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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 Sociale samenhang en Welzijn bevat gegevens over sociale, 

maatschappelijke en politieke participatie van personen..” 

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
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):  

SOCSAMWELZIJN2019V1. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Het bestand heeft afwijkende aantal variabelen ten op zichten van andere jaren. 

 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.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 

“Sociale samenhang en Welzijn bevat gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke 

participatie van personen.”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

  

 

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

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

Het bestand bevat gegevens van het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn. Doel van het 

onderzoek is het vaststellen van ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn. Bij sociale 

samenhang gaat het om de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de 

Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in instellingen. Bij welzijn gaat 

het om de waardering van verschillende aspecten van de leefsituatie. 

Beschrijving van de populatie 

Personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. De vragen over 

politieke participatie zijn aan personen van 18 jaar en ouder gesteld. 

Methodologie 

Het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn wordt uitgevoerd met een mixed-mode-design: 

steekproefpersonen worden eerst in een brief gevraagd om via internet deel te nemen (CAWI- 

Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden telefonisch opnieuw 

benaderd (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing) indien een telefoonnummer 

beschikbaar is. Is er geen telefoonnummer bekend, dan worden zij door een interviewer 

persoonlijk benaderd (CAPI-Computer Assisted Personal Interviewing). Voor verschillen 

tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast 

met een wegingsfactor. Deze is gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, 

burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen en 

enquêtemaand. Omdat de enquête is voorgelegd aan een steekproef, zijn de cijfers onderhevig 

aan toevalsfluctuaties. Als het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie 

kleiner is dan 100 worden geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges. Voor 

regionale indeling geldt een minimum van 300 waarnemingen. Voor verschillen tussen de 

samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast met een 

wegingsfactor. Deze is gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke 

staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen en enquêtemaand. Omdat 

de enquête is voorgelegd aan een steekproef, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. 

Als het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 100 

worden geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges. De cijfers vanaf 2012 zijn niet 

vergelijkbaar met eerdere cijfers uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en het 

onderzoek Participatie en Milieu (P&M). Het nieuwe onderzoeksdesign (mixed-mode in plaats 

van volledig CAPI) en de aangepaste opbouw van de vragenlijst hebben geleid tot 

trendbreuken. Daarnaast zijn sommige vragen gereviseerd. Ook hierdoor kunnen trendbreuken 

zijn opgetreden. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1  

 Soort rinpersoon 
  

2  RINPERSOON  A9  

 rinpersoon 
  

3  Veldwerkperiode  F7  

 Veldwerkperiode 
  

4  InterviewDatum  A8  

 InterviewDatum/Enquetedatum 
  

5  Eindresultaat  F2  

 Eindresultaat [2014] 
  

6  Taaknr  F2  

 Taaknr 
  

7  Code_mode  F1  

 Waaneemmode 
  

8  relcode  A1  

 relcode 
  

9  Versie  A1  

 Versie vragenlijst 
  

10  stp_Postcode_num  F4  

 stp_Postcode_num 
  

11  stp_Gemeente_code  F4  

 stp_Gemeente_code 
  

12  stp_Geslacht  A1  

 Geslacht uit de steekproef 
  

13  stp_Burg_staat  F2  

 Burgerlijke staat uit de steekproef 
  

14  PLHH1  F2  

 Plaats huishouden 
  

15  M_V1  F1  

 Geslacht 
  

16  Lft1  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

17  BurgSt1  F1  

 Burgerlijke staat 
  

18  PLHH2  F2  

 Plaats huishouden 
  

19  M_V2  F1  

 Geslacht 
  

20  Lft2  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

21  BurgSt2  F1  

 Burgerlijke staat 
  

22  PLHH3  F2  

 Plaats huishouden 
  

23  M_V3  F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
 

 Geslacht 
  

24  Lft3  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

25  BurgSt3  F1  

 Burgerlijke staat 
  

26  PLHH4  F2  

 Plaats huishouden 
  

27  M_V4  F1  

 Geslacht 
  

28  Lft4  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

29  BurgSt4  F1  

 Burgerlijke staat 
  

30  PLHH5  F2  

 Plaats huishouden 
  

31  M_V5  F1  

 Geslacht 
  

32  Lft5  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

33  BurgSt5  F1  

 Burgerlijke staat 
  

34  PLHH6  F2  

 Plaats huishouden 
  

35  M_V6  F1  

 Geslacht 
  

36  Lft6  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

37  BurgSt6  F1  

 Burgerlijke staat 
  

38  PLHH7  F2  

 Plaats huishouden 
  

39  M_V7  F1  

 Geslacht 
  

40  Lft7  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

41  BurgSt7  F1  

 Burgerlijke staat 
  

42  PLHH8  F2  

 Plaats huishouden 
  

43  M_V8  F1  

 Geslacht 
  

44  Lft8  F3  

 Leeftijd in jaren 
  

45  BurgSt8  F1  

 Burgerlijke staat 
  

46  Afl_regelnr_OP  F1  

 Regelnr OP in hhbox 
  

47  Afl_lft_OP  F18  

 Leeftijd OP (hhbox) 
  

48  HHKern  F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
 

 samenstelling huishouden (hhbox) 
  

49  AantalPP  F2  

 Huishoudgrootte (hhbox) 
  

50  PartnerinHH  F1  

 

Afleiding of OP een partner heeft die zich in het huishouden 
bevindt. 

  

51  Partner  F1  

 Heeft u op dit moment een vaste relatie? 
  

52  GemCode  F4  

 Gemeentecode [355] [2019] 
  

53  Landsdl  F1  

 Landsdeel [4] [2019] 
  

54  Prov  F2  

 Provincie [12] [2019] 
  

55  StedGem  F1  

 Stedelijkheid [5] [2019] 
  

56  Corop  F2  

 Corop-gebied [40] [2019] 
  

57  SSB_VERDATUM  A8  

 Datum verrijking (=peilmoment) 
  

58  SSB_ETNGROEPKORT1  F1  

 Herkomstgroepering in 3 klassen 
  

59  SSB_ETNGROEP3  F2  

 Herkomstgroepering in 8 klassen 
  

60  SSB_GBAGENERATIE  F1  

 Generatie 
  

61  SSB_BURKLASSE4  F1  

 Burgerlijke staat op peilmoment in 4 klassen 
  

62  SSB_VBLDUURNEDJR  F3  

 Verblijfsduur in Nederland op peilmoment in jaren (999=onbekend) 
  

63  SSB_HUISHOUDNR  A12  

 Uniek identificatienummer huishouden op peilmoment 
  

64  SSB_PLHH  F2  

 Plaats van persoon in het huishouden op peilmoment 
  

65  SSB_TYPHH  F1  

 Type huishouden op peilmoment 
  

66  SSB_AANTALPERSHH  F4  

 Aantal personen in het huishouden op peilmoment 
  

67  SSB_AANTALKINDHH  F2  

 

Aantal personen met plaats (positie) in het huishouden  
thuiswonend kind  op peilmoment 

  

68  SSB_LFTJKND  F3  

 Leeftijd jongste kind op peilmoment (999=onbekend) 
  

69  SSB_LFTOKND  F3  

 Leeftijd oudste kind op peilmoment (999=onbekend) 
  

70  SSB_SOORTOBJECTNUMMER  A1  

 Soortobjectnummer van het adres van een persoon op peilmoment 
  

71  SSB_RINOBJECTNUMMER  A32  

 Adres-id van een persoon op peilmoment 
  

72  SSB_WOZWAARDEOBJECTBAG  F11 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
 

 

Woz-waarde (waardepeildatum 1 januari 2016) van het object in 
euros op peilmoment 

  

73  SSB_GWBCODEJJJJ  A8  

 Gemeente-wijk-buurtcode van de woning op peilmoment 
  

74  SSB_GEMJJJJ  F4  

 Gemeentecode op peilmoment 
  

75  SSB_LANDSDEEL  F1  

 Landsdeel van de woongemeente op peilmoment 
  

76  SSB_PROVINCIE  F2  

 Provincie van de woongemeente op peilmoment 
  

77  SSB_COROP  F2  

 Corop-gebied van de woongemeente op peilmoment 
  

78  SSB_G40  F1  

 G40 van de woongemeente op peilmoment 
  

79  SSB_G4  F1  

 G4 van de woongemeente op peilmoment 
  

80  SSB_GEMGROOTTE  F1  

 Gemeentegrootte in klassen van de woongemeente op peilmoment 
  

81  SSB_TYPEEIGENAAR  F1  

 Type eigenaar van woning op peilmoment 
  

82  SSB_TYPEEIGENDOM  F1  

 Eigendom van het verblijfsobject; huur, koop of onbekend 
  

83  SSB_STEDGEM  F1  

 Stedelijkheid van gemeente van de woongemeente op peilmoment 
  

84  SSB_STEDBUURT  F1  

 Stedelijkheid van de buurt van de woongemeente op peilmoment 
  

85  INPP100PPRIM  F3  

 

percentielgroepen persoonlijk primair inkomen van personen met 
primair inkomen in particuliere huishoudens 

  

86  INPP100PPERS  F3  

 

percentielgroepen persoonlijk inkomen van personen met inkomen 
in particuliere huishoudens 

  

87  INHP100HPRIM  F3  

 percentiel primair inkomen particuliere huishoudens 
  

88  INHP100HBEST  F3  

 percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere huishoudens 
  

89  INHP100HGEST  F3  

 

percentiegroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere 
huishoudens 

  

90  VEHP100HVERM  F3  

 percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens 
  

91  INHBBIHJ  F2  

 belangrijkste inkomensbron van het huishouden 
  

92  INHEHALGR  F1  

 

woningbezit particuliere huishoudens op 1 januari van het 
verslagjaar 

  

93  INPPOSHHK  F1  

 

positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de 
hoofdkostwinner 

  

94  INPSECJ  F2  

 sociaaleconomische categorie op jaarbasis 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

95  INPPINK  F1  

 indicator persoon met inkomen 
  

96  INHPOPIIV  F1  

 

populatieafbakening huishoudens integrale inkomens- en 
vermogensstatistiek 

  

97  OplHb_SOI3  A8  

 SOI-code 3-deling van hoogstbehaalde opleiding 
  

98  OplHb_SOI5  A8  

 SOI-code 5-deling van hoogstbehaalde opleiding 
  

99  OplHg_SOI3  A8  

 SOI-code 3-deling van hoogstgevolgde opleiding 
  

100  OplHg_SOI5  A8  

 SOI-code 5-deling van hoogstgevolgde opleiding 
  

101  CTO_OplHb  A5  

 CTO-code van het hoogstbehaalde opleidingsniveau 
  

102  CTO_OplHg  A5  

 CTO-code van het hoogstgevolgde opleidingsniveau 
  

103  CTO_ActueelO_Lang_hg_1  A5  

 

CTO-code van de actuele lange opleiding die op dit moment wordt 
gevolgd ([1]) of die de afgelopen 4 weken is gevolgd ([2]) 

  

104  CTO_ActueelO_Lang_hg_2  A5  

 

CTO-code van de actuele lange opleiding die op dit moment wordt 
gevolgd ([1]) of die de afgelopen 4 weken is gevolgd ([2]) 

  

105  Afl_peildatum  A8  

 peildatum (1e dag van de maand van de veldwerkperiode) 
  

106  Afl_stp_lft_OP_veldw  F3  

 

Leeftijd OP op peildatum, op basis van geboortedatum uit naw-blok 
(steekproef) 

  

107  Afl_gsl_OP  F1  

 Geslacht OP (huishoudbox) 
  

108  Afl_poshh_OP  F1  

 Positie in het huishouden van de OP (huishoudbox) 
  

109  Afl_burgst_OP  F1  

 Burgerlijke staat OP (huishoudbox) 
  

110  Afl_hhgr  F1  

 Aantal personen in het huishouden (huishoudbox) 
  

111  Afl_samhh  F1  

 Samenstelling van het huishouden (huishoudbox) 
  

112  Afl_aantkind  F1  

 Aantal kinderen in huishouden (huishoudbox) 
  

113  Afl_lftjkind  F3  

 Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (huishoudbox) 
  

114  Afl_lftokind  F3  

 Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (huishoudbox) 
  

115  Afl_hhkern  F1  

 Samenstelling van het huishouden (huishoudbox) 
  

116  Afl_stp_gsl_OP  F1  

 Geslacht OP (NAW/steekproef) 
  

117  Afl_stp_burgst_OP  F1  

 Burgerlijke staat OP (NAW/steekproef) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

118  Afl_stp_burgst_OP2  F1  

 Burgerlijke staat OP (NAW/steekproef) in 2 categorieën 
  

119  Afl_ssb_poshh_OP  F1  

 Plaats in het huishouden van de OP (volgens SSB) 
  

120  Afl_ssb_hhgr  F1  

 Aantal personen in het huishouden (SSB) 
  

121  Afl_ssb_hhgr5  F1  

 Aantal personen in het huishouden 
  

122  Afl_ssb_samhh  F1  

 Samenstelling van het huishouden (volgens SSB) 
  

123  Afl_ssb_aantkind  F1  

 Aantal kinderen in het huishouden (volgens SSB) 
  

124  Afl_ssb_lftjkind  F3  

 Leeftijd van jongste kind in het huishouden (volgens SSB) 
  

125  Afl_ssb_lftokind  F3  

 Leeftijd van oudste kind in het huishouden (volgens SSB) 
  

126  Afl_ssb_herk3  F1  

 herkomst in drie categoriën (volgens SSB) 
  

127  Afl_provplus  F2  

 Provincie met vier grote steden apart 
  

128  Afl_bestinkh4  F1  

 Indeling van het besteedbaar inkomen in kwartielen 
  

129  Afl_gestinkh4  F1  

 Indeling van het gestandaardiseerd inkomen in kwartielen 
  

130  Afl_Vrijw1jt  F1  

 Vrijwilligerswerk gedaan in afgelopen 12 maanden 
  

131  Afl_Werken  F1  

 Persoon is werkzaam of niet 
  

132  Afl_UrenWerk  F2  

 Totaal aantal uren werkzaam (0…95 uur) 
  

133  Afl_stp_lft3  F2  

 

Leeftijd van OP op de eerste dag van de veldwerkperiode, op basis 
van geboortedatum uit naw-blok (steekproef), ingedeeld in 3 
categorieën 

  

134  Afl_stp_lft7  F2  

 

Leeftijd van OP op de eerste dag van de veldwerkperiode, op basis 
van geboortedatum uit naw-blok (steekproef), ingedeeld in 7 
categorieën 

  

135  Afl_stp_lft14  F2  

 

Leeftijd van OP op de eerste dag van de veldwerkperiode, op basis 
van geboortedatum uit naw-blok (steekproef), ingedeeld in 14 
categorieen 

  

136  Afl_BMI  F9.5  

 Body Mass Index (BMI) 
  

137  Afl_BMIklassen  F1  

 Klasse-indeling van Body Mass Index (BMI) 
  

138  Afl_Geluk  F1  

 Al dan niet gelukkig zijn, indikking 
  

139  Afl_Onveilig  F1  

 Onveiligheidsgevoelens, indikking 
  

140  Afl_TevrBuurt  F1 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
 

 Al dan niet tevreden zijn met de woonbuurt, indikking 
  

141  Afl_Tevreden  F1  

 Al dan niet tevreden zijn, indikking 
  

142  Afl_TevrFinancien  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met de financiële situatie, indikking 
  

143  Afl_TevrGewicht  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met gewicht, indikking 
  

144  Afl_TevrLichGezo  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met de lichamelijke gezondheid, indikking 
  

145  Afl_TevrOpleiding  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met opleidingskansen, indikking 
  

146  Afl_TevrPartner  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met de relatie met de partner, indikking 
  

147  Afl_TevrPsychGezo  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met de psychische gezondheid, indikking 
  

148  Afl_TevrReistijd  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met de reistijd naar het werk, indikking 
  

149  Afl_TevrSocLeven  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met het sociale leven, indikking 
  

150  Afl_TevrTijd  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met de hoeveelheid vrije tijd, indikking 
  

151  Afl_TevrWerkBezigheden  F1  

 

Al dan niet tevreden zijn met het werk of dagelijkse bezigheden, 
indikking 

  

152  Afl_TevrWoning  F1  

 Al dan niet tevreden zijn met de woning, indikking 
  

153  Afl_ZorgenBaanverlies  F1  

 Zorgen over verlies baan, indikking 
  

154  Afl_ZorgenFinToekomst  F1  

 Zorgen maken over financiële toekomst, indikking 
  

155  Afl_Ambtenar  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in ambtenaren, indikking 
  

156  Afl_Politici  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in politici, indikking 
  

157  Afl_Banken  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in banken, indikking 
  

158  Afl_Bedrijven  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in grote bedrijven, indikking 
  

159  Afl_EU  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in de EU, indikking 
  

160  Afl_Kerken  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in Kerken, indikking 
  

161  Afl_Leger  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in het leger, indikking 
  

162  Afl_Pers  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in de pers, indikking 
  

163  Afl_Politie  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in de politie, indikking 
  

164  Afl_Rechter  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in rechters, indikking 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

165  Afl_TwKamer  F1  

 Al dan niet vertrouwen hebben in de Tweede Kamer, indikking 
  

166  Afl_Gelovig  F1  

 Denominatie van de respondent 
  

167  Afl_Kerkbez  F1  

 Frequentie bezoek godsdienstige bijeenkomst 
  

168  Afl_PolitiekActief  F1  

 In de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een politieke actie 
  

169  Afl_Partner  F1  

 Al dan niet hebben van een partner 
  

170  Afl_Opleiding3HB  F1  

 Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën 
  

171  Afl_Opleiding3HG  F1  

 Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën 
  

172  Afl_Opleiding5HB  F1  

 Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen 
  

173  Afl_Opleiding5HG  F1  

 Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen 
  

174  Afl_OpleidingHB  A3  

 Hoogst behaalde opleidingsniveau, uitgebreide indeling 
  

175  Afl_OpleidingHG  A3  

 Hoogst gevolgde opleidingsniveau, uitgebreide indeling 
  

176  Afl_respons  F1  

 Respons voor weging 
  

177  Startgewicht  F18.12  

 Startgewicht weging 
  

178  Correctiegewicht  F18.12  

 Correctiegewicht weging 
  

179  Analysegewicht  F18.12  

 Genormaliseerd eindgewicht weging voor analyse 
  

180  Eindgewicht  F18.12  

 Eindgewicht weging 
  

181  BetWerk  F1  

 

Heeft [u/hij/zij] op dit moment betaald werk. Ook 1 uur per week of 
een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk? 

  

182  Zelfstan  F1  

 [Bent u/Is hij/Is zij] werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk? 
  

183  Meewerk  F1  

 

Of in een bedrijf of praktijk van [uw/zijn/haar] partner of een 
familielid? 

  

184  BetWrkNu  F1  

 *Afleiding of OP betaald werk heeft of niet 
  

185  EenMeerW  F1  

 

Hebben [uw/zijn/haar] betaalde werkzaamheden betrekking op één 
werkkring, of op meer dan één. Ook werkkringen met een klein 
aantal uren tellen mee? 

  

186  UrTot  F2  

 

Hoeveel uren werkt [u/hij/zij] in totaal gemiddeld per week, 
overuren en onbetaalde uren niet meegerekend? 

  

187  UrSchat  F1 
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 Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer. Is dat: -> 
  

188  AFL_UrTot  F1  

 Afleiding arbeidsuren 
  

189  WrkNemer  F1  

 

(De volgende vragen gaan over de werkkring waar [u/hij/zij] de 
meeste uren werkt.) Werkt [u/hij/zij] daar als werknemer? 

  

190  BedrPrak  F1  

 

[Bent u/Is hij/Is zij] dan werkzaam in [uw/zijn/haar] eigen bedrijf of 
praktijk, van [uw/zijn/haar] partner of van uw ouders of 
schoonouders? 

  

191  Gelovig  F2  

 

Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering 
rekent u zichzelf? 

  

192  KerkBez  F1  

 

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

  

193  GelovigA  F1  

 

Rekent u zich tot een van onderstaande/de volgende godsdienstige 
of levensbeschouwelijke groepen? 

  

194  Christen  F2  

 Om welke christelijke kerk of groep gaat het dan? 
  

195  ChristenAnders  A100  

 Welke andere christelijke kerk of groep is dat dan? 
  

196  GelovigAnders  A100  

 

Tot welke andere godsdienstige of levensbeschouwelijke groep 
rekent u zichzelf dan? 

  

197  ReliKerk  F1  

 

Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de 
[kerk/moskee/synagoge/kerk of een ander gebedshuis]? 

  

198  ReliSamen  F1  

 

Hoe vaak komt u daarnaast met andere gelovigen bij elkaar om het 
geloof te delen? Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het bestuderen van 
[de Bijbel/de Koran/de Thora/heilige geschriften] of het vieren van 
religieuze feesten. 

  

199  MeningGod  F1  

 

Welke van de volgende uitspraken komt het meest overeen met uw 
mening over God? 

  

200  Atheist  F1  

 Ziet u zichzelf als atheïst? 
  

201  GelovigC  F2  

 

De volgende vragen gaan over geloof en religie. Rekent u zichzelf 
tot: 

  

202  Christen2  F2  

 Om welke Christelijke kerk of groep gaat het dan? 
  

203  ChristenAnders2  A100  

 STELVAST : Welke andere Christelijke kerk of groep is dat dan? 
  

204  GelovigAnders2  A100  

 Wat is dan uw geloof of religie? 
  

205  ReliKerk2  F1  

 

Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, moskee, synagoge 
of een ander gebedshuis? 

  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie SOCSAMWELZIJN 2019      16 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

206  ReliSamen2  F1  

 

Hoe vaak komt u daarnaast met andere gelovigen bij elkaar om het 
geloof te delen? Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het bestuderen van 
de Bijbel, de Koran, de Thora, of andere heilige geschriften of het 
vieren van religieuze feesten. 

  

207  MeningGod1  F1  

 

Welke van de volgende uitspraken komt het meest overeen met uw 
mening over God? 

  

208  Atheist2  F1  

 Ziet u zichzelf als atheïst? 
  

209  Geluk  F2  

 

 Mate waarin u zich een gelukkig mens vindt op een schaal van 1 
tot en met 10? 

  

210  TevrLeef  F2  

 

Mate waarin u tevreden bent met het leven dat u nu leidt op een 
schaal van 1 tot en met 10? 

  

211  TevrOpl  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu 
toe heeft gehad op een schaal van 1 tot en met 10? 

  

212  TevrWerkDag  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met uw werk/uw dagelijkse 
bezigheden op een schaal van 1 tot en met 10? 

  

213  TevrReistijd  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk 
op een schaal van 1 tot en met 10? 

  

214  TevrFin  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met de financiële situatie van uw 
huishouden op een schaal van 1 tot en met 10? 

  

215  FinToek  F2  

 

 Hoe vaak maakt u zich zorgen over uw financiële toekomst op een 
schaal van 1 tot en met 10? 

  

216  BaanVerl  F2  

 

 Hoe vaak maakt u zich zorgen om geen werk of opdrachten meer 
te krijgen op een schaal van 1 tot en met 10? 

  

217  Veilig  F2  

  Hoe vaak voelt u zich onveilig op een schaal van 1 tot en met 10? 
  

218  TevrLich  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid op 
een schaal van 1 tot en met 10? 

  

219  TevrPsych  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met uw psychische gezondheid op 
een schaal van 1 tot en met 10? 

  

220  TevrVrijeTijd  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u 
heeft op een schaal van 1 tot en met 10? 

  

221  TevrPartner  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met de relatie met uw partner op een 
schaal van 1 tot en met 10? 

  

222  TevrSocLeven  F2 
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 Mate waarin u tevreden bent met uw sociale leven op een schaal 
van 1 tot en met 10? 

  

223  TevrWoning  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met uw woning op een schaal van 1 
tot en met 10? 

  

224  TevrOmgeving  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met de buurt waarin u woont op een 
schaal van 1 tot en met 10? 

  

225  Zinvol  F1  

 

In hoeverre vindt u de dingen die u doet in uw leven zinvol? Vindt u 
dat: -> 

  

226  FamCont  F1  

 

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

  

227  VrieCont  F1  

 

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

  

228  BuurCont  F1  

  Hoe vaak heeft u contact met buren? 
  

229  JeugdWrk  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan in het jeugd- en buurthuiswerk of als leider van scouting 

  

230  AantOrgJeugd  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van jeugd- en 
buurthuiswerk of scouting 

  

231  School  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan op school , zoals bijvoorbeeld hulp op school, de 
oudercommissie, schoolbestuur, werken in bibliotheek of als 
leesouder 

  

232  AantOrgSchool  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van 
activiteiten rond school 

  

233  Verzorg  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan in de verzorging of verpleging , zoals bijvoorbeeld 
bejaardenzorg, kinderopvang, kruiswerk, zieken bezoeken, 
collecteren voor gezondheidsorganisaties, welfarewerk in het 
ziekenhuis of as 

  

234  AantOrgZorg  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van 
verzorging 

  

235  SportAct  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan voor een sportvereniging , in het bestuur of bijvoorbeeld 
werken in een kantine, organisatie, trainen of zaalbeheer 

  

236  AantOrgSport  F1  

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van sport 
  

237  CultuurV  F1 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan voor culturele verenigingen , zoals bijvoorbeeld een 
muziek- of toneelvereniging of een tekenclub 

  

238  AantOrgcult  F1  

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van cultuur 
  

239  HobbyAct  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan voor hobby- of gezelligheidsverenigingen 

  

240  AantOrgHobby  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van hobby of 
gezelligheid 

  

241  KerkMosk  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan voor de kerk, moskee of een levensbeschouwelijke 
groepering , zoals bijvoorbeeld de kerkenraad, parochieraad, 
moskeevereniging, huisbezoek, of het rondbrengen van blaadjes 

  

242  AantOrgKerk  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van kerk, 
moskee of levensbeschouwing 

  

243  ArbeidsO  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan voor de vakbond of een bedrijfsorganisatie , zoals 
bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging 

  

244  AantOrgVakb  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van vakbond 
of bedrijfsorganisatie 

  

245  PartyAct  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan voor een politieke partij of actiegroep 

  

246  AantOrgPol  F1  

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van politiek 
  

247  HulpVerl  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan op het gebied van sociale hulpverlening, rechtshulp, 
reclassering of slachtofferhulp 

  

248  AantOrgHulpv  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van sociale 
hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp 

  

249  WoonOmst  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan op het gebied van wonen, woonomstandigheden of 
huurdersbelangen 

  

250  AantOrgWonen  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van wonen, 
woonomstandigheden of huurdersbelangen 

  

251  Buurt  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk 
gedaan ten behoeve van de wijk of de buurt 

  

252  AantOrgBuurt  F1  

 

Was dat voor één of meer organisaties gericht op de wijk of de 
buurt 
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253  AndereOrg  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden nog activiteiten of 
vrijwilligerswerk gedaan voor organisaties op een ander gebied 

  

254  AantOrgAnders  F1  

 Was dat voor één of meer organisaties 
  

255  Motievenintro  A1  

 

Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan doen? Is dat: -> ENQ : 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

  

256  MotievenAnder  F1  

 -> Omdat u het fijn vond om iets voor een ander te doen 
  

257  MotievenLeuk  F1  

 -> Omdat u het zelf leuk vond om te doen 
  

258  MotievenZinvol  F1  

 -> Omdat u het een zinvolle tijdbesteding vond 
  

259  MotievenPlicht  F1  

 -> Omdat u het uw plicht vond 
  

260  MotievenSocCont  F1  

 -> Vanwege de sociale contacten 
  

261  MotievenVaardig  F1  

 -> Om nieuwe dingen te leren 
  

262  MotievenBaanKans  F1  

 -> Om de kans op een baan te vergroten 
  

263  MotievenAndrs  F1  

 -> Andere reden 
  

264  MotievenGeenDeze  F1  

 -> Geen van deze 
  

265  Motieven_And  A140  

 Welke andere reden is dat? 
  

266  Belangrijkheidintro  A1  

 

Wat vindt u belangrijk dat de vereniging of organisatie waarvoor u 
vrijwilligerswerk doet voor u regelt? ENQ : Meerdere antwoorden 
mogelijk. 

  

267  BelangrijkheidOrgan  F1  

 -> Dat er een goede organisatie van het vrijwilligerswerk is 
  

268  BelangrijkheidBeleid  F1  

 

-> Dat er een duidelijk beleid is voor vrijwilligerswerk in de 
vereniging of organisatie 

  

269  BelangrijkheidScholing  F1  

 -> Dat er scholing is voor vrijwilligers 
  

270  BelangrijkheidVergoed  F1  

 -> Dat er een financiële vergoeding is 
  

271  BelangrijkheidAttentie  F1  

 

-> Dat een cadeau of attentie als blijk van waardering wordt 
gegeven 

  

272  BelangrijkheidBedank  F1  

 

-> Dat een compliment wordt gegeven of een bedankje wordt 
uitgesproken voor het werk dat is gedaan 

  

273  BelangrijkheidFeest  F1  

 -> Dat een jaarlijks uitje of feestavond wordt georganiseerd 
  

274  BelangrijkheidAndrs  F1 
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 -> Anders 
  

275  Belang_And  A140  

 Wat vindt u dan (nog) belangrijk? 
  

276  IntroVergoeding_TP  F1  

 

Een vereniging of organisatie kan ervoor kiezen om een vrijwilliger 
een vergoeding te geven. Dit kan een vergoeding  in natura  zijn, 
bijvoorbeeld een maaltijd, een kleine attentie of een cadeau. Het 
kan ook een financiële vergoeding zijn op basis van wer 

  

277  Vergoedingintro  A1  

 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een vergoeding gekregen 
voor het vrijwilligerswerk dat u doet? Wat zou u zeggen: -> ENQ : 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

  

278  VergoedingNatura  F1  

 -> Ik kreeg een vergoeding in natura 
  

279  VergoedingOnkosten  F1  

 

-> Ik kreeg een financiële vergoeding, voor de kosten die ik 
werkelijk gemaakt heb 

  

280  VergoedingVergoed  F1  

 

-> Ik kreeg een financiële vergoeding (incidenteel of een vast 
bedrag per maand of jaar) 

  

281  VergoedingGift  F1  

 

-> Ik kreeg een financiële vergoeding, maar deze heb ik als gift bij 
de vereniging / organisatie gelaten 

  

282  VergoedingGeen  F1  

 -> Ik kreeg geen vergoeding 
  

283  VergoedOnkosten  F1  

 

Wat was de financiële vergoeding @Avoor de kosten die u 
werkelijk gemaakt heeft? 

  

284  VergoedWaarde  F1  

 

Wat was ongeveer de totale waarde van de vergoedingen die u de 
afgelopen 12 maanden heeft ontvangen en/of bij de vereniging of 
organisatie heeft gelaten? ENQ : Tel de vergoeding voor werkelijk 
gemaakte kosten niet mee. 

  

285  VergoedMaand  F1  

 

Hoeveel maanden ontving u de maximale vrijwilligersvergoeding 
van 170 euro per maand? 

  

286  InfoHulp  F1  

 

U kunt in uw vrije tijd ook buiten organisaties om onbetaalde hulp 
geven aan anderen buiten uw eigen huishouden, zoals aan zieken, 
buren, familie, vrienden en bekenden. Heeft u in de afgelopen vier 
weken dergelijke hulp gegeven? 

  

287  LidPol  F1  

 Bent u lid van een politieke partij of organisatie? 
  

288  LidWerkgOrg  F1  

 

 Bent u lid van een werkgeversvereniging, 
middenstandsorganisatie of beroepsvereniging? 

  

289  LidVakbond  F1  

  Bent u lid van een vakbond? 
  

290  LidConsum  F1  

 

 Bent u lid van een consumentenorganisatie, zoals de ANWB, de 
Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis? 
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291  LidPatient  F1  

  Bent u lid van een patiëntenvereniging? 
  

292  LidMilieu  F1  

 

 Bent u lid van een organisatie op het gebied van natuur en milieu, 
zoals Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten 
of de vogelbescherming? 

  

293  LidSport  F1  

  Bent u lid van een sportvereniging? 
  

294  LidCult  F1  

  Bent u lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging? 
  

295  LidHobby  F1  

 

 Bent u lid van een hobbyvereniging, bijvoorbeeld een auto-, 
handwerk- of computerclub? 

  

296  LidJeugd  F1  

 

 Bent u lid van een jeugd- of jongerenorganisatie, zoals de 
scouting? 

  

297  LidGezel  F1  

 

 Bent u lid van een gezelligheidsvereniging, bijvoorbeeld een 
personeelsvereniging, carnavalsvereniging of studentenvereniging 

  

298  VerenAnd  F1  

  Bent u lid van een andere vereniging dan de zojuist genoemde? 
  

299  Verenig  F1  

 

Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Hoe 
vaak neemt u deel aan activiteiten van één of meer verenigingen. 

  

300  Vakantie  F1  

  Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest: 
  

301  PolInter  F1  

 In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen: 
  

302  TK17  F1  

 

De laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gehouden op 
15 maart 2017. Heeft u toen gestemd? 

  

303  WelkPart17  F2  

 Op welke partij heeft u gestemd? 
  

304  WelkPart17_Andrs  A140  

 Welke partij was dit? 
  

305  Media  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 5 jaar: De radio, televisie of krant 
ingeschakeld? 

  

306  Politiek  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Een politieke partij of organisatie 
ingeschakeld? 

  

307  Hoorz  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een door de 
overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting of 
discussiebijeenkomst? 

  

308  Ambten  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Contact opgenomen met een 
politicus of ambtenaar? 

  

309  ActieGr  F1  

 Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een actiegroep? 
  

310  Demonstr  F1 
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Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een protestactie, 
protestmars of demonstratie? 

  

311  Petitie  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een 
handtekeningenactie? 

  

312  Internt  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Via internet, e-mail of SMS 
meegedaan aan een politieke discussie of actie? 

  

313  Anders  F1  

 

Heeft u in de afgelopen 5 jaar: iets anders gedaan om iets politiek 
aan de orde te stellen? 

  

314  IntrVertr  F1  

 

Dan nu enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties 
en hun functioneren. Wilt u voor elk van de volgende instellingen 
aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft? ENQ: Toets <1> om 
verder te gaan 

  

315  Kerken  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in kerken? 
  

316  Leger  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in het leger? 
  

317  Rechter  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in rechters? 
  

318  Pers  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in de pers? 
  

319  Politie  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in de politie? 
  

320  TwKamer  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in de Tweede Kamer? 
  

321  Ambtenar  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in ambtenaren? 
  

322  Politici  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in politici? 
  

323  Banken  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in banken? 
  

324  Bedryven  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in grote bedrijven? 
  

325  EU  F1  

 Hoeveel vertrouwen heeft u in de Europese Unie? 
  

326  AlgVertr  F1  

 

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

  

327  AlgGezo  F1  

  Hoe is over het algemeen uw gezondheid? 
  

328  Roken  F1  

  Rookt u? 
  

329  Drinken  F1  

  Drinkt u wel eens alcoholhoudende dranken? 
  

330  Meer6  F1  

 

 Heeft u het laatste half jaar wel eens 6 of meer glazen 
alcoholhoudende drank op één dag gedronken? 

  

331  HoeVaak6  F1 
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 Hoe vaak dronk u het afgelopen half jaar 6 of meer glazen 
alcoholhoudende drank op één dag? 

  

332  Lengte  F3  

 

 Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder 
schoenen. 

  

333  Gewicht  F3  

 

 Hoeveel kilo weegt u? Het gaat om het gewicht in kilo s, zonder 
kleren. Indien OP zwanger is, gewicht van voor de zwangerschap 
invullen. 

  

334  TevrGew  F2  

 

 Mate waarin u tevreden bent met uw gewicht op een schaal van 1 
tot en met 10? 

  

335  SportVaak  F1  

 

 Hoe vaak sport u gemiddeld? Denksporten zoals schaken, 
dammen en kaarten moet u niet meetellen. 

  

336  Scren0SCP  F1  

 Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? 
  

337  Scren1SCP  F1  

 

 In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid 
beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen? 

  

338  Scren2SCP  F1  

 

 Sommige mensen hebben moeite met het uitvoeren van bepaalde 
handelingen, bijvoorbeeld de trap op- en aflopen. Kunt u dit: 

  

339  AFL_MatBelem  F1  

 

Mate van belemmerd zijn in activiteiten als gevolg van 
gezondheidsproblemen/ouderdom (tbv zorgenquete SCP) 

  

340  EenzLeegte  F1  

 

Dan gaan we nu wat dieper in op uw sociale contacten. Wilt u van 
elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, 
zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is? Ik ervaar een leegte 
om me heen. Zou u zeggen: -> 

  

341  EenzTerugvallen  F1  

 

Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen. Zou u zeggen: -> 

  

342  EenzVertrouwen  F1  

 Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen. 
  

343  EenzVerbonden  F1  

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

344  EenzMissen  F1  

 Ik mis mensen om me heen. 
  

345  EenzSteek  F1  

 Vaak voel ik me in de steek gelaten. 
  

346  IntroMD_TP  F1  

 

We willen u nu een aantal vragen stellen over de maatschappelijke 
diensttijd. De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren tussen 15 
en 25 jaar oud de kans om een bijdrage te leveren aan de 
samenleving door zich in te zetten voor andere mensen en goede d 

  

347  MtDienst  F1  

 Heeft u gehoord van de maatschappelijke diensttijd? 
  

348  MeeDoen  F1 
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 Zou u mee willen doen met de maatschappelijke diensttijd? 
  

349  MtDienstVriend  F1  

 

Hoe zou u het vinden als een vriend of kennis mee zou doen aan 
de maatschappelijke diensttijd? 

  

350  MtDienstBijd  F1  

 

Wat vindt u ervan dat jongeren via de maatschappelijke diensttijd 
meer kansen krijgen om bij te dragen aan maatschappelijke 
projecten? 

  

351  CM_taal  A25  

 

De volgende vragen gaan over de talen of dialecten die u in het 
dagelijks leven spreekt of gebruikt. Welke taal of welk dialect wordt 
bij u thuis het meest gesproken? Indien de taal niet in de lijst 
voorkomt, vul dan  anders  in. 

  

352  CM_code  A3  

 *Code Taal 
  

353  TaalAnders  A90  

 Welke taal of welk dialect is het dan? 
  

354  TalenWaarintro  A1  

 

Waar spreekt u deze taal of dit dialect nog meer? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 

  

355  TalenWaarWerk  F1  

 -> Op het werk of op school 
  

356  TalenWaarInstant  F1  

 

-> Bij officiële instanties, zoals het gemeentehuis of in het 
ziekenhuis 

  

357  TalenWaarWinkels  F1  

 -> In winkels of de horeca 
  

358  TalenWaarDorpStad  F1  

 -> In het dorp of de stad waar u woont 
  

359  TalenWaarBuurVriend  F1  

 -> Met buren of vrienden 
  

360  IntroTaal_TP  F1  

 

Welke talen of dialecten gebruikt u in berichten op sociale media? 
Denk aan Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, 
Youtube, Google+, Pinterest of Swarm. U kunt maximaal vier 
verschillende talen of dialecten invullen. Toets <1> om verder te 
gaan 

  

361  CM_taal2  A25  

 

Taal/Dialect <INDEX> Indien de taal niet in de lijst voorkomt, vul 
dan  anders  in. Indien OP geen gebruik maakt van sociale media, 
vul dan  niet van toepassing  in. 

  

362  CM_code2  A3  

 *Code Taal 
  

363  CM_taal3  A25  

 

Taal/Dialect <INDEX> Indien de taal niet in de lijst voorkomt, vul 
dan  anders  in. Indien OP geen gebruik maakt van sociale media, 
vul dan  niet van toepassing  in. 

  

364  CM_code3  A3  

 *Code Taal 
  

365  CM_taal4  A25 
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Taal/Dialect <INDEX> Indien de taal niet in de lijst voorkomt, vul 
dan  anders  in. Indien OP geen gebruik maakt van sociale media, 
vul dan  niet van toepassing  in. 

  

366  CM_code4  A3  

 *Code Taal 
  

367  CM_taal5  A25  

 

Taal/Dialect <INDEX> Indien de taal niet in de lijst voorkomt, vul 
dan  anders  in. Indien OP geen gebruik maakt van sociale media, 
vul dan  niet van toepassing  in. 

  

368  CM_code5  A3  

 *Code Taal 
  

369  Werving  F1  

 

Dit waren de vragen voor dit onderzoek. De mogelijkheid bestaat 
dat wij u in de toekomst nog eens willen benaderen voor een 
vergelijkbaar onderzoek.Zou u dat goed vinden? 

  

370  PeilAf  F1  

 Dit waren alle vragen, bedankt voor uw medewerking. 
  

371  PWI  F8.2  

 Persoonlijke Welzijnsindex, score 1-10 
  

372  PWI_klassen  F8.2  

 Persoonlijke Welzijnsindex, indikking 
  

373  PWI_uitgebreid  F8.2  

 Persoonlijke Welzijnsindex, score 8-80 
  

 

Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RINPERSOON 

Definitie  

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

nummer. 

Overige variabelen 

Voor de overige variabelen zie socsam2019waardenvariabelen.xls 

 


