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 NAAMGEVING VARIABELEN

 V.....          Variabele uit de basis of slotvragenlijst
 WEEG95          Weegfactor steekproef range 0.25 - 4.00
 WEEG95_2        Weegfactor steekproef range 0.10 - 9.00
 GEWAKT          Weegfactor steekproef range 0.25 - 4.00 idem WEEG95
 AKT000 - AKT998 Weeksaldo in kwartieren voor betreffende aktiviteitcode
 D1ZIEK - D7ZIEK Uit dagboek de ziektetoestand per dag
 D1BIJZ - D7BIJZ Uit dagboek aanduiding bijzondere omstandigheid per dag
 D1WERK - D7WERK Uit dagboek soort dag bij werkenden per dag
 HA101  - HA196  Dagboek hoofdactiviteitcode per kwartier op zondag
 HA201  - HA296  Dagboek hoofdactiviteitcode per kwartier op maandag
 HA301  - HA396  Dagboek hoofdactiviteitcode per kwartier op disdag
 HA401  - HA496  Dagboek hoofdactiviteitcode per kwartier op woensdag
 HA501  - HA596  Dagboek hoofdactiviteitcode per kwartier op donderdag
 HA601  - HA696  Dagboek hoofdactiviteitcode per kwartier op vrijdag
 HA701  - HA796  Dagboek hoofdactiviteitcode per kwartier op zaterdag
 NA101  - NA196  Dagboek nevenactiviteitcode per kwartier op zondag
 NA201  - NA296  Dagboek nevenactiviteitcode per kwartier op maandag
 NA301  - NA396  Dagboek nevenactiviteitcode per kwartier op disdag
 NA401  - NA496  Dagboek nevenactiviteitcode per kwartier op woensdag
 NA501  - NA596  Dagboek nevenactiviteitcode per kwartier op donderdag
 NA601  - NA696  Dagboek nevenactiviteitcode per kwartier op vrijdag
 NA701  - NA796  Dagboek nevenactiviteitcode per kwartier op zaterdag
 PL101  - PL196  Dagboek thuis/elders per kwartier op zondag
 PL201  - PL296  Dagboek thuis/elders per kwartier op maandag
 PL301  - PL396  Dagboek thuis/elders per kwartier op disdag
 PL401  - PL496  Dagboek thuis/elders per kwartier op woensdag
 PL501  - PL596  Dagboek thuis/elders per kwartier op donderdag
 PL601  - PL696  Dagboek thuis/elders per kwartier op vrijdag
 PL701  - PL796  Dagboek thuis/elders per kwartier op zaterdag

 LABELING VARIABELEN

 De eerste posities van het label verwijzen naar de herkomst:
 999    Vraagnummer in de basisvragenlijst
 S99    Vraagnummer in de slotvragenlijst
 X999   Door Intomart geleverde afgeleide variabele. Geen documentatie!

 STANDAARDCODERINGEN

 -1     Antwoord past niet in vaste patroon
 -2     Blanco, niets ingevuld - mogelijkheid niet genoemd - routing
 -3     Weet niet
 -4     Respondent geeft geen antwoord
 -5     Niet van toepassing



 STEEKPROEF

 Beoogd werd een netto respons te realiseren van 3000 complete cases, dat wil
 zeggen 3000 respondenten van 12 jaar of ouder waarvan zowel een basislijst,
 een slotvragenlijst als een compleet dagboek beschikbaar was.  Gezien de
 beperkte tijd die beschikbaar was voor de werving van respondenten voor dit
 onderzoek, is gekozen voor een ruime bruto steekproef en een procedure die de
 respons in de fase van de dagboekregistratie optimaliseerde.

 Uitgaande van 340 clusters werden alle afgiftepunten per gemeente gesorteerd
 en gesommeerd.  Door de som te delen door het aantal clusters werd een
 stapgrootte bepaald.  Met deze stapgrootte doorliep het computerprogramma het
 cumulatieve afgiftepuntenbestand.  Op deze wijze is per gemeente bepaald of
 de desbetreffende gemeente geselecteerd werd en, indien een gemeente
 geselekteerd werd, hoeveel clusters binnen de betreffende gemeente vielen.

 Analoog is binnen de geselecteerde gemeenten bepaald met welke stapgrootte de
 postkodetrajekten doorlopen moesten worden.  Op basis hiervan werd een opgave
 gedaan aan de PTT, hetgeen vervolgens resulteerde in 19934 konkrete
 afgiftepunten.  Deze adressen zijn vervolgens voorzien van naam en
 telefoonnummers.  Aldus werden twee landelijk representatieve steekproeven
 verkregen: een groep die wel (15341) en een groep die niet (4593) telefonisch
 bereikbaar was.

 Aan alle adressen zonder telefoonnummer is een brief verstuurd met dezelfde
 informatie over het onderzoek als in de telefonische screening aan de
 respondenten is verstrekt.  Bij deze introduktiebrief is een retourkaartje
 toegevoegd, dat de bewoners van het betreffende adres naar Intomart konden
 sturen als zij niet aan het onderzoek wilden meewerken.  Ook stond in de brief
 een gratis '06-nummer' vermeld dat gebeld kon worden om aan te geven dat men
 niet aan het onderzoek wilde deelnemen.

 De telefonisch bereikbare adressen zijn alle benaderd voor een telefonische
 en scherpe screening teneinde er zeker van te zijn dat de toezeggers ook
 daadwerkelijk aan het onderzoek mee zouden doen en onaangename verrassingen
 in de krappe periode die beschikbaar was voor het veldwerk te voorkomen.

 Zowel bij de mondeling als bij de telefonisch benaderde adressen is door
 middel van een lootschema bepaald welke persoon van 12 jaar of ouder voor
 deelname in aanmerking kwam.

 De telefonische screening leverde het volgende resultaat:

 toezeggers                                               3329
 weigering screening                                      6984
 weigering hoofdonderzoek                                 2587
 contact niet mogelijk om technische redenen              1021
 tijdens onderzoek niet bereikbaar                         438
 cluster vol                                               379
 overige redenen                                           603
 totaal        15341



 De adressen zonder telefoonnummer zijn bij de enqu0teurs uitgezet tezamen met
 de toezeggingen.  Daarbij is een aantal opgegeven dat de enqu0teur geacht werd
 totaal te realiseren.  Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de beoogde
 netto clustergrootte van 10 en een verdeling van circa 8 : 2 naar adressen met
 en adressen zonder telefoonnummer .

 Totaal zijn 7922 (3329 + 4593)adressen uitgezet.  De inspanningen in het
 veld hebben tot
 de volgende resultaten geleid:

 -        volledig bruikbare cases                        3227
 -        onvolledig dagboek                               148
 -        geen dagboek                                     321
 -        kaart teruggestuurd                             1062
 -        weigering                                        726
 -        niet thuis                                       325
 -        overige redenen non response                     265
 -        niet benaderd                                   1848

 -        totaal                                          7929

 Van de 3227 bruikbare cases hebben 1489 betrekking op de eerste
 registratieweek en 1738 op de tweede registratieweek.



 WEGINGSPROCEDURE

 In de voorbereiding van het onderzoek is met de participanten afgesproken, dat
 er bij het tijdsbestedingsonderzoek 1995 voor alle participanten dezelfde
 wegingsprocedure gebruikt zou worden.  De afgesproken procedure stemde overeen
 met de in 1990 door het SCP gehanteerde systeem.

 Het betreft een weging die in drie min of meer onafhankelijke fasen wordt
 uitgevoerd.

 Fase 1:  aantal personen 12+ X plaats in het gezin X urbanisatiegraad

 Fase 2:  leeftijd X urbanisatiegraad

 Fase 3:  leeftijd X geslacht X werkzaamheid

 De aldus resulterende eindwegingsfactor is gehanteerd bij alle in dit
 rapport opgenomen
 tabellen inzake de basis en slotlijst alsmede het dagboek.



 RELATIE TUSSEN NAAM VARIABELE EN HERKOMST, VRAAGNUMMER EN LABEL

 VARNAME   VR  LABEL

 I067      X53 beoefent surfen
 V001      000 respondentnummer
 V004      001 gebruik van tv toestellen
 V005      002 gebruik van zwart-wit tv toestel
 V006      003 gebruik van kleuren tv toestellen
 V007      004 heeft toestel afstandsbediening
 V008      005 heeft toestel teletekst voorzien
 V010      006 soort antenne
 V011      007 soort centrale antenne
 V01203    009 is ontvangst dtsl1 redelijk goed
 V01204    009 is ontvangst dtsl2 redelijk goed
 V01205    009 is ontvangst dtsl3 redelijk goed
 V01208    009 is ontvangst sky redelijk goed
 V01211    009 is ontvangst tv-5 redelijk goed
 V01212    009 andere zenders redelijk ontvangen
 V01221    009 ontvangst goed: rtl4
 V01222    009 ontvangst goed: brt 1 vlaams
 V01223    009 ontvangst goed: brt 2 vlaams
 V01224    009 ontvangst goed: rtbf 1 frans
 V01226    009 ontvangst goed: duitsland 3 ndr
 V01227    009 ontvangst goed: bbc 1
 V01228    009 ontvangst goed: bbc 2
 V01229    009 ontvangst goed: super channel
 V01230    009 ontvangst goed: mtv
 V01231    009 ontvangst goed: rtl+ duits
 V01232    009 ontvangst goed: rai uno italie
 V01233    009 ontvangst goed: filmnet abonnee
 V01234    009 ontvangst goed: ccn
 V01235    009 ontvangst goed: childrens channel
 V01236    009 ontvangst goed: kindernet 3 ndr
 V01238    009 ontvangst goed: lokale zender
 V01239    009 ontvangst goed: rtl5
 V01240    009 ontvangst goed: veronica 6
 V01241    009 ontvangst goed: sbs 6
 V01242    009 ontvangst goed: discovery channel
 V01243    009 ontvangst goed: mbc (arabisch)
 V01244    009 ontvangst goed: trt (turks)
 V01245    009 ontvangst goed: music factory
 V01246    009 ontvangst goed: tv 10 gold (arcade)
 V01247    009 ontvangst goed: euro 7
 V01248    009 ontvangst goed: regio tv
 V01249    009 ontvangst goed: supersport (abonnee)
 V01250    009 ontvangst goed: stv plus (abonnee)
 V013      011 kyken naar aktualiteitenrubrieken
 V014      011 hoe vaak naar aktualiteiten kyken
 V015      012 gebruik van radiotoestel
 V016      013 is radio aangesl op kabel-antenne
 V020A     017 eerste abonnement programmablad
 V021A     017 tweede abonnement programmablad
 V02201    018 levensmiddelbedr in-buiten woonpl
 V02202    018 grootwinkelbedr in-buiten woonpl
 V02203    018 hypermarkt in-buiten woonplaats
 V02204    018 kledingzaak in-buiten woonplaats
 V02205    018 schoenenzaak in-buiten woonplaats
 V02206    018 doe-het-zelf in-buiten woonpl



 V02207    018 woninginrich bed in-buiten woonpl
 V02208    018 warenhuis in-buiten woonplaats
 V02209    018 postkantr in-buiten woonplaats
 V02210    018 bank      in-buiten woonplaats
 V02211    018 markt     in-buiten woonplaats
 V023      022 vervoerswijze naar stadscentrum
 V024      023 gebruik maken thuisbezorg leveran
 V025      024 persoon die boodschappen doet
 V026      025 zelf boodschappen doen
 V027      027 doet men boodschappen met lijstje
 V028      027 wie maakt boodschappenlijstje
 V03505    034 lezen vrij nederland
 V03506    034 lezen intermediair
 V03507    034 lezen elsevier
 V03508    034 lezen hp - de tijd
 V03509    034 lezen ander opinieblad
 V03605    034 afgel 7 dagen lezen vrij nederl
 V03606    034 afgel 7 dagen lezen intermediair
 V03607    034 afgel 7 dagen lezen elsevier
 V03608    034 afgel 7 dagen lezen hp - de tijd
 V03609    034 afgel 7 dagen lezen ov opinieblad
 V03705    034 aantal nummers lezen vrij nederl
 V03706    034 aantal nummers lezen intermediair
 V03707    034 aantal nummers lezen elsevier
 V03708    034 aantal nummers lezen hp - de tijd
 V03709    034 aantal nummers lezen ov opinieblad
 V038      034 geen weekbladen lezen
 V04302    035 lezen algemeen dagblad
 V04303    035 lezen nrc-handelsblad
 V04304    035 lezen het parool
 V04305    035 lezen trouw
 V04306    035 lezen de telegraaf
 V04307    035 lezen reformatorisch dagblad
 V04308    035 lezen volkskrant
 V04312    035 lezen ander landelijk dagblad
 V04313    035 lezen ander landelijk dagblad
 V04314    035 lezen regio ochtendblad
 V04315    035 lezen regio ochtendblad
 V04316    035 lezen regio avondblad
 V04317    035 lezen regio avondblad          2
 V04318    035 lezen buitenlandse krant
 V04319    035 lezen financieele dagblad
 V04320    035 lezen nederlands dagblad
 V04402    035 hoe verkregen algemeen dagblad
 V04403    035 hoe verkregen nrc-handelsblad
 V04404    035 hoe verkregen het parool
 V04405    035 hoe verkregen trouw
 V04406    035 hoe verkregen de telegraaf
 V04407    035 hoe verkregen reformatorisch dagblad
 V04408    035 hoe verkregen volkskrant
 V04412    035 hoe verkregen ander landelijk dagbld
 V04413    035 hoe verkregen ander landelijk dagbld
 V04414    035 hoe verkregen regio ochtendblad
 V04415    035 hoe verkregen regio ochtendblad  2
 V04416    035 hoe verkregen regio avondblad
 V04417    035 hoe verkregen regio avondblad  2
 V04418    035 hoe verkregen buitenlandse krant
 V04419    035 hoe verkregen financieele dagblad
 V04420    035 hoe verkregen nederlands dagblad
 V04502    035 gister lezen algemeen dagblad
 V04503    035 gister lezen nrc-handelsblad



 V04504    035 gister lezen het parool
 V04505    035 gister lezen trouw
 V04506    035 gister lezen de telegraaf
 V04507    035 gister lezen reformatorisch dagblad
 V04508    035 gister lezen volkskrant
 V04512    035 gister lezen ander landelijk dagblad
 V04513    035 gister lezen ander landelijk dagblad
 V04514    035 gister lezen regio ochtendblad
 V04515    035 gister lezen regio ochtendblad   2
 V04516    035 gister lezen regio avondblad
 V04517    035 gister lezen regio avondblad   2
 V04518    035 gister lezen buitenlandse krant
 V04519    035 gister lezen financieele dagblad
 V04520    035 gister lezen nederlands dagblad
 V04602    035 zaterdag lezen algemeen dagblad
 V04603    035 zaterdag lezen nrc-handelsblad
 V04604    035 zaterdag lezen het parool
 V04605    035 zaterdag lezen trouw
 V04606    035 zaterdag lezen de telegraaf
 V04607    035 zaterdag lezen reformatorisch dagblad
 V04608    035 zaterdag lezen volkskrant
 V04612    035 zaterdag lezen ander landelk dagblad
 V04614    035 zaterdag lezen regio ochtendblad
 V04615    035 zaterdag lezen regio ochtendblad 2
 V04616    035 zaterdag lezen regio avondblad
 V04617    035 zaterdag lezen regio avondblad 2
 V04618    035 zaterdag lezen buitenlandse krant
 V04619    035 zaterdag lezen financieele dagblad
 V04620    035 zaterdag lezen nederlands dagblad
 V04702    035 aant nrs lezen algem dagbl
 V04703    035 aant nrs lezen nrc-handelsb
 V04704    035 aant nrs lezen het parool
 V04705    035 aant nrs lezen trouw
 V04706    035 aant nrs lezen de telegraaf
 V04707    035 aant nrs lezen reformatorisch dagblad
 V04708    035 aant nrs lezen volkskrant
 V04712    035 aant nrs lezen ander landelk dagblad
 V04713    035 aant nrs lezen ander landelk dagblad
 V04714    035 aant nrs lezen regio ochtendblad
 V04715    035 aant nrs lezen regio ochtendblad 2
 V04716    035 aant nrs lezen regio avondblad
 V04717    035 aant nrs lezen regio avondblad 2
 V04718    035 aant nrs lezen buitenlandse krant
 V04719    035 aant nrs lezen financieele dagblad
 V04720    035 aant nrs lezen nederlands dagblad
 V04802    035 minuten lezen algemeen dagblad
 V04803    035 minuten lezen nrc-handelsblad
 V04804    035 minuten lezen het parool
 V04805    035 minuten lezen trouw
 V04806    035 minuten lezen de telegraaf
 V04807    035 minuten lezen reformatorisch dagblad
 V04808    035 minuten lezen volkskrant
 V04812    035 minuten lezen ander landelijk dagbld
 V04813    035 minuten lezen ander landelijk dagbld
 V04814    035 minuten lezen regio ochtendblad
 V04815    035 minuten lezen regio ochtendblad  2
 V04816    035 minuten lezen regio avondblad
 V04817    035 minuten lezen regio avondblad  2
 V04818    035 minuten lezen buitenlandse krant
 V04819    035 minuten lezen financieele dagblad
 V04820    035 minuten lezen nederlands dagblad



 V052      035 geen dagblad lezen
 V053      036 is men lid van bibliotheek
 V05401    037 is men lid van boekenclub
 V05402    037 is men lid van boek en plaat
 V05403    037 is men lid van eci
 V05404    037 is men lid van nbc
 V05407    037 is men lid van andere boekenclub
 V055      038 aantal gelezen boeken afgelopen maand
 V05601    039 tijd terug laatste studieboek
 V05602    040 tijd terug laatste ontsp.boek
 V057      042 hoe laatste boek in handen
 V058A     043 waar laatste boek gekocht
 V05901    048 frequentie discotheekbezoek
 V05902    048 frequentie feestbezoek
 V05903    048 frequentie bioscoopbezoek
 V05904    048 frequentie toneel-concert bezoek
 V05905    048 frequentie revue-show bezoek
 V05906    048 frequentie museumbezoek
 V05907    048 frequentie cafebezoek
 V05908    048 frequentie restaurantbezoek
 V05909    048 frequentie speelhal - casino
 V06001    048 in welke plaats discotheekbezoek
 V06002    048 in welke plaats feestbezoek
 V06003    048 in welke plaats bioscoopbezoek
 V06004    048 in welke plaats toneel-conc bez
 V06005    048 in welke plaats revue-show bezoek
 V06006    048 in welke plaats museumbezoek
 V06007    048 in welke plaats cafebezoek
 V06008    048 in welke plaats restaurantbezoek
 V06009    048 in welke plaats speelhal - casino
 V06101    049 frequentie eten bij familie-ken
 V06102    049 frequentie thuis eters
 V06103    049 frequentie eten halen
 V06301    050 tijdstip warme maaltijden werkd
 V06302    050 tijdstip warme maaltijden zaterd
 V06303    050 tijdstip warme maaltijden zondag
 V064A     052 regelmaat sportbeoefening
 V06501    053 beoefenen voetbal
 V06502    053 beoefenen hockey
 V06503    053 beoefenen handbal
 V06504    053 beoefenen andere veldsporten 1
 V06505    053 beoefenen andere veldsporten 2
 V06601    053 beoefenen volleybal
 V06602    053 beoefenen badminton
 V06603    053 beoefenen gymnastiek
 V06604    053 beoefenen andere zaalsporten 1
 V06605    053 beoefenen andere zaalsporten 2
 V06606    053 beoefenen squash
 V06607    053 beoefenen zaalvoetbal
 V06701    053 beoefenen joggen-hardlopen
 V06702    053 beoefenen zwemmen
 V06703    053 beoefenen tennis
 V06704    053 beoefenen fietsen-wandelen
 V06705    053 beoefenen andere sporten 1
 V06706    053 beoefenen andere sporten 2
 V068      054 kijken naar voetbalwedstrijden
 V069      055 kijken naar andere sporten
 V07001    056 kijken naar motor-auto races
 V07002    056 kijken naar hockey
 V07003    056 kijken naar handbal
 V07004    056 kijken naar basketbal



 V07005    056 kijken naar volleybal
 V07006    056 kijken naar korfbal
 V07007    056 kijken naar badminton
 V07008    056 kijken naar andere zaalsporten 1
 V07009    056 kijken naar andere zaalsporten 2
 V07010    056 kijken naar tennis
 V07011    056 kijken naar andere veldsporten 1
 V07012    056 kijken naar andere veldsporten 2
 V07013    056 kijken naar paardensport
 V07014    056 kijken naar andere sporten 1
 V07015    056 kijken naar andere sporten 2
 V071      057 meespelen in lotto-toto-loterij
 V072      058 bespelen muziekinstrument
 V07301    059 bespelen piano
 V07302    059 bespelen elektronisch orgel
 V07303    059 bespelen drumstel
 V07304    059 bespelen gitaar
 V07305    059 bespelen ander tokkelinstrument
 V07306    059 bespelen blokfluit
 V07307    059 bespelen ander blaasinstrument
 V07308    059 bespelen slaginstrument
 V07309    059 bespelen strijkinstrument
 V07310    059 bespelen ander muziekinstrument
 V07401    060 is men lid van zangkoor
 V07402    060 is men lid van zanggroepje
 V07403    060 is men indiv zanger
 V07404    060 zingt men
 V07501    061 karweitjes in en om huis
 V07502    061 modelbouw
 V07503    061 knutselen met radio s
 V07504    061 handenarbeid
 V07505    061 fotograferen
 V07506    061 houden van een aquarium
 V07507    061 kweken-verzorgen van planten
 V07508    061 fokken van honden
 V07509    061 fokken van katten
 V07510    061 fokken van vogels
 V07511    061 fokken van cavia s
 V07512    061 fokken van konijnen
 V07513    061 fokken van duiven
 V07514    061 fokken van andere dieren
 V07515    061 wedvluchten met postduiven
 V07516    061 tuinieren in eigen tuin
 V07517    061 tuinieren in volkstuin
 V07518    061 naaien of handwerken
 V07519    061 televisie kijken
 V07520    061 radio luisteren
 V07521    061 verzamelen van postzegels
 V07522    061 verzamelen van gesteenten
 V07523    061 verzamelen van munten
 V07524    061 verzamelen van andere dingen
 V07525    061 kruiswoordpuzzelen
 V07526    061 legpuzzelen
 V07527    061 kursus doen voor plezier
 V07528    061 schilderen
 V07529    061 boetseren
 V07530    061 toneelspelen
 V07531    061 werken-spelen met computer
 V07532    061 lezen
 V07533    061 andere hobby s 1
 V07534    061 andere hobby s 2



 V07535    061 andere hobby s 3
 V07536    061 andere hobby s 4
 V07537    061 video kijken als hobby
 V076      063 politieke interesse
 V077      064 inspannen voor nat-int kwestie
 V078      065 inspannen voor gemeente kwestie
 V079      066 meedoen inspraakprocedure overh
 V08001    067 onbetaald werk in politiek
 V08002    067 onbetaald werk in beroepsorganis
 V08003    067 onbetaald werk in godsdienst
 V08004    067 onbetaald werk in zang-muziek
 V08005    067 onbetaald werk in andere cultur
 V08006    067 onbetaald werk in sport
 V08007    067 onbetaald werk in hobby
 V08008    067 onbetaald werk in hulp op school
 V08009    067 onbetaald werk in oudercommissie
 V08010    067 onbetaald werk in vrouwenverenig
 V08011    067 onbetaald werk in kinderopvang
 V08012    067 onbetaald werk in jeugdwerk
 V08013    067 onbetaald werk in vrouwengroep
 V08014    067 onbetaald werk in burenhulp
 V08015    067 onbetaald werk - ander maats werk
 V08016    067 onbetaald werk in andere hulpverl
 V081      068 heeft men een tuin
 V082      069 soort tuin
 V083      070 heeft men huisdieren
 V08401    071 aantal honden
 V08402    071 aantal katten
 V08403    071 dieren in kooi-aquarium
 V08404    071 andere dieren
 V08501    072 relatie tot hfd huish-persoon 1
 V08502    072 relatie tot hfd huish-persoon 2
 V08503    072 relatie tot hfd huish-persoon 3
 V08504    072 relatie tot hfd huish-persoon 4
 V08505    072 relatie tot hfd huish-persoon 5
 V08506    072 relatie tot hfd huish-persoon 6
 V08507    072 relatie tot hfd huish-persoon 7
 V08508    072 relatie tot hfd huish-persoon 8
 V08509    072 relatie tot hfd huish-persoon 9
 V08601    072 geboortejaar-persoon 1
 V08602    072 geboortejaar-persoon 2
 V08603    072 geboortejaar-persoon 3
 V08604    072 geboortejaar-persoon 4
 V08605    072 geboortejaar-persoon 5
 V08606    072 geboortejaar-persoon 6
 V08607    072 geboortejaar-persoon 7
 V08608    072 geboortejaar-persoon 8
 V08609    072 geboortejaar-persoon 9
 V08701    072 burgelijke staat-persoon 1
 V08702    072 burgelijke staat-persoon 2
 V08703    072 burgelijke staat-persoon 3
 V08704    072 burgelijke staat-persoon 4
 V08705    072 burgelijke staat-persoon 5
 V08706    072 burgelijke staat-persoon 6
 V08707    072 burgelijke staat-persoon 7
 V08708    072 burgelijke staat-persoon 8
 V08709    072 burgelijke staat-persoon 9
 V08801    072 is men samenwonend-persoon 1
 V08802    072 is men samenwonend-persoon 2
 V08803    072 is men samenwonend-persoon 3
 V08804    072 is men samenwonend-persoon 4



 V08805    072 is men samenwonend-persoon 5
 V08806    072 is men samenwonend-persoon 6
 V08807    072 is men samenwonend-persoon 7
 V08808    072 is men samenwonend-persoon 8
 V08809    072 is men samenwonend-persoon 9
 V08901    072 geslacht-persoon 1
 V08902    072 geslacht-persoon 2
 V08903    072 geslacht-persoon 3
 V08904    072 geslacht-persoon 4
 V08905    072 geslacht-persoon 5
 V08906    072 geslacht-persoon 6
 V08907    072 geslacht-persoon 7
 V08908    072 geslacht-persoon 8
 V08909    072 geslacht-persoon 9
 V090      073 persoonsnummer respondent
 V092      074 persoon die het huishouden doet
 V093      075 kinderen 12 jaar of jonger
 V094      076 wassen-aankleden kinderen
 V095      077 kinderen naar school brengen
 V096      078 persoon die kind naar school br
 V097      079 minuten bezig naar school brengen
 V098      080 persoon die voor kinderen zorgt
 V099      081 grootste bijdrage inkomen
 V100      082 persoon die voor fin zaken zorgt
 V101      083 persoon doe voor karweitjes zorgt
 V102      084 werkzaamheid respondent
 V1023     X   pos 1586 1599
 V103      085 aantal maanden werkkring gehad
 V104      086 bedrijf en funktie
 V105      087 in welk dienstverband werkzaam
 V106A     088 verrichten ander betaald werk
 V109      089 verplichte verzekering zknfnds
 V110      090 werkzaamheid respondent
 V111      093 aantal normale uren werkzaam
 V112      097 aantal overuren werkzaam
 V114      102 aantal vakantiedagen respondent
 V116      092 vaste of variabele werktijden
 V117      104 vaste of wisselende arbeidsplaats
 V118      104 postkode arbeidsplaats resp
 V119      109 minuten reistijd woon-werk heen
 V120      110 minuten reistijd woon-werk terug
 V121      111 thuiskomen tussen de middag
 V122      112 tijdstip van thuiskomst
 V123      113 volgen dagonderwijs
 V124      114 welke opleiding volgt men
 V130      119 andere kursussen volgen
 V138      121 wie is hoofdkostwinner
 V138A     S07 rp hoofdkostwinner?
 V139      122 heeft respondent partner
 V147      123 buitenshuis werken partner
 V148      124 soort werk partner
 V149      125 uur per week werken partner
 V150      126 diensttijden partner
 V151      127 vaste of variabele tijden partner
 V152      128 is partner zelfstandig werkzaam
 V153      133 heeft hoofdkostwinner partner
 V154      135 werkt partner hfdkstwnnr buitensh
 V155      136 soort werk partner hfdkstwnnr
 V156      137 uur per week werken partner hfdkw
 V157      138 diensttijden partner hfdkstwnnr
 V158      139 variab-vaste tijd partner hfdkw



 V159      140 is partner hfdkstwnnr zelfs werkz
 V160      141 werkzaamheid hoofdkostwinner
 V161      142 soort bedrijf hoofdkostwinner
 V162      143 is hoofdkostwinner zelfs werkzaam
 V163      144 inkomstenbron hoofdkostwinner
 V164      145 verpl verzekering hoofdkostwinner
 V165      147 aantal normale uren hfdkstwnnr
 V166      148 aantal overuren hoofdkostwinner
 V168      149 diensttijden hoofdkostwinner
 V169      150 vaste-variabele werktijden hfdkw
 V170      151 arbeidsplaats hoofdkostwinner
 V171      151 postkode arbeidsplaats hfdkstwnnr
 V172      156 aantal jaar naar school hfdkstw
 V173      157 opleiding hoofdkostwinner
 V174      158 opleiding vader van hfdkstwnnr
 V175      159 opleiding moeder van hfdkstwnnr
 V176      160 behoort men bij kerkgenootschap
 V177      161 betrokkenheid kerkelijk leven
 V178      162 kerkgenootschap
 V179      163 kerkgang
 V180      164 type woning
 V181      166 persoonsnummer respondent in hh-box
 V186      168 dagboekweek
 V200      S01 was men afgelopen week bedlegerig
 V201      S02 extra aandacht door ziekte-handic
 V202      S03 was huisgenoot lang ziek-gehandic
 V205      S05 heeft men betaalde hulp in huish
 V206      S06 aantal uur per week hulp in huish
 V20701    S10 heeft men diepvrieskist
 V20702    S10 heeft men droogtrommel
 V20703    S10 heeft men vaatwasmachine
 V20704    S10 heeft men elektrische grill
 V20705    S10 heeft men oven
 V20707    S10 heeft men magnetron
 V20708    S10 heeft men keukenmachine - foodproc
 V20801    S11 heeft men fototoestel
 V20802    S11 heeft men filmtoestel
 V20803    S11 heeft men diaprojektor
 V20804    S11 heeft men filmprojektor
 V20805    S11 heeft men compact disk speler
 V20806    S11 heeft men platenspeler
 V20808    S11 heeft men band- cassetterecorder
 V20809    S11 heeft men autoradio
 V20810    S11 heeft men elektrische boormachine
 V20811    S11 heeft men elektrische zaag
 V20812    S11 heeft men elektrische naaimachine
 V20813    S11 heeft men videorecorder
 V20814    S11 heeft men telefoontoestel
 V20815    S11 heeft men telefoon met geheugen
 V20816    S11 heeft men videocamera
 V209      S12 aantal dagen kijken naar video
 V210      S12 gemiddelde kijktijd video
 V211      S13 hoe vaak huren voorbespeelde cass
 V213      S14 kijken naar kabelkrant
 V216      S16 heeft men home-computer
 V217      S17 frequentie gebruik home-computer
 V21801    S15 heeft men motorboot
 V21802    S15 heeft men roeiboot
 V21803    S15 heeft men zeilboot
 V21804    S15 heeft men surfplank
 V21805    S15 heeft men tent



 V21806    S15 heeft men sta-caravan
 V21807    S15 heeft men caravan
 V21808    S15 heeft men zomerhuisje
 V21809    S15 heeft men tweede woning
 V21810    S15 heeft men vouwcaravan - alpenkreutzr
 V219      S39 heeft men fiets
 V220      S40 heeft men bromfiets
 V221      S41 heeft men auto in huishouden
 V222      S42 aantal auto s in huishouden
 V223      S43 aantal auto s van de zaak
 V224      S44 zelf gebruik maken van auto
 V225      S46 heeft men rijbewijs
 V226      S49 minuten lopen naar bus-metro-tram
 V227      S51 min onderweg naar spoorwegstation
 V24701    S54 infobron dagblad  buitenl nieuws
 V24702    S54 infobron dagblad  buitenl politiek
 V24703    S54 infobron dagblad  binnenl nieuws
 V24704    S54 infobron dagblad  binnenl politiek
 V24705    S54 infobron dagblad  gemeente politiek
 V24706    S54 infobron dagblad  gemeente gebeuren
 V24707    S54 infobron dagblad  financ nieuws
 V24708    S54 infobron dagblad  misdaad nieuws
 V24709    S54 infobron dagblad  socecon nieuws
 V24710    S54 infobron dagblad  milieu
 V24711    S54 infobron dagblad  consument
 V24712    S54 infobron dagblad  emancipatie
 V24713    S54 infobron dagblad  verkeersprobl
 V24714    S54 infobron dagblad  cultuur
 V24715    S54 infobron dagblad  sport
 V24716    S54 infobron dagblad  wetenschap
 V24717    S54 infobron dagblad  onderwijs
 V25001    S54 infobron tv       buitenl nieuws
 V25002    S54 infobron tv       buitenl politiek
 V25003    S54 infobron tv       binnenl nieuws
 V25004    S54 infobron tv       binnenl politiek
 V25005    S54 infobron tv       gemeente politiek
 V25006    S54 infobron tv       gemeente gebeuren
 V25007    S54 infobron tv       financ nieuws
 V25008    S54 infobron tv       misdaad nieuws
 V25009    S54 infobron tv       socecon nieuws
 V25010    S54 infobron tv       milieu
 V25011    S54 infobron tv       consument
 V25012    S54 infobron tv       emancipatie
 V25013    S54 infobron tv       verkeersprobl
 V25014    S54 infobron tv       cultuur
 V25015    S54 infobron tv       sport
 V25016    S54 infobron tv       wetenschap
 V25017    S54 infobron tv       onderwijs
 V25101    S54 infobron radio    buitenl nieuws
 V25102    S54 infobron radio    buitenl politiek
 V25103    S54 infobron radio    binnenl nieuws
 V25104    S54 infobron radio    binnenl politiek
 V25105    S54 infobron radio    gemeente politiek
 V25106    S54 infobron radio    gemeente gebeuren
 V25107    S54 infobron radio    financ nieuws
 V25108    S54 infobron radio    misdaad nieuws
 V25109    S54 infobron radio    socecon nieuws
 V25110    S54 infobron radio    milieu
 V25111    S54 infobron radio    consument
 V25112    S54 infobron radio    emancipatie
 V25113    S54 infobron radio    verkeersprobl



 V25114    S54 infobron radio    cultuur
 V25115    S54 infobron radio    sport
 V25116    S54 infobron radio    wetenschap
 V25117    S54 infobron radio    onderwijs
 V25201    S54 infobron opiniebl buitenl nieuws
 V25202    S54 infobron opiniebl buitenl politiek
 V25203    S54 infobron opiniebl binnenl nieuws
 V25204    S54 infobron opiniebl binnenl politiek
 V25205    S54 infobron opiniebl gemeente politiek
 V25206    S54 infobron opiniebl gemeente gebeuren
 V25207    S54 infobron opiniebl financ nieuws
 V25208    S54 infobron opiniebl misdaad nieuws
 V25209    S54 infobron opiniebl socecon nieuws
 V25210    S54 infobron opiniebl milieu
 V25211    S54 infobron opiniebl consument
 V25212    S54 infobron opiniebl emancipatie
 V25213    S54 infobron opiniebl verkeersprobl
 V25214    S54 infobron opiniebl cultuur
 V25215    S54 infobron opiniebl sport
 V25216    S54 infobron opiniebl wetenschap
 V25217    S54 infobron opiniebl onderwijs
 V25501    S54 infobron tijdschr buitenl nieuws
 V25502    S54 infobron tijdschr buitenl politiek
 V25503    S54 infobron tijdschr binnenl nieuws
 V25504    S54 infobron tijdschr binnenl politiek
 V25505    S54 infobron tijdschr gemeente politiek
 V25506    S54 infobron tijdschr gemeente gebeuren
 V25507    S54 infobron tijdschr financ nieuws
 V25508    S54 infobron tijdschr misdaad nieuws
 V25509    S54 infobron tijdschr socecon nieuws
 V25510    S54 infobron tijdschr milieu
 V25511    S54 infobron tijdschr consument
 V25512    S54 infobron tijdschr emancipatie
 V25513    S54 infobron tijdschr verkeersprobl
 V25514    S54 infobron tijdschr cultuur
 V25515    S54 infobron tijdschr sport
 V25516    S54 infobron tijdschr wetenschap
 V25517    S54 infobron tijdschr onderwijs
 V25601    S54 infobron oninters buitenl nieuws
 V25602    S54 infobron oninters buitenl politiek
 V25603    S54 infobron oninters binnenl nieuws
 V25604    S54 infobron oninters binnenl politiek
 V25605    S54 infobron oninters gemeente politiek
 V25606    S54 infobron oninters gemeente gebeuren
 V25607    S54 infobron oninters financ nieuws
 V25608    S54 infobron oninters misdaad nieuws
 V25609    S54 infobron oninters socecon nieuws
 V25610    S54 infobron oninters milieu
 V25611    S54 infobron oninters consument
 V25612    S54 infobron oninters emancipatie
 V25613    S54 infobron oninters verkeersprobl
 V25614    S54 infobron oninters cultuur
 V25615    S54 infobron oninters sport
 V25616    S54 infobron oninters wetenschap
 V25617    S54 infobron oninters onderwijs
 V257A     S56 politieke voorkeur
 V258      S57 netto gezinsinkomen per maand
 V278      S09 boeken gelezen in dagboekweek
 V27901    S09 genre boek: literair
 V27902    S09 genre boek: kinder - jeugdboek
 V27903    S09 genre boek: romantisch



 V27904    S09 genre boek: spannend
 V27905    S09 genre boek: strip - beeldroman
 V27906    S09 genre boek: hobby/dhz/vrije tijd/vak
 V27907    S09 genre boek: gezondheid / maatschpplk
 V27909    S09 genre boek: kunst /kultuur
 V27910    S09 genre boek: tuinieren / dhz
 V27911    S09 genre boek: naslagwerk
 V27912    S09 genre boek: ander onderwerp
 V280      S47 aantal rijbewijzen in huishouden
 V281      S48 afst dichtsbijzijnd openbaar vervoer
 V282      S50 afstand dichtsbijzijnd ns-station
 V28302    S52 bezit verv.krt: rail aktief
 V28303    S52 bezit verv.krt: 60+ senioren
 V28304    S52 bezit verv.krt: jongeren
 V28305    S52 bezit verv.krt: geen ns reductie
 V28306    S52 bezit verv.krt: openbaar vervoer
 V28307    S52 bezit verv.krt: ns jaar
 V28308    S52 bezit verv.krt: ns trajectabonnement
 V28309    S52 bezit verv.krt: ns netabonnement
 V28310    S52 bezit verv.krt: overig  abonnement
 V28311    S52 bezit verv.krt: geen ns abonnement
 V28312    S52 bezit verv.krt: streek-stad week
 V28313    S52 bezit verv.krt: streek-stad maand
 V28314    S52 bezit verv.krt: streek-stad jaar
 V28315    S52 bezit verv.krt: streek-stad anders
 V28316    S52 bezit verv.krt: geen streek-stad
 V301      X001 totaal aantal televisietoestellen
 V302      X009 aantal tvzenders dat men kan ontvangen
 V303      X0   blanco
 V304      X034 aantal opinieweekbladen dat men leest
 V305      X0   blanco
 V306      X035 aantal dagbladen dat men leest
 V307      X048 aantal gelegenheden dat men bezoekt
 V308      X053 aantal actieve sporten
 V309      X056 aantal passieve sporten
 V310      X059 aantal muziekinstrumenten
 V311      X061 aantal hobby`s
 V312      X060 relatie respondent tot de hoofdkostwinner
 V313      X072 geboortejaar respondent
 V314      X072 burgerlijke staat respondent
 V315      X072 samenwonen respondent
 V316      X072 geslacht respondent
 V317      X072 leeftijd respondent
 V318      X072 plaats in gezin respondent
 V319      X072 totaal aantal gezinsleden
 V320      X072 aantal gezinsleden van 12 jaar en ouder
 V321      X072 totaal aantal kinderen
 V322      X072 totaal aantal inwonende personen
 V323      X072 gezinscyclus
 V324      X072 gezinssamenstelling
 V325      X072 leeftijd oudste kind
 V326      X072 leeftijd jongste kind
 V329      X072 geslacht hoofdkostwinner
 V330      X072 leeftijd hoofdkostwinner
 V3388     X0   sociale klasse
 V339      X084/141 werkzaamheid hoofdkostwinner
 V340      X086/142 beroep hoofdkostwinner
 V341      X087/143 soort werkzaamheid hoofdkostwinner
 V342      X144 voornaamste inkomstenbron hoofdkostwinner
 V343      X089/145 hkw verplicht verzekerd in ziekenfonds
 V344      X093/147 aantal `normale` werkuren hoofdkostwinner



 V345      X097/148 aantal overuren hoofdkostwinner
 V346      X0   totaal aantal uren per week hoofdkostwinner
 V347      X149 diensttijden hoofdkostwinner
 V348      X092/150 soort werktijden hoofdkostwinner
 V349      X104/151 werkplaats hoofdkostwinner
 V350      X0 postkode vaste arbeidsplaats hoofdkostwinner
 V351      X156 aantal jaar studie gevolgd hoofdkostwinner
 V352      X114/117/157 hoogst genoten opleiding hkw
 V353      X0  postkode huisadres (cijfers)
 V354      X0  postkode huisadres (letters)
 V355      X0  urbanisatiegraad huisadres
 V356      X0  gemeentegrootte huisadres
 V357      X0  provincie huisadres
 V358      X0  regio huisadres
 V359      X0  cebuco-gebied huisadres
 V360      X0  cbs-gemeentenummer huisadres
 V361      X0  urbanisatiegraad vaste arbeidsplaats respondent
 V362      X0  gemeentegrootte vaste arbeidsplaats respondent
 V363      X0  provincie vaste arbeidsplaats respondent
 V364      X0  regio vaste arbeidsplaats respondent
 V365      X0  cebuco-gebied vaste arbeidsplaats respondent
 V366      X0  cbs-gemeentenr vaste arbeidsplaats respondent
 V367      X0  urbanisatiegraad vaste arbeidsplaats hkw
 V368      X0  gemeentegrootte vaste arbeidsplaats hkw
 V369      X0  provincie vaste arbeidsplaats hkw
 V370      X0  regio vaste arbeidsplaats hkw
 V371      X0  cebuco-gebied vaste arbeidsplaats hkw
 V372      X0  cbs-gemeentenummer vaste arbeidsplaats hkw
 V372B     X0  cbs-gemeentenummer vaste arbeidsplaats hkw
 V374      X0  dagboekweek
 V376      X085/141 werkzaamheid hkw sinds einde studie
 V377      X086/142 beroep hoofdkostwinner: cbs
 V378      X105/153 totale afstand hoofdkostwinner huis/werk
 V37901    X106/154 km`s als bestuurder auto/motor/scooter hkw
 V37902    X106/154 km`s als passagier auto/motor/scooter hkw
 V37903    X106/154 aantal km`s op bromfiets hkw
 V37904    X106/154 aantal km`s op fiets hkw
 V37905    X106/154 aantal km`s lopend hkw
 V37906    X106/154 aantal km`s openbaar vervoer hkw
 V37907    X106/154 totaal aantal km`s hkw
 V380      X107/155 tegemoetkoming hkw woon-werkverkeer
 V401      010 televisie kijken?
 V402      X10b dagen per week televisie kijken
 V40301    010 kijktijd tv: hele uren
 V40302    010 kijktijd tv: minuten
 V404      014 radio 1-2-3-4-5 luisteren?
 V405      014 aantal dagen p wk
 V406      015 lokale radiozenders luisteren?
 V407      015 lokale radio: aantal dagen p wk
 V408      016 buitenlandse radiozender luisteren?
 V409      016 buitenl radio: aantal dagen p wk
 V410      019 regelmaat aankopen: postorderbedrijf
 V411      020 regelmaat aankopen: teleservice
 V412      021 vervoerswijze naar winkelcentrum
 V413A     026 vervoermiddel voor boodschappen
 V414      034 lezen tijdschr.: aantal u p wk
 V41501    044 genre boek 12mnd: literair
 V41502    044 genre boek 12mnd: kinder - jeugdboek
 V41503    044 genre boek 12mnd: romantisch
 V41504    044 genre boek 12mnd: spannend
 V41505    044 genre boek 12mnd: strip - beeldroman



 V41506    044 genre boek 12mnd: hobby-dhz-vrije td
 V41507    044 genre boek 12mnd: gezondh - maatschp
 V41509    044 genre boek 12mnd: kunst-kultuur
 V41510    044 genre boek 12mnd: tuin-dhz
 V41511    044 genre boek 12mnd: naslagwerk
 V41512    044 genre boek 12mnd: ander onderwerk
 V416      044 genre laatste gelezen boek
 V417      047 boeken lezen: aantal uur p wk
 V418      067 onbetaald werk: organisatievorm
 V419      079 school: afstand in km
 V420      079 school: vervoermiddel
 V421      086 cbs beroepskodering respondent
 V422      105 afstand woning-werk in km
 V42301    106 vervoersafst werk: als autobestuurdr
 V42302    106 vervoersafst werk: autopassagier
 V42303    106 vervoersafst werk: bromfiets
 V42304    106 vervoersafst werk: fiets
 V42305    106 vervoersafst werk: lopend
 V42306    106 vervoersafst werk: openbaar vervoer
 V42307    106 vervoersafst werk: totaal
 V424      107 tegemoetkoming woon-werkverkeer
 V42501    108 vertrektijd werk: uur
 V42502    108 vertrektijd werk: min
 V426      115 dagonderwijs: afstand in km
 V42701    116 vervoersafst dagopl: als autobestuur
 V42702    116 vervoersafst dagopl: autopassagier
 V42703    116 vervoersafst dagopl: bromfiets
 V42704    116 vervoersafst dagopl: fiets
 V42705    116 vervoersafst dagopl: lopend
 V42706    116 vervoersafst dagopl: openb vervoer
 V42707    116 vervoersafst dagopl: totaal
 V428      117 opleiding rp: hoogst voltooide
 V429      118 opleiding rp: onvoltooide na hoogste
 V430      120 cursussen tbv beroepsuitoefening
 V431      124 partnr: cbs beroepskodering
 V432      129 partnr: afstand woning-werk in km
 V43301    130 partnr: verv.afstd werk: als autobst
 V43302    130 partnr: verv.afstd werk: autopassag
 V43303    130 partnr: verv.afstd werk: bromfiets
 V43304    130 partnr: verv.afstd werk: fiets
 V43305    130 partnr: verv.afstd werk: lopend
 V43306    130 partnr: verv.afstd werk: openb verv
 V43307    130 partnr: verv.afstd werk: totaal
 V434      131 partnr: bezit rijbewijs be?
 V435      132 partnr: tegemoetkoming woon-werkverk
 V436      134 partnr hkw: hoogst genoten opleiding
 V437      136 partnr hkw: cbs beroepskodering
 V438      141 hkw: werkzaam na opleiding?
 V439      142 hkw: cbs beroepskodering
 V440      146 hkw: thans met pensioen?
 V441      152 hkw: bezit rijbewijs be?
 V442      153 hkw: afstand woning-werk in km
 V44301    154 hkw: verv.afstd werk: als autobest
 V44302    154 hkw: verv.afstd werk: autopassagier
 V44303    154 hkw: verv.afstd werk: bromfiets
 V44304    154 hkw: verv.afstd werk: fiets
 V44305    154 hkw: verv.afstd werk: lopend
 V44306    154 hkw: verv.afstd werk: openbaar verv
 V44307    154 hkw: verv.afstd werk: totaal
 V444      155 hkw: tegemoetkoming woon-werkverkeer
 V445      165 woning: aantal kamers



 V500      008 bezit schotelantenne
 V501      026 afstand voor boodschappen
 V502      028 air miles sparen?
 V503      028 waarvoor air miles gebruiken
 V504      029 regelmaat plastic tas weigeren
 V505      030 regelmaat reformartikelen
 V50601    031 regelmaat eko aardappelen
 V50602    031 regelmaat onbespoten groente/fruit
 V50603    031 regelmaat biologische zuivelprod
 V50604    031 regelmaat scharrelvlees
 V50605    031 regelmaat vegetarische schijven
 V50701    032 regelmaat vrouwenbladen
 V50702    032 regelmaat familiebladen
 V50703    032 regelmaat jeugdbladen
 V50704    032 regelmaat hobby/sportblad
 V50705    032 regelmaat andere bladen
 V508      032 aantal abonnementen vt-bladen
 V509      033 abonnement leesportefeuille?
 V510      041 regelmaat studieboek nodig
 V511      045 regelmaat boek lezen
 V512      046 regelmaat boek lezen in vt
 V513      051 regelmaat vlees op tafel
 V51401    062 vrije tijd vaak tekort
 V51402    062 vrije tijd toch rekenschap
 V51403    062 vrije tijd & voorz gesloten
 V51404    062 vrije tijd moeilijk te plannen
 V51405    062 vrije tijd te versnipperld
 V51501    088 uren geregeld ander betaald werk
 V516      091 vaste betrekking?
 V517      094 aantal werkdagen per week
 V518      095 mininimum aantal contract werkuren
 V519      095 maximum   aantal contract werkuren
 V520      096 arbeidspatroon sinds mmjj
 V521      098 aantal dagen avondwerk p mnd
 V522      098 aantal werkuren op avond
 V523      099 aantal dagen nachtwerk p mnd
 V524      099 aantal werkuren in nacht
 V525      100 aantal zaterdagen werk p mnd
 V526      100 aantal werkuren op zaterdag
 V527      101 aantal zondagen werk p mnd
 V528      101 aantal werkuren op zondag
 V529      102 flexibiliteit werktijden
 V53001    102 zelf werk indelen
 V53002    102 op werk tussendoor boodschap doen
 V53003    102 verlofdagen vrije keuze
 V53101    103 hard werken geeft voldoening
 V53102    103 werken gaat voor genieten
 V53103    103 plicht gaat voor het genot
 V53104    103 werk boven vrije tijd
 V53105    103 werken moet
 V550      S04 gezondheidstoestand
 V55101    S08 tafelgenoten avondeten op zondag
 V55102    S08 tafelgenoten avondeten op maandag
 V55103    S08 tafelgenoten avondeten op dinsdag
 V55104    S08 tafelgenoten avondeten op woensdag
 V55105    S08 tafelgenoten avondeten op donderdag
 V55106    S08 tafelgenoten avondeten op vrijdag
 V55107    S08 tafelgenoten avondeten op zaterdag
 V552      S18 thuis een modem?
 V553      S19 thuis internet?
 V55401    S20 mate afvalscheiden papier



 V55402    S20 mate afvalscheiden glas
 V55403    S20 mate afvalscheiden batterijen
 V55404    S20 mate afvalscheiden kl chemisch
 V55405    S20 mate afvalscheiden groen
 V55406    S20 mate afvalscheiden textiel
 V55501    S21 bereikbaarh afvalscheiden papier
 V55502    S21 bereikbaarh afvalscheiden glas
 V55503    S21 bereikbaarh afvalscheiden batterijen
 V55504    S21 bereikbaarh afvalscheiden kl chemisch
 V55505    S21 bereikbaarh afvalscheiden groen
 V55506    S21 bereikbaarh afvalscheiden textiel
 V556      S22 mate gebruik chloormiddelen
 V557      S23 sticker ongewenst drukwerk?
 V558      S24 mate waterverspil bij tandenpoetsen
 V559      S25 mate waterverspil bij afwassen
 V560      S26 instaat advies milieuvr produkten
 V561      S27 mate interesse milieulectuur
 V562      S28 mate interesse milieu tvprogr
 V563      S29 mate interesse milieu gespreksondwrp
 V56401    S30 lidmaatschap natuurmonumenten?
 V56402    S30 lidmaatschap greenpeace
 V56403    S30 lidmaatschap wereldnatuurfonds
 V56404    S30 lidmaatschap milieudefensie
 V56405    S30 lidmaatschap natuur en milieu
 V56406    S30 lidmaatschap lekker dier
 V565      S31 belang kennis milieuvr gedrag
 V56601    S32 instemm actie natuurbehoud
 V56602    S32 instemm extra miliebelasting
 V56603    S32 instemm bescherm bedreigde dier
 V56604    S32 niet bereidh milieuvervuilactie
 V56605    S32 instemm broeikaseffect overdreven
 V56606    S32 instemm milieuvervuilin overdereven
 V56607    S32 instemm milieu mag niets kosten
 V567      S33 mate milieuviendelijk gedrag huish
 V568      S34 rp werkzaam?
 V577      S45 rp 18+?
 V58301    S54 infobron teletext buitenl nieuws
 V58302    S54 infobron teletext buitenl politiek
 V58303    S54 infobron teletext binnenl nieuws
 V58304    S54 infobron teletext binnenl politiek
 V58305    S54 infobron teletext gemeente politiek
 V58306    S54 infobron teletext gemeente gebeuren
 V58307    S54 infobron teletext financ nieuws
 V58308    S54 infobron teletext misdaad nieuws
 V58309    S54 infobron teletext socecon nieuws
 V58310    S54 infobron teletext milieu
 V58311    S54 infobron teletext consument
 V58312    S54 infobron teletext emancipatie
 V58313    S54 infobron teletext verkeersprobl
 V58314    S54 infobron teletext cultuur
 V58315    S54 infobron teletext sport
 V58316    S54 infobron teletext wetenschap
 V58317    S54 infobron teletext onderwijs
 V584      S55 rp 18+?
 V58601    S54 hoofdbron         buitenl nieuws
 V58602    S54 hoofdbron         buitenl politiek
 V58603    S54 hoofdbron         binnenl nieuws
 V58604    S54 hoofdbron         binnenl politiek
 V58605    S54 hoofdbron         gemeente politiek
 V58606    S54 hoofdbron         gemeente gebeuren
 V58607    S54 hoofdbron         financ nieuws



 V58608    S54 hoofdbron         misdaad nieuws
 V58609    S54 hoofdbron         socecon nieuws
 V58610    S54 hoofdbron         milieu
 V58611    S54 hoofdbron         consument
 V58612    S54 hoofdbron         emancipatie
 V58613    S54 hoofdbron         verkeersprobl
 V58614    S54 hoofdbron         cultuur
 V58615    S54 hoofdbron         sport
 V58616    S54 hoofdbron         wetenschap
 V58617    S54 hoofdbron         onderwijs
 WEEG95    X0  weegfaktor gecorrigeerd (tussen 0.25 en 0.40)
 WEEG95_2  X0  weegfaktor ongecorrigeerd (buiten 0.25 en 0.40)
 AKT000    Kw p wk: werk buitenshuis
 AKT010    Kw p wk: werk thuis
 AKT020    Kw p wk: overwerk
 AKT031    Kw p wk: bestuurder pers.auto tbv werk
 AKT032    Kw p wk: passagier pers.auto tbv werk
 AKT033    Kw p wk: per bromfiets tbv werk
 AKT034    Kw p wk: per fiets tbv werk
 AKT035    Kw p wk: lopen tbv werk
 AKT036    Kw p wk: per openbvv tbv werk
 AKT040    Kw p wk: wachttijd tijdens werk
 AKT050    Kw p wk: betaalde nevenbaan
 AKT055    Kw p wk: studeren tbv werkg. in werktijd
 AKT060    Kw p wk: eten op het werk
 AKT070    Kw p wk: op werk buiten werktijd
 AKT080    Kw p wk: koffie-/theepauze werk
 AKT091    Kw p wk: bestuurder pers.auto v/n werk
 AKT092    Kw p wk: passagier pers.auto v/n werk
 AKT093    Kw p wk: per bromfiets v/n werk
 AKT094    Kw p wk: per fiets v/n werk
 AKT095    Kw p wk: lopen v/n werk
 AKT096    Kw p wk: per openbvv v/n werk
 AKT100    Kw p wk: maaltijden bereiden
 AKT110    Kw p wk: tafeldekken/afruimen
 AKT111    Kw p wk: afwassen
 AKT121    Kw p wk: stoffen/stofzuigen
 AKT122    Kw p wk: ramen/deuren zemen
 AKT123    Kw p wk: vloer/badk./wc doen
 AKT124    Kw p wk: meubels/vloer in de was
 AKT125    Kw p wk: bed opmaken/verschonen
 AKT130    Kw p wk: karweitjes buiten
 AKT131    Kw p wk: onderhoud auto
 AKT132    Kw p wk: onderhoud bromfiets
 AKT141    Kw p wk: wassen/was ophangen
 AKT142    Kw p wk: strijken/ was opruimen
 AKT150    Kw p wk: herstellen kleding
 AKT151    Kw p wk: tuinieren
 AKT160    Kw p wk: ander huisonderhoud
 AKT171    Kw p wk: huisdieren verzorgen
 AKT172    Kw p wk: kamerplanten verzorgen
 AKT180    Kw p wk: organiseren/plannen maken
 AKT191    Kw p wk: reis best. auto huish wrk
 AKT192    Kw p wk: reis pass. auto huish wrk
 AKT193    Kw p wk: reis bromfiets huish wrk
 AKT194    Kw p wk: reis fiets huish wrk
 AKT195    Kw p wk: reis lopen huish wrk
 AKT196    Kw p wk: reis openbvv huish wrk
 AKT200    Kw p wk: babyverzorging
 AKT210    Kw p wk: verzorgen kinderen
 AKT220    Kw p wk: hulp bij huiswerk



 AKT230    Kw p wk: voorlezen/praten kinderen
 AKT240    Kw p wk: binnenspelen met kinderen
 AKT250    Kw p wk: wandelen met kinderen
 AKT260    Kw p wk: medische verzorging kind
 AKT270    Kw p wk: oppassen op kinderen
 AKT291    Kw p wk: reis met kind/ best. auto
 AKT292    Kw p wk: reis met kind/ pass. auto
 AKT293    Kw p wk: reis met kind/ bromfiets
 AKT294    Kw p wk: reis met kind/ fiets
 AKT295    Kw p wk: reis met kind/ lopen
 AKT296    Kw p wk: reis met kind/ openbvv
 AKT301    Kw p wk: grootwinkelbedr levensm.
 AKT302    Kw p wk: andere levensmwinkels
 AKT303    Kw p wk: eten/snacks halen
 AKT310    Kw p wk: markt
 AKT311    Kw p wk: warenhuis
 AKT312    Kw p wk: kleding/schoenenzaak
 AKT313    Kw p wk: doe-het-zelf zaak
 AKT314    Kw p wk: hsh art/woninginrzaak
 AKT315    Kw p wk: ander type winkel
 AKT316    Kw p wk: inkopen anders
 AKT320    Kw p wk: persoonl verzorging elders
 AKT330    Kw p wk: medische verz. elders
 AKT340    Kw p wk: bezoek postkantoor
 AKT341    Kw p wk: bezoek bank
 AKT342    Kw p wk: bezoek gemeentehuis
 AKT350    Kw p wk: bezoek wasserette
 AKT351    Kw p wk: andere onderh dienst
 AKT360    Kw p wk: andere goederen/diensten
 AKT370    Kw p wk: wachten,in de rij staan
 AKT391    Kw p wk: reis best.auto boodsch
 AKT392    Kw p wk: reis pass.auto boodsch
 AKT393    Kw p wk: reis bromfiets boodsch
 AKT394    Kw p wk: reis fiets boodsch
 AKT395    Kw p wk: reis lopen boodsch
 AKT396    Kw p wk: reis openbvv boodsch
 AKT400    Kw p wk: pers verzorging
 AKT410    Kw p wk: pers med verz thuis
 AKT420    Kw p wk: huisgenoten verzorgen
 AKT430    Kw p wk: thuis eten/drinken
 AKT440    Kw p wk: eten in een restaurant
 AKT450    Kw p wk: nachtrust
 AKT460    Kw p wk: slapen overdag
 AKT470    Kw p wk: rusten
 AKT480    Kw p wk: andere pers behoeften
 AKT491    Kw p wk: reis best.auto pers behftn
 AKT492    Kw p wk: reis pass.auto pers behftn
 AKT493    Kw p wk: reis bromfiets pers behftn
 AKT494    Kw p wk: reis fiets pers behftn
 AKT495    Kw p wk: reis lopen pers behftn
 AKT496    Kw p wk: reis openbvv pers behftn
 AKT500    Kw p wk: op school/universiteit
 AKT501    Kw p wk: studeren/huiswerk maken
 AKT510    Kw p wk: deelname aan bedrijfsopl
 AKT511    Kw p wk: studeren voor bedrijfsopl
 AKT520    Kw p wk: cursusbyeenkomst schr opl
 AKT521    Kw p wk: studeren tbv schr opl
 AKT530    Kw p wk: cursus v andere instituut
 AKT531    Kw p wk: thuiswerk tbv 530
 AKT541    Kw p wk: teleac-cursus doornemen
 AKT550    Kw p wk: politieke scholingscursus



 AKT560    Kw p wk: bezoek lezingen
 AKT570    Kw p wk: anders ivm opleiding
 AKT575    Kw p wk: studie los van cursus
 AKT580    Kw p wk: bibliotheek bezoek
 AKT591    Kw p wk: reis best.auto studie
 AKT592    Kw p wk: reis pass.auto studie
 AKT593    Kw p wk: reis bromfiets studie
 AKT594    Kw p wk: reis fiets studie
 AKT595    Kw p wk: reis lopen studie
 AKT596    Kw p wk: reis openbvv studie
 AKT600    Kw p wk: leiden soc/pol org
 AKT610    Kw p wk: akt ivm belngbehartgng/pol
 AKT620    Kw p wk: akt tbv overige vereniging
 AKT630    Kw p wk: vrijwilligerswerk
 AKT640    Kw p wk: tbv kerk/levensb org
 AKT650    Kw p wk: godsdienstoefening
 AKT655    Kw p wk: deeln akt or/bedryfsorg.
 AKT666    Kw p wk: familiehulp e.d.
 AKT691    Kw p wk: reis best.auto participatie
 AKT692    Kw p wk: reis pass.auto participatie
 AKT693    Kw p wk: reis bromfiets participatie
 AKT694    Kw p wk: reis fiets participatie
 AKT695    Kw p wk: reis lopen participatie
 AKT696    Kw p wk: reis openbvv participatie
 AKT700    Kw p wk: bijwonen sportwedstrijden
 AKT710    Kw p wk: bijwonen revue, show
 AKT711    Kw p wk: bijwonen optocht, taptoe
 AKT720    Kw p wk: bijwonen filmvoorstelling
 AKT730    Kw p wk: bijw toneel/concert/opera
 AKT740    Kw p wk: bezoek museum/tentoonst
 AKT750    Kw p wk: op visite
 AKT751    Kw p wk: visite ontvangen
 AKT760    Kw p wk: feest/bruiloft/etentje
 AKT770    Kw p wk: bezoek cafe/dancing
 AKT780    Kw p wk: andere evenementen/ontv.
 AKT781    Kw p wk: andr geb plechtig karakter
 AKT791    Kw p wk: reis best.auto ontspanning
 AKT792    Kw p wk: reis pass.auto ontspanning
 AKT793    Kw p wk: reis bromfiets ontspanning
 AKT794    Kw p wk: reis fiets ontspanning
 AKT795    Kw p wk: reis lopen ontspanning
 AKT796    Kw p wk: reis openbvv ontspanning
 AKT800    Kw p wk: sportbeoefening
 AKT810    Kw p wk: vissen, jagen
 AKT820    Kw p wk: wandelen, fietstochten
 AKT830    Kw p wk: dierenpark, rekreatiepark
 AKT840    Kw p wk: knutselen
 AKT841    Kw p wk: naaien
 AKT842    Kw p wk: breien
 AKT843    Kw p wk: andere handwerken
 AKT850    Kw p wk: creatieve bezigheden
 AKT860    Kw p wk: musiceren/toneelspelen
 AKT870    Kw p wk: gezelschapspelletjes doen
 AKT871    Kw p wk: krt,dam,schaken,bridge
 AKT872    Kw p wk: kruiswoordpuzzelen
 AKT873    Kw p wk: legpuzzelen
 AKT881    Kw p wk: buiten spelen (kind)
 AKT882    Kw p wk: binnen spelen (kind)
 AKT891    Kw p wk: reis best.auto vrije tijd
 AKT892    Kw p wk: reis pass.auto vrije tijd
 AKT893    Kw p wk: reis bromfiets vrije tijd



 AKT894    Kw p wk: reis fiets vrije tijd
 AKT895    Kw p wk: reis lopen vrije tijd
 AKT896    Kw p wk: reis openbvv vrije tijd
 AKT901    Kw p wk: computer gebruiken
 AKT902    Kw p wk: praten met huisgenoten
 AKT903    Kw p wk: brieven,krt schrijven
 AKT904    Kw p wk: telefoneren
 AKT905    Kw p wk: tijdsbestedingsdagboek
 AKT906    Kw p wk: ontspannen/niets doen
 AKT907    Kw p wk: radio 1,2,3,4 of 5
 AKT908    Kw p wk: lok. of reg. radiozender
 AKT909    Kw p wk: sky radio, radio 10 gold, rnn
 AKT912    Kw p wk: overige zenders
 AKT913    Kw p wk: radiozender onbekend
 AKT914    Kw p wk: nederland 1,2 of 3
 AKT915    Kw p wk: rtl4/rtl5
 AKT916    Kw p wk: veronica 6
 AKT917    Kw p wk: sbs 6
 AKT918    Kw p wk: lokale of regionale zender
 AKT919    Kw p wk: overige zenders
 AKT920    Kw p wk: zender onbekend
 AKT921    Kw p wk: video
 AKT922    Kw p wk: kijken naar teletekst
 AKT923    Kw p wk: kabelkrant kijken
 AKT924    Kw p wk: platen,cassettes draaien
 AKT925    Kw p wk: boeken lezen voor ontsp
 AKT926    Kw p wk: de volkskrant
 AKT927    Kw p wk: algemeen dagblad
 AKT928    Kw p wk: de telegraaf
 AKT929    Kw p wk: nrc handelsblad
 AKT930    Kw p wk: het parool
 AKT931    Kw p wk: trouw
 AKT932    Kw p wk: reformatorisch dagblad
 AKT933    Kw p wk: nederlands dagblad
 AKT934    Kw p wk: het financieele dagblad
 AKT935    Kw p wk: regionaal dagblad
 AKT936    Kw p wk: buitenlands dagblad
 AKT937    Kw p wk: ander dagblad
 AKT938    Kw p wk: nieuwsblad
 AKT939    Kw p wk: huis-aan-huisblad
 AKT940    Kw p wk: reklamefolders e.d.
 AKT941    Kw p wk: elsevier
 AKT942    Kw p wk: hp/de tijd
 AKT943    Kw p wk: vrij nederland
 AKT944    Kw p wk: intermediair
 AKT945    Kw p wk: ander opinieblad
 AKT946    Kw p wk: libelle
 AKT947    Kw p wk: margriet
 AKT948    Kw p wk: viva
 AKT949    Kw p wk: flair
 AKT950    Kw p wk: yes
 AKT951    Kw p wk: prive
 AKT952    Kw p wk: story
 AKT953    Kw p wk: weekend
 AKT954    Kw p wk: mijn geheim
 AKT955    Kw p wk: nouveau
 AKT956    Kw p wk: ander vrouwenblad
 AKT957    Kw p wk: aktueel
 AKT958    Kw p wk: het beste
 AKT959    Kw p wk: nieuwe revu
 AKT960    Kw p wk: panorama



 AKT961    Kw p wk: ander familieblad
 AKT962    Kw p wk: donald duck
 AKT963    Kw p wk: tina
 AKT964    Kw p wk: ander jeugd(muziek)blad
 AKT965    Kw p wk: ariadne
 AKT966    Kw p wk: knip mode
 AKT967    Kw p wk: doe het zelf
 AKT968    Kw p wk: eigen huis en interieur
 AKT969    Kw p wk: vt wonen
 AKT970    Kw p wk: bloemen en planten
 AKT971    Kw p wk: grasduinen
 AKT972    Kw p wk: voetbal international
 AKT973    Kw p wk: voetbal
 AKT974    Kw p wk: ander hobby-/sportblad
 AKT975    Kw p wk: fnv magazine
 AKT976    Kw p wk: autoweek
 AKT977    Kw p wk: autokampioen
 AKT978    Kw p wk: kampeer-en caravankampioen
 AKT979    Kw p wk: kampioen
 AKT980    Kw p wk: playboy
 AKT981    Kw p wk: kinderen
 AKT982    Kw p wk: ouders van nu
 AKT983    Kw p wk: allerhande
 AKT984    Kw p wk: etos magazine
 AKT985    Kw p wk: tip(culinair)
 AKT986    Kw p wk: rails(van de ns)
 AKT987    Kw p wk: kijk
 AKT988    Kw p wk: management team
 AKT989    Kw p wk: omroepblad
 AKT990    Kw p wk: vaktijdschrift
 AKT991    Kw p wk: ander tijdschrift
 AKT998    Kw p wk: geen opgave




















































































































































































	contents
	name of variables
	sampling
	weighting procedure
	rel. var.names quest.nrs
	basic questionnaire
	final questionnaire
	diary
	activity codes

