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Legenda 
 
In de schema’s wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende omschrijvingen: 
 
[antwoord]  De blaisenaam van de antwoordcategorie 
response Geldig antwoord. Dat wil zeggen, dat er een antwoord op de vraag is en dat dat 

antwoord niet ‘weet niet’ of ‘weigert’ is. 
wn   weet niet 
wg   weigert 
empty   vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd) 
leeg   vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd) 
nodk   ‘weet niet’ is niet toegestaan (no don’t know) 
norf   ‘weigert’ is niet toegestaan (no refusal) 
harde controle  Melding dat het betreffende antwoord niet ingevuld mag worden. Verder gaan is pas 
   mogelijk als het antwoord gewijzigd is. 
zachte controle  Controle of het betreffende antwoord juist is. Verder gaan is mogelijk   
   zonder het antwoord te wijzigen 
($i) voorwaarde  Imputatievoorwaarde die geen betrekking heeft op de routing 
voorwaarde ($i)  Routingvoorwaarde die tevens dient als imputatievoorwaarde 
vraag := [antwoord] Vraag krijgt de waarde ‘antwoord’ 
TOmschrijving  Type antwoordmogelijkheden, zie hoofdstuk Types 
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Blokkenschema 

 

Religie en gezondheid [RelGez]

Huishoudbox [Blok HHBox]

Betaald werk [BetWerk]

Werkzoeken  [WerkZoek]

Module Onderwijs [Onderw]

Toestemming ouder(s)/verzorger(s) [Blok Fiat1216]

RegelnrProxi [Proxi]

Zoeken_EU  [WerkZoek_EU]

Lft_OP < 75 jaar anders

Opening CAPI [ControCAPI]Opening CATI [ControCati]

StuurCode_Mode = 2 (CATI) StuurCode_Mode = 1 (CAPI)
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Geluk & Tevredenheid

Vrijwilligerswerk: Jeugdwerk

Vrijwilligerswerk Jeugdwerk Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

JeugWerk.SoortOrg = [Ja] anders

Vrijwilligerswerk: School

Vrijwilligerswerk: Verzorging

Vrijwilligerswerk Verzorging Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk School Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk: Sport

Vrijwilligerswerk Sport Uren [i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Contact

Sport.SoortOrg = [Ja]

Sport.SoortOrg = [Ja]

Verzorg.SoortOrg = [Ja]
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Vrijwilligerswerk: Cultuur

Vrijwilligerswerk Cultuur Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk: Hobby

Vrijwilligerswerk: Kerk

Vrijwilligerswerk Kerk Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk Hobby Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk: Vakbond

Vrijwilligerswerk Vakbond Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

andersVakbond.SoortOrg = [Ja]

LevensB.SoortOrg = [Ja]

Hobby.SoortOrg = [Ja]

Cultuur.SoortOrg = [Ja]
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Vrijwilligerswerk: Politiek

Vrijwilligerswerk Politiek Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk: Rechtshulp

Vrijwilligerswerk: Wonen

Vrijwilligerswerk Wonen Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk Rechtshulp Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Vrijwilligerswerk: Buurt

Vrijwilligerswerk Buurt Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Politiek.SoortOrg = [Ja]

Hulpver.SoortOrg = [Ja]

Wonen.SoortOrg = [Ja]

Buurt.SoortOrg = [Ja]
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Vrijwilligerswerk: Anders

Vrijwilligerswerk Anders Uren[i] i = 1 t/m 4 waarbij i = aantal organisaties (4 indien > 4)

anders

Informele Hulp

Verenigingen

Anders.SoortOrg = [Ja]

Politieke participatie

Vertrouwen

Hulpbronnen

Eenzaamheid

Bridging

Welzijn

VariantCode = 1

Milieuhinder

Milieu

VariantCode <> 1
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Types 
 

Sommige antwoordmogelijkheden worden een aantal keer gebruikt in de vragenlijst. In dat geval kan een type 
gedefinieerd worden: de antwoordmogelijkheden worden één keer beschreven en hier wordt steeds naar terug 
verwezen. De types worden hier beschreven. 
 
 TJaNee 

 1. Ja        [Ja] 
 2. Nee        [Nee] 
 
 TSoms 

 1. Ja        [Ja] 
 2. Soms        [Soms] 
 3. Nee        [Nee] 
 
 TGevrWie 

 1. uw partner,       [Partn] 
 2. een gezins- of familielid,     [FamLid] 
 3. een vriend of vriendin,      [Vriend] 
 4. een collega,       [Collega] 
 5. een kennis,       [Kennis] 
 6. of iemand anders?      [Ander] 
 
 TVertr 

 1. Heel veel vertrouwen      [HeelVeel] 
 2. Tamelijk veel vertrouwen     [TamVeel] 
 3. Niet zo veel vertrouwen      [NietVeel] 
 4. Helemaal geen vertrouwen     [Geen] 
 

TWeekNooit 

1. Minimaal 1 keer per week     [Min1wk] 
2. Minimaal 1 keer per maand     [Min1mnd] 
3. Minder dan 1 keer per maand     [Mind1mnd] 
4. Nooit        [Nooit] 
 
TJaNeeWn 

  1. Ja        [Ja] 
  2. Nee         [Nee] 
  3. Weet niet       [WeetNiet] 

 
TMoeite1 

  1. Zonder moeite        [ZonMoei] 
  2. Met moeite        [MetMoei] 
  3. Alleen met hulp van anderen     [MetHulp] 
  4. Niet        [Niet] 

 
TMoeite2 

  1. Zonder moeite        [ZonMoei] 
  2. Met moeite        [MetMoei] 
  3. Niet vanwege uw gezondheid     [NietGez] 
  4. Niet vanwege een andere reden     [NietAndr] 

 
TGevoel 

  1. Voortdurend        [Voortdur] 
  2. Meestal        [Meestal] 
  3. Vaak         [Vaak] 
  4. Soms        [Soms] 
  5. Zelden       [Zelden] 
 6. Nooit        [Nooit] 
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Blok opening CATI 
 
Opening 

Telefoonnr. : <telefoonnummer OP>  
O.P.  : <voorletters, achternaam>   Geboren : <geb. datum> Geslacht : 
<geslacht> 
Adres  : <straat, huisnr, huisnrtoev> 
Woonplaats : <postcode><woonplaats> 
 
STEL VAST: Goedemorgen/middag/avond, u spreekt met ......... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Ik ben op zoek naar <Aanhef><NAW.voorletters>< NAW.achternaam>. 

 
>> ENQ: Het gesprek moet gevoerd worden met O.P. zelf, proxi is niet toegestaan. Controleer naam en 
adres. Indien naam en/of adres niet juist is, mag het interview niet plaatsvinden. << 
 
1.  Ga verder         [GaVerder] 
2.  Afspraak noodzakelijk       [Afspr] 
3.  Fout telefoonnummer       [FoutTel] 
4.  Non-respons        [NR] 
 
 

Intro 

STEL VAST: Ik bel u in verband met het onderzoek Sociale Samenhang. In dit onderzoek worden er vragen 
gesteld over uw sociale contacten, vrijwilligerswerk en uw deelname aan verenigingen. Wij hebben u daarover 
een tijdje geleden een brief gestuurd. 

 
1. Ga verder         [GaVerder] 
2.  Afspraak noodzakelijk       [Afspr] 
3.  Non-respons        [NR] 

 
MaakAfspr 

 >> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor Afspraak 
 
MaakNonR 

 >> ENQ: Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor NonRespons 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnr : (telefoonnummer OP)

O.P. : (voorletters, achternaam) Geboren : <geb. datum> Geslacht : <geslacht>

Adres : (straat, huisnr, huisnrtoev)

Woonplaats : (postcode)(woonplaats)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goedemorgen/middag/avond, u spreekt met ......... van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ik ben op zoek naar <NAW.voorletters, NAW.achternaam>.

1. Ga verder [GaVerder]

2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]

3. Fout telefoonnummer [FoutTel]

4. Non-respons [NR] NODK, NORF

Opening

>> ENQ: Toets <CTRL> + 

<ENTER> en kies voor Afspraak 

<<

MaakAfspr

>> ENQ: Toets <CTRL> + 

<ENTER> en kies voor 

NonRespons <<

MaakNonr

StuurCode_Mode = 2 (CATI) 

STEL VAST: Ik bel u in verband met het onderzoek Sociale Samenhang. 

Wij hebben u daarover een tijdje geleden een brief gestuurd.

1. Ga verder [GaVerder]
2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]
3. Nonrespons [NR] NODK, NORF

Intro

Endblok Endblok

>> ENQ: Toets <CTRL> + 

<ENTER> en kies voor Afspraak 

<<

MaakAfspr

>> ENQ: Toets <CTRL> + 

<ENTER> en kies voor 

NonRespons <<

MaakNonr

Endblok Endblok

Endblok

Opening = [GaVerder]Opening = [Afspr] Opening = [FoutTel] of [NR]

Intro = [Afspr] Intro = [NR] Intro = [GaVerder] 
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Blok opening CAPI 
 
Intro 

 Type steekproef = <^TXT_TypeSt>` Peilingnr. = <^Ident.Peiling_nummer> 
  
 <^INI.TXT_Persoon> 
 <^TXT_Adres> 
 
 Vandaag = <^TXT_Vandaag> 
  
 STEL VAST: Klopt de datum? 

1. Ja, klopt         [JaKlopt] 
2. Nee, klopt niet        [Nee] 

 
PersJuist 

    ^INI.TXT_Persoon 
    ^TXT_Adres 
        
 STEL VAST: Woont O.P. op bovenstaand adres? 

1. Ja          [Ja] 
2. Nee          [Nee] 
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Endblok

STEL VAST: Klopt de datum? NODK, NORF

Intro

Harde controle: Verlaat de vragenlijst en stel op het startscherm de 

datum correct in.

PersJuist

STEL VAST: Woont O.P. op bovenstaand adres? NODK, NORF

Intro = [nee] 

Harde controle: O.P. moet op het opgegeven adres wonen. Anders 

kan het interview niet worden gestart! 

PersJuist = [nee] PersJuist = [ja] 

Intro = [jaklopt] 

StuurCode_Mode = 1 (CAPI) 
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Blok Religie en Gezondheid (Basis) 
 

Gelovig 

  ($1: >>ENQ.: Het gaat hier om de gezindte van de persoon die deze vraag beantwoordt<<) 
 Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf? 
 1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.  [Geen] 
 2. Rooms-Katholiek       [RK] 
 3. Nederlands Hervormd       [NH] 
 4. Gereformeerde kerken       [Geref] 
 5. Protestantse Kerk Nederland      [PKN] 
 6. Islam         [Islam] 
 7. Joods         [Joods] 
 8. Hindoe        [Hindoe] 
 9. Boeddhist           [Boeddh] 
 10. Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.   [Ander] 
 
KerkBez: 

 ($1: >>ENQ.: Het gaat hier om de persoon die deze vraag beantwoordt<<) 
 Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een godsdienstige 

bijeenkomst. Is dat :  
 1. 1 keer per week of vaker,      [Week] 
 2. 2 tot 3 keer per maand,       [MndWeek] 
 3. 1 keer per maand,       [EenMnd] 
 4. minder dan 1 keer per maand      [MinMnd] 
 5. of zelden of nooit?       [BNooit] 
 
AlgGezo 

 Hoe is over het algemeen uw gezondheid. Is deze: → 
 1. zeer goed,        [ZeerGoed] 
 2. goed,         [Goed] 
 3. gaat wel,        [GaatWel] 
 4. slecht,        [Slecht] 
 5. of zeer slecht?        [ZrSlecht] 

 
Beperk 
 ($3: Heeft u een langdurige ziekte, lichamelijke beperking of psychische klacht?) 
 ($4: Heeft u een langdurige ziekte, lichamelijke beperking, psychische klacht of klachten als gevolg van 

ouderdom?) 
TJaNee 

 
LichPsy 

  Zijn dit vooral lichamelijke beperkingen, vooral psychische klachten of beide? 
  1. Vooral lichamelijk       [Lich] 

 2. Vooral psychisch       [Psych] 
 3. Zowel lichamelijk als psychisch      [Beide] 
 
Belem 

In welke mate belemmeren deze klachten of beperkingen u bij uw dagelijkse bezigheden. Denk ook aan 
activiteiten buitenshuis en aan het onderhouden van sociale contacten. Is dat:  

 1. niet         [Niet] 
  2. licht, of         [Licht] 

 3. sterk          [Sterk] 
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Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?

Hoe vaak naar kerk, synagoge, moskee of een andere godsdienstige bijeenkomst? 

Endblok

Alle respondenten

Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

Gelovig

Kerkbez

AlgGezo

anders [Geen]/wn/wg

In welke mate wordt u belemmerd bij uw dagelijkse bezigheden?

Belem

Zijn dit vooral lichamelijke klachten, psychische problemen of beide?

LichPsy

anders

Heeft u langdurige ziekten, lichamelijke beperkingen of psychische klachten?

Beperk

[Ja]

($3) Lft_OP < 55

($4) Lft_OP >= 55
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Blok Geluk & Tevredenheid 
 
Intro 

Dan volgen nu vragen over welzijn, contacten en vrijwilligerswerk. 
 >>ENQ: Toets 1 om verder te gaan<< 
 1. Verder       [Verder] 
  
GelukA 

In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens. Is dat:  
1. erg gelukkig,       [ErgGeluk] 
2. gelukkig,       [Gelukkig] 
3. niet gelukkig en niet ongelukkig,     [NietNiet] 
4. niet zo gelukkig,      [NtGeluk] 
5. of ongelukkig?       [Ongeluk] 

 
GelukB 

Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. 
Een 0 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig? 
[0…10] 

 
TevrLeefA 

In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt. Is dat: 
1. buitengewoon tevreden,      [BuitTevr] 
2. zeer tevreden,       [ZeerTevr] 
3. tevreden,       [Tevreden] 
4. tamelijk tevreden,      [TamTevr] 
5. of niet zo tevreden?      [NietTevr] 

 
TevrLeefB 

Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u 
nu leidt. Een 0 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden? 
[0…10] 

 
TVKijken 

 Hoeveel uur per week kijkt u gewoonlijk televisie. Is dat:  
 1. minder dan 1 uur per week,     [Min1] 
 2. 1 tot 5 uur per week,      [N_1_5] 
 3. 5 tot 10 uur per week,      [N_5_10] 
 4. 10 tot 20 uur per week, of     [N_10_20] 
 5. 20 uur of meer per week     [Meer20] 
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In welke mate een gelukkig mens?

GelukA

Dan volgen nu enkele vragen over welzijn, contacten en vrijwilligerswerk.

Intro

EndBlok

Hoeveel uur kijkt u gewoonlijk televisie?

TVKijken

Alle respondenten

Schaal 0-10 een gelukkig mens?

GelukB

In welke mate tevreden over leven?

TevrLeefA

Schaal 0-10 tevreden over leven?

TevrLeefB

VariantCode = 1 VariantCode <> 1
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Blok Contacten 
 
IntCont 

De volgende vragen gaan over contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om 
 persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, 
 sms, chat of door berichtjes te sturen. 
 >>ENQ: Toets 1 om verder te gaan<< 
 1. Verder       [Verder] 

 
FamCont 

Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis 
 wonen. Heeft u dat:  

1. dagelijks,       [Dagelyk] 
2. minstens 1x per week, maar niet dagelijks,   [Wekelyk] 
3. minstens 1x per maand, maar niet wekelijks,   [Maandel] 
4. minder dan 1x per maand,     [Mind1Mnd] 
5. of zelden of nooit      [ZeldenN] 

 
VrieCont 

En hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen. Heeft u dat:  
1. dagelijks,       [Dagelyk] 
2. minstens 1x per week, maar niet dagelijks,   [Wekelyk] 
3. minstens 1x per maand, maar niet wekelijks,   [Maandel] 
4. minder dan 1x per maand,     [Mind1Mnd] 
5. of zelden of nooit      [ZeldenN] 

 
BuurCont 

En met buren? 
1. Dagelijks       [Dagelyk] 
2. Minstens 1x per week, maar niet dagelijks   [Wekelyk] 
3. Minstens 1x per maand, maar niet wekelijks   [Maandel] 
4. Minder dan 1x per maand     [Mind1Mnd] 
5. Zelden of nooit       [ZeldenN] 

 
ContV_A 

Zou u vaker contact willen hebben met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis 
wonen? 
TJaNee 

 
ContV_B 

 En zou u vaker contact willen hebben met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen? 
TJaNee 

 
ContV_C 

 En met buren? 
 TJaNee 

 
ContBel 

 Wordt u in uw sociale contacten belemmerd door lichamelijke beperkingen of psychische 
 problemen? 

TJaNee 
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Zou u vaker contact willen hebben met uw familie?

ContV_A

Zou u vaker contact willen hebben met uw vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?

ContV_B

Zou u vaker contact willen hebben met uw buren?

ContV_C

Wordt u in sociale contacten belemmerd door lichamelijke beperkingen of psychische problemen?

ContBel

Hoe vaak heeft u contact met buren?

Hoe vaak heeft u contact met familieleden?

FamCont

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

VrieCont

BuurCont

De volgende vragen gaan over contacten met familie, vrienden en buren

IntCont

Alle respondenten

RelGez.Belem (OP) = [Licht]/[Sterk] anders

Kunt u aangeven of u wel of niet vaker contact zou willen hebben?

IntrContV
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Blok Vrijwilligerswerk Jeugdwerk 

 
IntroV_W 

De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk. 
 Sommige mensen doen vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om 
bestuurlijk werk of andere activiteiten. Kunt u bij de volgende organisaties en verenigingen steeds 
aangeven of u daarvoor in de afgelopen 12 maanden, dus sinds <Sysdate - 12 maanden>, als vrijwilliger 
bepaald soort werk heeft gedaan? 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<< 
1. Verder       [Verder] 

 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van jeugd- en buurthuiswerk of scouting? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 
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De volgende vragen gaan over vrijwilligerswerk

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan in het jeugd- en buurthuiswerk?

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

EndBlok

IntroV_W

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 

 
VrijwO 

($1: Nu volgen er vragen over het vrijwilligerswerk dat u doet voor deze organisaties. We beginnen met 

de organisatie waar u de meeste uren aan besteedt.) 
($2: We willen u nog iets meer vragen over de tweede organisatie op het gebied van jeugd- en 

buurthuiswerk of als leider van scouting.) 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<< 
1. Verder       [Verder] 

 
DrieVier[i] 

We willen u ook iets meer vragen over een eventueel ($3: derde organisatie) ($4: vierde organisatie) op 

het gebied van jeugd- en buurthuiswerk of als leider van scouting. 
 Is er een ($3: derde) ($4: vierde) organisatie? 

TJaNee 

 
Uren_12[i] 

>>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? 
 [1..997] 
 
Uren_12_Periode[i] 

STEL VAST: Is dat per week of per jaar? 
 1. per week       [Week] 
 2. per jaar       [Jaar] 
 NODK, NORF 
 
Uren_4wk[i] 

 Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk gedaan voor deze organisatie? 
 TJaNee 
 
HUur4wk[i] 

>>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?  
 [1..997] 
 
HUur4wk_Periode[i] 

STEL VAST: Is dat per week of per 4 weken? 
 1. per week       [Week] 
 2. per 4 weken       [Week4] 
 NODK, NORF 

 
Bestuur[i] 

 Heeft u voor deze organisatie in de afgelopen 12 maanden bestuurlijk werk gedaan, zoals zitting hebben 
 in het bestuur, bestuursvergaderingen bijwonen of overleg voeren namens het bestuur?  
 TJaNee 
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Hoeveel tijd besteed de afgelopen 12 maanden?

Uren_12[i]

Heeft u in de afgelopen vier weken vrijwilligerswerk verricht voor deze organisatie?

Hoeveel tijd besteed de afgelopen 4 weken?

[Ja]

Uren_4wk[i]

HUur4wk[i]

Heeft u voor deze organisatie in de afgelopen 12 maanden bestuurlijk werk gedaan?

Bestuur[i]

JeugWerk.SoortOrg = [Ja]

($1: We beginnen met de organisatie waar u de meeste 

uren aan besteed)

($2: We willen u nog iets meer vragen over de tweede 

organisatie)

VrijwO

Is er een ($3: derde) ($4: vierde) organisatie?

JeugWerk.Hoev_Org = [Meer] EN

(Param_i = 1 ($1) OF

Param_i = 2 ($2))

DrieVier[i]

anders

[Ja] anders

EndBlok

(Param_i = 3 ($3) EN 

JeugWerk.Hoev_Org = [Meer]) OF

(Param_i = 4 ($4) EN DrieVier[3] = [Ja])

JeugWerk.Hoev_Org = [Een] 

EN Param_i = 1

anders

STEL VAST: Per week of per jaar?

Uren_12_Periode[i]

STEL VAST: Per week of per 4 weken?

HUur4wk_Periode[i]

<> DK/RF anders

<> DK/RF anders
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Gevraagd[i] 

 Bent u met vrijwilligerswerk voor deze organisatie of vereniging begonnen omdat u gevraagd bent of 
 bent u dit op eigen initiatief gaan doen? 
 1. Ik ben gevraagd      [Gevr] 
 2. Op eigen initiatief      [EigIni] 
 
GevrWie[i] 

 Bent u dan gevraagd door:  
TGevrWie 

 
IniHoe[i] 

Bent u bij deze organisatie terecht gekomen:  
 1. via de vrijwilligerscentrale,     [VrijwC] 
 2. heeft u gereageerd op een advertentie of oproep,   [AdvOpr] 
 3. heeft u de organisatie zelf benaderd,    [ZlfBen] 
 4. of op een andere manier?     [Ander] 
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Bent u met vrijwilligerswerk voor deze organisatie of vereniging begonnen omdat u bent gevraagd?

Door wie bent u dan gevraagd?

[Gevr] anders

Gevraagd[i]

GevrWie[i]

Hoe bent u bij deze organisatie terecht gekomen?

IniHoe[i]

Gevraagd[i] = [EigIni] anders

EndBlok
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Blok Vrijwilligerswerk School 
 
SoortOrg 

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? 
TJaNee 

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van activiteiten rond school? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 

 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan op school?

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

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten

EndBlok
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Blok Vrijwilligerswerk Verzorging 

 
SoortOrg 

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 assisteren bij stervensbegeleiding? 
TJaNee 

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van verzorging? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan in de verzorging?

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

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Sport 

 
SoortOrg 

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? 
TJaNee 

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van sport? 
 1. Een organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan in de sport?

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

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Cultuur 

 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van cultuur? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan in de cultuur?

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

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Hobby 

 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van hobby of gezelligheid? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan voor hobby- of gezelligheidsverenigingen?

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van hobby- of gezelligheidsverenigingen?

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Levensbeschouwing 

 
SoortOrg 

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?  
TJaNee 

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van kerk, moskee of levensbeschouwing? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan voor de kerk?

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van kerk?

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Vakbond 
 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van vakbond of bedrijfsorganisatie? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan voor de vakbond?

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

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Politiek 

 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van politiek? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan voor een politieke partij?

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

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Hulpverlening 

 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

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

 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan in de rechtshulpverlening?

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van rechtshulpverlening?

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Wonen 

 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van wonen, woonomstandigheden of 
 huurdersbelangen? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan op het gebied van wonen?

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van wonen?

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Buurt 

 
SoortOrg 

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

 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties gericht op de wijk of de buurt? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 

 
 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan voor de buurt?

Was dat voor één of meer organisaties op het gebied van buurt?

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Vrijwilligerswerk Anders 
 
SoortOrg 

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

 NORF 
 
Hoev_Org 

 Was dat voor één of meer organisaties? 
 1. Eén organisatie      [Een] 
 2. Meer dan één organisatie     [Meer] 
 NORF 

 
 
SoortOrg  = ja  Zie blok Vrijwilligerswerk Uren Jeugdwerk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens activiteiten gedaan op een ander gebied?

Was dat voor één of meer organisaties?

EndBlok

SoortOrg

Hoev_org

[Ja] anders

Alle respondenten
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Blok Informele Hulp 

 
PleVrijW 

Heeft u altijd, meestal, soms, zelden of nooit plezier in uw vrijwilligerswerk?  
1. Altijd        [Altijd] 
2. Meestal       [Meestal] 
3. Soms        [Soms] 
4. Zelden       [Zelden] 
5. Nooit        [Nooit] 

 
InfHulp 

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? 
TJaNee 
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Afgelopen 4 weken informele hulp gegeven?

InfHulp

EndBlok

Alle respondenten

JeugWerk.SoortOrg = [Ja] OF

School.SoortOrg = [Ja] OF

Verzorg.SoortOrg = [Ja] OF

Sport.SoortOrg = [Ja] OF

Cultuur.SoortOrg = [Ja] OF

Hobby.SoortOrg = [Ja] OF

LevensB.SoortOrg = [Ja] OF

Vakbond.SoortOrg = [Ja] OF

Politiek.SoortOrg = [Ja] OF

Hulpver.SoortOrg = [Ja] OF

WoonOm.SoortOrg = [Ja] OF

Buurt.SoortOrg = [Ja] OF

Anders.SoortOrg = [Ja]

anders

Heeft u plezier in uw vrijwilligerswerk?

PleVrijW
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Blok Verenigingen 

 
IntVeren 

Sommige mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Wilt u voor elk van de volgende 
verenigingen of organisaties aangeven of u daar lid van bent? 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<< 
 1. Verder       [Verder] 
 
Veren_A 

Bent u lid van een politieke partij of organisatie? 
TJaNee 
 

Veren_B 

En van een werkgeversvereniging, middenstandsorganisatie of beroepsvereniging? 
TJaNee 

 
Veren_C 

 Van een vakbond? 
TJaNee 

 
Veren_D 

 Van een consumentenorganisatie, zoals de ANWB, de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis? 
TJaNee 

 
Veren_E 

 Van een patiëntenvereniging? 
TJaNee 

 
Veren_F 

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

TJaNee 

 
Veren_G 

 En van een sportvereniging? 
TJaNee 
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Wilt u van de volgende organisaties aangeven of u daar wel of niet lid van bent?

IntVeren

Een politieke partij of vereniging?

Veren_A

Een werkgeversvereniging, middenstandsorganisatie of beroepsvereniging?

Veren_B

De vakbond?

Veren_C

Een consumentenorganisatie?

Veren_D

Een patientenvereniging?

Veren_E

Een organisatie op het gebied van natuur en milieu?

Veren_F

Een sportvereniging?

Veren_G

Alle respondenten
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Veren_H 

 Van een zang-, muziek- of toneelvereniging? 
 TJaNee 

 
Veren_I 

 Van een hobbyvereniging, bijvoorbeeld een auto-, handwerk- of computerclub? 
 TJaNee 

 
Veren_J 

 Van een jeugd- of jongerenorganisatie, zoals de scouting? 
 TJaNee 

 
Veren_K 

 Van een gezelligheidsvereniging, bijvoorbeeld een personeelsvereniging, carnavalsvereniging of 
 studentenvereniging? 
 TJaNee 

 
VerenAnd 
 Bent u ($1: daarnaast) lid van een andere vereniging dan de zojuist genoemde? 
 TJaNee 
 
VerenAnd2 

 Kunt u een korte omschrijving geven van deze vereniging? 
 STRING [50] 

  
Verenig 

 Hoe vaak neemt u deel aan activiteiten van één of meer verenigingen. Doet u dat:  
1. minimaal 1 keer per week,      [Min1wk] 
2. minimaal 1 keer per maand,      [Min1mnd] 
3. minder dan 1 keer per maand,      [Mind1mnd] 
4. of nooit?        [Nooit] 
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Een zang-, muziek- of toneelvereniging?

Veren_H

Een hobbyvereniging?

Veren_I

Een jeugd- of jongerenorganisatie?

Veren_J

Een gezelligheidsvereniging?

Veren_K

Bent u ($1: daarnaast) lid van een andere vereniging dan de zojuist genoemde? 

VerenAnd

Hoe vaak neemt u deel aan activiteiten van één of meer verenigingen?

EndBlok

Verenig

[Ja] EN 

Stuur.Param[1] = empty

anders

Kunt u een korte omschrijving geven van deze vereniging?

VerenAnd2

($1) Aantal [Ja] in GrpVeren >= 1
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Blok Politieke Participatie 
 
IntroPol 

 De volgende vragen gaan over politiek. 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<< 
 1. Verder       [Verder] 
 
PolInter 

 In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen. Bent u hierin:  
 1. zeer geïnteresseerd,      [Zeer] 
 2. tamelijk geïnteresseerd,      [Tamelyk] 
 3. weinig geïnteresseerd,      [Weinig] 
 4. of niet geïnteresseerd?      [Niet] 
 
TK10 

 De laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gehouden op 9 juni 2010. Heeft u toen 
 gestemd? 
 TJaNee 

 
WelkPart 

Op welke partij heeft u gestemd? 
1. CDA       [CDA]   
2. PvdA       [PvdA] 
3. VVD       [VVD] 
4. GroenLinks       [GroenL] 
5. SP        [SP] 
6. D66        [D66] 
7. ChristenUnie       [ChrUn] 
8. SGP       [SGP] 
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)    [PvdV] 
10. Partij voor de Dieren      [PvdD] 
11. Trots op Nederland (Rita Verdonk)    [TON] 
12. Blanco       [Blanco] 
13. Ongeldig       [Ongeldig] 
14. Andere partij       [AndParty] 
15. Weet niet       [WeetNiet] 

 
TK12 

 De laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gehouden op 12 september 2012. Heeft u toen 
 gestemd? 
 TJaNee 

 
WelkPart12 

Op welke partij heeft u gestemd? 
1. CDA       [CDA]   
2. PvdA       [PvdA] 
3. VVD       [VVD] 
4. GroenLinks       [GroenL] 
5. SP        [SP] 
6. D66        [D66] 
7. ChristenUnie       [ChrUn] 
8. SGP       [SGP] 
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)    [PvdV] 
10. Partij voor de Dieren      [PvdD] 
11. Trots op Nederland (Rita Verdonk)    [TON] 
12. Blanco       [Blanco] 
13. Ongeldig       [Ongeldig] 
14. Andere partij       [AndParty] 
15. Weet niet       [WeetNiet] 
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De volgende vragen gaan over politiek.

IntroPol

In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen?

PolInter

Heeft u gestemd op 9 juni 2010?

TK10

Op welke partij heeft u gestemd?

WelkPart

[Ja]

Sysdate < 12-09-2012 EN

Lft_OP 09-06-2010 ≥ 18

Alle respondenten

andersSysdate > 12-09-2012 EN 

Lft_OP 12-09-2012 ≥ 18

Heeft u gestemd op 12 september 2012?

TK12

[Ja]

Op welke partij heeft u gestemd?

WelkPart12

andersanders
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IntrActi 

Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici 
of de overheid. Ik noem nu een aantal van deze mogelijkheden. Wilt u telkens aangeven of u in de 
afgelopen 5 jaar, dus sinds <Sysdate – 5 jaar>, hiervan gebruik heeft gemaakt? 
 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<< 
1. Verder       [Verder] 

 
Media 

 Heeft u in de afgelopen 5 jaar: 
 

De radio, televisie of krant ingeschakeld? 
TJaNee 

 
Politiek 

Een politieke partij of organisatie ingeschakeld? 
 TJaNee 
 
Hoorz 

 Meegedaan aan een door de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting of 
 discussiebijeenkomst? 
 TJaNee 

 
Ambten 

 Contact opgenomen met een politicus of ambtenaar? 
 TJaNee 

 
ActieGr 

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

 TJaNee 

 
Demonstr 

 Meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie? 
 TJaNee 

 
Petitie 

 Meegedaan aan een handtekeningenactie? 
 TJaNee 

 
Internt 

 Via internet, email of SMS meegedaan aan een politieke discussie of actie? 
 TJaNee 

 
Anders 

Of heeft u iets anders gedaan om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of 
de overheid? 
TJaNee 
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Heeft u in de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een actiegroep?

ActieGr

Meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie?

Demonstr

Meegedaan aan een handtekeningenactie?

Petitie

Of heeft u iets anders gedaan om iets politiek aan de orde te stellen?

Anders

Via internet, e-mail of SMS meegedaan aan een politieke discussie of actie?

Internt

Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of de overheid.

IntrActies

Een politieke partij of organisatie ingeschakeld?

Politiek

Radio, televisie of krant ingeschakeld?

Media

Meegedaan aan een door de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst?

Hoorz

Contact opgenomen met een politicus of ambtenaar?

Ambten

Lft_OP ≥ 18 anders
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Voorziening 
($1: Dan nog drie andere activiteiten.) ($2: Nu volgt een aantal activiteiten.) Kunt u bij elke activiteit 

aangeven of u deze de afgelopen 12 maanden heeft gedaan? 
 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden samen met anderen iets gedaan om voorzieningen in uw buurt in 
stand te houden of om de buurt mooier en veiliger te maken? 
TJaNee 

 
Politicus 

En heeft u contact opgenomen met een politicus of gemeenteambtenaar om in uw buurt of dorp iets aan 
de orde te stellen? 
TJaNee 

 
InfoBijeenk 

En heeft u deelgenomen aan een informatiebijeenkomst, inspraakavond of lokaal referendum in uw 
gemeente? 
TJaNee 

 



Sociale Samenhang 2012 –Politieke Participatie [PolPart]   

Vragenlijst Sociale Samenhang 2012 B-versie, mode CATI/CAPI, versie 1.1 d.d. 14-05-2012 62 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden uw buurt mooier en veiliger gemaakt?

Voorziening

Deelgenomen aan een informatiebijeenkomst, inspraakavond of lokaal referendum?

InfoBijeenk

Politicus of gemeenteambtenaar ingeschakeld om in uw buurt of dorp iets aan de orde te stellen?

Politicus

EndBlok

($1) Lft_OP >= 18

($2) Lft_OP < 18
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Blok Vertrouwen 

 
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? 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<<  
 1. Verder       [Verder] 
 
Vertr_A 

 Hoeveel vertrouwen heeft u in kerken. Heeft u hierin: --> 
 1. heel veel vertrouwen,      [HeelVeel] 
 2. tamelijk veel vertrouwen,     [TamVeel] 
 3. niet zo veel vertrouwen,      [NietVeel] 
 4. of helemaal geen vertrouwen?     [Geen] 

 
Vertr_B 

 En hoeveel vertrouwen heeft u in het leger. Heeft u hierin:  
 1. heel veel vertrouwen,      [HeelVeel] 
 2. tamelijk veel vertrouwen,     [TamVeel] 
 3. niet zo veel vertrouwen,      [NietVeel] 
 4. of helemaal geen vertrouwen?     [Geen] 
 
Vertr_C  

En in rechters? 
TVertr 

 
Vertr_D 

En in de pers? 
TVertr 

 
Vertr_E 

En in de politie? 
TVertr 

 
Vertr_F  

En in de Tweede Kamer? 
TVertr 

 
Vertr_G 

En hoeveel vertrouwen heeft u in ambtenaren? 
TVertr 

 
Vertr_H 

 En in banken? 
TVertr 

 
Vertr_I 

 En in grote bedrijven? 
TVertr 

 
Vertr_J 

 En in de Europese Unie? 
TVertr 

 
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?  

 1. Meeste mensen zijn wel te vertrouwen    [Vertrouw] 
 2. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn    [Voorzich]
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Dan nog enkele vragen over uw vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren.

IntrVertr

Hoeveel vertrouwen heeft u in kerken?

Vertr_A

En in het leger?

Vertr_B

De pers?

Vertr_D

Rechters?

Vertr_C

De politie?

Vertr_E

De Tweede Kamer?

En hoeveel vertrouwen heeft u in ambtenaren?

Vertr_G

Grote bedrijven?

Vertr_I

Banken?

Vertr_H

Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn?

AlgVertr

De Europese Unie?

Vertr_J

Vertr_F

Alle respondenten

EndBlok
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Blok Eenzaamheid 
 
IntrEenz 

Dan gaan we nu wat dieper in op sociale contacten. Ik noem een aantal stellingen, wilt u bij elke stelling 
aangeven of deze op u van toepassing is. U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee? 
>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<< 
1. Verder       [Verder] 

 
Eenz_A 

Er zijn mensen met wie ik goed kan praten? 
TSoms 

 
Eenz_B 

 Ik voel me van andere mensen geïsoleerd? 
 TSoms 
 
Eenz_C 

 Er zijn mensen bij wie ik terecht kan? 
 TSoms 
 
Eenz_D 

 Er zijn mensen die me echt begrijpen? 
 TSoms 

 
Eenz_E 

 Ik maak deel uit van een groep vrienden? 
 TSoms 

 
Eenz_F 

 Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig? 
 TSoms 
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Dan gaan we nog wat dieper in op sociale contacten

IntrEenz

Er zijn mensen met wie ik goed kan praten.

Eenz_A

Ik voel me soms van andere mensen geïsoleerd

Eenz_B

Er zijn mensen die me echt begrijpen

Eenz_D

Er zijn mensen bij wie ik terecht kan

Eenz_C

Ik maak deel uit van een groep vrienden

Eenz_E

Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig

Eenz_F

EndBlok

Alle respondenten

 
 
 
 



Sociale Samenhang 2012 – Hulpbronnen [Hulpbron]   

Vragenlijst Sociale Samenhang 2012 B-versie, mode CATI/CAPI, versie 1.1 d.d. 14-05-2012 67 

Blok Hulpbronnen 

 
IntroHlp 

De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en andere bekenden. 
 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
 1. Verder       [Verder] 

 
HlpKlus 

Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis, zoals helpen tillen, iets ophangen of een ladder 
vasthouden. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor onbetaald terecht kunnen. Is 
dat bij:  
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
1. uw partner,       [Partner] 
2. een gezins- of familielied,     [Familie] 
3. een vriend of vriendin,      [Vriend] 
4. een buurman of buurvrouw,     [Buren] 
5. een kennis,       [Kennis] 
6. bij iemand anders,      [Ander] 
7. bij niemand,       [*Niemand] 
8. of zou u hiervoor nooit hulp vragen?    [*NVT] 

 
KlusWie 

 En bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen? 
1. ($1 Uw partner)      [Partner] 

 2. ($2 Een gezins- of familielid)     [Familie] 
3. ($3 Een vriend of vriendin)     [Vriend] 
4. ($4 Een buurman of buurvrouw)     [Buren] 
5. ($5 Een kennis)      [Kennis] 
6. ($6 Bij iemand anders)      [Ander] 

 
HlpOppas 

Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen, de planten water te geven of uw huisdieren te 
verzorgen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u 
hiervoor gratis terecht kunnen. Is dat bij:  
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
1. uw partner,       [Partner] 
2. een gezins- of familielied,     [Familie] 
3. een vriend of vriendin,      [Vriend] 
4. een buurman of buurvrouw,     [Buren] 
5. een kennis,       [Kennis] 
6. bij iemand anders,      [Ander] 
7. bij niemand,       [*Niemand] 
8. of zou u hiervoor nooit hulp vragen?    [*NVT] 

 
OppasWie 

 En bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen? 
1. ($1 Uw partner)      [Partner] 

 2. ($2 Een gezins- of familielid)     [Familie] 
3. ($3 Een vriend of vriendin)     [Vriend] 
4. ($4 Een buurman of buurvrouw)     [Buren] 
5. ($5 Een kennis)      [Kennis] 
6. ($6 Bij iemand anders)      [Ander] 
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De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp van familie, vrienden en andere bekenden

IntroHlp

Stel, u heeft hulp nodig bij klusjes in en om het huis?

HlpKlus

Bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen?

KlusWie

Bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen?

OppasWie

Stel, u heeft iemand nodig om op uw huis te passen.

HlpOppas

Aantal keer ‘Ja’ > 1

($1) [Partner] 

($2) [Familie] 

($3) [Vriend] 

($4) [Buren] 

($5) [Kennis] 

($6) [Ander] 

anders

anders

VariantCode <> 1

Aantal keer ‘Ja’ > 1

($1) [Partner] 

($2) [Familie] 

($3) [Vriend] 

($4) [Buren] 

($5) [Kennis] 

($6) [Ander] 
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HlpProbl 

Stel, u heeft persoonlijke problemen en wilt daar met iemand over praten. Bij wie van uw familie, 
vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen. Is dat bij:  
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
1. uw partner,       [Partner] 
2. een gezins- of familielied,     [Familie] 
3. een vriend of vriendin,      [Vriend] 
4. een buurman of buurvrouw,     [Buren] 
5. een kennis,       [Kennis] 
6. bij iemand anders,      [Ander] 
7. bij niemand,       [*Niemand] 
8. of zou u hiervoor nooit hulp vragen?    [*NVT] 

 
ProblWie 

 En bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen? 
 1. ($1 Uw partner)      [Partner] 
 2. ($2 Een gezins- of familielid)     [Familie] 

3. ($3 Een vriend of vriendin)     [Vriend] 
4. ($4 Een buurman of buurvrouw)     [Buren] 
5. ($5 Een kennis)      [Kennis] 
6. ($6 Bij iemand anders)      [Ander] 

 
HlpLenen 

 
Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven, zoals eten, drinken of kleding. Bij wie van uw 
familie, vrienden of bekenden zou u dit geld renteloos kunnen lenen. Is dat bij:  
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
1. uw partner,       [Partner] 
2. een gezins- of familielied,     [Familie] 
3. een vriend of vriendin,      [Vriend] 
4. een buurman of buurvrouw,     [Buren] 
5. een kennis,       [Kennis] 
6. bij iemand anders,      [Ander] 
7. bij niemand,       [*Niemand] 
8. of zou u hiervoor nooit hulp vragen?    [*NVT] 
 

LenenWie 

 En bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen? 
1. ($1 Uw partner)      [Partner] 

 2. ($2 Een gezins- of familielid)     [Familie] 
3. ($3 Een vriend of vriendin)     [Vriend] 
4. ($4 Een buurman of buurvrouw)     [Buren] 
5. ($5 Een kennis)      [Kennis] 
6. ($6 Bij iemand anders)      [Ander] 
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Stel, u heeft geld nodig voor noodzakelijke uitgaven?

HlpLenen

Bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen?

LenenWie

Stel, u heeft problemen en wilt daar met iemand over praten?

HlpProbl

Bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen?

ProblWie

anders

anders

Aantal keer ‘Ja’ > 1

($1) [Partner] 

($2) [Familie] 

($3) [Vriend] 

($4) [Buren] 

($5) [Kennis] 

($6) [Ander] 

Aantal keer ‘Ja’ > 1

($1) [Partner] 

($2) [Familie] 

($3) [Vriend] 

($4) [Buren] 

($5) [Kennis] 

($6) [Ander] 
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HlpGeldz 

Stel, u heeft advies nodig over geldzaken, bijvoorbeeld over belastingen, een hypotheek, pensioen of 
leningen. Bij wie van uw familie, vrienden of bekenden zou u hiervoor gratis terecht kunnen? Is dat bij:  
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
1. uw partner,       [Partner] 
2. een gezins- of familielied,     [Familie] 
3. een vriend of vriendin,      [Vriend] 
4. een buurman of buurvrouw,     [Buren] 
5. een kennis,       [Kennis] 
6. bij iemand anders,      [Ander] 
7. bij niemand,       [*Niemand] 
8. of zou u hiervoor nooit hulp vragen?    [*NVT] 

 
GeldzWie 

 En bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen? 
1. ($1 Uw partner)      [Partner] 

 2. ($2 Een gezins- of familielid)     [Familie] 
3. ($3 Een vriend of vriendin)     [Vriend] 
4. ($4 Een buurman of buurvrouw)     [Buren] 
5. ($5 Een kennis)      [Kennis] 
6. ($6 Bij iemand anders)      [Ander] 
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Bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen?

GeldzWie

Stel, u heeft advies nodig over geldzaken.

HlpGeldz

EndBlok

andersAantal keer ‘Ja’ > 1

($1) [Partner] 

($2) [Familie] 

($3) [Vriend] 

($4) [Buren] 

($5) [Kennis] 

($6) [Ander] 
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Blok Bridging 
 
OplVrien 

 Hoeveel van uw vrienden hebben ongeveer hetzelfde opleidingsniveau als u. Is dit:  
 1. vrijwel allemaal,      [Allemaal] 
 2. meer dan de helft,      [Meeste] 
 3. ongeveer de helft,      [Helft] 
 4. minder dan de helft,      [Paar] 
 5. of geen van uw vrienden?     [Geen] 
 6. Niet van toepassing, OP heeft geen vrienden   [NVT] 
 
LftVrien 

 Hoeveel van uw vrienden hebben ongeveer dezelfde leeftijd als u. Is dit:  
 1. vrijwel allemaal,      [Allemaal] 
 2. meer dan de helft,      [Meeste] 
 3. ongeveer de helft,      [Helft] 
 4. minder dan de helft,      [Paar] 
 5. of geen van uw vrienden?     [Geen] 
 

 



Sociale Samenhang 2012 – Blok Bridging [Bridging]   

Vragenlijst Sociale Samenhang 2012 B-versie, mode CATI/CAPI, versie 1.1 d.d. 14-05-2012 74 

Hoeveel van uw vrienden hebben ongeveer hetzelfde opleidingsniveau als u?

OplVrien

Hoeveel van uw vrienden hebben ongeveer dezelfde leeftijd als u?

LftVrien

EndBlok

VariantCode <> 1

<> [NVT] anders
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Blok Milieuhinder 
 
IntMilieu 

Kunt u van de volgende zaken aangeven of u daar in uw woonomgeving last van heeft? U kunt telkens 
antwoorden met ja, soms of nee. 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan<< 
 1. Verder       [Verder]  
 
Mil_A 

Heeft u in uw woonomgeving last van lawaai van vliegtuigen? 
 TSoms 
 
Mil_B 

En heeft u last van lawaai van treinen, trams of metro's? 
 TSoms 
 
Mil_C 

Van lawaai van auto's, vrachtauto's, motoren of brommers? 
 TSoms 
 
Mil_D 

Van lawaai van industrie of bedrijven? 
 TSoms 
 
Mil_E 

Van geluiden van buren? 
 TSoms 

 
Mil_F 

En heeft u in uw woonomgeving last van stank van verkeer? 
 TSoms 
 
Mil_G 

En van stank van industrie of bedrijven? 
 TSoms 

 
Mil_H 

Van stank van de landbouw?  
 TSoms 
 
Mil_I 

Van stank van open haarden en/of allesbranders?  
 TSoms 
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Kunt u van de volgende zaken aangeven of u daar in uw woonomgeving last van heeft?

IntMilieu

Heeft u in uw woonomgeving last van: lawaai van treinen, trams, metro’s?

Mil_B

Heeft u in uw woonomgeving last van: lawaai van vliegtuigen?

Mil_A

EndBlok

Heeft u in uw woonomgeving last van: lawaai van auto’s, vrachtauto’s, motoren of brommers?

Mil_C

Heeft u in uw woonomgeving last van: geluiden van buren?

Mil_E

Heeft u in uw woonomgeving last van: lawaai van industrie of bedrijven?

Mil_D

Heeft u in uw woonomgeving last van: stank van verkeer?

Mil_F

Heeft u in uw woonomgeving last van: stank van industrie of bedrijven?

Mil_G

Heeft u in uw woonomgeving last van: stank van open haarden en/of allesbranders?

Mil_I

Heeft u in uw woonomgeving last van: stank van de landbouw?

Mil_H

VariantCode = 1
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Blok Milieu 

 
Glasbak  

Hoe vaak brengt uw huishouden afvalglas naar de glasbak? Is dat: 
1.   altijd,     [Altijd] 
2.   vaak,     [Vaak]  
3.   soms,     [Soms] 
4.   zelden,      [Zelden] 
5.   of nooit?     [Nooit] 
6.   Niet van toepassing     [NVT] 

 
GFTAfv  

>>ENQ: Tot compost verwerken of het aan beesten voeren van tuin- en/of GFT-afval ook beschouwen 
als scheiding van afval.<< 
En hoe vaak levert uw huishouden uw groente- en fruitafval gescheiden van het overige afval in. Is dat: 
 
1.   altijd,     [Altijd] 
2.   vaak,     [Vaak]  
3.   soms,     [Soms] 
4.   zelden,      [Zelden] 
5.   of nooit?     [Nooit] 
6.   Niet van toepassing     [NVT] 

 
TuinAfv  

Hoe vaak levert uw huishouden het tuinafval gescheiden van het overige afval in? 
1.   Altijd      [Altijd] 
2.   Vaak     [Vaak]  
3.   Soms     [Soms] 
4.   Zelden      [Zelden] 
5.   Nooit     [Nooit] 
6.   Niet van toepassing     [NVT] 

 
ChemAfv  

Hoe vaak brengt uw huishouden chemisch afval zoals batterijen en verfresten naar een speciaal 
inzamelpunt, bijvoorbeeld de chemokar? 
1.   Altijd      [Altijd] 
2.   Vaak     [Vaak]  
3.   Soms     [Soms] 
4.   Zelden      [Zelden] 
5.   Nooit     [Nooit] 
6.   Niet van toepassing     [NVT] 

 
PapierAf  

Hoe vaak levert uw huishouden het oud papier en karton zoals kranten, tijdschriften, reclamemateriaal 
en verpakkingsmateriaal gescheiden van het overige afval in? 
1.   Altijd      [Altijd] 
2.   Vaak     [Vaak]  
3.   Soms     [Soms] 
4.   Zelden      [Zelden] 
5.   Nooit     [Nooit] 
6.   Niet van toepassing     [NVT] 
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Hoe vaak brengt uw huishouden afvalglas naar de glasbak?

GlasBak

Hoe vaak levert uw huishouden uw tuinafval gescheiden van het overige afval in.

TuinAfv

Hoe vaak levert uw huishouden uw groente- en fruitafval gescheiden van het overige afval in.

GFTAfv

EndBlok

Hoe vaak brengt uw huishouden chemisch afval zoals batterijen en verfresten naar een speciaal inzamelpunt?

ChemAfv

Hoe vaak levert uw huishouden het oud papier en karton gescheiden van het overige afval in?

PapierAf

VariantCode = 1
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Blok Welzijn 
 
Intro 

Nu volgt een aantal vragen over uw algemene tevredenheid. Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe 
tevreden u over het algemeen bent met een aantal zaken. Een 0 staat voor volledig ontevreden en 10 voor 
volledig tevreden? 
 

>> ENQ: Toets <1> om verder te gaan. << 
1.  Verder         [Verder] 

 
FinSit 

Hoe tevreden bent u over het algemeen met de financiële situatie van uw huishouden? 
[0…10] 
 
WerkDag 
Hoe tevreden bent u over het algemeen met uw ($1: werk) ($2: dagelijkse bezigheden)? 

[0…10] 
 
Reistijd 

En hoe tevreden bent u met de reistijd van en naar uw werk? 
[0…10] 
 
VrijTijd 

En met de hoeveelheid vrije tijd die u hebt? 
[0…10] 
 
PersRel 

En met uw persoonlijke relaties? 
[0…10] 
 
Woning 

En met uw woning? 
[0…10] 
 
Omgeving 

En met de omgeving waarin u woont? 
[0…10] 
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Schaal 0-10 aangeven hoe tevreden u bent over?

Intro

Uw ($1: werk) ($2: dagelijkse bezigheden)?

WerkDag

De financiële situatie van uw huishouden?

FinSit

EndBlok

De reistijd van en naar uw werk?

Reistijd

De hoeveelheid vrije tijd die u heeft?

VrijTijd

VariantCode <> 1

Uw persoonlijke relaties?

PersRel

Uw woning?

Woning

De omgeving waarin u woont?

Omgeving

($1) BetWerk.BetWrkNu = [Ja]

($2) BetWerk.BetWrkNu <> [Ja]

BetWerk.BetWrkNu = [Ja] anders
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