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ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE
Adres----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huishoudnummer

Huishoudgrootte

PERSOONLIJKE GEGEVENS
PROXY INTERVIEW

ja=1 nee=2 (door enquêteur zelf in te vullen)

1.

Nummer Persoon

2.

Op welk (ei)land bent u geboren? __________________________________________________

3.

Wat is uw nationaliteit? __________________________________________________________

4.

Hoelang woont u al op dit eiland?

Indien 3 mnd of minder Ga naar vraag 5
Indien langer dan 3 maanden Ga naar vraag 6
5.

Hoe lang bent u van plan om te blijven?

Indien 3 maanden of minder

EINDE INTERVIEW

6.

Bent u hoofd van het huishouden?
1. ja
2. nee

7.

Wat is uw burgerlijke staat?
1. gehuwd of samenwonend
2. ongehuwd (incl. gescheiden/weduwe/weduwnaar)

8.

Geslacht
1. man
2. vrouw

9.

Wat is uw leeftijd op dit moment? (in jaren)

INDIEN 9 JAAR OF JONGER: EINDE INTERVIEW
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ONDERWIJSVRAGEN
De volgende vragen zijn voor alle personen vanaf 10 jaar
10. Volgt u een dagopleiding, avondopleiding of cursus?
1. ja
2. nee Ga naar vraag 12
11. Indien ja, is dit:
1. een dagopleiding Indien 10 t/m 14 jaar: Ga naar vraag 23

Indien 15 jaar en ouder: Ga naar vraag 20
2. een avondopleiding of cursus
12. Wat is uw hoogst gevolgde opleiding (ook avondopleiding!)

Indien ‘geen opleiding’ Ga naar vraag 19
Indien Lager onderwijs Ga naar vraag 15
___________________________________________________________________________

13. Wat is het niveau van deze opleiding? __________________________________________

14. Welke richting/afdeling binnen deze opleiding? __________________________________

15. Heeft u deze opleiding voltooid?
1. ja
2. nee Ga naar vraag 19
16. Indien ja, in welk jaar?

17. In welk (ei)land heeft u deze opleiding gevolgd? ________________________________________

18. Bent u bereid om in het kader van omscholing of bijscholing een ander type opleiding te volgen?
1. ja
2. nee
9. onbekend

Ga naar vraag 20
19. Bent u bereid om in het kader van omscholing of bijscholing een opleiding te volgen?
1. ja
2. nee
9. onbekend

ARBEIDSMARKTVRAGEN
20. Heeft u de afgelopen 12 maanden geheel, voor een deel van het jaar of af en toe gewerkt?

(Ook losse jobs tellen mee!)
1. nee, niet gewerkt Ga naar vraag 22
2. ja, af en toe gewerkt
3. ja, voor een deel van het jaar gewerkt, maar ontslagen/bedrijfssluiting/met pensioen/einde contract
4. ja, het gehele jaar gewerkt (ziekte en arbeidsongeschiktheid meerekenen) vraag 22
9. onbekend Ga naar vraag 22
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21. Hoe lang heeft u in totaal in de afgelopen 12 maanden gewerkt?
1. minder dan 1 maand
2. tussen 1 en 6 maanden
3. langer dan 6 maanden
9. onbekend
22. Heeft u op dit moment een baan of een eigen bedrijf?
1. ja
Ga naar vraag 25
2. nee
23. Heeft u de vorige week 4 uur of meer gewerkt of een losse job gehad?
1. ja
Indien 10 t/m 14 jaar: Einde interview

Indien 15 jaar of ouder: Ga door met vraag 25
2. nee Indien 10 t/m 14 jaar: Einde interview

Indien 15 jaar of ouder: Ga door met vraag 38
24. Doet u vrijwilligerswerk?
1. ja
2. nee

VRAGEN VOOR PERSONEN MET WERK
25. Bij welk bedrijf/instelling werkt u? (naam en adres van bedrijf/instelling die u uitbetaalt)
Naam_________________________________________________________________________
Adres_________________________________________________________________________

26. Wat is de hoofdactiviteit van dit bedrijf/instelling?
___________________________________________________________________________

27. Geef een precieze omschrijving van uw huidige werkzaamheden:

__________________________________________________________________________
28. Hoeveel uren per week werkt u gewoonlijk?

29. Wat is uw economische positie in deze baan?
01. werkgever
02. kleine zelfstandige
03. loontrekker in vaste dienst
04. loontrekker in tijdelijke dienst
05. werknemer in losse dienst/losse jobs
06. meewerkend gezinslid (onbetaald)
07. contract voor minder dan 6 maanden
08. contract voor 6 maanden of langer
09. overig, nl:_________________________
99. onbekend
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Ga door met vraag 31

30. Hoeveel contracten heeft u bij dezelfde werkgever al getekend (inclusief uw huidig contract)?
1. één
2. twee
3. drie
4. meer dan drie
9. onbekend
31. Bent u lid van een vakbond?
1. ja Ga door met vraag 33
2. nee Ga door met vraag 32
9. onbekend Ga door met vraag 33
32. Zou u lid van een vakbond willen zijn?
1. ja
2. nee
9. onbekend

VERBORGEN WERKLOOSHEID
33. Bent u op zoek naar minder uren werk?
1. ja Ga naar vraag 35
2. nee
9. onbekend
34. Bent u op zoek naar meer uren werk?
1. ja
2. nee
9. onbekend
35. Zoekt u ander werk?
1. ja
Ga naar vraag 53
2. nee
9. onbekend
36. Waarom zoekt u ander werk? Vraag en noteer de belangrijkste reden
1. huidige baan is beneden mijn opleidingsniveau
2. wil meer inkomen
3. gevaarlijke werkomstandigheden
4. mogelijk verlies van huidige baan
5. overig ________________________
9. onbekend
37. Op welke wijze heeft u de afgelopen maand het meest naar werk gezocht?
1. persoonlijk bij bedrijven langs geweest
2. open sollicitatiebrieven geschreven
3. reageerde op advertenties (krant/internet/tijdschriften)
4. via bemiddelingsinstanties (DEZA/Uitzendbureaus)
5. via vrienden en familie
6. op andere wijze nl.: __________________________
7. vorige maand niet actief gezocht
9. onbekend

GA DOOR MET VRAAG 53
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VRAGEN VOOR PERSONEN OP ZOEK NAAR WERK
38. Zoekt u werk of wilt u voor uzelf beginnen?
1. ja, ik zoek werk
2. ja, ik wil voor mijzelf beginnen- Ga door met vraag 41
3. nee, ik zoek geen werk en ik wil niet voor mijzelf beginnen Ga door met vraag 52
39. Op welke wijze heeft u de afgelopen maand het meest naar werk gezocht?
1. persoonlijk bij bedrijven langs geweest
2. open sollicitatiebrieven geschreven
3. reageerde op advertenties (krant/internet/tijdschriften)
4. via bemiddelingsinstanties (DEZA/Uitzendbureaus)
5. via vrienden en familie
6. op andere wijze nl.: ________________________________
7. vorige maand niet actief gezocht Ga door met vraag 52
9. onbekend
40. Als u een baan vindt, kunt u dan binnen twee weken beginnen met werken?
1. ja Ga door met vraag 42
2. nee Ga door met vraag 52
9. onbekend
41. Als u over de nodige fondsen zou beschikken kunt u dan in principe
binnen twee weken voor uzelf beginnen?
1. ja Ga door met vraag 49
2. nee Ga door met vraag 52
9. onbekend
42. Hoe komt het dat u werkzoekend bent?
1. ontslagen/einde contract/einde job/met eigen bedrijf gestopt
2. van school gekomen
3. wil werken, maar kan geen werk vinden
4. anders, nl.:_____________
9. onbekend
43. Hoe lang bent u werkzoekend?
1. minder dan 1 maand
2. 1 t/m 3 maanden
Ga door met vraag 45
3. 4 t/m 6 maanden
4. 7 t/m 9 maanden
5. 10 t/m 12 maanden
6. langer dan 12 maanden
9. onbekend
44. Waarom is het moeilijk werk te vinden?
1. geen werk in mijn branch/opleiding
2. leeftijd is te hoog/laag
3. eisen op de arbeidsmarkt zijn te hoog
4. te weinig werkervaring
5. economie is slecht/er is geen werk te vinden
6. te weinig betaling
7. buitenlanders nemen werkplaatsen in
8. overige, nl. _________________________
9. onbekend
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45. Wat voor soort werk zoekt u? _____________________________________________

46. Geef een precieze omschrijving van de werkzaamheden die u wilt verrichten.

___________________________________________________________________________

47. Wat was uw laatst genoten uurloon ? (een losse baan telt ook mee)
(indien ‘geen’: 000)
Wat voor geldeenheid betrof dit?
Was dit:

Naf. = 1 / Euro = 2 / US$ = 3
Netto = 1 / Bruto = 2?

48. Wat is het laagste uurloon waarvoor u zou willen werken?

(“Maakt niet uit” krijgt code 998 en “Weet niet” krijgt code 999)
Wat voor geldeenheid betrof dit?

Naf. = 1 / Euro = 2 / US$ = 3

Was dit:

Netto = 1 / Bruto = 2?

49. In welk type bedrijf zoekt u werk?

Voor degenen die een eigen bedrijf willen beginnen: Welk type bedrijf wilt u starten?
________________________________________________________________________
50. Als u andersoortig werk vindt, zult u dat aannemen?
1. ja
2. nee
51. Hoeveel uren per week wilt u gaan werken?

GA DOOR MET VRAAG 53

VRAGEN VOOR PERSONEN ECONOMISCH NIET ACTIEF
52. Wat is de reden dat u niet op zoek bent naar werk of niet direct kunt beginnen?
1. ik ben huisvrouw/huisman werkzaam in eigen huishouding
2. er is toch geen werk te vinden
3. ik ben gepensioneerd/leeftijd
4. ik wil eerst mijn school/studie afmaken
5. wegens gezinsomstandigheden
6. anders,nl._____________________________________________________________
9. onbekend
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VRAGEN OVER INKOMEN
53. Welke van de onderstaande compensaties ontvangt u? Noem alle compensaties die u ontvangt.
A. Ònderstant

Ja=1, Nee=2

B. Kindertoeslag van RCN. Aantal kinderen (maximaal 3)

geen = 0 1 kind = 1

2 kinderen = 2

3 kinderen = 3

C. Compensatie van DWM (SASO) voor schoolkleding. Aantal kinderen (maximaal 3)

geen = 0 1 kind = 1

2 kinderen = 2

Ja=1, Nee=2

D. Subsidie voor water en elektriciteit
E. Huursubsidie

3 kinderen = 3

Ja=1, Nee=2

54. Wat was de bron van uw hoogste inkomen in de vorige maand?
1. arbeid/bedrijf
2. pensioen (incl. wed&wez pensioen / excl. AOV )
3. AOV/ouderdoms pensioen
4. onderstand
5. studiebeurs
6. overig, nl.:________________________
7. geen inkomen Ga door met vraag 60
9. onbekend
55. Wat was uw inkomen uit deze bron vorige maand?
Was dit:

netto = 1 / bruto = 2

Wat voor geldeenheid betrof dit?

Naf. =1 / Euro = 2 / US$ = 3 /

Was dit:

per maand = 1 / tweewekelijks = 2 / per week = 3

56. Bent u de persoon die vanuit uw inkomen het grootste gedeelte van de kosten van uw familie
betaalt?
1. ja
2. nee
9. onbekend
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LET OP!!! Vraag 57 alleen voor personen die vraag 54 met “arbeid/bedrijf” hebben geantwoord
(antwoord 1)
57. Ontvangt u precies het minimum uurloon?
1. ja, precies het minimum uurloon
2. nee, lager dan het minimum uurloon
3. nee, hoger dan het minimum uurloon
4. weet niet
9. onbekend
58. Wat was de bron van uw tweede hoogste inkomen de vorige maand?
1. arbeid/bedrijf
2. pensioen (incl. wed&wez pensioen/excl. AOV)
3. AOV/ouderdoms pensioen
4. overig , nl.:_______________
5. geen inkomen Ga door met vraag 60
9. onbekend

59. Wat was uw inkomen uit deze tweede bron vorige maand?
Was dit:

netto = 1 / bruto = 2

Wat voor geldeenheid betrof dit?

Naf. =1 / Euro = 2 / US$ = 3

Was dit:

per maand = 1 / tweewekelijks = 2 / per week = 3

VRAAG OVER GEZONDHEID
60. Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze
1. zeer goed
2. goed
3. gaat wel
4. slecht
5. of zeer slecht?

EINDE INTERVIEW
HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING
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