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Microdata Services
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.”
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):
SOCSAMWELZIJN2020V1.

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.
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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”.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen
alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

De volgende bijlagen zij beschikbaar in de beveiligde microdata omgeving:



SocialeSamenhang2020_Omni_v1.4-zwart;
VisioSAM2020_v1.4-zwart.
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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 (CAWIComputer 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 en inkomen. 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. De cijfers vanaf 2012 zijn niet vergelijkbaar met eerdere
cijfers over dezelfde onderwerpen 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.
In de statistiekjaren 2020 werd de waarneming voor de enquête Sociale samenhang en welzijn
verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was het niet mogelijk om aan huis
interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet en telefoon respons binnen. Om
hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de enquête sociale samenhang en welzijn
aangepast. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het
wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers zo goed mogelijk
vergelijkbaar gemaakt met die van eerdere jaren.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Variabele en omschrijving

Form.

RINPERSOONS
Soort rinpersoon
RINPERSOON
rinpersoon
Veldwerkperiode
Veldwerkperiode
InterviewDatum
InterviewDatum/Enquetedatum
Eindresultaat
Eindresultaat [2014]
Taaknr
Taaknr
Code_mode
Waarneemmode
relcode
relcode
Versie
Versie vragenlijst
stp_Postcode_num
stp_Postcode_num
stp_Gemeente_code
stp_Gemeente_code
stp_Geslacht
Geslacht uit de steekproef
stp_Burg_staat
Burgerlijke staat uit de steekproef
PLHH1
Plaats huishouden
M_V1
Geslacht
Lft1
Leeftijd in jaren
BurgSt1
Burgerlijke staat
PLHH2
Plaats huishouden
M_V2
Geslacht
Lft2
Leeftijd in jaren
BurgSt2
Burgerlijke staat
PLHH3
Plaats huishouden

A1
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F2
F1
A1
A1
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F4
A1
F2
F2
F1
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F1
F2
F1
F3
F1
F2
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Nr
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Variabele en omschrijving

Form.

M_V3
Geslacht
Lft3
Leeftijd in jaren
BurgSt3
Burgerlijke staat
PLHH4
Plaats huishouden
M_V4
Geslacht
Lft4
Leeftijd in jaren
BurgSt4
Burgerlijke staat
PLHH5
Plaats huishouden
M_V5
Geslacht
Lft5
Leeftijd in jaren
BurgSt5
Burgerlijke staat
PLHH6
Plaats huishouden
M_V6
Geslacht
Lft6
Leeftijd in jaren
BurgSt6
Burgerlijke staat
PLHH7
Plaats huishouden
M_V7
Geslacht
Lft7
Leeftijd in jaren
BurgSt7
Burgerlijke staat
PLHH8
Plaats huishouden
M_V8
Geslacht
Lft8
Leeftijd in jaren
BurgSt8
Burgerlijke staat
Afl_regelnr_OP
Regelnr OP in hhbox
Afl_lft_OP
Leeftijd OP (hhbox)

F1
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F1
F2
F1
F3
F1
F2
F1
F3
F1
F2
F1
F3
F1
F2
F1
F3
F1
F2
F1
F3
F1
F1
F18
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Nr
48
49
50

51
52

53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

Variabele en omschrijving

Form.

HHKern
samenstelling huishouden (hhbox)
AantalPP
Huishoudgrootte (hhbox)
PartnerinHH
Afleiding of OP een partner heeft die zich in het huishouden
bevindt.
Partner
Heeft u op dit moment een vaste relatie?
AFL_GeenInwKindHHBox
Uit de huishoudbox blijkt dat OP zeker geen thuiswonende
kinderen heeft
KindUitw
U heeft eerder aangegeven dat er geen kinderen in uw
huishouden wonen. Heeft u wel uitwonende kinderen? Stief-,
pleeg- en adoptiekinderen moet u ook meerekenen.

F1

GemCode
Gemeentecode [355] [2020]
Landsdl
Landsdeel [4] [2020]
Prov
Provincie [12] [2020]
StedGem
Stedelijkheid [5] [2020]
Corop
Corop-gebied [40] [2020]
SSB_VERDATUM
Datum verrijking (=peilmoment)
SSB_ETNGROEPKORT1
Herkomstgroepering in 3 klassen
SSB_ETNGROEP3
Herkomstgroepering in 8 klassen
SSB_GBAGENERATIE
Generatie
SSB_BURKLASSE4
Burgerlijke staat op peilmoment in 4 klassen
SSB_VBLDUURNEDJR
Verblijfsduur in Nederland op peilmoment in jaren
(999=onbekend)
SSB_HUISHOUDNR
Uniek identificatienummer huishouden op peilmoment
SSB_PLHH
Plaats van persoon in het huishouden op peilmoment
SSB_TYPHH
Type huishouden op peilmoment
SSB_AANTALPERSHH
Aantal personen in het huishouden op peilmoment
SSB_AANTALKINDHH
Aantal personen met plaats (positie) in het huishouden
thuiswonend kind op peilmoment

F4
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F1
F1
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F4
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Nr
70
71
72

73
74

75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85

86
87

88

89
90
91

Variabele en omschrijving

Form.

SSB_LFTJKND
Leeftijd jongste kind op peilmoment (999=onbekend)
SSB_LFTOKND
Leeftijd oudste kind op peilmoment (999=onbekend)
SSB_SOORTOBJECTNUMMER
Soortobjectnummer van het adres van een persoon op
peilmoment
SSB_RINOBJECTNUMMER
Adres-id van een persoon op peilmoment
SSB_WOZWAARDEOBJECTBAG
Woz-waarde (waardepeildatum 1 januari 2016) van het object in
euros op peilmoment
SSB_GWBCODEJJJJ
Gemeente-wijk-buurtcode van de woning op peilmoment
SSB_GEMJJJJ
Gemeentecode op peilmoment
SSB_LANDSDEEL
Landsdeel van de woongemeente op peilmoment
SSB_PROVINCIE
Provincie van de woongemeente op peilmoment
SSB_COROP
Corop-gebied van de woongemeente op peilmoment
SSB_G40
G40 van de woongemeente op peilmoment
SSB_G4
G4 van de woongemeente op peilmoment
SSB_GEMGROOTTE
Gemeentegrootte in klassen van de woongemeente op
peilmoment
SSB_TYPEEIGENAAR
Type eigenaar van woning op peilmoment
SSB_TYPEEIGENDOM
Eigendom van het verblijfsobject; huur, koop of onbekend
SSB_STEDGEM
Stedelijkheid van gemeente van de woongemeente op
peilmoment
SSB_STEDBUURT
Stedelijkheid van de buurt van de woongemeente op peilmoment
INPP100PPRIM
percentielgroepen persoonlijk primair inkomen van personen met
primair inkomen in particuliere huishoudens
INPP100PPERS
percentielgroepen persoonlijk inkomen van personen met
inkomen in particuliere huishoudens
INHP100HPRIM
percentiel primair inkomen particuliere huishoudens
INHP100HBEST
percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere huishoudens
INHP100HGEST
percentiegroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere
huishoudens

F3
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A8
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F1
F2
F2
F1
F1
F1
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F1
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F3
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Nr
92
93
94

95

96
97
98

99
100
101
102
103
104
105

106

107
108

109
110
111
112
113

Variabele en omschrijving

Form.

VEHP100HVERM
percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens
INHBBIHJ
belangrijkste inkomensbron van het huishouden
INHEHALGR
woningbezit particuliere huishoudens op 1 januari van het
verslagjaar
INPPOSHHK
positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de
hoofdkostwinner
INPSECJ
sociaaleconomische categorie op jaarbasis
INPPINK
indicator persoon met inkomen
INHPOPIIV
populatieafbakening huishoudens integrale inkomens- en
vermogensstatistiek
OplHb_SOI3
SOI-code 3-deling van hoogstbehaalde opleiding
OplHb_SOI5
SOI-code 5-deling van hoogstbehaalde opleiding
OplHg_SOI3
SOI-code 3-deling van hoogstgevolgde opleiding
OplHg_SOI5
SOI-code 5-deling van hoogstgevolgde opleiding
CTO_OplHb
CTO-code van het hoogstbehaalde opleidingsniveau
CTO_OplHg
CTO-code van het hoogstgevolgde opleidingsniveau
CTO_ActueelO_Lang_hg_1
CTO-code van de actuele lange opleiding die op dit moment wordt
gevolgd ([1]) of die de afgelopen 4 weken is gevolgd ([2])
CTO_ActueelO_Lang_hg_2
CTO-code van de actuele lange opleiding die op dit moment wordt
gevolgd ([1]) of die de afgelopen 4 weken is gevolgd ([2])
Afl_peildatum
peildatum (1e dag van de maand van de veldwerkperiode)
Afl_stp_lft_OP_veldw
Leeftijd OP op peildatum, op basis van geboortedatum uit nawblok (steekproef)
Afl_gsl_OP
Geslacht OP (huishoudbox)
Afl_poshh_OP
Positie in het huishouden van de OP (huishoudbox)
Afl_burgst_OP
Burgerlijke staat OP (huishoudbox)
Afl_hhgr
Aantal personen in het huishouden (huishoudbox)
Afl_samhh
Samenstelling van het huishouden (huishoudbox)

F3
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F1

F1

F2
F1
F1

A8
A8
A8
A8
A5
A5
A5

A5

A8
F3

F1
F1
F1
F1
F1
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Nr
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136

Variabele en omschrijving

Form.

Afl_aantkind
Aantal kinderen in huishouden (huishoudbox)
Afl_lftjkind
Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (huishoudbox)
Afl_lftokind
Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (huishoudbox)
Afl_hhkern
Samenstelling van het huishouden (huishoudbox)
Afl_stp_gsl_OP
Geslacht OP (NAW/steekproef)
Afl_stp_burgst_OP
Burgerlijke staat OP (NAW/steekproef)
Afl_stp_burgst_OP2
Burgerlijke staat OP (NAW/steekproef) in 2 categorieën
Afl_ssb_poshh_OP
Plaats in het huishouden van de OP (volgens SSB)
Afl_ssb_hhgr
Aantal personen in het huishouden (SSB)
Afl_ssb_hhgr5
Aantal personen in het huishouden
Afl_ssb_samhh
Samenstelling van het huishouden (volgens SSB)
Afl_ssb_aantkind
Aantal kinderen in het huishouden (volgens SSB)
Afl_ssb_lftjkind
Leeftijd van jongste kind in het huishouden (volgens SSB)
Afl_ssb_lftokind
Leeftijd van oudste kind in het huishouden (volgens SSB)
Afl_ssb_herk3
herkomst in drie categoriën (volgens SSB)
Afl_provplus
Provincie met vier grote steden apart
Afl_bestinkh4
Indeling van het besteedbaar inkomen in kwartielen
Afl_gestinkh4
Indeling van het gestandaardiseerd inkomen in kwartielen
Afl_Vrijw1jt
Vrijwilligerswerk gedaan in afgelopen 12 maanden
Afl_Werken
Persoon is werkzaam of niet
Afl_UrenWerk
Totaal aantal uren werkzaam (0…95 uur)
Afl_stp_lft3
Leeftijd van OP op de eerste dag van de veldwerkperiode, op
basis van geboortedatum uit naw-blok (steekproef), ingedeeld in 3
categorieën
Afl_stp_lft7
Leeftijd van OP op de eerste dag van de veldwerkperiode, op
basis van geboortedatum uit naw-blok (steekproef), ingedeeld in 7
categorieën

F1
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F3
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F3
F3
F1
F2
F1
F1
F1
F1
F2
F2

F2
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Nr
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

154
155
156
157
158
159

Variabele en omschrijving

Form.

Afl_stp_lft14
Leeftijd van OP op de eerste dag van de veldwerkperiode, op
basis van geboortedatum uit naw-blok (steekproef), ingedeeld in
14 categorieen
Afl_BMI
Body Mass Index (BMI)
Afl_BMIklassen
Klasse-indeling van Body Mass Index (BMI)
Afl_Geluk
Al dan niet gelukkig zijn, indikking
Afl_Onveilig
Onveiligheidsgevoelens, indikking
Afl_TevrBuurt
Al dan niet tevreden zijn met de woonbuurt, indikking
Afl_Tevreden
Al dan niet tevreden zijn, indikking
Afl_TevrFinancien
Al dan niet tevreden zijn met de financiële situatie, indikking
Afl_TevrGewicht
Al dan niet tevreden zijn met gewicht, indikking
Afl_TevrLichGezo
Al dan niet tevreden zijn met de lichamelijke gezondheid, indikking
Afl_TevrOpleiding
Al dan niet tevreden zijn met opleidingskansen, indikking
Afl_TevrPartner
Al dan niet tevreden zijn met de relatie met de partner, indikking
Afl_TevrPsychGezo
Al dan niet tevreden zijn met de psychische gezondheid, indikking
Afl_TevrReistijd
Al dan niet tevreden zijn met de reistijd naar het werk, indikking
Afl_TevrSocLeven
Al dan niet tevreden zijn met het sociale leven, indikking
Afl_TevrTijd
Al dan niet tevreden zijn met de hoeveelheid vrije tijd, indikking
Afl_TevrWerkBezigheden
Al dan niet tevreden zijn met het werk of dagelijkse bezigheden,
indikking
Afl_TevrWoning
Al dan niet tevreden zijn met de woning, indikking
Afl_ZorgenBaanverlies
Zorgen over verlies baan, indikking
Afl_ZorgenFinToekomst
Zorgen maken over financiële toekomst, indikking
Afl_Ambtenar
Al dan niet vertrouwen hebben in ambtenaren, indikking
Afl_Politici
Al dan niet vertrouwen hebben in politici, indikking
Afl_Banken
Al dan niet vertrouwen hebben in banken, indikking

F2
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F1
F1
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F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
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F1
F1
F1
F1
F1
F1
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Nr
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Variabele en omschrijving

Form.

Afl_Bedrijven
Al dan niet vertrouwen hebben in grote bedrijven, indikking
Afl_EU
Al dan niet vertrouwen hebben in de EU, indikking
Afl_Kerken
Al dan niet vertrouwen hebben in Kerken, indikking
Afl_Leger
Al dan niet vertrouwen hebben in het leger, indikking
Afl_Pers
Al dan niet vertrouwen hebben in de pers, indikking
Afl_Politie
Al dan niet vertrouwen hebben in de politie, indikking
Afl_Rechter
Al dan niet vertrouwen hebben in rechters, indikking
Afl_TwKamer
Al dan niet vertrouwen hebben in de Tweede Kamer, indikking
Afl_Gelovig
Denominatie van de respondent
Afl_Kerkbez
Frequentie bezoek godsdienstige bijeenkomst
Afl_PolitiekActief
In de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een politieke actie
Afl_Partner
Al dan niet hebben van een partner
Afl_Opleiding3HB
Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën
Afl_Opleiding3HG
Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën
Afl_Opleiding5HB
Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen
Afl_Opleiding5HG
Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen
Afl_OpleidingHB
Hoogst behaalde opleidingsniveau, uitgebreide indeling
Afl_OpleidingHG
Hoogst gevolgde opleidingsniveau, uitgebreide indeling
Afl_Kwartaal
Kwartaal waarin enquete is afgenomen
Afl_TelBenaderd
Al dan telefonisch benaderd door CAPI interviewer
Afl_respons
Respons voor weging
Startgewicht
Startgewicht weging
Correctiegewicht
Correctiegewicht weging
Analysegewicht
Genormaliseerd eindgewicht weging voor analyse
Eindgewicht
Eindgewicht weging

F1
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F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
A3
A3
F1
F1
F1
F18.12
F18.12
F18.12
F18.12
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Nr
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

195
196

197
198

199

200
201
202

203

Variabele en omschrijving

Form.

WeegInfoHulp
Weegvariabele: Informele hulp gegeven
WeegOntevrLeven
Weegvariabele: Ontevreden met het leven
WeegTevrFinancien
Weegvariabele: Tevreden met de financiën
WeegTevrLeven
Weegvariabele: Tevreden met het leven
WeegVertrouwenAnderen
Weegvariabele: Vertrouwen in andere mensen
WeegVertrouwenTwKamer
Weegvariabele: Vertrouwen in de Tweede Kamer
WeegVrijwil4wkn
Weegvariabele: Vrijwilligerswerk gedaan in afgelopen 4 weken
WeegWeinigContact
Weegvariabele: Weinig sociale contacten
WeegZorgenBaanverlies
Weegvariabele: Zorgen om baanverlies
BetWerk
Heeft [u/hij/zij] op dit moment betaald werk. Ook 1 uur per week of
een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk?
Zelfstan
[Bent u/Is hij/Is zij] werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk?
Meewerk
Of in een bedrijf of praktijk van [uw/zijn/haar] partner of een
familielid?
BetWrkNu
*Afleiding of OP betaald werk heeft of niet
EenMeerW
Hebben [uw/zijn/haar] betaalde werkzaamheden betrekking op
één werkkring, of op meer dan één. Ook werkkringen met een
klein aantal uren tellen mee?

F1

UrTot
Hoeveel uren werkt [u/hij/zij] in totaal gemiddeld per week,
overuren en onbetaalde uren niet meegerekend?
UrSchat
Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer. Is dat: ->
AFL_UrTot
Afleiding arbeidsuren
WrkNemer
(De volgende vragen gaan over de werkkring waar [u/hij/zij] de
meeste uren werkt.) Werkt [u/hij/zij] daar als werknemer?
BedrPrak
[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?

F2
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205

206

207

208

209

210
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213

214
215

216
217

218
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IntroOnderw
De volgende vragen gaan over onderwijs. We beginnen met
opleidingen die [u/hij/zij] op dit moment volgt en gaan daarna
verder met opleidingen die [u/hij/zij] in het verleden (d.w.z. na de
lagere school/basisschool) heeft gevolgd. >>ENQ.: toets <1> om
verd
ActOpl
Volgt [u/hij/zij] op dit moment een opleiding of cursus? (Ook
opleidingen of cursussen op [uw/zijn/haar] werk tellen mee)
ActODuur
Is de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?
>>ENQ.:·Indien OP meerdere opleidingen/cursussen volgt en
tenminste één duurt 6 maanden of langer, kies dan voor optie 1
Ja, 6 maanden of langer .<<

F1

Af4WkO
Heeft [u/hij/zij] in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus
gevolgd of beëindigd?
Af4WkODuur
Was de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?
>>ENQ.:·Indien OP meerdere opleidingen/cursussen in de
afgelopen 4 weken heeft gevolgd of beëindigd en tenminste één
duurde 6 maanden of langer, kies dan voor optie 1 Ja, 6
maanden of langer .
Af4WkOLang
Heeft [u/hij/zij] in de afgelopen 4 weken misschien ook nog een
opleiding of cursus beëindigd waarvan de duur 6 maanden of
langer was?

F1

NivAct
Wat voor soort opleiding of cursus is/was dit. Gaat/ging het om: ->
SrtVMBO
Welke leerweg volgt/volgde [u/hij/zij]. Is/was dat: ->
SrtMBO
Op welk niveau volgt/volgde [u/hij/zij] deze opleiding. Is/was dat
een opleiding: ->
BOLBBL
Volg/volgde [u/hij/zij] de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de
beroepsopleidende leerweg (bol) of geen van deze? >>ENQ.: Bbl
is een combinatie van werken en leren.<<

F2

DuurHBO
Wat is/was de duur van deze opleiding in jaren. Is/was dat: ->
SrtHBOKort
Is/was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hboopleiding of een andere verkorte hbo-opleiding?
SrtUniv
Wat voor soort opleiding is/was dit. Gaat/ging het om: ->
OplCursus
Welke opleiding of cursus volgt/volgde [u/hij/zij] dan. Is/was dit
misschien: -> >>ENQ.: Indien combinatie inburgering en
werken/leren, kies dan voor werkend leren opleiding.<<

F1

KlasHavoVWO
In welke klas zit [u/hij/zij]?

F1
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DiplomHavoVWO
Heeft [u/hij/zij] het diploma behaald of één of meerdere
deelcertificaten?
Klas4
Heeft [u/hij/zij] de 3de klas met succes doorlopen, dat wil
zeggen[bent u/is hij/is zij] overgegaan naar de 4de klas?
Diplom
Heeft [u/hij/zij] voor deze opleiding (of cursus) het diploma
behaald? >>ENQ.: diploma kan ook zijn akte, graad of
getuigschrift.<<
Afrond
Heeft [u/hij/zij]de opleiding of cursus wel afgerond?
AFL_RouteOG
*Moet OP nog vragen beantwoorden over de hoogste gevolgde of
de hoogst behaalde opleiding
OplNaLO
(U heeft zojuist vragen beantwoord over de opleiding/cursus die
[u/hij/zij] [op dit moment volgt / in de afgelopen 4 weken heeft
gevolgd]) Heeft [u/hij/zij] na de [lagere school / basisschool] één of
meer opleidingen gevolgd of heeft [u/hij/zij] in het ve

F1

225

BuitLand
>>ENQ.: Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse
gebieden, zoals Suriname of de Nederlandse Antillen, gelden als
opleidingen gevolgd in Nederland.<< Was dit in Nederland, in het
buitenland of beide?

F1

226

NivGevintro
De volgende vragen gaan over opleidingen of cursussen die
[u/hij/zij] geheel of gedeeltelijk in Nederland heeft gevolgd.) Welke
van de volgende opleidingen of cursussen heeft [u/hij/zij] voor 6
maanden of langer gevolgd. Was dat: -> >>ENQ.: Meerdere
antwo
NivGevLBO
-> lbo of vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool),
NivGevVMBO
-> vmbo of lwoo (inclusief theoretische leerweg),
NivGevMavo
-> mavo (ulo, mulo),
NivGevHavo
-> havo (mms),
NivGevVWO
-> vwo, gymnasium of atheneum (hbs, lyceum),
NivGevMBO
-> mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba),
NivGevHBO
-> hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree),
NivGevUniv
-> een universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen
en promotieonderzoek,
NivGevCursus
-> of een andere (bedrijfs)opleiding of cursus?

A1

219

220

221

222
223

224

227
228
229
230
231
232
233
234

235
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AFL_HgstNivGev
*Afleiding hoogst gevolgde opleiding
SrtLBO
Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->
SrtVMBO2
De volgende vragen gaan over de laatste vmbo- of lwoo-opleiding
die [u/hij/zij] heeft gevolgd. Welke leerweg had deze opleiding.
Was dat: ->
SrtMBOG
De volgende vragen gaan over de laatste mbo-opleiding (mts,
meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) die [u/hij/zij] heeft
gevolgd. Was dit: ->

F2

LeerlingW
Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel
een combinatie van werken en leren?
BOLBBL2
Volgde [u/hij/zij] de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de
beroepsopleidende leerweg (bol) of geen van deze? >>ENQ.: Bbl
is een combinatie van werken en leren.<<

F1

242

DuurHBO2
De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts,
heao, kweekschool, associate degree) die [u/hij/zij] heeft gevolgd.
Wat was de duur van deze opleiding in jaren. Was dat: ->

F1

243

SrtHBOKort2
Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hboopleiding of een andere verkorte hbo-opleiding?
SrtUniv2
De volgende vragen gaan over de laatste universitaire opleiding
die [u/hij/zij] heeft gevolgd. Wat voor soort opleiding was dit. Ging
het om: ->

F1

245

OplCursus2
Welke opleiding of cursus heeft [u/hij/zij] als laatste gevolgd. Was
dit: -> >>ENQ.: Indien combinatie inburgering en werken/leren,
kies dan voor werkend leren opleiding.<<

F1

246

DiplomHavoVWO2
Heeft [u/hij/zij] [voor de havo (mms) / voor het vwo, gymnasium of
atheneum (hbs, lyceum)] het diploma behaald of één of meerdere
deelcertificaten?

F1

247

Klas5
Heeft [u/hij/zij] de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen
[bent u/is hij/is zij] overgegaan naar de 4de klas?
Diplom2
Heeft [u/hij/zij] voor [de mavo (ulo, mulo) / deze opleiding] (of
cursus) het diploma behaald? >>ENQ.: diploma kan ook zijn akte,
graad of getuigschrift.<<

F1

Afrond2
Heeft [u/hij/zij] de opleiding of cursus wel afgerond?

F1

236
237
238

239

240

241

244

248

249
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NivBehintro
Voor welke opleidingen (of cursussen) die [u/hij/zij] [voor 6
maanden of langer in Nederland heeft gevolgd / in Nederland
heeft gevolgd / voor 6 maanden of langer heeft gevolgd], heeft
[u/hij/zij] een diploma behaald. Was dat voor: -> >>ENQ.:
Meerdere ant
NivBehLBO
-> lbo of vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool),
NivBehVMBO
-> vmbo of lwoo (inclusief theoretische leerweg),
NivBehMavo
-> mavo (ulo, mulo),
NivBehHavo
-> havo (mms),
NivBehVWO
-> vwo, gymnasium of atheneum (hbs, lyceum),
NivBehMBO
-> mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba),
NivBehHBO
-> hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree),
NivBehUniv
-> een universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen
en promotieonderzoek,
NivBehCursus
-> een andere (bedrijfs)opleiding of cursus,
NivBehGeenDeze
-> of geen van deze?
AFL_HgstNivBeh
*Afleiding hoogst behaalde opleiding
DeelCertBeh
[U/Hij/Zij] heeft [het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) /
de havo (mms)] gevolgd maar hiervoor geen diploma behaald.
Heeft [u/hij/zij] misschien wel één of meerdere deelcertificaten
behaald?
Klas4Beh
Heeft [u/hij/zij] de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen
[bent u/is hij/is zij] overgegaan naar de 4de klas?
SrtLBOBeh
Om welke opleiding ging het dan. Was dat: ->
SrtVMBOBeh
De volgende vraag gaat over de vmbo- of lwoo-opleiding
waarvoor [u/hij/zij] als laatste een diploma heeft behaald. Welke
leerweg had deze opleiding. Was dat: ->

A1

266

SrtMBOGBeh
De volgende vragen gaan over de mbo-opleiding (mts, meao,
middenstandsdiploma, pdb, mba) waarvoor [u/hij/zij] als laatste
een diploma heeft behaald. Was dit: ->

F1

267

LeerlingWBeh
Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel
een combinatie van werken en leren?

F1

250
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252
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255
256
257
258

259
260
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262
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268

BOLBBLBeh
Volgde [u/hij/zij] de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de
beroepsopleidende leerweg (bol) of geen van deze? >>ENQ.: Bbl
is een combinatie van werken en leren.<<

F1

269

DuurHBOBeh
De volgende vragen gaan over de hbo-opleiding (hts, heao,
kweekschool, associate degree) waarvoor [u/hij/zij] als laatste een
diploma heeft behaald. Wat was de duur van deze opleiding in
jaren. Was dat: ->

F1

270

SrtHBOKortBeh
Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hboopleiding of een andere verkorte hbo-opleiding?
SrtUnivBeh
De volgende vragen gaan over de universitaire opleiding
waarvoor [u/hij/zij] als laatste een diploma heeft behaald. Wat
voor soort opleiding was dit. Ging het om: ->

F1

OplCursusBeh
Voor welke opleiding of cursus heeft [u/hij/zij] als laatste een
diploma behaald. Was dit: -> >>ENQ.: Indien combinatie
inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend leren
opleiding.<<
DiplomBL
Heeft [u/hij/zij] voor ten minste één van de opleidingen of
cursussen die [u/hij/zij] in het buitenland heeft gevolgd het
diploma behaald? >>ENQ.: diploma kan ook zijn akte, graad of
getuigschrift.<<
AfgerondBL
Heeft [u/hij/zij] de opleiding of cursus wel afgerond?
NivBehBL
De volgende vragen gaan over de laatste opleiding of cursus
waarvoor [u/hij/zij] in het buitenland een diploma heeft behaald.
Als u deze opleiding of cursus zou vergelijken met Nederlandse
opleidingen, welke Nederlandse opleiding lijkt er dan het meeste o

F1

SrtUnivBL
Ging het om een bachelor opleiding, een master opleiding of geen
van deze?
BasisOW
Hoeveel klassen of groepen van de lagere school of basisschool
heeft [u/hij/zij] met goed gevolg doorlopen? >>ENQ.: Het gaat ook
om speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor
slechthorende etc.<<

F1

KlasGroep
Waren dit klassen of groepen?
Gelovig
Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
rekent u zichzelf?
KerkBez
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge,
moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst?

F1
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276
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278
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GelovigA
Rekent u zich tot een van onderstaande/de volgende
godsdienstige of levensbeschouwelijke groepen?
Christen
Om welke christelijke kerk of groep gaat het dan?
ChristenAnders
Welke andere christelijke kerk of groep is dat dan?
GelovigAnders
Tot welke andere godsdienstige of levensbeschouwelijke groep
rekent u zichzelf dan?
ReliKerk
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de
[kerk/moskee/synagoge/kerk of een ander gebedshuis]?
ReliSamen
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.

F1

MeningGod
Welke van de volgende uitspraken komt het meest overeen met
uw mening over God?
Atheist
Ziet u zichzelf als atheïst?
GelovigC
De volgende vragen gaan over geloof en religie. Rekent u zichzelf
tot:
Christen2
Om welke Christelijke kerk of groep gaat het dan?
ChristenAnders2
STELVAST : Welke andere Christelijke kerk of groep is dat dan?
GelovigAnders2
Wat is dan uw geloof of religie?
ReliKerk2
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, moskee,
synagoge of een ander gebedshuis?
ReliSamen2
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.

F1

MeningGod1
Welke van de volgende uitspraken komt het meest overeen met
uw mening over God?
Atheist2
Ziet u zichzelf als atheïst?
Geluk
Mate waarin u zich een gelukkig mens vindt op een schaal van 1
tot en met 10?

F1
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TevrLeef
Mate waarin u tevreden bent met het leven dat u nu leidt op een
schaal van 1 tot en met 10?
TevrOpl
Mate waarin u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot
nu toe heeft gehad op een schaal van 1 tot en met 10?
TevrWerkDag
Mate waarin u tevreden bent met uw werk/uw dagelijkse
bezigheden op een schaal van 1 tot en met 10?
TevrReistijd
Mate waarin u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk
op een schaal van 1 tot en met 10?
TevrFin
Mate waarin u tevreden bent met de financiële situatie van uw
huishouden op een schaal van 1 tot en met 10?
FinToek
Hoe vaak maakt u zich zorgen over uw financiële toekomst op
een schaal van 1 tot en met 10?
BaanVerl
Hoe vaak maakt u zich zorgen om geen werk of opdrachten meer
te krijgen op een schaal van 1 tot en met 10?
Veilig
Hoe vaak voelt u zich onveilig op een schaal van 1 tot en met 10?
TevrLich
Mate waarin u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid op
een schaal van 1 tot en met 10?
TevrPsych
Mate waarin u tevreden bent met uw psychische gezondheid op
een schaal van 1 tot en met 10?
TevrVrijeTijd
Mate waarin u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u
heeft op een schaal van 1 tot en met 10?
TevrPartner
Mate waarin u tevreden bent met de relatie met uw partner op
een schaal van 1 tot en met 10?
TevrSocLeven
Mate waarin u tevreden bent met uw sociale leven op een schaal
van 1 tot en met 10?
TevrWoning
Mate waarin u tevreden bent met uw woning op een schaal van 1
tot en met 10?
TevrOmgeving
Mate waarin u tevreden bent met de buurt waarin u woont op een
schaal van 1 tot en met 10?
FamCont
Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden of
gezinsleden die niet bij u in huis wonen?
VrieCont
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt
goede kennissen?

F2
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BuurCont
Hoe vaak heeft u contact met buren?
JeugdWrk
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk
gedaan in het jeugd- en buurthuiswerk of als leider van scouting
AantOrgJeugd
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van jeugden buurthuiswerk of scouting
JeugdWerkAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
JeugdWerkAflOrg1
Eerste organisatie
JeugdWerkAflOrg2
Tweede organisatie
JeugdWerkAflOrg3
Derde organisatie
JeugdWerkAflOrg4
Vierde organisatie
JeugdWerk1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
JeugdWerk1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
JeugdWerk1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
JeugdWerk1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
JeugdWerk1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
JeugdWerk1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
JeugdWerk1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
JeugdWerk1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

JeugdWerk1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
JeugdWerk1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?

F1
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333

JeugdWerk1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F2

334

JeugdWerk1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
JeugdWerk1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
JeugdWerk1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2

JeugdWerk2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
JeugdWerk2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
JeugdWerk2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
JeugdWerk2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
JeugdWerk2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
JeugdWerk2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
JeugdWerk2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
JeugdWerk2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

JeugdWerk2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
JeugdWerk2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
JeugdWerk2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1
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349

350

351
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360
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362
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Form.

JeugdWerk2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
JeugdWerk2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
JeugdWerk2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2

JeugdWerk3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
JeugdWerk3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
JeugdWerk3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
JeugdWerk3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
JeugdWerk3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
JeugdWerk3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
JeugdWerk3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
JeugdWerk3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

JeugdWerk3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
JeugdWerk3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
JeugdWerk3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

JeugdWerk3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
JeugdWerk3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?

F2
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364

JeugdWerk3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2

365

JeugdWerk4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
JeugdWerk4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
JeugdWerk4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
JeugdWerk4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
JeugdWerk4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
JeugdWerk4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
JeugdWerk4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
JeugdWerk4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

JeugdWerk4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
JeugdWerk4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
JeugdWerk4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

JeugdWerk4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
JeugdWerk4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
JeugdWerk4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2
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Form.

School
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
AantOrgSchool
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van
activiteiten rond school
SchoolAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
SchoolAflOrg1
Eerste organisatie
SchoolAflOrg2
Tweede organisatie
SchoolAflOrg3
Derde organisatie
SchoolAflOrg4
Vierde organisatie
School1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
School1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
School1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
School1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
School1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
School1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
School1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
School1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

School1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
School1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?

F1
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396

School1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F2

397

School1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
School1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
School1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
School2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
School2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
School2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
School2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
School2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
School2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
School2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
School2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

School2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
School2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
School2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.
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School2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
School2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
School2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
School3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
School3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
School3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
School3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
School3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
School3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
School3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
School3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

School3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
School3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
School3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

School3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
School3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?

F2
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Form.

School3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
School4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
School4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
School4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
School4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
School4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
School4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
School4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
School4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

School4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
School4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
School4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

School4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
School4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
School4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
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Verzorg
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
AantOrgZorg
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van
verzorging
VerzorgAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
VerzorgAflOrg1
Eerste organisatie
VerzorgAflOrg2
Tweede organisatie
VerzorgAflOrg3
Derde organisatie
VerzorgAflOrg4
Vierde organisatie
Verzorg1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Verzorg1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Verzorg1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Verzorg1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Verzorg1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Verzorg1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Verzorg1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Verzorg1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Verzorg1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Verzorg1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?

F1
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459

Verzorg1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F2

460

Verzorg1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Verzorg1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Verzorg1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Verzorg2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Verzorg2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Verzorg2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Verzorg2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Verzorg2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Verzorg2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Verzorg2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Verzorg2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Verzorg2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Verzorg2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Verzorg2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.
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Verzorg2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Verzorg2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Verzorg2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Verzorg3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Verzorg3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Verzorg3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Verzorg3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Verzorg3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Verzorg3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Verzorg3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Verzorg3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Verzorg3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Verzorg3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Verzorg3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Verzorg3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Verzorg3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?

F2
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504
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Verzorg3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Verzorg4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Verzorg4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Verzorg4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Verzorg4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Verzorg4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Verzorg4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Verzorg4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Verzorg4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Verzorg4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Verzorg4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Verzorg4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Verzorg4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Verzorg4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Verzorg4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2
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505

SportAct
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

F1

506

AantOrgSport
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van sport
SportAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
SportAflOrg1
Eerste organisatie
SportAflOrg2
Tweede organisatie
SportAflOrg3
Derde organisatie
SportAflOrg4
Vierde organisatie
Sport1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Sport1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Sport1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Sport1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Sport1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Sport1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Sport1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Sport1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Sport1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Sport1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?

F1
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522

Sport1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F2

523

Sport1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Sport1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Sport1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Sport2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Sport2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Sport2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Sport2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Sport2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Sport2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Sport2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Sport2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Sport2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Sport2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Sport2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

524

525

526

527

528

529
530

531

532
533

534

535
536

documentatie SOCSAMWELZIJN 2020

F1

F2

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

F1
F2

36

Microdata Services
Nr
537
538

539

540

541

542

543
544

545

546
547

548

549
550

551
552

Variabele en omschrijving

Form.

Sport2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Sport2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Sport2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Sport3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Sport3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Sport3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Sport3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Sport3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Sport3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Sport3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Sport3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Sport3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Sport3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Sport3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Sport3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Sport3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?

F2
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553

Sport3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2

554

Sport4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Sport4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Sport4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Sport4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Sport4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Sport4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Sport4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Sport4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Sport4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Sport4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Sport4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Sport4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Sport4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Sport4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
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568

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

F1

569

AantOrgcult
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van cultuur
CultuurAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
CultuurAflOrg1
Eerste organisatie
CultuurAflOrg2
Tweede organisatie
CultuurAflOrg3
Derde organisatie
CultuurAflOrg4
Vierde organisatie
Cultuur1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Cultuur1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Cultuur1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Cultuur1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Cultuur1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Cultuur1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Cultuur1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Cultuur1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Cultuur1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Cultuur1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?

F1
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585

Cultuur1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F2

586

Cultuur1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Cultuur1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Cultuur1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Cultuur2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Cultuur2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Cultuur2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Cultuur2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Cultuur2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Cultuur2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Cultuur2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Cultuur2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Cultuur2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Cultuur2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Cultuur2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.
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Cultuur2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Cultuur2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Cultuur2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Cultuur3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Cultuur3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Cultuur3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Cultuur3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Cultuur3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Cultuur3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Cultuur3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Cultuur3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Cultuur3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Cultuur3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Cultuur3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Cultuur3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Cultuur3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?

F2
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Cultuur3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Cultuur4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Cultuur4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Cultuur4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Cultuur4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Cultuur4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Cultuur4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Cultuur4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Cultuur4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Cultuur4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Cultuur4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Cultuur4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Cultuur4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Cultuur4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Cultuur4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2
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Nr
631

632

633

634
635
636
637
638

639

640

641
642

643

644
645

646

647

Variabele en omschrijving

Form.

HobbyAct
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk
gedaan voor hobby- of gezelligheidsverenigingen
AantOrgHobby
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van hobby
of gezelligheid
HobbyAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
HobbyAflOrg1
Eerste organisatie
HobbyAflOrg2
Tweede organisatie
HobbyAflOrg3
Derde organisatie
HobbyAflOrg4
Vierde organisatie
Hobby1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hobby1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hobby1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hobby1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hobby1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hobby1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hobby1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hobby1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Hobby1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hobby1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?

F1
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Nr

Variabele en omschrijving

Form.

648

Hobby1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F2

649

Hobby1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Hobby1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hobby1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Hobby2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hobby2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hobby2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hobby2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hobby2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hobby2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hobby2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hobby2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Hobby2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hobby2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Hobby2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Hobby2VryWrkMnd

F2

650

651

652

653

654

655
656

657

658
659

660

661
662

663
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Nr
664

665

666

667

668

669
670

671

672
673

674

675
676

677
678

679

Variabele en omschrijving
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Hobby2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hobby2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Hobby3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hobby3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hobby3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hobby3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hobby3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hobby3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hobby3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hobby3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.
F1

F2

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Hobby3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hobby3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Hobby3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Hobby3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Hobby3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hobby3Tevreden

F2
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Nr

680

681

682

683
684

685

686
687

688

689
690

691
692

693

694

Variabele en omschrijving
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Hobby4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hobby4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hobby4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hobby4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hobby4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hobby4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hobby4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hobby4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Hobby4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hobby4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Hobby4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Hobby4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Hobby4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hobby4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
KerkMosk

F2
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Nr

Variabele en omschrijving

Form.

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
695

696

697
698
699
700
701

702

703

704
705

706

707
708

709

710
711

AantOrgKerk
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van kerk,
moskee of levensbeschouwing
LevensBAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
LevensBAflOrg1
Eerste organisatie
LevensBAflOrg2
Tweede organisatie
LevensBAflOrg3
Derde organisatie
LevensBAflOrg4
Vierde organisatie
LevensB1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
LevensB1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
LevensB1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
LevensB1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
LevensB1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
LevensB1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
LevensB1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
LevensB1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

LevensB1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
LevensB1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
LevensB1VryWrkJr

F1
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Nr

Variabele en omschrijving

Form.

Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.
712
713

714

715

716

717

718
719

720

721
722

723

724
725

726

LevensB1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
LevensB1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
LevensB1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
LevensB2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
LevensB2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
LevensB2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
LevensB2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
LevensB2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
LevensB2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
LevensB2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
LevensB2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

LevensB2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
LevensB2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
LevensB2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

LevensB2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.

F2
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Nr
727

728

729

730

731

732
733

734

735
736

737

738
739

740
741

742

Variabele en omschrijving

Form.

LevensB2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
LevensB2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
LevensB3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
LevensB3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
LevensB3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
LevensB3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
LevensB3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
LevensB3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
LevensB3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
LevensB3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

LevensB3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
LevensB3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
LevensB3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

LevensB3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
LevensB3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
LevensB3Tevreden

F2
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743

744

745

746
747

748

749
750

751

752
753

754
755

756

757

Variabele en omschrijving
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
LevensB4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
LevensB4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
LevensB4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
LevensB4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
LevensB4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
LevensB4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
LevensB4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
LevensB4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

LevensB4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
LevensB4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
LevensB4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

LevensB4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
LevensB4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
LevensB4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
ArbeidsO

F2
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Variabele en omschrijving

Form.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk
gedaan voor de vakbond of een bedrijfsorganisatie , zoals
bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging
758

759

760
761
762
763
764

765

766

767
768

769

770
771

772

773
774

AantOrgVakb
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van
vakbond of bedrijfsorganisatie
VakbondAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
VakbondAflOrg1
Eerste organisatie
VakbondAflOrg2
Tweede organisatie
VakbondAflOrg3
Derde organisatie
VakbondAflOrg4
Vierde organisatie
Vakbond1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Vakbond1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Vakbond1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Vakbond1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Vakbond1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Vakbond1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Vakbond1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Vakbond1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Vakbond1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Vakbond1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Vakbond1VryWrkJr

F1
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Microdata Services
Nr

Variabele en omschrijving

Form.

Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.
775
776

777

778

779

780

781
782

783

784
785

786

787
788

789

Vakbond1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Vakbond1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Vakbond1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Vakbond2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Vakbond2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Vakbond2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Vakbond2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Vakbond2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Vakbond2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Vakbond2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Vakbond2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Vakbond2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Vakbond2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Vakbond2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Vakbond2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.

F2
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Microdata Services
Nr
790

791

792

793

794

795
796

797

798
799

800

801
802

803
804

805

Variabele en omschrijving

Form.

Vakbond2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Vakbond2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Vakbond3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Vakbond3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Vakbond3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Vakbond3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Vakbond3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Vakbond3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Vakbond3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Vakbond3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Vakbond3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Vakbond3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Vakbond3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Vakbond3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Vakbond3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Vakbond3Tevreden

F2
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Microdata Services
Nr

806

807

808

809
810

811

812
813

814

815
816

817
818

819

820

Variabele en omschrijving
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Vakbond4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Vakbond4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Vakbond4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Vakbond4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Vakbond4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Vakbond4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Vakbond4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Vakbond4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Vakbond4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Vakbond4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Vakbond4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Vakbond4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Vakbond4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Vakbond4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
PartyAct

F2
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Microdata Services
Nr

821
822

823
824
825
826
827

828

829

830
831

832

833
834

835

836
837

Variabele en omschrijving
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk
gedaan voor een politieke partij of actiegroep
AantOrgPol
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van politiek
PolitiekAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
PolitiekAflOrg1
Eerste organisatie
PolitiekAflOrg2
Tweede organisatie
PolitiekAflOrg3
Derde organisatie
PolitiekAflOrg4
Vierde organisatie
Politiek1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Politiek1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Politiek1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Politiek1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Politiek1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Politiek1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Politiek1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Politiek1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.
Politiek1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Politiek1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Politiek1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.
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F1
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Microdata Services
Nr
838
839

840

841

842

843

844
845

846

847
848

849

850
851

852
853

Variabele en omschrijving

Form.

Politiek1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Politiek1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Politiek1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Politiek2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Politiek2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Politiek2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Politiek2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Politiek2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Politiek2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Politiek2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Politiek2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Politiek2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Politiek2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Politiek2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Politiek2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Politiek2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?

F2
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Microdata Services
Nr
854

855

856

857

858
859

860

861
862

863

864
865

866
867

868

869

Variabele en omschrijving

Form.

Politiek2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Politiek3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Politiek3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Politiek3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Politiek3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Politiek3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Politiek3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Politiek3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Politiek3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Politiek3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Politiek3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Politiek3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Politiek3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Politiek3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Politiek3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Politiek4VrijwO

F2
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Microdata Services
Nr

870

871

872
873

874

875
876

877

878
879

880
881

882

883

884

Variabele en omschrijving
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Politiek4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Politiek4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Politiek4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Politiek4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Politiek4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Politiek4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Politiek4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Politiek4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Politiek4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Politiek4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Politiek4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Politiek4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Politiek4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
HulpVerl
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk
gedaan op het gebied van sociale hulpverlening, rechtshulp,
reclassering of slachtofferhulp

F2

AantOrgHulpv

F1
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Microdata Services
Nr

885

886
887
888
889
890

891

892

893
894

895

896
897

898

899
900

901

Variabele en omschrijving
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van sociale
hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp
HulpverAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
HulpverAflOrg1
Eerste organisatie
HulpverAflOrg2
Tweede organisatie
HulpverAflOrg3
Derde organisatie
HulpverAflOrg4
Vierde organisatie
Hulpver1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hulpver1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hulpver1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hulpver1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hulpver1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hulpver1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hulpver1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hulpver1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F1
F1
F1
F1
F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Hulpver1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hulpver1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Hulpver1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Hulpver1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.

F2
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Microdata Services
Nr
902

903

904

905

906

907
908

909

910
911

912

913
914

915
916

917

Variabele en omschrijving

Form.

Hulpver1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hulpver1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Hulpver2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hulpver2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hulpver2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hulpver2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hulpver2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hulpver2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hulpver2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hulpver2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Hulpver2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hulpver2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Hulpver2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Hulpver2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Hulpver2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hulpver2Tevreden

F2
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F3
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Microdata Services
Nr

918

919

920

921
922

923

924
925

926

927
928

929
930

931

932

Variabele en omschrijving
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Hulpver3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hulpver3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hulpver3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hulpver3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hulpver3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hulpver3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hulpver3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hulpver3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Hulpver3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hulpver3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Hulpver3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Hulpver3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Hulpver3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hulpver3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Hulpver4VrijwO

F2
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Microdata Services
Nr

933

934

935
936

937

938
939

940

941
942

943
944

945

946

947

Variabele en omschrijving
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Hulpver4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Hulpver4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Hulpver4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Hulpver4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Hulpver4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Hulpver4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Hulpver4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Hulpver4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Hulpver4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Hulpver4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Hulpver4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Hulpver4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Hulpver4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
WoonOmst
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk
gedaan op het gebied van wonen, woonomstandigheden of
huurdersbelangen
AantOrgWonen
Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van wonen,
woonomstandigheden of huurdersbelangen

F2

documentatie SOCSAMWELZIJN 2020

F1
F2

F1

F2

F1
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Microdata Services
Nr
948

949
950
951
952
953

954

955

956
957

958

959
960

961

962
963

964
965

Variabele en omschrijving

Form.

WoonOmAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
WoonOmAflOrg1
Eerste organisatie
WoonOmAflOrg2
Tweede organisatie
WoonOmAflOrg3
Derde organisatie
WoonOmAflOrg4
Vierde organisatie
WoonOm1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
WoonOm1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
WoonOm1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
WoonOm1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
WoonOm1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
WoonOm1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
WoonOm1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
WoonOm1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

WoonOm1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
WoonOm1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
WoonOm1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

WoonOm1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
WoonOm1Toekomst

F2
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Microdata Services
Nr

966

967

968

969

970
971

972

973
974

975

976
977

978
979

980

Variabele en omschrijving
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
WoonOm1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
WoonOm2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
WoonOm2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
WoonOm2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
WoonOm2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
WoonOm2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
WoonOm2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
WoonOm2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
WoonOm2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F2

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

WoonOm2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
WoonOm2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
WoonOm2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

WoonOm2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
WoonOm2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
WoonOm2Tevreden

F2
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Microdata Services
Nr

981

982

983

984
985

986

987
988

989

990
991

992
993

994

995

Variabele en omschrijving
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
WoonOm3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
WoonOm3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
WoonOm3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
WoonOm3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
WoonOm3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
WoonOm3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
WoonOm3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
WoonOm3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

WoonOm3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
WoonOm3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
WoonOm3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

WoonOm3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
WoonOm3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
WoonOm3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
WoonOm4VrijwO

F2
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Microdata Services
Nr

996

997

998
999

1000

1001
1002

1003

1004
1005

1006
1007

1008

1009

1010

1011

Variabele en omschrijving
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
WoonOm4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
WoonOm4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
WoonOm4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
WoonOm4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
WoonOm4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
WoonOm4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
WoonOm4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

WoonOm4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
WoonOm4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
WoonOm4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

WoonOm4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
WoonOm4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
WoonOm4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Buurt
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk
gedaan ten behoeve van de wijk of de buurt
AantOrgBuurt
Was dat voor één of meer organisaties gericht op de wijk of de
buurt
BuurtAflHoevorg

F2
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Microdata Services
Nr

1012
1013
1014
1015
1016

1017

1018

1019
1020

1021

1022
1023

1024

1025
1026

1027
1028

Variabele en omschrijving
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
BuurtAflOrg1
Eerste organisatie
BuurtAflOrg2
Tweede organisatie
BuurtAflOrg3
Derde organisatie
BuurtAflOrg4
Vierde organisatie
Buurt1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Buurt1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Buurt1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Buurt1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Buurt1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Buurt1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Buurt1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Buurt1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1
F1
F1
F1
F1

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Buurt1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Buurt1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Buurt1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Buurt1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Buurt1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?

F2
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Microdata Services
Nr

Variabele en omschrijving

Form.

1029

Buurt1Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Buurt2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Buurt2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Buurt2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Buurt2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Buurt2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Buurt2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Buurt2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Buurt2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F2

Buurt2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Buurt2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Buurt2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Buurt2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Buurt2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Buurt2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Buurt3VrijwO

F2

1030

1031

1032

1033
1034

1035

1036
1037

1038

1039
1040

1041
1042

1043

1044
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Microdata Services
Nr

1045

1046

1047
1048

1049

1050
1051

1052

1053
1054

1055
1056

1057

1058

1059

Variabele en omschrijving
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Buurt3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Buurt3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Buurt3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Buurt3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Buurt3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Buurt3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Buurt3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F3

F1
F1

F3

F1
F1

Buurt3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Buurt3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Buurt3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Buurt3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Buurt3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Buurt3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Buurt4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Buurt4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie

F2
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Variabele en omschrijving

Form.

1060

Buurt4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Buurt4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Buurt4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Buurt4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Buurt4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Buurt4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F3

Buurt4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Buurt4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Buurt4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Buurt4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Buurt4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Buurt4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
AndereOrg
Heeft u in de afgelopen 12 maanden nog activiteiten of
vrijwilligerswerk gedaan voor organisaties op een ander gebied
AantOrgAnders
Was dat voor één of meer organisaties
AndersAflHoevorg
Aantal organisaties binnen soort organisatie waarvoor OP
vrijwilligerswerk doet
AndersAflOrg1
Eerste organisatie
AndersAflOrg2

F2

1061
1062

1063

1064
1065

1066

1067
1068

1069
1070

1071

1072

1073
1074

1075
1076
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1077
1078
1079

1080

1081
1082

1083
1084

1085

1086
1087

1088

1089
1090

1091
1092

1093

Variabele en omschrijving
Tweede organisatie
AndersAflOrg3
Derde organisatie
AndersAflOrg4
Vierde organisatie
Anders1VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Anders1DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Anders1Wanders
Kunt u een korte omschrijving geven van deze organisatie?
Anders1Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Anders1Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Anders1Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Anders1HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Anders1HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Anders1RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.
F1
F1
F1

F1

A50
F3

F1
F1

F3

F1
F1

Anders1FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Anders1FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Anders1VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Anders1VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Anders1Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Anders1Tevreden

F2
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1094

1095

1096
1097

1098
1099

1100

1101
1102

1103

1104
1105

1106
1107

1108

Variabele en omschrijving
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Anders2VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Anders2DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Anders2Wanders
Kunt u een korte omschrijving geven van deze organisatie?
Anders2Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Anders2Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Anders2Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Anders2HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Anders2HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Anders2RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

Form.

F1

F1

A50
F3

F1
F1

F3

F1
F1

Anders2FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Anders2FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Anders2VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Anders2VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Anders2Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Anders2Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .

F2
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Form.

1109

Anders3VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan
Anders3DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Anders3Wanders
Kunt u een korte omschrijving geven van deze organisatie?
Anders3Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Anders3Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Anders3Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Anders3HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Anders3HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Anders3RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Anders3FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Anders3FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Anders3VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Anders3VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Anders3Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Anders3Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
Anders4VrijwO
We willen u nog iets meer vragen over de eerste/tweede
organisatie Toets <1> om verder te gaan

F2

1110

1111
1112

1113
1114

1115

1116
1117

1118

1119
1120

1121
1122

1123

1124
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1125

Anders4DrieVier
We willen u ook iets meer vragen over een eventueel derde/vierde
organisatie
Anders4Wanders
Kunt u een korte omschrijving geven van deze organisatie?
Anders4Uren_12
ENQ:Kan worden opgegeven per week of per jaar Afronden op
hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed heeft
aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 12
maanden?
Anders4Uren_12_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per jaar?
Anders4Uren_4wk
Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor
deze organisatie?
Anders4HUur4wk
ENQ: Kan worden opgegeven per week of per 4 weken Afronden
op hele uren Kunt u aangeven hoeveel tijd u ongeveer besteed
heeft aan vrijwilligerswerk voor deze organisatie in de afgelopen 4
weken?
Anders4HUur4wk_Periode
STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken?
Anders4RegelMaat
Deed u regelmatig dit vrijwilligerswerk of incidenteel? Met
regelmatig bedoelen we bijvoorbeeld bijna iedere week of bijna
iedere maand. Het gaat hierbij om de afgelopen 12 maanden.

F1

Anders4FrequentieA
Deed u dit dan wekelijks, maandelijks of minder dan 1 keer per
maand?
Anders4FrequentieB
Was dit dan eenmalig, 2 of 3 keer of vaker?
Anders4VryWrkJr
Hoe lang doet u vrijwilligerswerk voor deze organisatie? Indien
minder dan één jaar, dan 0 invullen bij jaar. Indien minder dan één
maand, dan 0 invullen bij maanden.

F1

Anders4VryWrkMnd
STEL VAST: Hoeveel maanden? Minder dan één maand = 0.
Anders4Toekomst
Bent u van plan het vrijwilligerswerk voor deze organisatie over
een jaar nog te doen?
Anders4Tevreden
Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe tevreden bent u met het
vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan?
Een 1 staat hierbij voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer
tevreden .
AFL_TelOrg
* Afleiding aantal soorten vrijwilligerswerk dat OP in de afgelopen
12 maanden heeft gedaan.
Gestopt

F2

1126
1127

1128
1129

1130

1131
1132

1133

1134
1135

1136
1137

1138

1139

1140
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Form.

1141

Heeft u ooit/vóór het vrijwilligerswerk dat u in de afgelopen 12
maanden heeft gedaan nog ander vrijwilligerswerk voor een
organisatie of vereniging gedaan? Ook als dit incidenteel was,
mag u dit meetellen.
RedStop
Wat was de voornaamste reden dat u hiermee bent gestopt?
ENQ:Indien u voor meerdere organisaties vrijwilligerswerk heeft
gedaan, de vraag beantwoorden voor de organisatie waarvoor u
het langst vrijwilligerswerk heeft gedaan.

F2

1142

1143

1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

1151
1152

1153
1154

1155
1156

1157

RedStop_Andrs
Wat was dan de voornaamste reden om te stoppen met het
vrijwilligerswerk?
RedGeenVWintro
Om welke reden of redenen heeft u in de afgelopen 12 maanden
geen vrijwilligerswerk gedaan? ENQ:Meerdere antwoorden
mogelijk.
RedGeenVWGezondheid
-> Ik kan dit niet vanwege mijn gezondheid
RedGeenVWVaardig
-> Ik denk dat ik er niet de juiste vaardigheden voor heb
RedGeenVWHoeVind
-> Ik weet niet hoe ik geschikt vrijwilligerswerk kan vinden
RedGeenVWGeenInt
-> Vrijwillligerswerk doen spreekt mij niet zo aan
RedGeenVWGeenTijd
-> Ik heb er geen tijd voor
RedGeenVWAnder
-> Andere reden
InfoHulp
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?

A140

LidPol
Bent u lid van een politieke partij of organisatie?
LidWerkgOrg
Bent u lid van een werkgeversvereniging,
middenstandsorganisatie of beroepsvereniging?
LidVakbond
Bent u lid van een vakbond?
LidConsum
Bent u lid van een consumentenorganisatie, zoals de ANWB, de
Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis?
LidPatient
Bent u lid van een patiëntenvereniging?
LidMilieu
Bent u lid van een organisatie op het gebied van natuur en milieu,
zoals Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten
of de vogelbescherming?

F1

LidSport
Bent u lid van een sportvereniging?

F1
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Form.

1158

LidCult
Bent u lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging?
LidHobby
Bent u lid van een hobbyvereniging, bijvoorbeeld een auto-,
handwerk- of computerclub?
LidJeugd
Bent u lid van een jeugd- of jongerenorganisatie, zoals de
scouting?
LidGezel
Bent u lid van een gezelligheidsvereniging, bijvoorbeeld een
personeelsvereniging, carnavalsvereniging of studentenvereniging
VerenAnd
Bent u lid van een andere vereniging dan de zojuist genoemde?
Verenig
Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Hoe
vaak neemt u deel aan activiteiten van één of meer verenigingen.
PolInter
In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen:
TK17
De laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gehouden op
15 maart 2017. Heeft u toen gestemd?
WelkPart17
Op welke partij heeft u gestemd?
WelkPart17_Andrs
Welke partij was dit?
Media
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: De radio, televisie of krant
ingeschakeld?
Politiek
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Een politieke partij of organisatie
ingeschakeld?
Hoorz
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een door de
overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting of
discussiebijeenkomst?

F1

Ambten
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Contact opgenomen met een
politicus of ambtenaar?
ActieGr
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een actiegroep?
Demonstr
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een protestactie,
protestmars of demonstratie?
Petitie
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een
handtekeningenactie?
Internt
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Via internet, e-mail of SMS
meegedaan aan een politieke discussie of actie?
Anders

F1

1159

1160

1161

1162
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1164
1165

1166
1167
1168

1169

1170

1171

1172
1173

1174

1175
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1177

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

Form.

A1

1178

Kerken
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? Hoeveel vertrouwen
heeft u in: Kerken Heeft u hierin: ->

F1

1179

Leger
En hoeveel vertrouwen heeft u in:Het Leger Heeft u hierin: ->
Rechter
En in rechters?
Pers
En in de pers?
Politie
En in de politie?
TwKamer
En in de Tweede Kamer?
Ambtenar
En hoeveel vertrouwen heeft u in ambtenaren?
Politici
En in politici?
Banken
En in banken?
Bedryven
En in grote bedrijven?
EU
En in de Europese Unie?
Gemeenteraad
En in de gemeenteraad?
AlgVertr
Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te
vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn
in de omgang met mensen?

F1

AlgGezo
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
Roken
Rookt u?
Drinken
Drinkt u wel eens alcoholhoudende dranken?
Meer6
Heeft u het laatste half jaar wel eens 6 of meer glazen
alcoholhoudende drank op één dag gedronken?
HoeVaak6
Hoe vaak dronk u het afgelopen half jaar 6 of meer glazen
alcoholhoudende drank op één dag?
Lengte

F1

1180
1181
1182
1183
1184
1185
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1187
1188
1189
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1191
1192
1193
1194

1195
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1197

1198

1199

1200
1201

1202

1203

1204

1205

1206
1207

1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214

Variabele en omschrijving
Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder
schoenen.
Gewicht
Hoeveel kilo weegt u? Het gaat om het gewicht in kilo s, zonder
kleren. Indien OP zwanger is, gewicht van voor de zwangerschap
invullen.
TevrGew
Mate waarin u tevreden bent met uw gewicht op een schaal van 1
tot en met 10?
SportVaak
Hoe vaak sport u gemiddeld? Denksporten zoals schaken,
dammen en kaarten moet u niet meetellen.
Scren0SCP
Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?
Scren1SCP
In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid
beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen?
Scren2SCP
Sommige mensen hebben moeite met het uitvoeren van
bepaalde handelingen, bijvoorbeeld de trap op- en aflopen. Kunt u
dit:
AFL_MatBelem
Mate van belemmerd zijn in activiteiten als gevolg van
gezondheidsproblemen/ouderdom (tbv zorgenquete SCP)
IntroMD_TP
We willen u nu een aantal_vragen/vraag stellen over de
maatschappelijke diensttijd. De maatschappelijke diensttijd biedt
jongeren tussen 14 en 27 jaar oud de kans om een bijdrage te
leveren aan de samenleving, zich in te zetten voor andere
mensen, hun tal
MtDienst
Was u voordat u meedeed met deze vragenlijst al bekend met de
maatschappelijke diensttijd?
MtMeeDoen
Zou u mee willen doen met de maatschappelijke diensttijd?
NietGedaanintro
Om welke reden of redenen wilt u niet mee doen met de
maatschappelijke diensttijd? Meerdere antwoorden mogelijk.
NietGedaanGezondheid
-> Ik kan dit niet vanwege mijn gezondheid
NietGedaanVaardig
-> Ik denk dat ik er niet de juiste vaardigheden voor heb
NietGedaanWeetWeinig
-> Ik weet er te weinig van af
NietGedaanAndereManier
-> Ik zet mij al op een andere manier vrijwillig in
NietGedaanGeenInt
-> Het spreekt me niet zo aan
NietGedaanGeenTijd
-> Ik heb er geen tijd voor
NietGedaanAnder
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F3

F2

F1

F1
F1

F1

F1
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F1
F1
F1
F1
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Nr
1215

1216
1217

1218

1219
1220
1221
1222
1223

1224
1225

1226

1227

1228

1229
1230
1231
1232

Variabele en omschrijving
-> Andere reden
WaardLeven
Tot slot nog enkele vragen over wat u belangrijk vindt in uw leven.
Wilt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het
hiermee eens of oneens bent? Ik vind mijn leven de moeite
waard.
Waardeer
Ik heb het gevoel dat ik iets bijdraag aan de samenleving.
ContactBelang
In hoeverre zijn uw sociale contacten en relaties belangrijk in uw
leven?
IntrContacten_TP
Kunt u voor de volgende personen aangeven in hoeverre zij
belangrijk zijn voor uw sociale leven? Toets <1> om verder te
gaan.
Contact_a
Uw gezinsleden of huisgenoten. Is dat : ->
Contact_b
Uw andere familieleden. Is dat : ->
Contact_c
Uw vrienden. Is dat : ->
Contact_d
Uw buren en buurtgenoten. Is dat : ->
IntrActiviteit_TP
Kunt u voor de volgende activiteiten aangeven in hoeverre het
daarbij horende sociale contact met anderen belangrijk voor u is?
Toets <1> om verder te gaan.

Form.
F1

F1
F1

F1

F1
F1
F1
F1
F1

Activiteit_a
Activiteiten van sport- of hobbyverenigingen. Is dat : ->
Activiteit_b
Activiteiten zoals het bezoeken van een concert, het theater of
een museum. Is dat : ->
Activiteit_c
Activiteiten zoals het bezoeken van een sportwedstrijd of samen
met anderen naar een wedstrijd kijken. Is dat : ->
PersOntwik
De volgende vraag gaat over persoonlijke ontwikkeling. Denk
hierbij aan het leren van nieuwe dingen, het opdoen van nieuwe
ervaringen en het aangaan van uitdagingen. In hoeverre is
persoonlijke ontwikkeling belangrijk voor u?

F1

Ontwik_a
Kunt u voor de volgende zaken aangeven in hoeverre dit
belangrijk voor u is? Het opdoen van nieuwe kennis. Is dat : ->
Ontwik_b
Het overdragen van mijn kennis op anderen. Is dat : ->
Ontwik_c
Het opdoen van nieuwe ervaringen
Ontwik_d
Het aangaan van uitdagingen
RelSpirit
In hoeverre is religie of spiritualiteit belangrijk voor u?Is dat : ->

F1
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F1

F1

F1
F1
F1
F1
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Variabele en omschrijving

Form.

1233

Kippenvel
Mensen kunnen geraakt of ontroerd worden door vaak kleine en
bijzondere dingen in het leven. Er wordt dan wel eens gesproken
over een kippenvelmoment. Hoe vaak maakt u gemiddeld dit soort
momenten mee?

F1

1234

Kippenvel_Toe
Kunt u een voorbeeld geven van een kippenvelmoment dat u
onlangs heeft gehad?

A900
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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
R

Label
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 socsam2020waardenvariabelen.xls
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