Heeft een persoon behoefte aan het volgen van een cursus of training?
WNEAflCursusRedWerkFunc

Reden cursus: Om de taken en werkzaamheden binnen mijn functie beter uit te kunnen voeren
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedBehFunc

Reden cursus: Om mijn eigen functie te kunnen behouden
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedHerhaal

Reden cursus: Herhalingstraining of -cursus om registratie te behouden (bijv. BIG-registratie)
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
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WNEAflCursusRedKansFunc

Reden cursus: Verhogen kansen op een andere functie op vergelijkbaar niveau bij mijn huidige
werkgever
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedKansHog

Reden cursus: Verhogen kansen op een hogere functie bij huidige werkgever
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedKansAnd

Reden cursus: Verhogen kansen op een functie bij een andere werkgever in dezelfde sector
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedKansSec

Reden cursus: Verhogen kansen op een functie in een andere sector
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedInteres

Reden cursus: Uit persoonlijke interesse
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedAlBegon

Reden cursus: Ik was deze opleiding al begonnen voordat ik in deze functie ging werken
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
WNEAflCursusRedGeenDeze

Reden cursus: Geen van deze
Definitie
De reden van een persoon voor het volgen van of het behoefte hebben aan een cursus of
training.
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WNEAflOplSrtVakIn

Behoefte aan: Een vakinhoudelijke training of cursus
Definitie
Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus?
WNEAflOplSrtVaardig

Behoefte aan: Een training of cursus gericht op vaardigheden
Definitie
Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus?
WNEAflOplSrtBedrijf

Behoefte aan: Een bedrijfsspecifieke training of cursus
Definitie
Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus?
WNEAflOplSrtGeneriek

Behoefte aan: Een generieke training of cursus
Definitie
Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus?
WNEAflOplSrtSocDom

Behoefte aan: Een cursus gericht op de overgang naar het sociale domein
Definitie
Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus?
WNEAflOplSrtGeenDeze

Behoefte aan: Een andere training of cursus
Definitie
Heeft een persoon behoefte aan een opleiding of cursus?
WNEAflKenPeilCongres

Activiteiten om kennis op peil te houden: Bezoeken van congressen of beurzen
Definitie
Voert een persoon activiteiten uit om kennis op peil te houden.
WNEAflKenPeilLiterat

Activiteiten om kennis op peil te houden: Lezen van vakliteratuur
Definitie
Voert een persoon activiteiten uit om kennis op peil te houden.
WNEAflKenPeilContact

Activiteiten om kennis op peil te houden: Contact onderhouden met vakgenoten
Definitie
Voert een persoon activiteiten uit om kennis op peil te houden.
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WNEAflKenPeilBerVer

Activiteiten om kennis op peil te houden: Aansluiting bij een beroepsvereniging
Definitie
Voert een persoon activiteiten uit om kennis op peil te houden.
WNEAflKenPeilVisie

Activiteiten om kennis op peil te houden: Via intervisie en/of supervisie
Definitie
Voert een persoon activiteiten uit om kennis op peil te houden.
WNEAflKenPeilAndrs

Activiteiten om kennis op peil te houden: Andere activiteit(en)
Definitie
Voert een persoon activiteiten uit om kennis op peil te houden.
WNEAflKenPeilGeenDeze

Activiteiten om kennis op peil te houden: Geen van deze
Definitie
Voert een persoon activiteiten uit om kennis op peil te houden.
WNEVrgBetrokkenA

Hoe u uw werkzaamheden verricht
Definitie
De mate van het ervaren van betrokkenheid met een specifieke situatie over werk in
combinatie met scholing door een persoon.
WNEVrgBetrokkenB

Aan welke ontwikkelpunten u werkt
Definitie
De mate van het ervaren van betrokkenheid met een specifieke situatie over werk in
combinatie met scholing door een persoon.
WNEVrgBetrokkenC

Welke scholing u volgt of wilt gaan volgen
Definitie
De mate van het ervaren van betrokkenheid met een specifieke situatie over werk in
combinatie met scholing door een persoon.
WNEVrgFuncOpl

Hoe vergelijkt u het niveau van uw huidige functie met uw opleidingsniveau?
Definitie
De mate van het ervaren van betrokkenheid met een specifieke situatie over werk in
combinatie met scholing door een persoon.
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WNEVrgVakOpl

Werkt u in hetzelfde (vak)gebied als waar u een opleiding voor gevolgd heeft?
Definitie
De mate van het ervaren van betrokkenheid met een specifieke situatie over werk in
combinatie met scholing door een persoon.
WNEVrgNivWerk

Hoe vergelijkt u het niveau van uw kennis en vaardigheden met het niveau van werk dat u
momenteel doet?
Definitie
De mate van het ervaren van betrokkenheid met een specifieke situatie over werk in
combinatie met scholing door een persoon.
WNEVrgKenVaar1A

Mijn kennis en vaardigheden zijn voor een ander (vak)gebied dan het werk dan ik nu doe
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werk in combinatie met scholing.
WNEVrgKenVaar1B

Mijn kennis en vaardigheden zijn verouderd doordat mijn werk anders is geworden
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werk in combinatie met scholing.
WNEVrgKenVaar1C

Mijn kennis en vaardigheden zijn niet voldoende praktijkgericht voor het werk dat ik nu doe
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werk in combinatie met scholing.
WNEVrgKenVaar2

Ervaart u wat uw kennis en vaardigheden betreft, problemen bij het uitoefenen van uw huidige
functie
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werk in combinatie met scholing.
WNEAflKenVaarSchool

Kennis beter aansluiten op huidige functie: Door extra scholing of cursussen
Definitie
Specifieke manier om kennis van een persoon beter te laten aansluiten op huidige functie.
WNEAflKenVaarBegel

Kennis beter aansluiten op huidige functie: Door extra begeleiding tijdens het werk
Definitie
Specifieke manier om kennis van een persoon beter te laten aansluiten op huidige functie.
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WNEAflKenVaarErvar

Kennis beter aansluiten op huidige functie: Door meer ervaring op te doen tijdens het werk
Definitie
Specifieke manier om kennis van een persoon beter te laten aansluiten op huidige functie.
WNEAflKenVaarAndFun

Kennis beter aansluiten op huidige functie: Door een andere functie binnen de bestaande
instelling te gaan doen
Definitie
Specifieke manier om kennis van een persoon beter te laten aansluiten op huidige functie.
WNEAflKenVaarAndIns

Kennis beter aansluiten op huidige functie: Door een zelfde functie bij een andere instelling te
gaan doen
Definitie
Specifieke manier om kennis van een persoon beter te laten aansluiten op huidige functie.
WNEAflKenVaarGeenDeze

Kennis beter aansluiten op huidige functie: Geen van deze
Definitie
Specifieke manier om kennis van een persoon beter te laten aansluiten op huidige functie.
WNEVrgWerkDruk1A

Ik moet onder hoge tijdsdruk werken
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgWerkDruk1B

Ik moet erg snel werken
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgWerkDruk1C

Ik moet heel veel werk doen
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgWerkDruk1D

Ik moet extra hard werken
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Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgWerkDruk1E

Mijn werk is hectisch
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEAflWerkdruk

Gemiddelde werkdruk
Definitie
De gemiddelde werkdruk zoals een persoon deze ervaart.
WNEVrgWerkDruk2

Ik vind mijn werkdruk gemiddeld genomen
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgWerkDruk3

Heeft u het idee dat de werkdruk over het afgelopen jaar is toegenomen, gelijk gebleven of
afgenomen
Definitie
De door een persoon ervaren verandering van werkdruk op het werk.
WNEVrgTevrInhoud1A

Ik heb inhoudelijk leuk werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud1B

Ik heb het gevoel dat ik tijd tekort kom
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud1C

Er heerst een prettige sfeer op de afdeling / in het team
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
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WNEVrgTevrInhoud1D

Ik heb voldoende invloed op de inhoud van mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud1E

Ik kan mijn werktijden goed laten aansluiten bij mijn thuissituatie
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud1F

Ik heb voldoende loopbaanperspectieven op mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud2A

Ik vind mijn uurloon te laag voor de verantwoordelijkheid die ik draag in mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud2B

Ik kan zelf beslissen in welke volgorde ik mijn werk verricht
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud2C

Het werk dat ik doe is erg zinvol voor me
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud2D

Ik voel me vermoeid als ik opsta en er weer een werkdag voor me ligt
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud2E

Ik heb het gevoel gewaardeerd te worden door mijn leidinggevende
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Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrInhoud2F

Ik vind mijn werk eentonig
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEAflRoosterOverdag

Werktijden overdag
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
WNEAflRoosterAvond

Avonddiensten/late diensten
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
WNEAflRoosterNacht

Nachtdiensten
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
WNEAflRoosterDoordeW

Werkdagen doordeweeks
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
WNEAflRoosterWeekend

Weekenddiensten (zaterdag- en/of zondagdiensten)
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
WNEAflRoosterGebroken

Gebroken diensten
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
WNEAflRoosterSlaap

Slaapdiensten
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
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WNEAflRoosterPieper

Pieperdiensten/bereikbaarheidsdiensten
Definitie
Specifieke werktijd of dienst welke onderdeel is van het werkrooster van een persoon.
WNEVrgTevrTempA

Ik heb voldoende tijd om mijn patiënten/cliënten persoonlijke aandacht te geven
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrTempB

Ik vind mijn werk emotioneel zwaar
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrTempC

Ik kan zelf mijn werktempo bepalen
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrTempD

Ik heb voldoende tijd om mijn patiënten/cliënten goed te verzorgen
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrTempE

Ik voel me gefrustreerd door mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrTempF

Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk doe
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrLeidA

Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn leidinggevende
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Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrLeidB

Ik krijg voldoende betaald voor het werk dat ik doe
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrLeidC

Ik kan mij ontplooien/ontwikkelen in mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrLeidD

Ik voel me opgebrand door mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrLeidE

Mijn leidinggevende laat weten dat hij/zij tevreden is over mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrLeidF

Ik heb invloed op mijn rooster/op de tijden waarop ik werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrLeidG

Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn organisatie bij de uitvoering van mijn werk
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrWerk

Hoe tevreden of ontevreden bent u, alles bijeengenomen, met uw werk?
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Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgTevrOrg

Hoe tevreden of ontevreden bent u, alles bijeengenomen, met de organisatie waar u werkt?
Definitie
De mate van het ervaren van een specifieke situatie over werkdruk en tevredenheid met het
werk.
WNEVrgWerkZorg1

Levert de combinatie van uw werk en zorg voor eventuele kinderen problemen op?
Definitie
Levert de combinatie van werk en eventuele privé zorgtaken problemen op.
WNEVrgWerkZorg2

Levert de combinatie van uw werk en eventuele mantelzorgtaken problemen op?
Definitie
Levert de combinatie van werk en eventuele privé zorgtaken problemen op.
WNEVrgAgres1A

Verbale agressie, zoals schelden of schreeuwen
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres1B

Pesten, zoals beledigen, treiteren, irriteren, bespotten, roddelen of buitensluiten
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres1C

Bedreiging of intimidatie, zoals stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, dreigbrief
of bedreigen van gezinsleden
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres1D

Seksuele intimidatie, zoals nafluiten, seksueel
handtastelijkheden, aanranding of verkrachting

getinte

opmerkingen,

blikken,

Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
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WNEVrgAgres1E

Discriminatie, zoals negatieve opmerkingen of gedragingen met betrekking tot sekse,
huidskleur, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres1F

Fysieke agressie, zoals duwen, slaan, schoppen, spugen, vastgrijpen, verwonden, fysiek
hinderen, obstructie, gooien met / vernielen van voorwerpen
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEAflAgresPat

In de afgelopen 12 maanden weleens te maken gehad met agressie op het werk door patiënten
of cliënten?
Definitie
Heeft een persoon agressie op het werk ervaren?
WNEVrgAgres2

Heeft u het idee dat intimidatie, agressie en geweld door (familie of vrienden van)
patiënten/cliënten het afgelopen jaar is toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen?
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres3A

Verbale agressie, zoals schelden of schreeuwen
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres3B

Pesten, zoals beledigen, treiteren, irriteren, bespotten, roddelen of buitensluiten
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres3C

Bedreiging of intimidatie, zoals stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, dreigbrief
of bedreigen van gezinsleden
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres3D

Seksuele intimidatie, zoals nafluiten, seksueel
handtastelijkheden, aanranding of verkrachting
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Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres3E

Discriminatie, zoals negatieve opmerkingen of gedragingen met betrekking tot sekse,
huidskleur, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres3F

Fysieke agressie, zoals duwen, slaan, schoppen, spugen, vastgrijpen, verwonden, fysiek
hinderen, obstructie, gooien met / vernielen van voorwerpen
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEAflAgresCol

In de afgelopen 12 maanden weleens te maken gehad met agressie op het werk door
leidinggevenden of collega's?
Definitie
Heeft een persoon agressie op het werk ervaren?
WNEVrgAgres4

Heeft u het idee dat intimidatie, agressie en geweld door leidinggevende en/of collega’s het
afgelopen jaar is toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen?
Definitie
De mate waarbij een persoon agressie op het werk ondervindt.
WNEVrgAgres5

Voelt u zich doorgaans veilig om agressie en geweld te bespreken in uw team of op uw werk?
Definitie
Is agressie of geweld bespreekbaar op het werk door een persoon?
WNETypISCO2008

ISCO unit group, uitgebreid tot 5 digits
Definitie
Een beroep, gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations (ISCO).
WNETypAZWcode

AZW ISCO unit group, uitgebreid tot 6 digits
Definitie
Een beroep, gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations (ISCO).
WNETypBRC2014beroepssegment

Beroepenindeling ROA-CBS 2014, 3 digits: beroepssegment
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Definitie
Een beroep van een persoon volgens Research Centre for Education and the Labour Market
(ROA)-CBS 2014 (BRC 2014)
WNETypBRC2014beroepsklasse

Beroepenindeling [ROA-CBS 2014, 2 digits: beroepsklasse]
Definitie
Een beroep van een persoon volgens Research Centre for Education and the Labour Market
(ROA)-CBS 2014 (BRC 2014)
WNETypClientgebonden

Clientgebonden
Definitie
Is het werk van een persoon clientgebonden?
ISCEDF2013RUBRIEKAct

ISCED-rubrieken actueel onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013RUBRIEKHB

ISCED-rubrieken hoogst behaald onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013RUBRIEKHG

ISCED-rubrieken hoogst gevolgd onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013DETAILEDFIELDAct

ISCED detailed fields of study, actueel onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013NARROWFIELDAct

ISCED narrow fields of study, actueel onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
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ISCEDF2013BROADFIELDAct

ISCED broad fields of study, actueel onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEIN

ISCED-F 2013 publicatieindeling naar richting, actueel onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon volgens International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013DETAILEDFIELDHB

ISCED detailed fields of study, hoogst behaald onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013NARROWFIELDHB

ISCED narrow fields of study, hoogst behaald onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013BROADFIELDHB

ISCED broad fields of study, hoogst behaald onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI2

ISCED-F 2013 publicatieindeling naar richting, hoogst behaald onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon volgens International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013DETAILEDFIELDHG

ISCED detailed fields of study, hoogst gevolgd onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013NARROWFIELDHG

ISCED narrow fields of study, hoogst gevolgd onderwijs
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Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013BROADFIELDHG

ISCED broad fields of study, hoogst gevolgd onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
ISCEDF2013RICHTINGPUBLICATIEI3

ISCED-F 2013 publicatieindeling naar richting, hoogst gevolgd onderwijs
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon volgens International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG1ACT

Opleidingsniveau actueel 3-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG2ACT

Opleidingsniveau actueel 5-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG3ACT

Opleidingsniveau actueel 8-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG1HB

Opleidingsniveau hoogst behaald 3-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG2HB

Opleidingsniveau hoogst behaald 5-deling (publicatie) SOI 2016
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Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG3HB

Opleidingsniveau hoogst behaald 8-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG1HG

Opleidingsniveau gevolgd 3-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG2HG

Opleidingsniveau gevolgd 5-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
OPLNIVSOI2016AGG3HG

Opleidingsniveau gevolgd 8-deling (publicatie) SOI 2016
Definitie
Een opleidingsniveau van een persoon gebaseerd op International Standard Classification of
Education (ISCED).
WNEGewEindGewicht

Wegingsfactor respondenten naar populatie (Eindgewicht)
Definitie
Een gewicht dat wordt toegekend aan een persoon, waarna schattingen van
populatieparameters verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te
vermenigvuldigen en vervolgens op te tellen.
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