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HOOFDSTUK 1

Inleiding
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1. INLEIDING

In het najaar van 2000 werd door Intomart in opdracht van zes instellingen en bedrijven een
onderzoek uitgevoerd, dat ten doel heeft een inzicht te verkrijgen in het tijdsbestedingspatroon
van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Dit onderzoek is een herhaling van de
tijdsbestedingsonderzoeken uitgevoerd in 1975, 1980, 1985, 1990 en 1995.

De zes participanten zijn:

Ø het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Ø de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 (AVV/V&W)
Ø het Centraal Bureau Courantenpubliciteit (CEBUCO)
Ø de Nederlandse Omroepprogramma Stichting (NOS)
Ø de Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdswetenschappen en
 Faculteit der Letteren (KUB).
Ø de Stichting Teleac NOT.

Dit rapport doet verslag van het gehele onderzoekstraject.

Hoofdstuk 2 doet verslag van de onderzoeksopzet, de benaderingswijze van respondenten en
de steekproeftrekking. In het derde hoofdstuk wordt gedetailleerd ingegaan op alle aspecten
van de respons en de nonrespons. Tevens komt het aantal benaderingen per geslaagd gesprek
aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de nonrespons.
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HOOFDSTUK 2

onderzoeksopzet
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2. ONDERZOEKSOPZET

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksopzet van TBO 2000 centraal. Voorafgaand aan het
hoofdonderzoek zijn experimenten uitgevoerd met als doel het optimaliseren van de
benaderings- en beloningswijze van respondenten. Naar aanleiding van de resultaten van de
experimenten is gekozen voor een bepaalde onderzoekswijze die hieronder zal worden
besproken. Van deze onderzoekswijze is in de loop van het onderzoek afgeweken omdat
anders de te gewenste aantallen niet in de onderzoeksperiode zouden worden behaald. Ook
hiervan wordt verslag gedaan.

Het onderzoek bestaat uit drie gedeelten: een basisvragenlijst van 45 minuten, het invullen van
een dagboekje door de respondent gedurende een hele week en een slotvragenlijst van 25
minuten na afloop van de dagboekweek. In voorgaande jaargangen zijn de basis- en de
slotvragenlijsten mondeling met behulp van de pen en papiermethode afgenomen. In 2000 zijn
beide vragenlijsten in een CAPI-omgeving geprogrammeerd. Interviewers uitgerust met laptops
namen de vragenlijsten af bij de respondenten thuis.

Voorafgaand aan het onderzoek is de steekproef getrokken. In de nu volgende paragraaf staat
de wijze van steekproeftrekking weergegeven.

 2.1. STEEKPROEFTREKKING

De landelijke TBO-basissteekproef bestaat in 2000 uit 12.000 respondenten = 12.000
huishoudens. Basis van de steekproeftrekking is het afgiftepuntenbestand van PTT Post. Dit
afgiftepuntenbestand bevat alle adressen in Nederland. Hiervan worden alleen die adressen
meegenomen waar huishoudens gevestigd kunnen zijn. Dit zijn de volgende categorieën:

E = eengezinswoningen zonder tuin
H = hoogbouw (flatwoningen, etagewoningen)
M = agrarisch bedrijf (bewoonde boerderijen)
S = woonschepen
T = eengezinswoningen met tuin

Uitgesloten worden dan bedrijven, winkels, inrichtingen, bejaardenverzorgingstehuizen,
woonwagenkampen en recreatieparken.

In juni 2000, ten tijde van de steekproeftrekking, bedroeg het totaal aantal afgiftepunten in de
categorieën EHMST ongeveer 6,8 miljoen adressen.

We zouden dit afgiftepuntenbestand natuurlijk kunnen gebruiken om willekeurig het benodigde
aantal adressen te trekken. Echter, het zou dan regelmatig voorkomen dat in een bepaalde
gemeente slechts een paar adressen zijn geselecteerd, terwijl we wel te maken hebben met
dezelfde vaste basiskosten per face to face enquêteur als in gemeenten met veel getrokken
adressen. Uit kostenoverwegingen is er daarom voor gekozen te zorgen voor een minimaal
aantal adressen per getrokken gemeente. Dit minimum aantal, wat we de clustergrootte
noemen, is gesteld op 15 adressen.
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Het trekken van de steekproef wordt met de clustergrootte-eis nu gedaan in twee fasen. In de
eerste fase wordt bepaald in welke gemeentes face to face geënquêteerd gaat worden en
hoeveel clusters in elk van de gemeentes vallen. In de tweede fase worden de adressen
getrokken in de geselecteerde gemeentes.

Fase 1: Voor TBO wilden we 3.000 respondenten overhouden die aan alle onderdelen mee
zullen doen. Er  (voorzichtigheidshalve) van uitgaande dat op elk adres slechts één huishouden
woont hebben we dus 3000 uiteindelijk adressen nodig. De clustergrootte (minimum aantal
adressen per gemeente) bedroeg 15 adressen. Dit betekent dat we 3000 / 15 = 200 clusters,
elk staande voor 15 adressen, moesten overhouden aan het einde van de rit.

Vervolgens zijn de clusters geselecteerd door met een stapgrootte van ongeveer 34.000 door
het (gesorteerde) afgiftepuntenbestand te lopen. De stapgrootte is bepaald door het totaal
aantal afgiftepunten te delen door het aantal clusters: 6,8 miljoen / 200 ≈ 34.000. Het eerste
geselecteerde cluster is willekeurig getrokken door een getal te nemen tussen 1 en 34.000.
Elk volgend cluster is geselecteerd door te verhogen met de stapgrootte van ongeveer 34.000.
Uiteindelijk hebben we 200 afgiftepunten verspreid over het hele land geselecteerd. De
gemeentes waarin deze geselecteerde afgiftepunten liggen, zijn de gemeentes die meededen
in de face to face steekproef.

Grote gemeentes (met 34.000 of meer afgiftepunten) deden sowieso met één of meer clusters
mee in de steekproef. Bij gemeentes met 68.000 of meer afgiftepunten werden op voorhand
twee of meer clusters geselecteerd. Kleinere gemeentes (met minder dan 34.000 afgiftepunten)
hebben maximaal één cluster, maar konden ook buiten de selectie vallen.  Ter afronding van
fase 1 werd een lijst gemaakt met de geselecteerde gemeentes en het aantal clusters in de
geselecteerde gemeentes. Aangezien er in Nederland 548 gemeentes zijn, is het evident dat
niet alle gemeentes in de steekproef zijn vertegenwoordigd.

Vervolgens is de verdeling van de gekozen gemeentes op de variabelen stedelijkheid *
gemeentegrootte per provincie vergeleken met de verdeling in de populatie. Daarnaast is
gekeken naar de regionale spreiding van de gemeentes binnen de provincies. Op basis van
deze twee criteria konden geselecteerde gemeentes alsnog vervangen worden door andere
gemeentes.

Fase 2: Per geselecteerde gemeente weten we nu het aantal clusters, dus ook het aantal te
selecteren adressen in deze gemeentes (voor n = 3000). We hebben echter een bruto sample
van 12.000 nodig dus wordt de clustergrootte in principe 15* 4 = 60. Wederom is de
selectieprocedure herhaald maar nu binnen de geselecteerde gemeente; we moesten echter
wel rekening houden met de te verwachten respons. Naarmate een gemeente meer stedelijk is
zal de respons namelijk afnemen. De stapgrootte werd dus per gemeente bepaald door het
aantal afgiftepunten in de gemeente te delen door het aantal te selecteren adressen. Het aantal
te trekken adressen is bepaald door de standaard clustergrootte (60) te vermenigvuldigen met
een “responsfactor stedelijkheid” die waarschijnlijk tussen 1 (landelijk) en 1,25 (zeer sterk
stedelijk) ligt.  Het eerste geselecteerde adres is getrokken door een getal tussen 1 en de
stapgrootte, en elk volgend adres is geselecteerd door verhoging met de stapgrootte. Door dit
voor alle gemeentes te doen hebben we uiteindelijk een steekproef getrokken van 12.000
adressen verspreid over Nederland.
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2.2. BENADERING

Van de 12.000 geselecteerde huishoudens hebben wij aan 10.000 huishoudens twee
aankondigingsbrieven verzonden. De eerste brief is de tweede week van juli verstuurd. Omdat
dit een vakantieperiode was hebben we de geselecteerde huishoudens nogmaals een brief
gestuurd in de tweede week van augustus. In de bijlage staan de brieven afgedrukt.

Het daadwerkelijk benaderen van respondenten is begonnen in de laatste week van juli. Aan de
benaderingswijze lag een protocol ten grondslag welke voor enquêteurs in de instructie is
afgedrukt. Deze instructie is opgenomen in de bijlage. Belangrijk is dat de eerste
benaderingspoging altijd bij huishoudens aan de deur is. De tweede, derde en vierde
benadering mogen ook telefonisch plaatsvinden. De onderstaande figuur geeft schematisch
weer hoe een benadering is opgebouwd.

Figuur 1: Schematische weergave benadering huishoudens

  SAMPLE

Eerste benadering
- aan de deur

deur wordt
geopend

Tweede benadering
- aan de deur of
- telefonisch

deur wordt
niet geopend

Derde benadering
- aan de deur of
- telefonisch

Vierde benadering
- aan de deur of
- telefonisch

deur wordt geopend
of telefoon wordt
opgenomen

deur wordt geopend
of telefoon wordt
opgenomen

deur wordt geopend
of telefoon wordt
opgenomen

deur wordt niet geopend
of telefoon wordt niet
opgenomen

deur wordt niet geopend
of telefoon wordt niet
opgenomen

SELECTIE WELK  PERSOON MEE MAG DOEN

BASISVRAGENLIJST

geselecteerde persoon
wil meewerken maar iemand 
anders is gatekeeper

NONRESPONS VRAGEN

geselecteerde persoon
wil niet meewerken

geselecteerde persoon
wil meewerken

Zo gauw er sprake is van contact (aan de deur of telefonisch) wordt aan diegene gevraagd of
een persoon in het huishouden wil meewerken aan het onderzoek. De selectie van de persoon
komt op de onderstaande wijze tot stand.
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1: Bepalen wat het laatste getal van het respondentnummer is.

2: Inventariseren hoeveel personen van minimaal 12 jaar tot het huishouden behoren.

3: Aankruizen van het aantal personen van 12+ binnen het huishouden met het laatste cijfer
van het respondentnummer en kijken in welk vakje u dan uitkomt. Staat hier bijvoorbeeld 3e,
dan kiest u voor de derde persoon binnen het huishouden (u moet dan tellen van de oudste tot
de jongste persoon van 12 jaar of ouder).

RESPONDENT DIE MEE MAG DOEN (INVULLEN ONDER HET SCHEMA)
aantal personen

ouder
dan 12
jaar

LAATSTE CIJFER VAN HET RESPONDENTNUMMER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 persoon 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e

2 personen 1e 2e 2e 1e 1e 2e 2e 1e 1e 2e

3 personen 2e 1e 3e 2e 1e 3e 2e 1e 3e 2e

4 personen 3e 4e 4e 1e 1e 2e 2e 3e 3e 4e

5 personen 1e 1e 2e 2e 3e 3e 4e 4e 5e 5e

6 personen 5e 4e 6e 5e 1e 6e 2e 1e 3e 2e

7 personen 3e 1e 4e 2e 5e 3e 6e 4e 7e 5e

8 personen 8e 5e 6e 1e 2e 7e 8e 3e 4e 1e

Het bovenstaande selectieschema is in de CAPI-software geï ntegreerd. Enquêteurs voeren
alleen het aantal huishoudleden in van 12 jaar of ouder en de software bepaald de persoon die
in aanmerking komt.

Na het vaststellen van de persoon volgt er nog een aantal nonrespons vragen. Deze vragen zijn
bedoeld om te controleren of non-respondenten  op achtergrondkenmerken anders scoren dan
respondenten. Wij komen hier later in dit rapport op terug. De nonrespons vragen zijn bedoeld
voor:

- Deur-openers (gatekeepers) van huishoudens die niet mee willen doen
- Deur-openers van huishoudens die wel meedoen maar waarvan de deuropener niet is
  geselecteerd als deelnemer
- Deur-openers van huishoudens die wel meedoen en waarvan de deuropener wel is
  geselecteerd als deelnemer

2.3. ALTERNATIEVE BENADERINGEN
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Doordat in de loop van het veldwerk bleek dat de aangeschreven huishoudens in de
veldwerkperiode niet allemaal konden worden benaderd door het CAPI-apparaat is besloten ook
telefonisch te werven vanuit de telefoonunit. Daarvoor is geput uit bestaand sample maar er is
in tweede instantie ook nieuw sample toegevoegd. In de loop van dit rapport wordt steeds een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende benaderingswijzen.
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2.4. ONDERZOEKSTRAJECT TOEZEGGERS

Personen die zijn geselecteerd en hebben toegezegd mee te willen werken aan het TBO 2000
onderzoek hebben het onderstaande traject doorlopen.

Figuur 2: Onderzoekstraject TBO 2000

BASISVRAGENLIJST
doorlooptijd: 45 minuten
methode: CAPI

 DAGBOEK INVULLEN
 gedurende 7 dagen een dagboek
 bijhouden op kwartierbasis

  SLOTVRAGENLIJST
  doorlooptijd: 25 minuten
  methode: CAPI

In een apart document staan de vraagteksten en de rechte tellingen van de basis- en de
slotvragenlijst weergegeven. Het dagboekje en de bijbehorende nummerlijst zijn opvraagbaar bij
Intomart.

Het invullen van de dagboekjes is verdeeld over drie weken, namelijk:

week 40, van zondag 1 oktober t/m zaterdag 7 oktober
week 41, van zondag 8 oktober t/m zaterdag 14 oktober
week 44, van zondag 29 oktober t/m zaterdag 4 november

Na afloop van de dagboekweek zijn de dagboekjes ingenomen door de enquêteurs waarna de
slotvragenlijsten zijn afgenomen.
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HOOFDSTUK 3
responsverantwoording
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3. RESPONSVERANTWOORDING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de respons van TBO 2000. We maken een onderscheid in
verschillende typen respons. In de eerste plaats wordt getoond hoe het bruto sample zich
verhoudt tot het aantal compleet afgenomen basisvragenlijsten. Daarnaast wordt de verhouding
getoond tussen het aantal afgenomen basisvragenlijsten ten opzichte van het aantal
afgenomen slotgesprekken en het aantal correct en volledig ingevulde dagboekjes. Er is pas
sprake van volledige respons als zowel een basis- als een slotvragenlijst is afgenomen en het
dagboekje volledig en correct is ingevuld. Tevens gaan we in op het aantal
benaderingspogingen dat is ondernomen door interviewers.

Naast de bovengenoemde responstypen worden in dit hoofdstuk verschillende
onderzoekstrajecten onderscheiden. Zoals al vermeld in het vorige hoofdstuk zijn niet alle
respondenten op de reguliere manier benaderd. We onderscheiden 4 trajecten, namelijk:

1:  Regulier benaderd (zoals omschreven in figuur 1)
2:  Eerst regulier benaderd daarna telefonisch vanuit de telefoonunit
3:  Alleen telefonisch benaderd vanuit de telefoonunit
4:  Nieuw sample, alleen telefonisch benaderd vanuit de telefoonunit

De eerste drie groepen hebben allemaal een brief ontvangen met een aankondiging van het
onderzoek. Groep 4 bestaat uit huishoudens die alleen telefonisch zijn geconfronteerd met het
tijdsbestedingonderzoek. In de onderstaande figuur staan de bruto aantallen weergegeven.

Figuur 3: Bruto sample naar traject

6661

616

2548

3490

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

regulier benaderd

eerst regulier, daarna
nagebeld

oud sample, alleen
gebeld

nieuw sample, alleen
gebeld

aantal
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3.1. RESPONS BASISVRAGENLIJST T.O.V. BRUTO SAMPLE

In deze paragraaf wordt gepresenteerd bij hoeveel respondenten met succes een
basisvragenlijst is afgenomen. In figuur 4 staan de aantallen gepresenteerd per traject.

Figuur 4: Respons op basislijst naar traject

4335

484

2367

3242

2326

132

181

248

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

regulier benaderd

eerst regulier, daarna
nagebeld

oud sample, alleen
gebeld

nieuw sample, alleen
gebeld

respons

nonrespons

In de figuur is duidelijk te zien dat het regulier benaderen van huishoudens het meest effectief
is geweest. Dit is echter ook de meest arbeidsintensieve benaderingswijze. De reden voor het
inzetten van alternatieve benaderingen is dan ook een gebrek aan tijd.  In tabel 5 en 6 staan
voor de trajecten de nonrespons-percentages weergegeven.

Voor traject I geldt dat respondenten meerdere redenen op konden noemen waarom zij niet
mee willen doen. Groep II, III en IV hebben andere nonrespons-categorieën omdat deze
huishoudens in eerste of tweede instantie telefonisch zijn benaderd. Voor de groep I die
regulier is benaderd is de respons het hoogst (35%).



11-11-2002/veldwerk.doc - 15/15 -

Tabel 5: Nonrespons naar traject I en II in procenten

I: reguliere benadering II: eerst regulier daarna
gebeld

basisgesprek afgenomen 2326       35%

weigering, geen tijd   637       10%
weigering, geen zin 1137       17%
weigering, nutteloos onderzoek   469         7%
weigering, beloning te laag     16         0%
weigering, onderzoek te ingewikkeld     50         1%
weigering, taalproblemen     98         1%
weigering, niet aanwezig in
dagboekweek

    52         1%

weigering, ziekte handicap   132         2%
weigering andere reden   684       10%
weigering zonder reden   302         5%
onbereikbaar   945       14%
afgebroken gesprek   473         7%

volledig gesprek & respons basislijst     132        21%

wel telefonische screening, geen
basislijst

    172        30%

weigering screening, taalproblemen         2          0%
weigering screening, ziekte handicap         9          2%
weigering screening, zonder reden     205        32%
telefonisch onbereikbaar       94        15%
afgebroken gesprek         2          0%

TOTAAL 6661     616

Tabel 6: Nonrespons naar traject III en IV in procenten

III: alleen gebeld IV: alleen gebeld
(nieuw sample)

volledig gesprek & respons basislijst   181         7%   248            7%

wel telefonische screening, geen
basislijst

  744       29%   164            5%

weigering screening, taalproblemen     30         1%     11            0%
weigering screening, ziekte handicap     18         1%     31            1%
weigering screening, zonder reden 1158       45% 2403          69%
telefonisch onbereikbaar   406       16%   625          18%
afgebroken gesprek     11         0%       8            0%
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TOTAAL 2548 3490
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3.2. BENADERINGSPOGINGEN

Voor de benadering van respondenten in traject I (regulier) en traject II (eerst regulier en daarna
gebeld) zijn de enquêteurs één of meerdere keren bij de huishoudens aan de deur geweest. In
deze paragraaf ligt de nadruk op het aantal benaderingen. De eerste benadering vond altijd bij
de huishoudens aan de deur plaats, de vervolgbenaderingen mochten zowel telefonisch als aan
de deur.

Figuur 7: Respons benaderingen traject I en II

contact basislijst afgenomen

EERSTE BENADERING
deur wordt geopend 4226              58% 1927         46%  (van 4226)
niemand thuis 3031              42%

TWEEDE BENADERING
deur wordt geopend   438              19%   180         41%  (van 438)
niemand thuis 1142              48%
telefoon wordt opgenomen   462              20%   120         26%  (van 462)
geen gehoor / voice mail   295              13%

DERDE BENADERING
deur wordt geopend   218              19%     86         39%  (van 218)
niemand thuis   553              47%
telefoon wordt opgenomen   162              14%     55         33%  (van 162)
geen gehoor / voice mail   233              20%

VIERDE BENADERING
deur wordt geopend   117               17%     47        40%  (van 117)
niemand thuis   328               49%
telefoon wordt opgenomen     91               14%     25        28%  (van 91)
geen gehoor / voice mail   133               20%

TOTAAL BENADERINGEN AAN DE DEUR 10.053            88%
TOTAAL BENADERINGEN TELEFONISCH   1.376            12%

TOTAAL AANTAL BENADERINGEN 11.429 2440

Uit de tabel is af te lezen dat het benaderen van mensen aan de deur responsbevorderend
werkt. Van de 11.429 benaderingen heeft 88 procent aan de deur plaatsgevonden. Naast de
10.053 benaderingspogingen zijn er nog 975 extra reizen gemaakt door interviewers omdat het
basisgesprek op een andere dag is gevoerd dan de screening. Het totaal aantal reizen komt
hiermee in traject I en II op 11.028.
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Voor de benadering van respondenten in traject II  (eerst regulier en daarna gebeld) zijn de
enquêteurs één of meerdere keren bij de huishoudens aan de deur geweest. Nadat er sprake
was van non-respons zijn deze huishoudens nog eens benaderd via de telefoonunit met het
onderstaande resultaat.

Figuur 8: Respons benaderingen telefonische deel traject II

contact basislijst afgenomen

TELEFONISCHE  BENADERING II
volledig screeningsgesprek 304            49%  132       43%   (van 304)
onbereikbaar   94            16%
afgebroken gesprek     2              0%
taalproblemen     2              0%
ziekte handicap     9              2%
weigering, geen tijd, geen zin, komt niet uit 205            33%

TOTAAL 616

Van de respondenten die daadwerkelijk mee hebben gedaan aan het telefonische
screeningsgesprek is bij 43 procent een basisgesprek afgenomen.
Het verschil tussen de huishoudens in traject II en traject III is dat de laatste groep niet eerst
aan de deur is benaderd. In figuur staat de responsverdeling van huishouden uit traject III.

Figuur 9: Respons benaderingen traject III (telefonisch met aankondigingsbrief)

contact basislijst afgenomen

TELEFONISCHE  BENADERING III
volledig screeningsgesprek    925            36%  181       20%   (van 925)
onbereikbaar    406            16%
afgebroken gesprek      11              0%
taalproblemen      30              1%
ziekte handicap      18              1%
weigering, geen tijd, geen zin, komt niet uit  1158            45%

TOTAAL 2548

Van alle benaderde huishoudens uit traject III heeft 36 procent meegedaan aan de telefonische
screening. Van deze groep heeft 20 procent meegedaan aan het basisonderzoek.

Huishoudens uit traject IV tenslotte hebben geen brief ontvangen maar zijn telofonisch
benaderd met de vraag of zij mee willen doen aan TBO 2000. Dit had het volgende resultaat.
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Figuur 10: Respons benaderingen traject IV (telefonisch zonder aankondigingsbrief)

contact basislijst afgenomen

TELEFONISCHE  BENADERING IV
volledig screeningsgesprek    412            12%  248       60%   (van 412)
onbereikbaar    625            18%
afgebroken gesprek        8              0%
taalproblemen      11              0%
ziekte handicap      31              1%
weigering, geen tijd, geen zin, komt niet uit  2403            69%

TOTAAL 3490

Het percentage huishoudens dat mee wil doen aan de telefonische screening is in dit traject
veel lager dan in traject III (12% t.o.v. 36%). Dit zal hoofdzakelijk te maken hebben met de
schriftelijke aankondiging die niet naar deze groep is verstuurd. Duidelijk is dat de face to face
benadering het meest succesvol is geweest.
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3.3. RESPONS SLOTVRAGENLIJST EN DAGBOEK T.O.V. BASISVRAGENLIJST

Een volgend onderdeel in de responsverantwoording is het aantal respondenten dat mee heeft
gedaan aan de basisondervraging ten opzichte van het aantal dat op correcte wijze een volledig
dagboekje heeft ingevuld en deel heeft genomen aan de slotondervraging. Figuur 11 geeft
hiervan een overzicht.

Figuur 11: respons ten opzichte van het aantal afgenomen basisvragenlijsten
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Van de 2887 respondenten die aan hebben gegeven mee te willen werken aan het TBO 2000
onderzoek en mee hebben gedaan aan de basisondervraging hebben er uiteindelijk 2229 aan
alle eisen voldaan (78%). Van de 358 respondenten die het dagboek niet hebben ingevuld
hebben 123 respondenten dit vooraf telefonisch of schriftelijk gemeld.

Het is nu zinvol om bovengenoemde verdeling uit te zetten tegen het verschil van de week van
het basisgesprek en de dagboekweek. In figuur 12 staat de verdeling van dit verschil
gepresenteerd, in tabel 13 wordt het verschil uitgezet tegen de (non) respons.
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Figuur 12: Verschil tussen afname basislijst en dagboekweek (n = 2287)
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Tabel 13: Respons naar verschil tussen week afname basislijst en dagboekweek

geslaagd
gesprek

onbereikbaar dagboek
niet
ingevuld

weigering
slotgespre
k

dagboek
afgekeurd

% % % % %
basis en slot na dagboekweek    97%       0%      1%      2%      1%

basis 1 week voor dagboekweek    85%       1%      9%      1%      4%
basis 2 weken voor dagboekweek    80%       3%    11%      4%      3%
basis 3 weken voor dagboekweek    75%       3%    15%      4%      3%
basis 4 weken voor dagboekweek    70%       3%    17%      9%      1%
basis 5 weken voor dagboekweek    76%       3%    10%      7%      3%
basis 6 weken voor dagboekweek    63%       3%    21%    11%      3%
basis 7 weken voor dagboekweek    66%       4%    19%      9%      2%
basis 8 weken voor dagboekweek    69%       4%    17%      6%      4%
basis 9 weken voor dagboekweek    63%       4%    20%      9%      4%
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TOTAAL    78%      2%    12%      6%      2%
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat naarmate er meer tijd zit tussen de basisvragenlijst en de
dagboekweek, de respons daalt. Het aantal respondenten dat het dagboek niet in heeft gevuld
of niet mee wil doen aan het slotgesprek neemt toe naarmate de tijd verstrijkt.

3.4.  RESPONS BASIS- EN SLOTVRAGENLIJST NAAR STEDELIJKHEID

In deze paragraaf laten we zien hoe de respons voor de verschillende trajecten naar
stedelijkheid zijn verdeeld. Daartoe zullen eerst de verdelingen van de kenmerken worden
gepresenteerd die hier van belang zijn. Vervolgens wordt per kenmerk bepaald of er sprake is
van samenhang met de respons.

Figuur 14: verdeling stedelijkheid voor gehele sample (n = 13.315)
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Tabel 15: (non)respons basislijst naar stedelijkeheid en trajecten (n = 13.315)

% within STEDH

68,5% 31,5% 100,0%

65,4% 34,6% 100,0%

65,9% 34,1% 100,0%

65,3% 34,7% 100,0%

59,3% 40,7% 100,0%

65,1% 34,9% 100,0%

77,0% 23,0% 100,0%

81,7% 18,3% 100,0%

70,0% 30,0% 100,0%

83,9% 16,1% 100,0%

85,7% 14,3% 100,0%

78,5% 21,5% 100,0%

92,7% 7,3% 100,0%

92,0% 8,0% 100,0%

92,4% 7,6% 100,0%

93,1% 6,9% 100,0%

97,2% 2,8% 100,0%

92,9% 7,1% 100,0%

93,0% 7,0% 100,0%

92,0% 8,0% 100,0%

91,7% 8,3% 100,0%

94,2% 5,8% 100,0%

93,6% 6,4% 100,0%

92,9% 7,1% 100,0%

1  zeer sterk stedelijk  2500 adressen per km2

2  sterk stedelijk1500 < 2500 adressen per km2

3  matig stedelijk1000 < 1500 adressen per km2

4  weinig stedelijk 500 < 1000 adressen per km2

5  niet stedelijk < 500 adressen per km2

Total

1  zeer sterk stedelijk  2500 adressen per km2

2  sterk stedelijk1500 < 2500 adressen per km2

3  matig stedelijk1000 < 1500 adressen per km2

4  weinig stedelijk 500 < 1000 adressen per km2

5  niet stedelijk < 500 adressen per km2

Total

1  zeer sterk stedelijk  2500 adressen per km2

2  sterk stedelijk1500 < 2500 adressen per km2

3  matig stedelijk1000 < 1500 adressen per km2

4  weinig stedelijk 500 < 1000 adressen per km2

5  niet stedelijk < 500 adressen per km2

Total

1  zeer sterk stedelijk  2500 adressen per km2

2  sterk stedelijk1500 < 2500 adressen per km2

3  matig stedelijk1000 < 1500 adressen per km2

4  weinig stedelijk 500 < 1000 adressen per km2

5  niet stedelijk < 500 adressen per km2

Total

TRAJECT

1,00  regulier benaderd

2,00  eerst regulier,
daarna nagebeld

3,00  oud sample,
alleen gebeld

4,00  nieuw sample,
alleen gebeld

nonrespons respons

BASIS

Total
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24,440 4 ,000

7,713 4 ,103

7,329 4 ,120

4,887 4 ,299

Pearson Chi-Square

Pearson Chi-Square

Pearson Chi-Square

Pearson Chi-Square

TRAJECT

1,00  regulier benaderd

2,00  eerst regulier, daarna nagebeld

3,00  oud sample, alleen gebeld

4,00  nieuw sample, alleen gebeld

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Voor de reguliere benadering geldt dat er een aantoonbaar verband is tussen de respons en
stedelijkheid. Naarmate het benaderde huishouden in een minder stedelijk gebied woont neemt
de kans op deelname aan TBO 2000 toe. Voor de andere trajecten is dit verband niet
significant. Kijken we naar het gehele sample, zonder verschillende trajecten te onderscheiden
dan is het verband wel aantoonbaar.

 Tabel 16: (non)respons slotlijst naar stedelijkheid (n = 2889)

% within STEDH

32,6% 67,4% 100,0%

21,9% 78,1% 100,0%

19,6% 80,4% 100,0%

18,7% 81,3% 100,0%

19,7% 80,3% 100,0%

22,8% 77,2% 100,0%

1  zeer sterk stedelijk  2500 adressen per km2

2  sterk stedelijk1500 < 2500 adressen per km2

3  matig stedelijk1000 < 1500 adressen per km2

4  weinig stedelijk 500 < 1000 adressen per km2

5  niet stedelijk < 500 adressen per km2

STEDH

Total

nonrespons respons

SLOT

Total

Chi-Square Tests

44,057 4 ,000Pearson Chi-Square

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Ook voor de respons op de slotlijst (en het volledig invullen van het dagboek) geldt dat in zeer
sterk stedelijke gebieden relatief meer respondenten afhaken dan in minder stedelijke
gebieden.
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3.5. RESPONS BASIS- EN SLOTVRAGENLIJST NAAR PROVINCIE

Net als in de voorgaande paragraaf presenteren we eerst de verdeling van provincie voor het
gehele bruto sample om vervolgens te zien of er sprake is van selectieve respons op dit
kenmerk.

Figuur 17: Verdeling provincie voor gehele sample (n = 13.315)
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 Tabel 18: (non)respons basislijst naar provincie (n = 13.315)

% within PROV

77,5% 22,5% 100,0%

65,9% 34,1% 100,0%

77,0% 23,0% 100,0%

76,0% 24,0% 100,0%

84,0% 16,0% 100,0%

75,8% 24,2% 100,0%

81,9% 18,1% 100,0%

79,2% 20,8% 100,0%

57,4% 42,6% 100,0%

78,6% 21,4% 100,0%

69,2% 30,8% 100,0%

75,5% 24,5% 100,0%

78,3% 21,7% 100,0%

1  Groningen

2  Friesland

3  Drenthe

4  Overijssel

5  Gelderland

6  Utrecht

7  N.Holland

8  Z.Holland

9  Zeeland

10  N.Brabant

11  Limburg

12  Flevoland

PROV

Total

nonrespons respons

BASIS

Total

Chi-Square Tests

132,861 11 ,000Pearson Chi-Square

Value df

Asym
p. Sig.
(2-side

d)

Er is een aantoonbaar verband tussen provincie en respons op de basisvragenlijst. Het
kenmerk stedelijkheid speelt hier echter ook een rol. Provincies die in het sample relatief meer
niet stedelijke gebieden hebben een hogere respons.
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Tabel 19: (non)respons slotlijst naar provincie (n = 2889)

% within PROV

21,0% 79,0% 100,0%

15,6% 84,4% 100,0%

15,6% 84,4% 100,0%

16,7% 83,3% 100,0%

17,5% 82,5% 100,0%

26,1% 73,9% 100,0%

25,8% 74,2% 100,0%

25,9% 74,1% 100,0%

34,6% 65,4% 100,0%

21,7% 78,3% 100,0%

28,7% 71,3% 100,0%

15,0% 85,0% 100,0%

22,8% 77,2% 100,0%

1  Groningen

2  Friesland

3  Drenthe

4  Overijssel

5  Gelderland

6  Utrecht

7  N.Holland

8  Z.Holland

9  Zeeland

10  N.Brabant

11  Limburg

12  Flevoland

PROV

Total

nonrespons respons

SLOT

Total

Chi-Square Tests

29,774 11 ,002Pearson Chi-Square

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Voor de respons op de slotlijst geldt dat deze afhankelijk is van provincie. Ook dit effect heeft
interactie met stedelijkheid. Naarmate er relatie meer sterk stedelijke gebieden in de provincie
voorkomen neemt de respons af.

3.6.  RESPONS BASIS- EN SLOTVRAGENLIJST NAAR CEBUCOGEBIED

In deze paragraaf zetten we de respons uit tegen de gebiedsindeling van CEBUCO.
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Tabel 21: CEBUCO NAAR RESPONS BASIS VRL

% within CEBUCO

77,5% 22,5% 100,0%

79,0% 21,0% 100,0%

75,1% 24,9% 100,0%

58,8% 41,2% 100,0%

61,7% 38,3% 100,0%

48,7% 51,3% 100,0%

72,9% 27,1% 100,0%

93,2% 6,8% 100,0%

77,7% 22,3% 100,0%

78,3% 21,7% 100,0%

77,1% 22,9% 100,0%

61,4% 38,6% 100,0%

79,6% 20,4% 100,0%

81,9% 18,1% 100,0%

76,7% 23,3% 100,0%

73,3% 26,7% 100,0%

86,9% 13,1% 100,0%

96,7% 3,3% 100,0%

74,4% 25,6% 100,0%

85,5% 14,5% 100,0%

83,6% 16,4% 100,0%

90,1% 9,9% 100,0%

78,1% 21,9% 100,0%

91,4% 8,6% 100,0%

76,9% 23,1% 100,0%

68,9% 31,1% 100,0%

75,6% 24,4% 100,0%

81,9% 18,1% 100,0%

87,4% 12,6% 100,0%

93,0% 7,0% 100,0%

80,4% 19,6% 100,0%

61,6% 38,4% 100,0%

74,2% 25,8% 100,0%

60,9% 39,1% 100,0%

52,4% 47,6% 100,0%

80,3% 19,7% 100,0%

85,4% 14,6% 100,0%

75,2% 24,8% 100,0%

72,5% 27,5% 100,0%

75,6% 24,4% 100,0%

66,2% 33,8% 100,0%

88,2% 11,8% 100,0%

66,1% 33,9% 100,0%

62,1% 37,9% 100,0%

74,1% 25,9% 100,0%

83,7% 16,3% 100,0%

78,3% 21,7% 100,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CEBUCO

Total

nonrespons respons

BASIS

Total
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TABEL 22: CEBUCO NAAR RESPONS SLOTVRL

% within CEBUCO

23,1% 76,9% 100,0%

15,2% 84,8% 100,0%

8,9% 91,1% 100,0%

28,6% 71,4% 100,0%

8,7% 91,3% 100,0%

20,0% 80,0% 100,0%

11,5% 88,5% 100,0%

100,0% 100,0%

21,6% 78,4% 100,0%

20,7% 79,3% 100,0%

10,4% 89,6% 100,0%

15,1% 84,9% 100,0%

9,7% 90,3% 100,0%

20,0% 80,0% 100,0%

17,6% 82,4% 100,0%

11,1% 88,9% 100,0%

18,8% 81,3% 100,0%

20,0% 80,0% 100,0%

27,2% 72,8% 100,0%

15,2% 84,8% 100,0%

30,9% 69,1% 100,0%

27,6% 72,4% 100,0%

18,0% 82,0% 100,0%

28,6% 71,4% 100,0%

29,6% 70,4% 100,0%

13,3% 86,7% 100,0%

23,3% 76,7% 100,0%

36,2% 63,8% 100,0%

27,6% 72,4% 100,0%

60,0% 40,0% 100,0%

20,0% 80,0% 100,0%

17,5% 82,5% 100,0%

26,5% 73,5% 100,0%

13,9% 86,1% 100,0%

30,0% 70,0% 100,0%

20,8% 79,2% 100,0%

18,5% 81,5% 100,0%

25,0% 75,0% 100,0%

22,5% 77,5% 100,0%

32,8% 67,2% 100,0%

36,0% 64,0% 100,0%

40,0% 60,0% 100,0%

30,0% 70,0% 100,0%

26,2% 73,8% 100,0%

13,3% 86,7% 100,0%

29,4% 70,6% 100,0%

22,8% 77,2% 100,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

40

41
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43

44

45

46

47

48

49

50

CEBUCO

Total

nonrespons respons

SLOT

Total
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HOOFDSTUK 4
nonrespons-vragen
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4. NONRESPONS-VRAGEN

Tijdens de wervingsfase van het onderzoek is in traject I (reguliere benadering) aan interviewers
gevraagd, indien mogelijk een aantal kenmerken van respondenten vast te leggen die weigeren
mee te werken aan TBO2000. Op deze manier is het mogelijk te onderzoeken in hoeverre er
sprake is van selectieve non-respons op deze kenmerken.

4.1. ONDERVRAAGDE NON-RESPONDENTEN

In het non-respons deel van de screening worden 4 typen (non) respondenten onderscheiden.
In figuur 20 staat de verdeling hiervan.

Figuur 20: Verdeling van (non) respondenten
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Van de 5256 mensen die zijn aangesproken aan de deur zegt 49 procent direct dat er niemand
in het huishouden mee wil doen aan TBO 2000. Tweeënveertig procent van de deuropeners is
geselecteerd als respondent en wil meedoen aan het onderzoek. In 7 procent van de gevallen
is de deuropener iemand anders dan de geselecteerde respondent. In 2 procent van de gevallen
zou de deuropener mee willen doen maar de geselecteerde persoon niet.
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Vervolgens is aan deuropeners gevraagd of zij een aantal vragen willen beantwoorden om
zodoende bij te dragen aan het nonrespons onderzoek.

Figuur 21: Percentage deuropeners dat nog een paar vragen wil beantwoorden
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Eenenzeventig procent van de deuropeners is bereid nog enige vragen te beantwoorden.
Interviewers hebben echter van bijna alle deuropeners het geslacht genoteerd en in een aantal
gevallen geprobeerd een schatting te maken van de leeftijd als deuropeners deze niet wilden
zeggen.

Figuur 22: Geslacht deuropeners
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Er zijn iets meer vrouwelijke dan mannelijke deuropeners.
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Figuur 23: Leeftijdsverdeling deuropeners (N = 4838)
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Vervolgens zijn aan deuropeners die aan hebben gegeven nog een paar vragen te willen
beantwoorden de volgende vragen voorgelegd.

Figuur 24: Heeft deuropener een partner met een baan? (N = 3726)
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Figuur 25: Heeft deuropener thuiswonende kinderen (N = 3726)
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Figuur 26: Is deuropener werkzaam? (N = 3726)
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Figuur 27: Heeft deuropener HBO opleiding of hoger? (N = 3724)

Nee, 
opleiding 
lager HBO

78%

Ja, opleiding 
HBO of 
hoger
22%

Figuur 28: Hoeveel dagen per week kijkt deuropener tv?  (N = 3721)
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Figuur 29: Heeft deuropenergisteren dagblad gelezen / ingezien? (N = 3720)
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Figuur 30: Mate van gejaagdheid deuropener? (N = 3719)
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Figuur 31: Minuten reistijd per dag deuropener? (N = 3717)

30

15
17

19

13

6

0

5

10

15

20

25

30

minder
dan 10
minuten

tussen
10 en

20
minuten

tussen
20 en

30
minuten

tussen
30 en

60
minuten

tussen 1
en 2 uur

langer
dan 2
uur

percentage



11-11-2002/veldwerk.doc - 38/38 -

4.2.  INVENTARISATIE NONRESPONS NAAR KENMERKEN

In deze paragraaf zetten we de in de vorige paragraaf gepresenteerde verdelingen uit tegen de
variabele die aangeeft wie de deur open heeft gedaan. In de vorige paragraaf hebben we 4 typen
deuropeners gepresenteerd, namelijk:

1:   Deuropener die als respondent wordt geselecteerd en mee wil doen
2:   Deuropener is iemand anders dan geselecteerde persoon, respondent wil meedoen
3:   Deuropener is iemand anders dan geselecteerde persoon, respondent wil niet meedoen
4:   Deuropener weigert direct medewerking

Voor de tabellen in deze paragraaf maken we een tweedeling. Groep 1 bestaat uit bereidwillige
deuropeners (1, 2 en 3) en groep 2 bestaat uit weigeraars (4).

Tabel 32: Geslacht naar bereidwilligheid

1047 1604 2651

39,5% 60,5% 100,0%

1008 1520 2528

39,9% 60,1% 100,0%

2055 3124 5179

39,7% 60,3% 100,0%

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

BEREID  bereidwilligheid
deuropener

Total

1  Man 2  Vrouw

R6A  INT.: NOTEER
GESLACHT.

Total

Chi-Square Tests

,078b 1 ,781

,063 1 ,802

,078 1 ,781

,798 ,401

,078 1 ,781

5179

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1003,10.b. 

Er is geen aantoonbaar verband tussen bereidwilligheid en geslacht.
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Tabel 33: Bereidwilligheid naar leeftijd

2621 45,42 17,64 ,34

2217 50,21 17,37 ,37

bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

R6B  Mag ik uw
leeftijd weten?

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

,004

,948

-9,470 -9,482

4836 4726,334

,000 ,000

-4,79 -4,79

,51 ,50

-5,78 -5,78

-3,80 -3,80

F

Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances assumed Equal variances not assumed

R6B  Mag ik uw leeftijd weten?

Er is een aantoonbaar verband tussen de leeftijd van deuropeners en de bereidwilligheid.
Weigeraars zijn ouder. Er is ook een interactie-effect tussen bereidwilligheid en geslacht op
leeftijd. Voor mannen is het leeftijdsverschil tussen beide groepen veel kleiner dan voor
vrouwen. Controleren we voor deze interactie dan blijft het bovengenoemde effect wel
significant.
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Tabel 34: Bereidwilligheid naar vaste partner met/zonder werk

1062 544 949 2555

41,6% 21,3% 37,1% 100,0%

472 315 384 1171

40,3% 26,9% 32,8% 100,0%

1534 859 1333 3726

41,2% 23,1% 35,8% 100,0%

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

bereidwilligheid
deuropener

Total

1  Ja, partner
met baan

2  Ja, wel
partner maar
zonder baan

3  Nee, geen
partner

R6C  Heeft u een vaste partner die werkzaam
is (samenwonend of getrouwd)?

Total

Chi-Square Tests

15,512a 2 ,000

15,287 2 ,000

1,001 1 ,317

3726

Pearson Chi-Square

Continuity Correction

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 269,96.

a. 

Er is een aantoonbaar verband tussen bereidwilligheid en het hebben van een vaste partner.
Deuropeners zonder vaste partner zijn iets vaker bereid mee te werken terwijl deuropeners met
een partner zonder baan iets vaker weigeren mee te werken. Dit effect blijft overeind als wordt
gecontroleerd voor geslacht.
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Tabel 35: Bereidwilligheid naar aanwezigheid thuiswonende kinderen

913 1642 2555

35,7% 64,3% 100,0%

392 778 1170

33,5% 66,5% 100,0%

1305 2420 3725

35,0% 65,0% 100,0%

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

BEREID  bereidwilligheid
deuropener

Total

1  Ja 2  Nee

R6D  Heeft u
thuiswonende kinderen?

Total

Chi-Square Tests

1,753b 1 ,186

1,656 1 ,198

1,759 1 ,185

,195 ,099

1,752 1 ,186

3725

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 409,89.b. 

Er is geen aantoonbaar verband tussen de aanwezigheid van kinderen in het huishouden en de
bereidwilligheid mee te werken aan TBO 2000.
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Tabel 36: Bereidwilligheid naar werkzaamheid

1251 1304 2555

49,0% 51,0% 100,0%

511 659 1170

43,7% 56,3% 100,0%

1762 1963 3725

47,3% 52,7% 100,0%

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

BEREID  bereidwilligheid
deuropener

Total

1  Ja 2  Nee

R6E  Bent u werkzaam?

Total

Chi-Square Tests

9,001b 1 ,003

8,790 1 ,003

9,020 1 ,003

,003 ,002

8,999 1 ,003

3725

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 553,43.b. 

Er zijn iets meer bereidwilligen die werkzaam zijn. Dit verband geldt echter alleen voor
vrouwelijke deuropeners. Vrouwen met een betaalde baan zijn vaker bereid mee te werken dan
vrouwen zonder betaalde baan.
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Tabel 37: Bereidwilligheid naar aantal uren per week werken

1256 30,34 12,36 ,35

511 33,77 15,14 ,67

BEREID  bereidwilligheid
deuropener
1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

R6E2  Hoeveel uur per
week bent u werkzaam
volgens uw contract?

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

,852

,356

-4,941 -4,539

1765 800,080

,000 ,000

-3,43 -3,43

,69 ,76

-4,79 -4,91

-2,07 -1,95

F

Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

Lower

Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances assumed Equal variances not assumed

R6E2  Hoeveel uur per week bent u werkzaam volgens
uw contract?

Er is een verband tussen het aantal uren dat een deuropener per week werkt en de
bereidwilligheid. Het gemiddeld aantal uren per week is hoger voor weigeraars. Dit effect geldt
voor zowel mannen als vrouwen. Naarmate deuropeners meer uren per week werken geven zij
vaker aan geen tijd te hebben als reden voor de weigering.
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Tabel 38: Bereidwilligheid naar opleidingsniveau

622 1933 2555

24,3% 75,7% 100,0%

210 958 1168

18,0% 82,0% 100,0%

832 2891 3723

22,3% 77,7% 100,0%

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

BEREID  bereidwilligheid
deuropener

Total

1  Ja 2  Nee

R6F  Heeft u een opleiding
op HBO niveau of hoger

voltooid?

Total

Chi-Square Tests

18,713b 1 ,000

18,348 1 ,000

19,264 1 ,000

,000 ,000

18,708 1 ,000

3723

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 261,02.b. 

Deuropeners met een HBO-opleiding of hoger zijn iets vaker bereid hun medewerking te
verlenen dan deuropeners met een lagere opleiding. Dit effect is wel afhankelijk van geslacht.
Vrouwen met een hogere opleiding zijn veel vaker bereid mee te werken dan vrouwen met een
opleiding lager dan HBO. Voor mannen geldt dit niet.
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Tabel 39: Bereidwilligheid naar aantal dagen tv kijken per week

2555 6,37 1,54 3,06E-02

1165 6,16 1,82 5,33E-02

bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

R6G  Op hoeveel dagen
kijkt u gemiddeld televisie?

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

56,383

,000

3,749 3,527

3718 1957,161

,000 ,000

,22 ,22

5,78E-02 6,15E-02

,10 9,63E-02

,33 ,34

F

Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

Lower

Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of
Means

Equal variances assumed Equal variances not assumed

R6G  Op hoeveel dagen kijkt u gemiddeld televisie?

Het gemiddeld aantal dagen televisie kijken is voor bereidwilligen aantoonbaar hoger dan voor
weigeraars. Geslacht, werkzaamheid en opleidingsniveau veroorzaken geen interactie op dit
effect.
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Tabel 40: Bereidwilligheid naar gisteren dagblad gelezen of ingezien

1660 895 2555

65,0% 35,0% 100,0%

726 438 1164

62,4% 37,6% 100,0%

2386 1333 3719

64,2% 35,8% 100,0%

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

BEREID  bereidwilligheid
deuropener

Total

1  Ja 2  Nee

R6H  Heeft u gisteren een
dagblad gelezen of

ingezien?

Total

Chi-Square Tests

2,350b 1 ,125

2,238 1 ,135

2,341 1 ,126

,131 ,068

2,349 1 ,125

3719

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 417,21.b. 

Er is geen effect van bereidwilligheid op het lezen of inzien van dagbladen, ook niet als we
controleren voor geslacht, werkzaamheid of opleidingsniveau.
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Tabel 41: Bereidwilligheid naar gemiddelde reistijd per dag

1483 544 355 172 2554

58,1% 21,3% 13,9% 6,7% 100,0%

815 179 122 47 1163

70,1% 15,4% 10,5% 4,0% 100,0%

2298 723 477 219 3717

61,8% 19,5% 12,8% 5,9% 100,0%

Count

% within
BEREID 
bereidwilligheid
deuropener

Count

% within
BEREID 
bereidwilligheid
deuropener

Count

% within
BEREID 
bereidwilligheid
deuropener

1,00  deuropener
bereid

2,00  deuropener
weigert

bereidwilligheid
deuropener

Total

1  minder dan
30 minuten

4  tussen 30
en 60 minuten

5  tussen 1
en 2 uur

6  langer
dan 2 uur

R6J  Hoeveel tijd bent u normaal gesproken op een
gemiddelde doordeweekse dag kwijt aan reizen?

Total

 

Chi-Square Tests

50,070a 3 ,000

51,270 3 ,000

48,063 1 ,000

3717

Pearson Chi-Square

Continuity Correction

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 68,52.

a. 

Deuropeners die per dag meer dan 30 minuten reizen zijn iets vaker bereid mee te doen aan
TBO 2000. Dit verband blijft overeind als we controleren voor geslacht, werkzaamheid en
opleidingsniveau.
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Tabel 42: Bereidwilligheid naar gejaagdheid

329 1236 990 2555

12,9% 48,4% 38,7% 100,0%

160 451 552 1163

13,8% 38,8% 47,5% 100,0%

489 1687 1542 3718

13,2% 45,4% 41,5% 100,0%

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid
deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid
deuropener

Count

% within BEREID 
bereidwilligheid
deuropener

1,00  deuropener bereid

2,00  deuropener weigert

 bereidwilligheid
deuropener

Total

1  vaak gejaagd 2  soms gejaagd
3  zelden of

nooit gejaagd

R6I  Voelt u zich vaak gejaagd, soms gejaagd of
zelden of nooit gejaagd?

Total

Chi-Square Tests

31,332a 2 ,000

31,455 2 ,000

10,524 1 ,001

3718

Pearson Chi-Square

Continuity Correction

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 152,96.

a. 

Deuropeners die aangeven soms gejaagd te zijn zijn iets vaker bereid mee te werken aan het
onderzoek. Ondervraagden die aangeven zelden of nooit gejaagd te zijn weigeren iets vaker om
mee te doen. Er is echter sprake van interactie met opleidingsniveau; het bovengenoemde
effect geldt vooral voor mensen met een opleiding lager dan HBO. Ook is dit effect sterker voor
vrouwen dan voor mannen.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1.   INTRODUCTIEBRIEVEN
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BIJLAGE 2.   ENQUÊTEURSINSTRUCTIE
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TIJDSBESTEDINGSONDERZOEK 2000 / II

Bestudering van deze instructie is een absolute noodzaak. Zonder
bestudering van dit document raakt u tijdens het gesprek in de
problemen!!!

Ook interviewers die aan de Pilot hebben meegewerkt worden dringend
verzocht dit te lezen: de uitvoering van het onderzoek is namelijk wezenlijk
anders!!! Lees deze instructie dus aandachtig.

U ontvangt een vergoeding voor bestudering van de instructie.
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INSTRUCTIE

2000 / 77070

INSTRUCTIE TIJDSBESTEDINGSONDERZOEK 2000 (HOOFD-ONDERZOEK)

Sinds 1970 wordt iedere vijf jaar door Intomart een tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd
onder Nederlanders van 12 jaar en ouder. Dit wordt uitgevoerd in opdracht van een aantal
instellingen; het gaat deze keer om het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) , het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, de NOS, TELEAC/NOT, de Katholieke Universiteit Brabant en
uitgeversbedrijf CEBUCO. Het SCP publiceert aan de hand hiervan elke vijf jaar een
uitgebreid rapport met aansprekende titels als 'Tijd komt met de jaren' en 'Waar blijft de
tijd?'.

Na de uitvoering van een pilot-onderzoek in de eerste helft van dit jaar, zijn we nu toe
aan het hoofdonderzoek TBO 2000. De uitvoering van het onderzoek wordt, voor zover
mogelijk, op een zelfde wijze voorbereid en uitgevoerd als in voorgaande metingen.

Mensen die al eerder als interviewer aan dit onderzoek hebben meegewerkt, zullen
constateren dat er wederom sprake is van een basisvragenlijst, een dagboekje met
bijbehorend codeboekje en een slotvragenlijst. Evenals in het voorjaar zullen de basis- en
slotgesprekken met behulp van CAPI afgenomen worden. Het dagboekje vindt altijd
schriftelijk plaats (de internet-variant uit de pilot is geschrapt).

De huishoudens die u benadert zijn van tevoren al ingedeeld naar dagboekweek. De ene
helft (nummers beginnend met een 1) vult het dagboekje in week 40 in. De tweede helft
(beginnend met 2) vult het dagboekje in week 41 in. Overigens krijgen respondenten aan
het einde van de basisvragenlijst de mogelijkheid om de invulweek eventueel te veranderen
(indien zij bijvoorbeeld op vakantie zijn in de hen toegewezen week). Voor de
basisgesprekken is 8 weken de tijd (week 31 tot en met 38) en voor de slotgesprekken is 4
weken de tijd (week 42 tot en met 45).

Deze instructie bestaat verder uit de volgende paragrafen en bijlagen:

• Algemene opzet van het onderzoek
• Uw opdracht
• Wie zijn de respondenten?
• Benadering en selectie van respondenten
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• Beschrijving van de onderzoeksbescheiden
• Tijdsplanning en vergoeding

Bijlage 1 Toelichting bij het selectieschema
Bijlage 2 Toelichting bij de basisvragenlijst
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1. ALGEMENE OPZET VAN HET ONDERZOEK

De respondenten die bereid zijn mee te werken aan dit onderzoek, krijgen allen te maken
met de volgende onderdelen:

A. Een basisgesprek (week 31-38)
B. Dagboekregistratie gedurende één week (week 40 of 41)
C. Een slotgesprek (week 42-45)

Het is van belang dat u van tevoren aan de respondent nog eens uitlegt uit welke
onderdelen het onderzoek bestaat, want alleen personen die aan alle drie de delen van het
onderzoek deelnemen zijn van waarde en tellen mee als respondent. Uw kwaliteiten zijn
van doorslaggevend belang voor het welslagen van dit project. Het is immers uw taak
zoveel mogelijk mensen te werven die bereid zijn mee te doen aan dit behoorlijk belastende
onderzoek.

2. UW OPDRACHT

Uw opdracht bestaat uit het behalen van het aantal (in eerste instantie) basisgesprekken
dat door UFO aan u doorgegeven wordt. De respondenten die u benadert wordt allemaal
een beloning van 25 gulden in het vooruitzicht gesteld. In het basisgesprek kunnen zij
kiezen op welke wijze zij dit bedrag willen besteden (cadeaubon, staatslot, goed doel). De
beloning wordt uitgekeerd als het gehele onderzoek volledig is afgerond (basislijst,
dagboekje, slotlijst).
Alle respondenten hebben al een brief ontvangen met daarin een introductie van het
onderzoek door de belangrijkste deelnemer aan dit onderzoek, het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP). Hierin wordt het onderzoek geï ntroduceerd en wordt al aangegeven dat
deelnemers een beloning krijgen bij volledige deelname aan het onderzoek.

Het benaderen van de respondenten vindt bij voorkeur face-to-face plaats. Indien u over
een telefoonnummer beschikt mogen vervolgbenaderingen echter ook telefonisch
plaatsvinden. Voor alle adressen waar u contact mee heeft gezocht, wordt van u een
verantwoording verwacht. Deze kunt u in eerste instantie eventueel schriftelijk bijhouden,
maar moet uiteindelijk bij het betreffende huishouden worden ingevoerd in CAPI. De
screening vindt plaats volgens dit formulier; aan het einde van deze instructie is een
toelichting op het selectieschema en de rekapitulatie te vinden.

Na de screening en de selectie van de juiste respondent neemt u de basisvragenlijst af.
Dit kan direct na de screening of op een ander tijdstip als het op dat moment niet uitkomt.
Regel is dat de basisvragenlijst uiterlijk in week 38 afgenomen moet worden. Het is
raadzaam om dan meteen een afspraak te maken voor het afnemen van de slotlijst.

Een week voor de dagboek-week ontvangen de respondenten al het onderzoeksmateriaal
per post (in week 39 of 40, afhankelijk van de groep waartoe het huishouden behoort).
Het is de bedoeling dat u ongeveer evenveel respondenten werft die het dagboekje in
week 40 (respondentnummer begint met 1) als in week 41 (respondentnummer begint met
2) moeten invullen. Bij het onderzoeksmateriaal zit ook een uitgebreide invulinstructie.
Daarnaast kunnen respondenten tijdens de dagboekweken een (gratis) telefoonnummer
bellen als er onduidelijkheid bestaat over het invullen van het dagboekje.
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Het is de bedoeling dat u het slotgesprek bij uw deelnemers zo snel mogelijk na de
dagboekweek af gaat nemen. De informatie uit de dagboekweek is namelijk ook relevant bij
het beantwoorden van de vragen uit de slotvragenlijst; een kort tijdsbestek garandeert
een betere herinnering!
Bij vragen, opmerkingen of problemen van allerlei aard kunt u altijd contact met UFO
opnemen.
3. WIE ZIJN DE RESPONDENTEN?

De respondenten zijn Nederlanders van 12 jaar of ouder. Zij worden geacht tezamen een
representatieve steekproef te vormen van de Nederlandse bevolking. Daarom is het van
groot belang dat u zich houdt aan de instructie voor de selectie van de respondenten. Alle
geselecteerde huishoudens hebben een brief en folder ontvangen van het SCP waarin uw
bezoek is aangekondigd. Hierin is al in het kort uitgelegd wat er van respondenten wordt
verwacht.

4. BENADERING EN SELECTIE VAN DE RESPONDENTEN

Het benaderen van de respondenten geschiedt middels een wervings- en selectieformulier.
Indien u dit schriftelijk doet, moet hierop het volgende worden ingevuld:

• huishoudnummer
• naam en adresgegevens
• telefoonnummer (met name handig voor uzelf)
• het verloop van de benaderingen / contactpogingen
• non-respons-verantwoording (indien van toepassing)
• enkele korte vragen aan degene die de deur geopend heeft - de deuropener of

zogenaamde ‘gate-keeper’ (kan respondent zijn); deze vragen dienen in alle gevallen
aan deze persoon gesteld te worden (uiteraard wel alleen indien deze daartoe bereid
is). Dit alles om een beeld te krijgen van de achtergrondkenmerken van de mensen die
de deur opendoen.

Bovenstaande is geprogrammeerd in CAPI. Uiteindelijk moet alle informatie hierin verwerkt
worden, ook in geval van non-respons. Meer toelichting hierop is te vinden op de volgende
pagina.

DEUROPENER EN RESPONDENT
DE DEUROPENER IS DEGENE DIE DE DEUR UITEINDELIJK OPENT OF, IN HET GEVAL VAN EEN
TELEFONISCHE BENADERING, DEGENE DIE DE TELEFOON OPNEEMT. DEZE KRIJGT ALTIJD DE KORTE
VRAAGJES VOORGESCHOTELD, OOK ALS DE DEUROPENER NA HET SELECTIESCHEMA DE RESPONDENT
BLIJKT TE ZIJN. DIT ALLES OM DE KENMERKEN VAN DE PERSOON WAAR HET EERSTE CONTACT MEE
PLAATS VINDT, TE VERBINDEN MET RESPONS DAN WEL NON-RESPONS.

Het is de bedoeling dat de eerste benadering van het huishouden altijd persoonlijk is (dus
bij de mensen aan de deur). Deze methode levert normaal gesproken een hogere respons
op dan een telefonische benadering. De tweede t/m de vierde benadering mogen
telefonisch, mits het telefoonnummer bekend is. Een toenemend aantal huishoudens heeft
immers een geheim nummer. Deze moeten wel de mogelijkheid hebben om mee te doen
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omdat het onderzoek representatief moet zijn. Als het telefoonnummer onbekend is, dienen
alle bezoeken aan de deur plaats te vinden.

Als u contact heeft met een huishouden dat aangeeft dat er bereidheid bestaat om mee
te doen volgt het selectieschema. Middels dit schema wordt bepaald welk huishoudlid mee
mag doen. In de bijlage staat een voorbeeld hoe dit in z’n werk gaat.

De volgorde van de personen van 12 jaar of ouder in het huishouden gaat op leeftijd (van
oud (1) naar jong). Als de derde persoon in het huishouden wordt geselecteerd, dan
bedoelen we het op twee na oudste huishoudlid. Als deze persoon mee wil doen noteert u
de naam van deze respondent op de stippellijn. Ook kunt u eventueel een vervolgafspraak
met deze persoon noteren om de basisvragenlijst af te nemen.

Als de geselecteerde persoon NIET mee wil doen, dan vervalt het adres en wordt het een
non-respons. NIEMAND ANDERS IN HET HUISHOUDEN MAG ONDERVRAAGD WORDEN.

Het benaderingsformulier is in dit onderzoek HEEL belangrijk, ook voor u als interviewer.
Wij moeten namelijk een zeer uitgebreide responsverantwoording aan onze klant kunnen
opleveren. U kunt de screening, zoals eerder gezegd, gelijk in CAPI invoeren (wat in
principe het snelste is), maar als u voor de deur staat kan het zijn dat een schriftelijke
versie op dat moment bij een non-respons handiger is; in dat geval vult u dit formulier
zorgvuldig in (denk aan het respondentnummer) en voert u het thuis bij de betreffende
respondent in in de CAPI-programmatuur. U ontvangt hier een vergoeding van ƒ 2,50 per
formulier voor.

Wij begrijpen heel goed dat het stellen van de vragen aan degene die de deur heeft
geopend niet altijd mogelijk is in geval van een harde weigering. U moet zelf een
inschatting maken of mensen bereid zouden zijn antwoord te geven op deze vragen.
Probeer weigeraars in ieder geval over te halen om hierop antwoord te geven!

5. BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSBESCHEIDEN

ALGEMEEN:

• introductiebrief  (SCP)
• instructie voor interviewers (dit document)
• kaartenboek basisgesprek
• kaartenboek slotgesprek (volgt in september)
• CAPI basisgesprek
• CAPI slotgesprek (volgt in september)
• dagboekje 7-daags regulier (wordt naar respondent opgestuurd)
• codeboekje behorend bij dagboekje (wordt naar respondent opgestuurd)
• screeningsformulieren

6. TIJDSPLANNING EN VERGOEDING

De basisgesprekken moeten uiterlijk in het weekend van 23 en 24 september naar ons
teruggeladen zijn. Het is van groot belang dat u de contactpogingen met respondenten
niet alleen spreidt over overdag/’s avonds, maar ook over enkele weken. Dit uiteraard
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omdat we gedeeltelijk in de vakantieperiode interviewen en de kans groot is dat
respondenten enkele weken op vakantie zijn in de periode dat u ze wil benaderen. Voor de
slotvragenlijsten geldt dat deze in het weekend van 11 en 12 november uiterlijk bij ons
moeten arriveren.

Honorering/vergoeding: Zie documenten / afspraken UFO

7.  TENSLOTTE

TBO is een ingewikkeld en uitgebreid onderzoek naar de manier waarop mensen met hun
tijd omgaan. De uitkomsten zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek. Wij stellen
het zeer op prijs dat u bereid bent mee te werken aan TBO 2000, zeker omdat het geen
eenvoudige opgave is. Met uw hulp hopen wij dat dit grote TBO-2000 onderzoek zo goed,
soepel en succesvol zal verlopen.

Onze ervaring is dat interviewers dit onderzoek ook echt leuk vinden om uit te voeren,
omdat het zo gevarieerd is.
Veel succes,

Vriendelijke groeten,
Peter van de Vijver & Frank Willemsen
projectleiders TBO 2000
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BIJLAGE 1: HET SELECTIESCHEMA EN DE REKAPITULATIE
(voorbeeld)

in de CAPI-APPARATUUR is dit geprogrammeerd en krijgt u de uitkomst van de
screening op uw scherm!!!

SELECTIESCHEMA  RESPONDENT A.H.V. RESPONDENTNUMMER

3:  SELECTIESCHEMA

STAP 1:
U bepaalt wat het laatste getal van het respondentnummer is.

• Het huishouden Willemsen heeft nummer 10005, dit eindigt dus op een 5

STAP 2:
U inventariseert eerst hoeveel personen van minimaal 12 jaar in het huishouden aanwezig
zijn.

• In het huishouden van Frank Willemsen zijn er 3 personen 12 jaar of ouder

STAP 3:
U kruist het aantal personen van 12+ binnen het huishouden met het laatste cijfer van het
respondentnummer en kijkt in welk vakje u dan uitkomt. Staat hier bijvoorbeeld 3e, dan
kiest u voor de derde persoon binnen het huishouden (u moet dan tellen van de oudste tot
de jongste persoon van 12 jaar of ouder).
(voorbeeld)

RESPONDENT DIE MEE MAG DOEN (INVULLEN ONDER HET SCHEMA)
aantal personen
ouder dan 12
jaar

LAATSTE CIJFER VAN HET RESPONDENTNUMMER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 persoon 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e

2 personen 1e 2e 2e 1e 1e 2e 2e 1e 1e 2e

3 personen 2e 1e 3e 2e 1e 3e 2e 1e 3e 2e

4 personen 3e 4e 4e 1e 1e 2e 2e 3e 3e 4e

5 personen 1e 1e 2e 2e 3e 3e 4e 4e 5e 5e

6 personen 5e 4e 6e 5e 1e 6e 2e 1e 3e 2e

7 personen 3e 1e 4e 2e 5e 3e 6e 4e 7e 5e

8 personen 8e 5e 6e 1e 2e 7e 8e 3e 4e 1e

 ENQ: 3e           persoon is geselecteerd om mee te doen (volgorde a.h.v. leeftijd, zie instructie)

• In het huishouden van de familie Willemsen is de derde persoon ouder dan 12 jaar
geselecteerd om mee te doen. Dit is Wouter Willemsen van 16 jaar en hij wil dolgraag
meedoen aan het onderzoek.
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U noteert de naam in het selectieschema
(voorbeeld)
Vraag : Wil de geselecteerde persoon meedoen aan het onderzoek?

1 ?    ja: NOTEER NAAM, DAN NAAR REKAPITULATIE
2 ?    nee: NAAR REKAPITULATIE

Naam geselecteerde respondent:  ..............................................................................................

Afspraak datum:        -         - 2000,     tijd:         :        uur

ðð   REKAPITULATIE

REKAPITULATIE

A ?: Rp wil meedoen, deur-opener is respondent, RESPONDENT BLOK 6 VOORLEGGEN
B ?: RP wil meedoen, deur-opener is iemand anders dan de respondent, VOOR AANVANG BASISLIJST

EERST AAN DEUROPENER BLOK 6 VOORLEGGEN.
C ?: Rp wil niet meedoen, deur-opener wel, RP vastleggen in BLOK 5,  DEUROPENER BLOK 6

VOORLEGGEN.
D ?: Deur-opener zegt meteen nee, DEUROPENER BLOK 5 en 6 VOORLEGGEN.

Mogelijke situaties en de bijbehorende oplossingen:

Degene met wie u contact krijgt, geeft meteen aan dat niemand mee wil werken.
ð U gaat naar het non-responsblok en probeert daarna de korte vragen nog aan 

deze persoon voor te leggen.

Degene die de deur opent/telefoon aanneemt toont in principe bereidheid, na
selectie blijkt deze persoon ook de beoogde respondent te zijn. De persoon stemt
toe.
ð U gaat naar binnen, begint met de korte vragen en daarna met de 

basisvragenlijst.

Degene die de deur opent/telefoon aanneemt toont in principe bereidheid, na
selectie blijkt deze persoon ook de beoogde respondent te zijn. Deze persoon wil
zelf niet meedoen.
ð U gaat naar het non-responsblok en probeert daarna de korte vragen nog aan 

deze persoon voor te leggen.

Degene die de deur opent/telefoon aanneemt toont in principe bereidheid, na
selectie blijkt een andere persoon de beoogde respondent te zijn. Deze wil wel
meewerken.
ð U legt eerst de deuropener de korte vragen voor, waarna u de basisvragenlijst 

afneemt bij de beoogde respondent.
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Degene die de deur opent/telefoon aanneemt toont in principe bereidheid, na
selectie blijkt een andere persoon de beoogde respondent te zijn. Deze wil niet
meewerken.
ð U geeft de reden van de non-respons van de respondent aan en vraagt vervolgens 

aan degene die de deur heeft geopend de korte vragen. U mag in plaats van deze 
persoon GEEN ANDERE PERSOON interviewen. Alleen de geselecteerde persoon 
mag meedoen.
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BIJLAGE 2: TOELICHTING BASISVRAGENLIJST

De basisvragenlijst legt heel gedetailleerd vast hoe het huishouden van de respondent is
samengesteld. De verwachting is dat het gesprek maximaal 45 minuten duurt, voor
alleenstaanden en voor huishoudens zonder kinderen is de lijst een stuk korter. Omdat de
vragenlijst in CAPI is geprogrammeerd worden de skips automatisch gemaakt. Vaak staat
er boven een vraag kort omschreven wat we precies bedoelen. Bij andere vragen wordt
verwezen naar een kaart uit het kaartenboek. Let hier goed op!!!

Het is belangrijk dat u in het huishoudschema de geboortejaar en maand van alle
huishoudleden invoert. Aan de hand van de geboortedatum krijgen de leden een nummer
dat nodig is voor vervolgvragen.

• (voorbeeld): Wie regelt in dit huishouden de administratie?

• Persoon 1:  08 -1967
• Persoon 2:  04 -1970
• Persoon 3:  06 -1999

• Antwoord  Persoon .........    (vul nummer in)

Het huishoudschema is heel erg belangrijk. Probeer deze zo compleet mogelijk in te vullen.
Aan de hand van deze antwoorden worden respondenten doorverwezen naar andere
vraagblokken die op hen van toepassing zijn. De eerste persoon die u invult in het
huishoudschema is altijd de respondent zelf (dit staat ook in het schema weergegeven).
De andere personen in het huishouden voert u in op volgorde van leeftijd, dus na de
respondent zelf de oudste persoon invoeren, daarna de op een na oudste persoon, totdat
alle huishoudleden zijn ingevoerd.

Dan volgen nu een aantal opmerkingen en definities waar u op moet letten tijdens het
basisgesprek!

HOOFDKOSTWINNER is diegene die de grootste bijdrage levert aan het gezinsinkomen.

Heeft respondent EEN VASTE PARTNER? Dit is de echtgenoot of partner die deel uitmaakt
van het huishouden en dus ook op het betreffende adres woont.

Sommige respondenten (die minder dan 24 uur werken) krijgen een vraag over de situatie
die het best op hen van toepassing is. Een van de mogelijkheden is arbeidsongeschiktheid,
het is namelijk mogelijk dat iemand die werkt gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. U kunt hier
ook “werkzaam”, “schoolgaand”, of “huisman/vrouw” invullen.

Vragen waarin respondenten een schatting moeten maken van de tijd dat zij ergens mee
bezig zijn, zijn vaak lastig te beantwoorden. Probeer toch een antwoord te krijgen op dit
type vragen. Een globale inschatting is vaak beter dan “weet niet”.

Als u een kind in het huishouden interviewt dan zijn bepaalde vragen over het huishouden
lastig te beantwoorden. Bij deze vragen mag een ouder helpen. Vragen op persoonsniveau
moeten door het kind zelf worden beantwoord voor zover mogelijk.
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In een aantal vraagblokken behoort het medium “internet” tot de antwoordmogelijkheden.
Nu is het mogelijk om via het internet een teletekstpagina op te roepen of een krant te
bekijken. In dat geval kiest u toch voor het medium “INTERNET”.  Stelregel: alles wat
wordt gedaan via het internet valt onder de categorie “INTERNET”, ongeacht de bezochte
sites.
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TIJDSBESTEDINGSONDERZOEK 2000
SLOTVRAGENLIJST

Bestudering van deze instructie is een absolute noodzaak. Zonder
bestudering van dit document raakt u tijdens het gesprek in de
problemen!!!

U ontvangt een vergoeding voor bestudering van de instructie.
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INSTRUCTIE

2000 / 77070

INSTRUCTIE T IJDSBESTEDINGSONDERZOEK 2000 (SLOT)

SINDS 1970 WORDT IEDERE VIJF JAAR DOOR INTOMART EEN TIJDSBESTEDINGSONDERZOEK
UITGEVOERD ONDER NEDERLANDERS VAN 12 JAAR EN OUDER. DIT WORDT UITGEVOERD IN
OPDRACHT VAN EEN AANTAL INSTELLINGEN; HET GAAT DEZE KEER OM HET SOCIAAL
CULTUREEL PLANBUREAU (SCP) , HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, DE
NOS, DE NEDERLANDSE SPOORWEGEN, DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT EN
UITGEVERSBEDRIJF CEBUCO. HET SCP PUBLICEERT AAN DE HAND HIERVAN ELKE VIJF
JAAR EEN UITGEBREID RAPPORT MET AANSPREKENDE TITELS ALS 'TIJD KOMT MET DE
JAREN' EN 'WAAR BLIJFT DE TIJD?'.

IN DE AFGELOPEN WEKEN HEEFT U TEN BEHOEVE VAN DIT ONDERZOEK RESPONDENTEN
GEWORVEN EN EEN BASISGESPREK AFGENOMEN. DE TOEZEGGERS HEBBEN VERVOLGENS
VAN ONS EEN PAKKET TOEGEZONDEN GEKREGEN MET EEN DAGBOEKJE DAT ZIJ
GEDURENDE EEN WEEK HEBBEN INGEVULD. HET IS NU DE BEDOELING DAT U BIJ DE
RESPONDENTEN OP BEZOEK GAAT EN DE DAGBOEKJES OPHAALT. DAARNAAST DIENT ER
NOG EEN VRAAGGESPREK AFGENOMEN TE WORDEN MET DEGENE DIE HET DAGBOEKJE
HEEFT INGEVULD. DIT GESPREK IS AANMERKELIJK KORTER DAN DE BASISVRAGENLIJST.

DEZE INSTRUCTIE BESTAAT VERDER UIT DE VOLGENDE PARAGRAFEN EN BIJLAGEN:

• Dagboekjes
• Slotlijst
• Beloning respondent

Bijlagen: Dagboekje
Nummerlijst
Kaartenboek slotvragenlijst
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1. CONTROLEER OF RESPONDENTEN HET DAGBOEKJE GOED HEBBEN
INGEVULD!

ALLE RESPONDENTEN HEBBEN IN WEEK 40, WEEK 41 OF WEEK 44 EEN DAGBOEKJE
BIJGEHOUDEN. ZIJ HEBBEN OP KWARTIERBASIS AANGEGEVEN WELKE ACTIVITEITEN HEBBEN
PLAATSGEVONDEN. U DIENT TE CONTROLEREN OF DIT INVULLEN GOED EN VOLLEDIG IS
GEBEURD, MET ANDERE WOORDEN:

- ZIJN ALLE DAGEN INGEVULD?
- ZIJN PER DAG ALLE KWARTIEREN INGEVULD?
- ZIJN DE EXTRA VRAGEN AAN HET EINDE VAN ELKE DAG INGEVULD?

VOORIN HET DAGBOEKJE DAT U HEEFT ONTVANGEN STAAN INVULVOORBEELDEN VAN DE
MANIER WAAROP HET DAGBOEKJE INGEVULD MOET ZIJN. ALS ER GEDEELTES VAN HET
DAGBOEKJE VAN DE RESPONDENT NIET ZIJN INGEVULD, PROBEER DAN TE ACHTERHALEN
WAT HIJ/ZIJ OP DEZE TIJDSTIPPEN HEEFT GEDAAN. HET IS BELANGRIJK DAT U HET
DAGBOEKJE VAN DE RESPONDENT ZO COMPLEET MOGELIJK TERUGSTUURT.

LET OP: ALS EEN RESPONDENT HET DAGBOEKJE NIET (OF NAUWELIJKS) HEEFT INGEVULD
DAN HEEFT HET AFNEMEN VAN EEN SLOTGESPREK GEEN ZIN. IN DAT GEVAL KRIJGT DE
RESPONDENT GEEN BELONING.

2. SLOTVRAGENLIJST

DE SLOTVRAGENLIJST NEEMT U AF BIJ DEGENE DIE OOK HET DAGBOEKJE HEEFT INGEVULD.
DEZE VRAGENLIJST IS VEEL MINDER UITGEBREID DAN DE BASISVRAGENLIJST, DUS GEEN
HUISHOUDSCHEMA’S E.D.

VRAGEN OVER SPORTEN:

ER IS EEN VRAAG WAARIN WORDT NAGEGAAN OF RESPONDENTEN HEBBEN GESPORT IN DE
DAGBOEKWEEK, DOORDEWEEKS, OP ZATERDAG OF OP ZONDAG. ALS RESPONDENTEN
MEERDERE MALEN HEBBEN GESPORT IN EEN VAN DE BOVENGENOEMDE PERIODES VRAAG
DAN NAAR DE EERSTE KEER.

3. BELONING

RESPONDENTEN KRIJGEN ALLEEN EEN BELONING ALS ZIJ:
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- AAN HET BASISGESPREK HEBBEN MEEGEDAAN EN
- EEN DAGBOEKJE HEBBEN INGEVULD EN
- AAN HET SLOTGESPREK HEBBEN MEEGEDAAN

VVV-BONNEN EN STAATSLOTEN STUREN WIJ OP PER POST, ALS ALLE GEGEVENS BIJ ONS
ZIJN VERWERKT. DIT ZAL ONGEVEER EEN MAAND DUREN. GELD VOOR GOEDE DOELEN
MAKEN WIJ BINNEN EEN MAAND OVER NAAR DE BETREFFENDE ORGANISATIES.

VEEL SUCCES,

VRIENDELIJKE GROETEN,

PETER VAN DE VIJVER &
FRANK WILLEMSEN

PROJECTLEIDERS TBO 2000
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BIJLAGE 3.    BESCHRIJVING DATABESTAND BRUTO SAMPLE
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Variabele Label

TBONR Respondentnummer

13315 100001 113315

13315

TBONR  Respondentnummer

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum

TRAJECT Traject benaderingswijze

6661 50,0%

616 4,6%

2548 19,1%

3490 26,2%

13315 100,0%

1,00  regulier benaderd

2,00  eerst regulier,
daarna nagebeld

3,00  oud sample,
alleen gebeld

4,00  nieuw sample,
alleen gebeld

Totaal

Aantal procent %

Benaderingstraject

RESP_B (non)respons basisvragenlijst

2887 37,5%

1207 15,7%

760 9,9%

349 4,5%

695 9,0%

257 3,3%

4 ,1%

13 ,2%

59 ,8%

24 ,3%

81 1,1%

1370 17,8%

7706 100,0%

1  Geslaagd gesprek

2  onbereikbaar

3  weigering, gesprek
afgebroken

4  weigering, geen tijd

5  weigering, geen zin

6  weigering, niet nuttig

7  weigering, beloning te laag

8  weigering te ingewikkeld

9  weigering, taalproblemen

10  weigering, afwezig in
dagboekweek

11  weigering, ziekte handicap

12  weigering zonder reden

Totaal

Aantal procent %

(non)respons Basislijst
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Variabele Label

RESP_C (non)respons telefonische werving

1641 24,7%

1125 16,9%

21 ,3%

43 ,6%

58 ,9%

3757 56,5%

6645 100,0%

1  volledig tel.gesprek

2  onbereikbaar

3  weigering, gesprek
afgebroken

9  weigering taalproblemen

11  weigering / ziekte
handicap

12  weigering anders

Totaal

Aantal procent %

(non)responst CATI
werving

RESP_S (non)respons slotvragenlijst

2229 77,2%

71 2,5%

358 12,4%

161 5,6%

68 2,4%

2887 100,0%

1  Geslaagd gesprek

2  onbereikbaar voor afspraak

3  dagboek niet ingevuld

4  weigering slotgesprek

5  dagboekje afgekeurd

Totaal

Aantal procent %

(non)respons Slotlijst

BASIS basislijst afgenomen
SLOT slotlijst afgenomen
BOEKJE boekje volledig ingevuld

10428 2887 13315

78,3% 21,7% 100,0%

11086 2229 13315

83,3% 16,7% 100,0%

11086 2229 13315

83,3% 16,7% 100,0%

Aantal

procent %

basisgesprek
afgenomen

Aantal

procent %

slotgesprek
afgenomen

Aantal

procent %

boekje compleet
ingevuld

,00  nee 1,00  ja Totaal
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Variabele Label

R1 eerste benadering aan de deur

3031 41,7%

4246 58,3%

7277 100,0%

1  Niemand thuis

2  Deur wordt geopend

Totaal

Aantal procent %

Eerste benadering (deur)

R1_jr jaar eerste benadering
R1_md maand eerste benadering
R1_dg dag eerste benadering

7277 2000 2000

7246 7 10

7246 1 31

7246

R1_JR  Eerste benadering jaar

R1_MD  Eerste benadering maand

R1_DG  Eerstebenadering dag

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum

R2A tweede benadering aan de deur of telefonisch

1142 48,9%

295 12,6%

438 18,7%

462 19,8%

2337 100,0%

1  Niet thuis, deur wordt niet geopend

2  Niet thuis, geen gehoor/voice mail

3  Deur wordt geopend

4  Telefoon wordt opgenomen

Totaal

Aantal procent %

Tweede benadering
(deur/tel)

R2A_jr jaar tweede benadering
R2A_md maand tweede benadering
R2A_dg dag tweede benadering

2337 2000 2000

2337 7 10

2337 1 31

2337

R2A_JR  Tweede benadering jaar

R2A_MD  Tweede benadering maand

R2A_DG  Tweede benadering dag

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum
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Variabele Label

R2B derde benadering aan de deur of telefonisch

553 47,4%

233 20,0%

219 18,8%

162 13,9%

1167 100,0%

1  Niet thuis, deur wordt niet geopend

2  Niet thuis, geen gehoor/voice mail

3  Deur wordt geopend

4  Telefoon wordt opgenomen

Totaal

Aantal procent %

Derde benadering
(deur/tel)

R2B_jr jaar derde benadering
R2B_md maand derde benadering
R2B_dg dag derde benadering

1167 2000 2000

1167 8 10

1167 1 31

1167

R2B_JR  Derde benadering jaar

R2B_MD  Derde benadering maand

R2B_DG  Derde benadering dag

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum

R2C vierde benadering aan de deur of telefonisch

328 49,2%

132 19,8%

116 17,4%

91 13,6%

667 100,0%

1  Niet thuis, deur wordt niet geopend

2  Niet thuis, geen gehoor/voice mail

3  Deur wordt geopend

4  Telefoon wordt opgenomen

Totaal

Aantal procent %

Vierde benadering
(deur/tel)

R2C_jr jaar vierde benadering
R2C_md maand vierde benadering
R2C_dg dag vierde benadering

667 2000 2000

667 7 9

667 1 31

667

R2C_JR  Vierde benadering jaar

R2C_MD  Vierde benadering maand

R2C_DG  Vierde benadering dag

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum
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Variabele    Label

R5AC01 - R5AC31    Redenen weigering (multiple respons)

12669 646 13315

95,1% 4,9% 100,0%

12144 1171 13315

91,2% 8,8% 100,0%

12841 474 13315

96,4% 3,6% 100,0%

13299 16 13315

99,9% ,1% 100,0%

13264 51 13315

99,6% ,4% 100,0%

13176 139 13315

99,0% 1,0% 100,0%

13263 52 13315

99,6% ,4% 100,0%

13129 186 13315

98,6% 1,4% 100,0%

11146 2169 13315

83,7% 16,3% 100,0%

12766 549 13315

95,9% 4,1% 100,0%

12626 689 13315

94,8% 5,2% 100,0%

8528 4787 13315

64,0% 36,0% 100,0%

Aantal

procent %

weigering geen tijd

Aantal

procent %

weigering geen zin

Aantal

procent %

weigering nutteloos

Aantal

procent %

weigering beloning te
laag

Aantal

procent %

weigering ingewikkeld

Aantal

procent %

weigering taalproblemen

Aantal

procent %

weigering niet aanw. in
dagboekweek

Aantal

procent %

weigering ziekte
handicap

Aantal

procent %

onbereikbaar

Aantal

procent %

afgebroken gesprek

Aantal

procent %

weigering andere reden

Aantal

procent %

weigering zonder reden

0  - 1  + Totaal

REKAP rekapitulatie voor nonrespons gedeelte

2190 41,7%

359 6,8%

102 1,9%

2605 49,6%

5256 100,0%

1  Respondent wil meedoen, deur-opener is respondent

2  Respondent wil meedoen, deur-opener is iemand anders dan de

3  Respondent wil niet meedoen, deur-opener wel

4  Deur-opener zegt meteen nee

Totaal

Aantal procent %

Rekapitulatie
nonresponsblok
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Variabele Label

BLOK6 Bereidheid beantwoorden nonresponsblok

3731 71,0%

1525 29,0%

5256 100,0%

1  ja

2  nee

Totaal

Aantal procent %

Bereidheid nonrespons

R6A geslacht

2055 39,7%

3124 60,3%

5179 100,0%

1  Man

2  Vrouw

Totaal

Aantal procent %

Geslacht (altijd noteren)

R6B leeftijd

4838 3 96 47,61 17,68

4838

R6B  Leeftijd (e.v.t. schatten)

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

R6C partner met baan

1534 41,2%

859 23,1%

1333 35,8%

3726 100,0%

1  Ja, partner met baan

2  Ja, wel partner maar zonder baan

3  Nee, geen partner

Totaal

Aantal procent %

Partner met werk

R6D kinderen in huishouden

1306 35,1%

2420 64,9%

3726 100,0%

1  Ja

2  Nee

Totaal

Aantal procent %

Kinderen thuiswonend
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Variabele Label

R6E werkzaamheid

1762 47,3%

1964 52,7%

3726 100,0%

1  Ja

2  Nee

Totaal

Aantal procent %

Werkzaamheid

R6F aantal uren per week werkzaam

1767 -1 150 31,33 13,31

1767

R6E2  Hoeveel uur
per week werkzaam

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

R6G opleiding HBO of WO

832 22,3%

2892 77,7%

3724 100,0%

1  Ja

2  Nee

Totaal

Aantal procent %

Opleiding HBO of WO

R6H aantal dagen per week tv kijken

30 ,8%

34 ,9%

91 2,4%

142 3,8%

112 3,0%

166 4,5%

84 2,3%

3005 80,8%

57 1,5%

3721 100,0%

1  minder dan 1 dag

2  1 dag per week

3  2 dagen per week

4  3 dagen per week

5  4 dagen per week

6  5 dagen per week

7  6 dagen per week

8  7 dagen per week

9  nooit

Totaal

Aantal procent %

Hoeveel dagen tv per
week
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Variabele Label

R6I gisteren dagblad gelezen of ingezien

2387 64,2%

1333 35,8%

3720 100,0%

1  Ja

2  Nee

Totaal

Aantal procent %

Gisteren dagblad
gelezen/ingezien

R6J gejaagdheid

489 13,1%

1687 45,4%

1543 41,5%

3719 100,0%

1  vaak gejaagd

2  soms gejaagd

3  zelden of nooit gejaagd

Totaal

Aantal procent %

Gejaagdheid

R6K gemiddelde reistijd op een normale doordeweekse dag

1097 29,5%

568 15,3%

633 17,0%

723 19,5%

477 12,8%

219 5,9%

3717 100,0%

1  minder dan 10 minuten

2  tussen 10 en 20 minuten

3  tussen 20 en 30 minuten

4  tussen 30 en 60 minuten

5  tussen 1 en 2 uur

6  langer dan 2 uur

Totaal

Aantal procent %

Reistijd gem.
doordeweekse dag

BASIS_MD maand afname basislijst
BASIS_DG dag afname basislijst
SLOT_MD maand afname slotlijst
SLOT_DG dag afname slotlijst
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2887 7 11

2887 1 31

2297 10 11

2297 1 31

2297

BASIS_MD  Maand basisgesprek

BASIS_DG  Dag basisgesprek

SLOT_MD  Maand slotgesprek

SLOT_DG  Dag slotgesprek

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum

Variabele Label

BASWEEK week afname basislijst
DBWEEK invulweek dagboekje

10428 78,3%   

32 ,2%   

91 ,7%   

148 1,1%   

150 1,1%   

240 1,8%   

410 3,1%   

430 3,2%   

425 3,2%   

510 3,8%   

  1178 40,8%

  1461 50,6%

20 ,2%   

82 ,6%   

60 ,5% 248 8,6%

180 1,4%   

109 ,8%   

13315 100,0% 2887 100,0%

,00

31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

Totaal

Aantal procent %

week afname basislijst

Aantal procent %

invulweek dagboek

PCCIJF postcode huisadres respondent

13315 1011 9999

13315

PCCIJF  Postcode huisadres

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum

GEMNR gemeentenummer huisadres respondent
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13311 3 1987

13311

GEMNR  Gemeentenummer huisadres

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum
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Variabele Label

PROV provincie huisadres respondent

742 5,6%

431 3,2%

392 2,9%

901 6,8%

1391 10,5%

1107 8,3%

1962 14,7%

3174 23,8%

61 ,5%

2432 18,3%

555 4,2%

163 1,2%

13311 100,0%

1  Groningen

2  Friesland

3  Drenthe

4  Overijssel

5  Gelderland

6  Utrecht

7  N.Holland

8  Z.Holland

9  Zeeland

10  N.Brabant

11  Limburg

12  Flevoland

Totaal

Aantal procent %

Provincie huisadres

STEDH stedelijkheid huisadres respondent

3008 22,6%

3326 25,0%

2358 17,7%

2579 19,4%

2040 15,3%

13311 100,0%

1  zeer sterk stedelijk  2500 adressen per km2

2  sterk stedelijk1500 < 2500 adressen per km2

3  matig stedelijk1000 < 1500 adressen per km2

4  weinig stedelijk 500 < 1000 adressen per km2

5  niet stedelijk < 500 adressen per km2

Totaal

Aantal procent %

Stedelijkheid huisadres
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Variabele Label

GEM_GR gemeentegrootte huisadres respondent

64 ,5%

619 4,7%

2203 16,6%

3859 29,0%

1879 14,1%

1518 11,4%

1487 11,2%

1682 12,6%

13311 100,0%

1  tot 5 000 inwoners

2  5 000 -  10 000  inwoners

3  10 000 -  20 000  inwoners

4  20 000 -  50 000  inwoners

5  50 000 - 100 000  inwoners

6  100 000 - 150 000  inwoners

7  150 000 - 250 000  inwoners

8  250 000  inwoners of meer

Totaal

Aantal procent %

Gemeentegrootte
huisadres

CEBUCO Cebucogebied huisadres respondent

13311 1 50

13311

CEBUCO  Cebuco

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum



Sociaal en Cultureel Planbureau

Postbus 16164
2500 BD  Den Haag

Bezoekadres:  
Parnassusplein 5  
2511 VX  Den Haag  

 

 voor meer informatie, bel  
  
ons kenmerk SCP-TBO2000.1  035-6258.411
onderwerp Tijdsbestedingsonderzoek 2000

  
Geachte mevrouw, mijnheer,

Sinds 1975 verricht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere vijf jaar, in samenwerking met
vier andere organisaties, onderzoek naar de wijze waarop Nederlanders hun tijd besteden. Het
onderzoek wordt door de rijksoverheid en door veel gemeenten gebruikt bij het afstemmen van hun
beleid op de wensen van de burgers. Daarbij kunt u denken aan zaken als het terugdringen van de
files, het gemakkelijker combineren van werk met huishoudelijke taken, de rol van de publieke
omroep, of het aanbieden van vrijetijdsvoorzieningen als bibliotheken, speeltuinen en sportcentra.

Ik hoop dat u bereid bent uw medewerking aan dit belangrijke onderzoek te verlenen. Met uw
antwoorden draagt u op uw eigen wijze bij aan het zoeken naar oplossingen voor soms heel
complexe problemen. Het spreekt voor zich dat uw antwoorden anoniem blijven. In ruil voor uw
moeite bieden we u graag een attentie aan, in de vorm van een cadeaubon of staatslot. Als u wilt
kunnen we ook een bedrag voor u overmaken naar een goed doel.

Onderzoeksbureau Intomart voert het onderzoek uit voor het SCP. In augustus of september neemt
een van de medewerkers van Intomart contact met u op. Ik hoop uiteraard zeer dat u bereid bent
hem of haar te woord te staan. In bijgaande folder leest u meer over het onderzoek.

Bij voorbaat mijn welgemeende dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau



Wilt u meer informatie over het onderzoek of heeft
u andere vragen, neem dan contact op met het
bureau dat het onderzoek uitvoert: 

Onderzoeksbureau Intomart

Noordse Bosje 13-15,
Postbus 10004, 1201 DA Hilversum 
Telefoon 035-6258.411 
www.intomart.nl

 
Sociaal en Cultureel Planbureau

Parnassusplein 5,
Postbus 16164, 2500 BD Den Haag
www.scp.nl

Hoe komen wij aan uw adres Wie komt er zo meteen bij  u Tijdsbestedingsonderzoek
en wat gebeurt er met uw langs? 2000 
gegevens?

Voor dit onderzoek heeft onderzoeksbureau
Intomart steekproefsgewijs 12.000 adressen
geselecteerd uit de adreslijsten van de PTT. 
Uw naam en adres zijn alleen, voor de duur
van dit onderzoek, bij Intomart bekend.
Intomart en SCP staan er borg voor dat uw
gegevens niet aan derden worden verkocht.

Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk
behandeld. Intomart verwerkt uw informatie
anoniem. De antwoorden komen uiteindelijk
terecht in samenvattende tabellen,
bijvoorbeeld over 'mannen en vrouwen' of
over 'jongeren en ouderen'. U bent in die
tabellen niet meer als individueel persoon
herkenbaar.

Uit eerdere tijdsbestedingsonderzoeken
blijkt dat, tussen 1975 en 1995:

! we meer tijd zijn gaan besteden aan het
verplaatsen, vooral met de auto.

!  mensen meer  zijn gaan sporten en
televisiekijken, maar minder vaak boeken
lezen of  rustig niets doen. 

! meer mensen het druk hebben gekregen
met werk en met  allerlei huishoudelijke
taken. 

De interviewers van Intomart hebben een
goede opleiding genoten en staan onder
streng toezicht. De meesten werken al vele
jaren voor  Intomart.

De interviewers vragen alleen uw
medewerking aan het onderzoek en willen u
niets verkopen. 

Intomart interviewers kunnen zich altijd
legitimeren. Vraagt u daar gerust om. Als u
ergens aan twijfelt of vragen heeft, kunt u
altijd bellen met Intomart (035-6258.411).

Het Sociaal en Cultureel



Planbureau 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
is onderdeel van de rijksoverheid. Het
bureau is opgericht in 1973. Doel van het
SCP is om de regering te voorzien van
wetenschappelijke informatie voor haar
beleid. Om dit doel te bereiken laat het SCP
met regelmaat onderzoeken uitvoeren. Deze
informatie verwerkt het SCP in rapporten.
Als een rapport van het SCP verschijnt,
komt dat vaak in de krant. 

Publicaties van het SCP zijn te verkrijgen bij
de boekhandels en na te lezen op de website
van het SCP (www.scp.nl). Bij het SCP
werken ongeveer 80 mensen.

Onderzoeksbureau Intomart

Onderzoeksbureau Intomart werd opgericht
in 1962 en is daarmee een van de oudste
onderzoeksbureaus in Nederland. Sinds zijn
oprichting heeft Intomart vele duizenden
studies uitgevoerd, voor overheid en
bedrijfsleven. Intomart is lid van de
Vereniging van Marktonderzoeksbureaus en
onderschrijft de gedragsregels voor
marktonderzoek. Bij Intomart werken
ongeveer 600 mensen, waarvan zo'n 400 als
interviewer.

Meewerkende organisaties in
het onderzoek

In het tijdsbestedingsonderzoek werkt het
SCP samen met een aantal andere instanties:
NOS, Cebuco,  het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, en de Katholieke Universiteit
Brabant.

De informatie uit het onderzoek wordt door
de NOS en door Cebuco gebruikt om
ontwikkelingen in het televisiekijken en in het
lezen van dagbladen te volgen; door het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat om
ontwikkelingen in het verkeer en vervoer in
kaart te brengen; en door de Katholieke
Universiteit Brabant om wetenschappelijk
onderzoek te verrichten.

Hier foto gebouw scp
tekst onder foto:
Het SCP is gehuisvest in het Resident-complex in het centrum van Den
Haag. Foto: Oerlemans van Reeken Studio/Joop van Reeken

Hoe gaat dit onderzoek in zijn
werk?

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een

dagboekje en een vragenlijst. 

De bedoeling is dat één persoon binnen  uw
huishouden meedoet aan het onderzoek. In
augustus of september komt  een interviewer
van Intomart langs om  uit te leggen hoe het
onderzoek verloopt en om medewerking te
vragen van de betreffende persoon.
Op dat zelfde moment,  of anders later,
neemt de interviewer met de betreffende
persoon de vragenlijst door. Daarnaast vertelt
de interviewer hoe het dagboekje werkt. Dit
gesprek duurt in totaal ongeveer drie kwartier.
Aan het einde van het gesprek wordt
gevraagd naar welke attentie de voorkeur
uitgaat.

Het dagboekje zelf dient in oktober te
worden ingevuld, en wordt een paar dagen
van tevoren toegestuurd. Na de invulperiode
komt de interviewer het dagboekje ophalen.
Het dagboekje wordt nog even doorgenomen
en er worden wat laatste vragen gesteld. Dit
slotgesprek duurt ongeveer twintig minuten.
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BASISVRAGENLIJST
TBO 2000
(Papieren bewerking van Capi-vragenlijst)

INHOUDSOPGAVE

Televisie / radio 2
Lezen / informatie kanalen 5
Uitgaan en eten 16
Sport 18
Hobby’s, muziek maken 19
Stellingen vrijetijd 21
Onbetaald werk 22
Huisdieren, tuin 22
Huishoudbox, etniciteit 24
Kinderopvang 27
Computers en internet 32
Boodschappen / taakverdeling 34
Arbeidssituatie 36
Onderwijs 42
Informatie over partner / ouders respondent 44
Religie 49
Type woning 50

De variabelen namen in de bovengenoemde bestanden worden in dit document weergegeven tussen haken
<V30801>. De nummering van variabelen wordt weergegeven d.m.v. een nummer in het variable label. Labels
beginnend met een “B” zijn afkomstig uit de basisvragenlijst. Labels beginnend met een “S” zijn afkomstig uit
de slotvragenlijst. Variabelen met een label “X” zijn later toegevoegd.
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TELEVISIE / RADIO

<V700>
B001: Ik  wil u nu graag een aantal vragen stellen over het (de) televisietoestel(len) in uw huishouden.

            Hoeveel  televisietoestellen  zijn er binnen uw huishouden in gebruik?

            aantal

Selektie: Er zijn televisietoestellen in gebruik

<V701>
 B002: Is er een kabelaansluiting in uw woning aanwezig?

Ja.........................................................................................................................1
nee, tv aangesloten op antenne, schotel of centraal systeem ................2
nee, helemaal geen aansluiting ...................................................................-5

________________________________________________________________________
<V402>
B003: Op  hoeveel  dagen  per  week  kijkt  u  gemiddeld naar de  televisie?

minder dan 1 dag per week ...........................................................................1
1 dag per week .................................................................................................2
2 dagen per week.............................................................................................3
3 dagen per week.............................................................................................4
4 dagen per week.............................................................................................5
5 dagen per week.............................................................................................6
6 dagen per week.............................................................................................7
7 dagen per week.............................................................................................8
nooit .................................................................................................................9

 Selektie: Respondent kijkt televisie

B004:  Op  de  dagen  dat u kijkt, hoe lang kijkt u dan gemiddeld genomen per dag?

 <V40301> Aantal uren

<V40302> Aantal minuten

EINDE Selektie: Respondent kijkt televisie

<V008>
B005: Heeft u de mogelijkheid om   op  een  of  meerdere  televisietoestellen teletekst te ontvangen?

Ja.........................................................................................................................1
nee ......................................................................................................................2

Selektie: Respondent kan teletekst ontvangen

<V704>
B006: Kunt  u  aangeven  hoeveel  dagen  in  de week u gemiddeld  gesproken gebruik maakt van teletekst?

minder dan 1 dag per week ...........................................................................1
1 dag per week .................................................................................................2
2 dagen per week.............................................................................................3
3 dagen per week.............................................................................................4
4 dagen per week.............................................................................................5
5 dagen per week.............................................................................................6
6 dagen per week.............................................................................................7
7 dagen per week.............................................................................................8
nooit ....................................................................................................................9
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EINDE Selektie: Respondent kan teletekst ontvangen

<V013>
B007: Kijkt u wel eens naar uitzendingen van de actualiteitenrubrieken (bijvoorbeeld  NOVA,

2 Vandaag, Netwerk) op de televisie?
Ja.........................................................................................................................1
nee ......................................................................................................................2

Selektie: Respondent kijkt naar actualiteitenrubrieken

<V014>
B008: Kunt  u  mij  zeggen op hoeveel dagen u gemiddeld per week  naar  uitzendingen  van  de

actualiteitenrubrieken  op de  televisie kijkt?

minder dan 1 dag per week ...........................................................................1
1 dag per week .................................................................................................2
2 dagen per week.............................................................................................3
3 dagen per week.............................................................................................4
4 dagen per week.............................................................................................5
5 dagen per week.............................................................................................6
6 dagen per week.............................................................................................7
7 dagen per week.............................................................................................8

EINDE Selektie: Respondent kijkt naar actualiteitenrubrieken
EINDE Selektie: Er zijn televisietoestellen in gebruik

B009: En dan nu iets over de radio. Is hier in huis of in de auto een radio in gebruik?

<V15A> ja, in huis
<V15B> ja, in de auto
<V15C> nee

0 = nee
1 = ja

Selektie: Er is een radio in gebruik

<V705>
B010: Op hoeveel dagen per week luistert u gemiddeld gesproken naar de radio?

minder dan 1 dag per week ...........................................................................1
1 dag per week .................................................................................................2
2 dagen per week.............................................................................................3
3 dagen per week.............................................................................................4
4 dagen per week.............................................................................................5
5 dagen per week.............................................................................................6
6 dagen per week.............................................................................................7
7 dagen per week.............................................................................................8
nooit ....................................................................................................................9
weet niet.............................................................................................................-3

Selektie: Respondent luistert naar de radio

B011: Op  de  dagen  dat  u  luistert,  hoelang  luistert  u dan gemiddeld gesproken per dag naar de radio?

<V706> aantal uren
<V707> aantal minuten

EINDE Selektie: Respondent luistert naar de radio
EINDE Selektie: Er is een radio in gebruik
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B012: Is  er  in  het  huishouden  iemand  geabonneerd op een of meerdere radio- en
televisieprogrammabladen?  Zo ja, op welke programmabladen?

<V79001> Geen enkel abonnement
<V79002> AVRObode
<V79003> TeleVizier
<V79004> Visie (EO),
<V79005> Studio (KRO)
<V79006> Mikrogids (KRO)
<V79007> NCRV gids
<V79008> TROS kompas
<V79009> TV-krant (TROS)
<V79010> VARA TV Magazine
<V79011> Veronicablad
<V79012> VPRO Gids

0 = nee
1 = ja

Selektie: Er zijn televisietoestellen in gebruik
_______________________________________________________________________
  B013: Er  zijn  verschillende manieren waarop mensen zich kunnen informeren over het

 programma-aanbod op televisie. Ik noem nu een aantal mogelijkheden:

Wilt  u  voor deze mogelijkheid aangeven of die op u vaak, soms of (vrijwel) nooit van toepassing is?

<V762A> via RTV gids
<V762B> Via de krant
<V762C> via teletext
<V762D> via promo op radio/TV
<V762E> via zappen
<V762F> via internet

vaak .................................................................................................................1
af en toe..............................................................................................................2
(vrijwel) nooit .....................................................................................................3
weet niet.............................................................................................................-3

________________________________________________________________________

B014: Ik ga u nu een aantal stellingen voorleggen die betrekking hebben op televisie kijken.

Wilt  u  voor  elke  stelling  aangeven  of  deze  geheel,  gedeeltelijk of niet van toepassing is?

<V763A>  "Ik vind televisie kijken gezellig"
<V763B>  "Mijn gedachten dwalen vaak af wanneer ik televisie kijk"
<V763C>  "Ik beslis pas na het doornemen van het programmaoverzicht of ik televisie ga kijken"
<V763D>  "Ik zou niet drie maanden zonder televisie kunnen"
<V763E>  "Ik vind televisie kijken eigenlijk zonde van mijn tijd"
<V763F>  "Televisie kijken is één van de belangrijkste dingen die ik elke dag doe"
<V763G>  "Ik zet de televisie alleen aan als ik van te voren weet naar welk programma ik wil kijken"
<V763H>  "Ik kijk liever televisie dan dat ik iets anders doe"
<V763I>   "Wanneer ik televisie kijk volg ik het programma aandachtig"
<V763J>  "Ik combineer televisie kijken vaak met andere bezigheden"
<V763K>  "Ik vind televisie kijken een prettige bezigheid"
<V763L>  "Wanneer ik de televisie aanzet weet ik nog niet precies waar ik naar wil kijken"

geheel van toepassing....................................................................................1
gedeeltelijk van toepassing ...........................................................................2
niet van toepassing..........................................................................................3
weet niet.............................................................................................................-3

EINDE Selektie: Er zijn televisietoestellen in gebruik
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LEZEN / INFORMATIE KANALEN

B015: Hoe vaak leest u:

<V50701> vrouwenbladen          KAART 1
<V50702> mannen / familiebladen KAART 2
<V50703> jeugd- /muziekbladen KAART 3
<V50706> opiniebladen KAART 4
<V50707> RTV-bladen KAART 5
<V50704> hobby/computer/sportbladen KAART 6
<V50705> andere bladen KAART 7

dagelijks.............................................................................................................1
enkele keren per week....................................................................................2
1 keer per week ................................................................................................3
2 a 3 keer per maand ......................................................................................4
1 keer per maand.............................................................................................5
minder dan 1 keer per maand.......................................................................6
nooit ....................................................................................................................7

<V509>
 B016: Is uw huishouden geabonneerd op een leesportefeuille?
            

Ja.........................................................................................................................1
nee ......................................................................................................................2

<V766A>
B17: Leest  u  wel  eens  de  consumentengids  (of  één  van de  jaarboeken met product-testen

uit de consumentengids)?

ja ..........................................................................................................................1
nee ......................................................................................................................2
weet niet.............................................................................................................-3

Selektie: Respondent leest de consumentengids

<V766B>
  B18: Bent u lid van de Consumentenbond?

ja..........................................................................................................................1
nee ......................................................................................................................2
weet niet.............................................................................................................-3

 <V766C>
 B19: Hoe   lang   is  het  geleden  dat  u  recente  of  oudere Consumentengidsen  raadpleegde  bij

het kopen van een goed of dienst?

minder dan een maand geleden ..................................................................1
1 tot 6 maanden geleden................................................................................2
6 tot 12 maanden geleden .............................................................................3
meer dan 12 maanden geleden ...................................................................4
weet echt niet ....................................................................................................-3

EINDE Selektie: Respondent leest de consumentengids

B20: Ik  heb  hier  een  kaart  met  de  namen  van  een aantal dagbladen

           Zou  u  mij willen zeggen welke van deze dagbladen u thuis of  ergens  anders,  dus  waar  dan  ook,
weleens leest of inziet?

          OVERHANDIG KAART 8
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<V79108> de Volkskrant
<V79102> Algemeen Dagblad
<V79106> De Telegraaf
<V79103> NRC Handelsblad
<V79105> Trouw
<V79119> Het Financieele Dagblad
<V79120> Nederlands Dagblad
<V79107> Reformatorisch Dagblad
<V79122> METRO
<V79121> SPITS
<V79114> regionaal dagblad
<V79118> buitenlandse krant
<V79123> GEEN DAGBLAD

0 = nee
1 = ja
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Selektie: Respondent leest regionaal dagblad

B21: Welke regionale dagbladen leest u dan?

<V79201> Alkmaarsche Courant
<V79202> Amersfoortse Courant
<V79203> BN/De Stem
<V79204> Brabants Dagblad
<V79205> Dagblad Flevoland
<V79206> Dagblad De Limburger
<V79207> De Dordtenaar
<V79208> Drentse Courant
<V79209> Eindhovens Dagblad
<V79210> Friesch Dagblad
<V79211> De Gelderlander
<V79212> Gelders Dagblad
<V79213> De Gooi- en Eemlander
<V79214> Groninger Dagblad
<V79215> Haarlems Dagblad
<V79216> Helderse Courant
<V79217> Leeuwarder Courant
<V79218> Leidsch Dagblad
<V79219> Limburgs Dagblad
<V79220> Nieuwsblad van het Noorden
<V79221> Overijssels Dagblad
<V79222> Het Parool
<V79223> Provinciale Zeeuwse Courant
<V79224> Rotterdams Dagblad
<V79225> Rijn en Gouwe
<V79226> De Twentsche Courant Tubantia
<V79227> Utrechts Nieuwsblad
<V79228> Zwolse Courant
<V79229> Noord-Hollands Dagblad
<V79230> Apeldoornse Courant
<V79231> Arnhemse Courant
<V79232> Barneveldse Krant
<V79233> Dagblad van Almere
<V79234> Dagblad Kennemerland
<V79235> Dagblad Rivierenland
<V79236> Dagblad voor West-Friesland
<V79237> Dagblad Zaanstreek
<V79238> Deventer Dagblad
<V79239> Enkhuizer Courant
<V79240> Goudsche Courant
<V79241> Haagsche Courant
<V79242> Nieuw Kamper Dagblad
<V79243> Nieuwe Noordhollandse Courant
<V79244> Schager Courant
<V79245> Veluws Dagblad
<V79246> Ijmuider Courant
<V79247> ander regionaal dagblad
<V79248> weet niet

0 = nee
1 = ja

EINDE Selektie: Respondent leest regionaal dagblad

Selektie: Respondent noemt 2 of meer dagbladen

B22:  U heeft meerdere dagbladen genoemd.

<V769>  Naar  welk  dagblad  gaat  in EERSTE instantie uw voorkeur uit?
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<V770>  Naar  welk  dagblad  gaat  in TWEEDE instantie uw voorkeur uit?

               de Volkskrant ..................................................................................................1
               Algemeen Dagblad........................................................................................2
               De Telegraaf ...................................................................................................3
               NRC Handelsblad .........................................................................................4
               Trouw................................................................................................................5
               Het Financieele Dagblad..............................................................................6
               Nederlands Dagblad.....................................................................................7
               Reformatorisch Dagblad..............................................................................8
               METRO.............................................................................................................9
               SPITS................................................................................................................10
               regionaal dagblad..........................................................................................11
               buitenlandse krant.........................................................................................12
               GEEN VOORKEUR........................................................................................13

EINDE Selektie: Respondent noemt 2 of meer dagbladen

B21A: Zijn er afgezien van de dagbladen die op deze kaart staan,  één of meer andere dagbladen die u 
thuis  of ergens anders, dus waar dan ook, weleens leest of inziet?  Zo ja, welke?

<V79301> nee, geen andere dagbladen
<V79302> De Volkskrant
<V79303> Algemeen Dagblad
<V79304> Trouw
<V79305> NRC
<V79306> De Telegraaf
<V79307> Financieel Dagblad
<V79308> Nederlands Dagblad
<V79309> Reformatorisch Dagblad
<V79310> METRO
<V79311> SPITS
<V79312> Buitenlandse krant(en)
<V79313> Arnhemse Courant
<V79314> BN/De Stem
<V79315> Brabants Dagblad
<V79316> Dagblad de Limburger
<V79317> Drentse Courant
<V79318> Eindhovens Dagblad
<V79319> Friesch Dagblad
<V79320> De Gelderlander
<V79321> Gelders Dagblad
<V79322> Groninger Dagblad
<V79323> Limburgs Dagblad
<V79324> Nieuwsblad van het Noorden
<V79325> Het Parool
<V79326> Rotterdams Dagblad
<V79327> De Twentsche Courant Tubantia
<V79328> Utrechts Nieuwsblad
<V79329> Zwolse Courant
<V79330> Alkmaarsche Courant
<V79331> Amersfoortse Courant
<V79332> Apeldoornse Courant
<V79333> Barneveldse Krant
<V79334> Dagblad van Almere
<V79335> Dagblad Flevoland
<V79336> Dagblad Kennemerland
<V79337> Dagblad Rivierenland
<V79338> Dagblad voor West-Friesland
<V79339> Dagblad Zaanstreek
<V79341> Deventer Dagblad
<V79341> De Dordtenaar
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<V79342> Enkhuizer Courant
<V79343> De Gooi- en Eemlander
<V79344> Goudsche Courant
<V79345> Haagsche Courant
<V79346> Haarlems Dagblad
<V79347> Helderse Courant
<V79348> Leeuwarder Courant
<V79349> Leidsch Dagblad
<V79350> Nieuw Kamper Dagblad
<V79351> Nieuwe Noordhollandse Courant
<V79352> Overijssels Dagblad
<V79353> Provinciale Zeeuwse Courant
<V79354> Rijn en Gouwe
<V79355> Schager Courant
<V79356> Veluws Dagblad
<V79357> Ijmuider Courant
<V79358> anders, namelijk
<V79359> weet niet

0 = nee
1 = ja

Selektie: Respondent leest de <DAGBLAD> weleens gelezen / ingezien

B23: Kunt  u  mij  aan  de  hand van deze kaart zeggen hoe u de  Volkskrant gewoonlijk leest of inziet?

<V04308> de Volkskrant
<V04302> Algemeen Dagblad
<V04306> De Telegraaf
<V04303> NRC Handelsblad
<V04305> Trouw
<V04319> Het Financieele Dagblad
<V04320> Nederlands Dagblad
<V04307> Reformatorisch Dagblad
<V04322> METRO
<V04321> SPITS
<V04314> regionaal dagblad
<V04318> buitenlandse krant

              OVERHANDIG KAART 10

          (vrijwel) helemaal .............................................................................................1
            grotendeels ........................................................................................................2
            ongeveer de helft...............................................................................................3
            een enkel stuk ...................................................................................................4
            nauwelijks ..........................................................................................................5

________________________________________________________________________
B24: Kunt  u  mij  aan  de  hand van deze kaart zeggen op welke  wijze u het laatste nummer dat u van

de <DAGBLAD> gelezen heeft, in handen heeft gekregen?

OVERHANDIG KAART 11

<V04408> de Volkskrant
<V04402> Algemeen Dagblad
<V04406> De Telegraaf
<V04403> NRC Handelsblad
<V04405> Trouw
<V04419> Het Financieele Dagblad
<V04420> Nederlands Dagblad
<V04407> Reformatorisch Dagblad
<V04422> METRO
<V04421> SPITS
<V04414> regionaal dagblad
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<V04418> buitenlandse krant

    A: Via abonnement van uzelf of iemand anders is gezin..........................1
            B: Zelf los nummer gekocht............................................................................2
            C: Iemand anders in huis kocht los nummer..............................................3
            D: Van iemand buiten het gezin geleend en thuis gelezen ......................4
            E: Wordt gratis thuis bezorgd..........................................................................5
            F: Gratis gekregen/meegenomen op station / in trein, bus, tram, metro 6
            G: Buitenshuis een nummer gelezen dat daar lag ....................................7

Selektie: Dag ondervraging is geen maandag

B25: Heeft u <DAGBLAD> gisteren gelezen of ingezien?

<V04508> de Volkskrant
<V04502> Algemeen Dagblad
<V04506> De Telegraaf
<V04503> NRC Handelsblad
<V04505> Trouw
<V04519> Het Financieele Dagblad
<V04520> Nederlands Dagblad
<V04507> Reformatorisch Dagblad
<V04522> METRO
<V04521> SPITS
<V04514> regionaal dagblad
<V04518> buitenlandse krant

ja, gisteren gelezen/ingezien .........................................................................1
          nee, gisteren niet gelezen/ingezien..............................................................2
          weet echt niet ....................................................................................................-3

EINDE Selektie: Dag ondervraging is geen maandag
Selektie: Dag ondervraging is wel maandag

B26: Heeft u <DAGBLAD> afgelopen zaterdag of zondag gelezen of ingezien?

<V04608> de Volkskrant
<V04602> Algemeen Dagblad
<V04606> De Telegraaf
<V04603> NRC Handelsblad
<V04605> Trouw
<V04619> Het Financieele Dagblad
<V04620> Nederlands Dagblad
<V04607> Reformatorisch Dagblad
<V04622> METRO
<V04621> SPITS
<V04614> regionaal dagblad
<V04618> buitenlandse krant

        ja, afgelopen zaterdag of zondag gelezen/ingezien...................................1
          nee, afgelopen zaterdag of zondag niet gelezen/ingezien .......................2
         weet echt niet ....................................................................................................-3

EINDE Selektie: Dag ondervraging is wel maandag

B27: In een week verschijnen er 6 nummers van <DAGBLAD>. Kunt  u mij zeggen hoeveel van de 6 nummers
u van dit blad gewoonlijk leest of inziet?

<V04708> de Volkskrant
<V04702> Algemeen Dagblad
<V04706> De Telegraaf
<V04703> NRC Handelsblad
<V04705> Trouw
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<V04719> Het Financieele Dagblad
<V04720> Nederlands Dagblad
<V04707> Reformatorisch Dagblad
<V04722> METRO
<V04721> SPITS
<V04714> regionaal dagblad
<V04718> buitenlandse krant

   6 nummers .......................................................................................................1
            5 nummers .........................................................................................................2
            4 nummers .........................................................................................................3
            3 nummers .........................................................................................................4
            2 nummers .........................................................................................................5
            1 nummer ...........................................................................................................6
            geen van de laatste 6 nummers ....................................................................7
            weet echt niet.....................................................................................................-3

B28: Kunt  u  mij zeggen hoe lang u gewoonlijk in <DAGBLAD> leest?

<V04808> de Volkskrant
<V04802> Algemeen Dagblad
<V04806> De Telegraaf
<V04803> NRC Handelsblad
<V04805> Trouw
<V04819> Het Financieele Dagblad
<V04820> Nederlands Dagblad
<V04807> Reformatorisch Dagblad
<V04822> METRO
<V04821> SPITS
<V04814> regionaal dagblad
<V04818> buitenlandse krant

Aantal minuten

EINDE Selektie: Respondent leest <DAGBLAD> weleens

OVERHANDIG KAART 9

Op  deze  kaart  staat  links een aantal onderwerpen waarover je in bladen kunt lezen, op de televisie  naar
kunt kijken, of er op de radio naar luisteren. Ook  is het mogelijk dat u gebruik maakt van  teletekst  en/of
Internet.  Wilt  u steeds voor elk onderwerp aangeven welke van de informatiebronnen, die rechts op de kaart
staan, u gebruikt?

INT.:  WE  WILLEN  WETEN  WELK  MEDIUM  GEBRUIKT  WORDT  VOOR  WELK ONDERWERP.
ALS  DE  RESPONDENT BIJVOORBEELD TELETEKST BEKIJKT VIA INTERNET DAN IS DE
INFORMATIEBRON INTERNET EN NIET TELETEKST

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V24701> Buitenlands nieuws
<V24702> Buitenlandse politiek
<V24703> Binnenlands nieuws
<V24704> Binnenlandse politiek
<V24705> Gemeentepolitiek
<V24706> Gemeente gebeuren
<V24707> Financieel nieuws
<V24708> Misdaad nieuws
<V24709> Sociaal economisch nieuws
<V24710> Informatie over milieu
<V24711> Consumenten nieuws
<V24718> Informatie over nieuwe media
<V24713> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V24714> Informatie over kunst en cultuur
<V24715> Sportnieuws
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<V24716> Wetenschap en techniek
<V24717> Onderwijs

       Dagbladen genoemd......................................................................................1
Dagbladen niet genoemd...............................................................................0

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V25001> Buitenlands nieuws
<V25002> Buitenlandse politiek
<V25003> Binnenlands nieuws
<V25004> Binnenlandse politiek
<V25005> Gemeentepolitiek
<V25006> Gemeente gebeuren
<V25007> Financieel nieuws
<V25008> Misdaad nieuws
<V25009> Sociaal economisch nieuws
<V25010> Informatie over milieu
<V25011> Consumenten nieuws
<V25018> Informatie over nieuwe media
<V25013> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V25014> Informatie over kunst en cultuur
<V25015> Sportnieuws
<V25016> Wetenschap en techniek
<V25017> Onderwijs

TV genoemd...................................................................................................... 1
TV niet genoemd.............................................................................................. 0

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V25101> Buitenlands nieuws
<V25102> Buitenlandse politiek
<V25103> Binnenlands nieuws
<V25104> Binnenlandse politiek
<V25105> Gemeentepolitiek
<V25106> Gemeente gebeuren
<V25107> Financieel nieuws
<V25108> Misdaad nieuws
<V25109> Sociaal economisch nieuws
<V25110> Informatie over milieu
<V25111> Consumenten nieuws
<V25118> Informatie over nieuwe media
<V25113> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V25114> Informatie over kunst en cultuur
<V25115> Sportnieuws
<V25116> Wetenschap en techniek
<V25117> Onderwijs

Radio genoemd................................................................................................1
Radio niet genoemd........................................................................................0

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V25201> Buitenlands nieuws
<V25202> Buitenlandse politiek
<V25203> Binnenlands nieuws
<V25204> Binnenlandse politiek
<V25205> Gemeentepolitiek
<V25206> Gemeente gebeuren
<V25207> Financieel nieuws
<V25208> Misdaad nieuws
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<V25209> Sociaal economisch nieuws
<V25210> Informatie over milieu
<V25211> Consumenten nieuws
<V25218> Informatie over nieuwe media
<V25213> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V25214> Informatie over kunst en cultuur
<V25215> Sportnieuws
<V25216> Wetenschap en techniek
<V25217> Onderwijs

Opinieblad genoemd.......................................................................................1
Opinieblad niet genoemd...............................................................................0

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V25501> Buitenlands nieuws
<V25502> Buitenlandse politiek
<V25503> Binnenlands nieuws
<V25504> Binnenlandse politiek
<V25505> Gemeentepolitiek
<V25506> Gemeente gebeuren
<V25507> Financieel nieuws
<V25508> Misdaad nieuws
<V25509> Sociaal economisch nieuws
<V25510> Informatie over milieu
<V25511> Consumenten nieuws
<V25518> Informatie over nieuwe media
<V25513> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V25514> Informatie over kunst en cultuur
<V25515> Sportnieuws
<V25516> Wetenschap en techniek
<V25517> Onderwijs

Overige bladen / tijdschriften genoemd.......................................................1
Overige bladen / tijdschriften niet genoemd...............................................0

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V25601> Buitenlands nieuws
<V25602> Buitenlandse politiek
<V25603> Binnenlands nieuws
<V25604> Binnenlandse politiek
<V25605> Gemeentepolitiek
<V25606> Gemeente gebeuren
<V25607> Financieel nieuws
<V25608> Misdaad nieuws
<V25609> Sociaal economisch nieuws
<V25610> Informatie over milieu
<V25611> Consumenten nieuws
<V25618> Informatie over nieuwe media
<V25613> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V25614> Informatie over kunst en cultuur
<V25615> Sportnieuws
<V25616> Wetenschap en techniek
<V25617> Onderwijs

Niet geïnteresseerd genoemd .....................................................................1
Niet geïnteresseerd niet genoemd .............................................................0

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V25801> Buitenlands nieuws
<V25802> Buitenlandse politiek
<V25803> Binnenlands nieuws
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<V25804> Binnenlandse politiek
<V25805> Gemeentepolitiek
<V25806> Gemeente gebeuren
<V25807> Financieel nieuws
<V25808> Misdaad nieuws
<V25809> Sociaal economisch nieuws
<V25810> Informatie over milieu
<V25811> Consumenten nieuws
<V25818> Informatie over nieuwe media
<V25813> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V25814> Informatie over kunst en cultuur
<V25815> Sportnieuws
<V25816> Wetenschap en techniek
<V25817> Onderwijs

Kabelkrant / teletekst genoemd.....................................................................1
Kabelkrant / teletekst niet genoemd.............................................................0

B29:  Welke van de informatiebronnen gebruikt u voor <LIST>?

<V80001> Buitenlands nieuws
<V80002> Buitenlandse politiek
<V80003> Binnenlands nieuws
<V80004> Binnenlandse politiek
<V80005> Gemeentepolitiek
<V80006> Gemeente gebeuren
<V80007> Financieel nieuws
<V80008> Misdaad nieuws
<V80009> Sociaal economisch nieuws
<V80010> Informatie over milieu
<V80011> Consumenten nieuws
<V80018> Informatie over nieuwe media
<V80013> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V80014> Informatie over kunst en cultuur
<V80015> Sportnieuws
<V80016> Wetenschap en techniek
<V80017> Onderwijs

Internet genoemd.............................................................................................1
Internet niet genoemd.....................................................................................0

Selektie: Respondent noemde meer info-bronnen <LIST>

B30: Bij  sommige onderwerpen heeft u meer dan 1 informatiebron genoemd
              Zou  u  voor  <LIST>  willen  aangeven  welke informatiebron u het meest gebruikt?

<V58601> Buitenlands nieuws
<V58602> Buitenlandse politiek
<V58603> Binnenlands nieuws
<V58604> Binnenlandse politiek
<V58605> Gemeentepolitiek
<V58606> Gemeente gebeuren
<V58607> Financieel nieuws
<V58608> Misdaad nieuws
<V58609> Sociaal economisch nieuws
<V58610> Informatie over milieu
<V58611> Consumenten nieuws
<V58618> Informatie over nieuwe media
<V58613> Informatie over verkeersproblemen / OV
<V58614> Informatie over kunst en cultuur
<V58615> Sportnieuws
<V58616> Wetenschap en techniek
<V58617> Onderwijs

dagbladen.......................................................................................................1
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              opiniebladen....................................................................................................2
              overige bladen/tijdschriften...........................................................................3
              radio...................................................................................................................4
              televisie.............................................................................................................5
              kabelkrant/teletekst e.d. (op TV....................................................................6
              Internet..............................................................................................................7
              weet echt niet...................................................................................................-3

EINDE Selektie: Respondent noemde meer info-bronnen <LIST>

<V053>
B31: Nu een geheel ander onderwerp.  Bent   u   ingeschreven   bij  (lid  van)  een  (openbare)
              bibliotheek?

ja..........................................................................................................................1
nee ......................................................................................................................2

<V055>
B32: Heeft  u  de  afgelopen  maand  (30  dagen) voor studie of ontspanning één of meerdere boeken

 volledig uitgelezen?  Zo ja, hoeveel?

              aantal boeken

<V05601>
B33: Hoe  lang  is het geleden dat u voor STUDIE een boek heeft uitgelezen?

          minder dan 1 maand geleden....................................................................1
              1 - 2 maanden geleden .................................................................................2
              3 - 4 maanden geleden ................................................................................3
              5 - 6 maanden geleden .................................................................................4
              langer dan 6 maanden geleden ..................................................................5

<V05602>
B34: Hoe  lang  is het geleden dat u voor ONTSPANNING een boek heeft uitgelezen?

          minder dan 1 maand geleden....................................................................1
              1 - 2 maanden geleden .................................................................................2
              3 - 4 maanden geleden .................................................................................3
              5 - 6 maanden geleden .................................................................................4
              langer dan 6 maanden geleden ..................................................................5

<V05604>
B35: Hoeveel boeken leest u ongeveer in uw VRIJE tijd?

     één of meer boeken per week....................................................................1
              twee - drie boeken per maand .....................................................................2
              één boek per maand......................................................................................3
              één boek per 2 - 3 maanden ........................................................................4
              één boek per 4 - 6 maanden ........................................................................5
              minder dan één boek per halfjaar ...............................................................6

<V05603>
B36:  Hoe  vaak  moet  u  voor  studie  of werk boeken inzien of bestuderen?

dagelijks..........................................................................................................1
              enkele keren per week...................................................................................2
              1 keer per week...............................................................................................3
              2 - 3 keer per maand......................................................................................4
              1 keer per maand............................................................................................5
              minder dan 1 keer per maand......................................................................6
              nooit...................................................................................................................7
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<V057>
B37: Als  u denkt aan het laatste boek dat u gelezen heeft, hoe heeft u dat in handen gekregen?

      gekocht............................................................................................................1
              uit boekenvoorraad thuis ...............................................................................2
              geleend uit bibliotheek...................................................................................3
              geleend van familie/kennissen....................................................................4
              cadeau gekregen............................................................................................5
              andere manier .................................................................................................6

Selektie: Respondent heeft boek gekocht

 <V58A>
 B38: Waar heeft u dat boek gekocht?

 boekhandel/kantoorboekhandel ...............................................................1
               warenhuis........................................................................................................2
               tijdschriftenhandel .........................................................................................3
               kiosk .................................................................................................................4
               supermarkt, zelfbediening............................................................................5
               aan de deur .....................................................................................................6
               via abonnement (geen boekenclub............................................................7
               boekenclub, boekenclubwinkel...................................................................8
               per post besteld en ontvangen....................................................................9
               markt, 2e hands boekenwinkel,..................................................................10
               via Internet.......................................................................................................11
               ergens anders gekocht.................................................................................30
               weet niet waar boek gekocht is ...................................................................-3

 EINDE Selektie: Respondent heeft boek gekocht

B39: Ik heb hier een kaart met een aantal soorten boeken.  Wilt  u mij steeds voor elke soort boeken zeggen
of u daar in  de  afgelopen  12 maanden 1 of meer van heeft gelezen? Boeken die u uit hoofde van uw
beroep, opleiding of studie heeft gelezen, dient u niet mee te tellen.

              OVERHANDIG KAART 12

              <V41501> literaire boeken
              <V41502> jeugdboeken
              <V41503> romantische boeken (streek-, familie-, doktersromans
              <V41504> spannende boeken (misdaad, spionage, detective e.d)
              <V41505> stripboeken/beeldromans
              <V41506> boeken over gezondheid, opvoeding, mens en maatschappij
              <V41507> boeken over kunst, cultuur, geschiedenis
              <V41508> boeken over tuinieren, doe het zelf
              <V41510> boeken over hobby's en overige vrijetijdsbesteding
              <V41511> naslagwerken, (puzzel)woordenboeken, atlassen
              <V41512> boeken over andere onderwerpen
              <V41513> Weet niet/geen van deze

0 = nee
1 = ja

Selektie: Respondent heeft meerdere boeken gelezen

 <V416>
B40: Kunt  u  mij  zeggen  welk  soort  boek u het laatst heeft gelezen?

               literaire boeken...............................................................................................1
               jeugdboeken...................................................................................................2
               romantische boeken (streek-, familie-, doktersromans.........................3
               spannende boeken (misdaad, spionage, detective e.d) .......................4
               stripboeken/beeldromans............................................................................5
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               boeken over gezondheid, opvoeding, mens en maatschappij .............6
               boeken over kunst, cultuur, geschiedenis ................................................7
               boeken over tuinieren, doe het zelf.............................................................8
               boeken over hobby's en overige vrijetijdsbesteding ...............................9
               naslagwerken, (puzzel)woordenboeken, atlassen .................................10
               boeken over andere onderwerpen .............................................................11
               Weet niet/geen van deze...............................................................................-3

EINDE Selektie: Respondent heeft meerdere boeken gelezen

UITGAAN / ETEN

B41: Kunt  u mij zeggen hoe vaak u naar een <LIST> gaat?

<V05901> Discotheek / houseparty
<V05902> een feest buitenshuis
<V05903> de bioscoop
<V05904> toneel, concert, operette, opera, cabaret of musical
<V05905> revue/show
<V05906> museum  of tentoonstelling
<V05910> café/bar
<V05911> een cafetaria, snackbar,  fastfoodgelegenheid
<V05908> restaurant(geen fastfood)
<V05909> speelhal/casino

 Nooit.................................................................................................................1
              minder dan 1 keer per jaar............................................................................2
              1 keer per jaar..................................................................................................3
              1 keer per half jaar..........................................................................................4
              1 keer per 4 - 5 mnd .......................................................................................5
              1 keer per 2 - 3 mnd .......................................................................................6
              1 keer per mnd ................................................................................................7
              2 - 3 keer per mnd...........................................................................................8
              vaker dan 2 - 3 keer per mnd .......................................................................9

Selektie: Respondent gaat weleens <LIST>

B42: Als  u naar een <LIST> toe gaat, is dat dan meestal   in   uw  eigen  woonplaats,
meestal  buiten  uw woonplaats,  of  ongeveer  evenveel  binnen  als buiten uw woonplaats?

<V06001> Discotheek / houseparty
<V06002> een feest buitenshuis
<V06003> de bioscoop
<V06004> toneel, concert, operette, opera, cabaret of musical
<V06005> revue/show
<V06006> museum  of tentoonstelling
<V06010> café/bar
<V06011> een cafetaria, snackbar,  fastfoodgelegenheid
<V06008> restaurant(geen fastfood)
<V06009> speelhal/casino

               meestal in eigen woonplaats ......................................................................1
               meestal buiten woonplaats .........................................................................2
               evenveel binnen als buiten woonplaats ....................................................3

EINDE Selektie: Respondent gaat weleens naar <LIST>

 Selektie: Respondent is (partner van) gezinshoofd

<V06101>
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B43:       Hoe vaak gaat u eten bij familie of kennissen?

 Nooit.................................................................................................................1
              Minder dan 1 maal per jaar ...........................................................................2
              1 keer per jaar..................................................................................................3
              1 keer per half jaar..........................................................................................4
              1 keer per kwartaal .........................................................................................5
              1 keer per maand ...........................................................................................6
              2 tot 3 keer per maand...................................................................................7
              1 keer per week...............................................................................................8
              2 of meer keer per week................................................................................9

________________________________________________________________________
<V06102>
B44: Hoe vaak krijgt u familie of kennissen thuis te eten?

 Nooit.................................................................................................................1
              Minder dan 1 maal per jaar ...........................................................................2
              1 keer per jaar .................................................................................................3
              1 keer per half jaar..........................................................................................4
              1 keer per kwartaal .........................................................................................5
              1 keer per maand............................................................................................6
              2 tot 3 keer per maand...................................................................................7
              1 keer per week...............................................................................................8
              2 of meer keer per week................................................................................9

________________________________________________________________________
 <V06103>
B45: Hoe  vaak  gaat  u eten halen of laat u bezorgen (Chinees, pizza, patat e.d.)?

 Nooit.................................................................................................................1
              Minder dan 1 maal per jaar ...........................................................................2
              1 keer per jaar..................................................................................................3
              1 keer per half jaar..........................................................................................4
              1 keer per kwartaal .........................................................................................5
              1 keer per maand............................................................................................6
              2 tot 3 keer per maand...................................................................................7
              1 keer per week...............................................................................................8
              2 of meer keer per week................................................................................9

EINDE Selektie: Respondent is (partner van) gezinshoofd

<V06301>
B46: Op  welk  moment  van de dag gebruikt u doorgaans de warme  maaltijden op werkdagen?

    geen warme maaltijd....................................................................................1
              tussen de middag...........................................................................................2
              's avonds...........................................................................................................3
              variërend...........................................................................................................4

<V06302>
B47: Op  welk  moment  van de dag gebruikt u doorgaans de warme maaltijden op zaterdag?

               geen warme maaltijd ....................................................................................1
               tussen de middag..........................................................................................2
               's avonds..........................................................................................................3
               variërend..........................................................................................................4

 <V06303>
B47: Op  welk  moment  van de dag gebruikt u doorgaans de warme  maaltijden op zondag?

      geen warme maaltijd...................................................................................1
               tussen de middag..........................................................................................2
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               's avonds..........................................................................................................3
               variërend..........................................................................................................4

SPORT

<V64A>
B48: Doet u aan sport? Zo ja, hoe vaak doet u dat?

           Dagelijks .........................................................................................................1
              enkele keren per week...................................................................................2
              1 keer per week...............................................................................................3
              1 tot 3 keer per maand...................................................................................4
              minder dan 1 keer per maand......................................................................5
              doet niet aan sport ..........................................................................................6

Selektie: Respondent doet aan sport

 B49: Beoefent u <LIST>? Doet u dat in verenigingsverband, in een ander verband, of in geen enkel
verband?

<V06501>  voetbal (geen zaalvoetbal)
<V06502> hockey
<V06503> veld- of zaalhandbal
<V06504> overige veldsporten
<V06601> volleybal
<V06602> badminton
<V06606> squash
<V06603> fitness/aerobics/gymnastiek
<V06607> zaalvoetbal
<V06604> overige zaalsporten
< V06701> hardlopen, trimmen
<V06707> skeeleren/skaten
<V06702> zwemmen
<V06703> tennis
<V06704> fietsen, wandelen
<V06708> golf
<V06705> overige sporten

nee ...................................................................................................................0
               ja, in verenigingsverband .............................................................................1
               ja, in ander verband.......................................................................................2
               ja, maar in geen enkel verband...................................................................3

EINDE Selektie: Respondent doet aan sport

<V068>
B50: Gaat u weleens naar voetbalwedstrijden kijken? Doet u dat vaak, zo nu en dan, of zelden of nooit?

       Vaak .................................................................................................................1
              zo nu en dan.....................................................................................................2
              zelden of nooit..................................................................................................3

________________________________________________________________________
 <V069>
 B51: Gaat  u  wel eens  naar  een  andere  sport  dan voetballen kijken?

         ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2
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HOBBY’S, MUZIEK

<V071>
B52: Doet   u  wel eens  mee  aan  Lotto,  Toto,  Staatsloterij,  Postcodeloterij   of  andere

loterij  of  kansspelen  met geldprijzen?  Zo ja, hoe vaak doet u daaraan mee?

           Geregeld .........................................................................................................1
              af en toe ............................................................................................................2
              zelden of nooit..................................................................................................3

<V071A>
 B53: Neemt u op enige wijze deel aan geldbeleggingen? (Beleggingshypotheken niet meenemen)

ja, ik beleg (een deel van mijn) geld..........................................................1
              nee, ik beleg niet.............................................................................................2

Selektie: Respondent belegt geld

<V071B>
B54: Doet u dat samen met anderen of puur individueel?

           Individueel (dus niet in bepaald verband) ................................................1
              Als lid van vereniging/club.............................................................................2
              In een ander verband .....................................................................................3

EINDE Selektie: Respondent belegt geld

<V072> Nu  wil  ik  u  enige vragen stellen over het bespelen van muziekinstrumenten en het zingen
als hobby/activiteit.

B55:   Bespeelt u een muziekinstrument?

 ja ......................................................................................................................1
               nee....................................................................................................................2

Selektie: Respondent bespeelt muziekinstrument

B56:   Speelt u <LIST>? Doet u dat individueel, in verenigingsverband, of in ander  verband?

<V07301> Piano
<V07302> Elektronisch orgel
<V07303> Drumstel
<V07304> Gitaar
<V07305> Ander tokkelinstrument
<V07306> Blokfluit
<V07307> Ander blaasinstrument
<V07308> Slaginstrument
<V07309> Strijkinstrument
<V07310> Ander muziekinstrument

               nee....................................................................................................................0
              Ja, individueel .................................................................................................1
              Ja, in verenigingsverband .............................................................................2
              Ja, in verenigingsverband.....................................................................3

EINDE Selektie: Respondent bespeelt muziekinstrument
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 B57:   Bent  u lid van een zangkoor, een zanggroepje, of treedt u misschien individueel op als zanger
of zangeres?

<V07401> lid van een zangkoor...............................................................1
<V07402> lid van een zanggroepje.........................................................2
<V07403> treedt individueel als zanger/zangeres op..........................3
<V07404> geen van drieën.......................................................................4

0 = nee
1 = ja

B58: Houdt  u  zich weleens bezig met <LIST>? Zo  ja,  doet  u  dat als lid van een
vereniging, in ander verband, of in geen enkel verband, dus individueel?

<V07501> karweitjes in en om huis,  klussen
<V07502> modelbouw
<V07503> knutselen met radio's e.d
<V07504> handenarbeid
<V07505> fotograferen, filmen
<V07506> houden van aquarium
<V07507> kweken en of verzorgen van planten
<V07508> fokken  of houden van honden
<V07509> fokken  of houden van katten
<V07514> fokken  of houden van overige dieren
<V07516> tuinieren in eigen tuin
<V07517> tuinieren in volkstuin
<V07518> naaien of handwerken
<V07519> televisie kijken (als liefhebberij)
<V07520> radio  luisteren (als liefhebberij)
<V07521> verzamelen van postzegels
<V07524> verzamelen van iets anders
<V07525> kruiswoordpuzzelen
<V07526> bezig met legpuzzelen
<V07527> cursus voor je plezier (bijv. fijne keuken)
<V07528> schilderen, tekenen
<V07529> boetseren, pottenbakken
<V07530> toneelspelen, musical, ballet
<V07531> met een computer werken of  spelen
<V07532> lezen als liefhebberij
<V07533> andere hobby's
<V07537> video  kijken  (als liefhebberij)

           als lid van vereniging....................................................................................1
              in ander verband .............................................................................................2
              in geen enkel verband, individueel ..............................................................3
              doet rp nooit .....................................................................................................4

<V718>
B59: Heeft u nog andere hobby's?

<V71841> klussen
<V71842> modelbouw
<V71843> knutselen met electro
<V71844> handenarbeid (houtbewerking e.d.)
<V71845> fotografie en film.
<V71846> aquarium
<V71847> planten (niet in de tuin)
<V71848> honden
<V71849> katten
<V71850> overige dieren inclusief paarden
<V71851> tuinieren (eigen tuin
<V71852> tuinieren (volkstuin
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<V71853> naaien/handwerken
<V71854> lezen
<V71855> tv kijken (geen video
<V71856> radio luisteren
<V71857> video kijken
<V71858> postzegels
<V71859> andere dingen verzamelen
<V71860> kruiswoordpuzzels (doorlopers, woordzoekers e.d.)
<V71861> legpuzzelen
<V71862> cursus volgen
<V71863> schilderen, tekenen, aquarellen, etsen e.d
<V71864> boetseren, kleien, pottenbakken, keramiek
<V71865> zelf toneel spelen, musicallen, baletten
<V71866> computeren, pc
<V71870> fietsen of wandelen
<V71871> paarden en paardensport
<V71872> auto-/motorsport, auto-/motorrijden
<V71873> auto / motor sleutelen
<V71874> kaarten
<V71875> biljarten, poolen, snooker, darten (cafésport)
<V71876> duiven (sport - fokken)
<V71877> uitgaan, theater, bioscoop, uit eten, terrasjes)
<V71878> koken
<V71879> muziek luisteren (cd's e.d)
<V71880> zelf muziek maken
<V71881> vissen
<V71882> winkelen
<V71883> reizen
<V71884> sporten
<V71885> verenigings-/vrijwilligerswerk
<V71886> dansen
<V71887> varen

0 = nee
1 = ja

STELLINGEN VRIJETIJD

 <V720>
B060: Vindt u dat u over voldoende vrije tijd beschikt?

Ruim voldoende ............................................................................................1
              Voldoende ........................................................................................................2
              Matig ..................................................................................................................3
              Nauwelijks voldoende....................................................................................4
              Niet voldoende.................................................................................................5
              Weet niet...........................................................................................................-3

 B061: STELLINGEN VRIJE TIJD

<V51401> Vaak  kom ik in mijn vrije tijd niet toe aan dingen die ik eigenlijk wil doen.
<V51402> Ik  moet  in  mijn  vrije tijd te vaak rekening houden met anderen.
<V51404> Het kost mij veel moeite om mijn vrijetijdsactiviteiten te  plannen.
<V51405> Teveel van mijn vrijetijdsactiviteiten zijn versnipperd.

            helemaal mee eens .....................................................................................1
              mee eens .........................................................................................................2
              niet mee eens/niet mee oneens..................................................................3
              niet mee eens..................................................................................................4
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              helemaal niet mee eens ...............................................................................5
              weet niet/geen mening ..................................................................................-3

ONBETAALD WERK

<V076>
B062: Bent u zeer, tamelijk, of niet geïnteresseerd in politieke onderwerpen?

 zeer geïnteresseerd ....................................................................................1
              tamelijk geïnteresseerd ...............................................................................2
              niet geïnteresseerd .......................................................................................3

 B063: Verricht u in uw vrije tijd op één of meer van de volgende terreinen ONBETAALD werk?

<V08001> politiek
<V08002> beroeps-, vak- standsorganisaties
<V08003> godsdienst, levensbeschouwing
<V08004> zang, muziek, toneel
<V08005> anders cultureel
<V08006> sport (niet als beoefenaar)
<V08007> hobby
<V08008> hulp op school
<V08009> oudercommissie, schoolbestuur
<V08010> vrouwenvereniging, vrouwenbond
<V08011> kinderopvang, creche, peuterspeelzaal
<V08012> jeugd- en clubhuiswerk
<V08013> vrouwengroep of vrouwencafe
<V08014> buren-, bejaarden/gehandicaptenhulp
<V08015> overig maatschappelijk werk (actiegroep Amnesty e.d.)
<V08016> overige hulpverlening (advies, voorlichting)
<V08017> geen van deze

0 = nee
1 = ja

Selektie: Respondent verricht buren/bejaarden/ gehandicaptenhulp

<V418>
 B064: Verricht  u  deze  buren-,  bejaarden of gehandicaptenhulp  vanuit   een   organisatie,  of  staat

dat  los  van  een organisatie?

             in organisatorisch verband..........................................................................1
              los van organisatie .........................................................................................2

EINDE Selektie: Respondent verricht buren/bejaarden/ gehandicaptenhulp

HUISDIEREN , TUIN

<V082>
B065: Heeft u een tuin of een volkstuin?

eigen tuin ........................................................................................................1
              volkstuin............................................................................................................2
              eigen tuin én volkstuin ...................................................................................3
              geen tuin of volkstuin......................................................................................4

 <V083>
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 B066: Zijn er in dit huishouden huisdieren?
             

ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

Selektie: Er zijn huisdieren in huishouden

B067: Welke huisdieren zijn dat?

<V72101> hond(en
<V72102> kat(ten)
<V72103> dieren (in kooi, aquarium of terrarium)
<V72104> paarden
<V72105> vogels (geen pluimvee, geen duiven)
<V72106> pluimvee (kippen, kalkoenen, ganzen e.d)
<V72107> konijnen
<V72108> overige knaagdieren (hamsters, cavia's, chinchilla's)
<V72109> vissen
<V72110> duiven
<V72111> overig groot vee (koeien, schapen, geiten)
<V72130> ander(e) dier(en), namelijk
<V72131> weet niet

 0 = nee
1 = ja

 Selektie: Respondent heeft hond(en)

<V08401>
B068: Hoeveel honden zijn dat?           

Aantal honden

EINDE Selektie: Respondent heeft hond(en)
Selektie: Respondent heeft kat(ten)

 <V08402>
 B069: Hoeveel katten zijn dat?

Aantal katten

EINDE Selektie: Respondent heeft kat(ten)
Selektie: Respondent heeft dieren (in kooi, aquarium of terrarium)

 <V08403>
B070:  Hoeveel dieren (in kooi, aquarium of terrarium) zijn dat?

Aantal dieren

EINDE Selektie: Respondent heeft dieren (in kooi, aquarium of terrarium)
Selektie: Respondent heeft ander(e) dier(en)

<V08404>
 B071: Hoeveel andere dieren zijn dat?

Aantal andere dieren

EINDE Selektie: Respondent heeft ander(e) dier(en)
EINDE Selektie: Er zijn huisdieren in huishouden
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HUISHOUDBOX

In  het  volgende deel van de vragenlijst worden vragen gesteld voor  ieder persoon die behoort tot uw
huishouden, dus inclusief tijdelijk afwezige  personen  of  kinderen (vanwege vakantie, studie, stage of ziekte)

 <V319>
B072: Kunt  u  mij  zeggen  uit  hoeveel  personen uw huishouden bestaat, u zelf meegerekend?

                1 persoon .......................................................................................................1
                2 personen.....................................................................................................2
                3 personen.....................................................................................................3
                4 personen.....................................................................................................4
                5 personen.....................................................................................................5
                6 personen.....................................................................................................6
                7 personen.....................................................................................................7
                8 personen.....................................................................................................8
                9 personen.....................................................................................................9
               10 personen of meer.....................................................................................10

B073: Wat is de geboortejaar van respondent zelf

<V08601> Wat is de geboortejaar van respondent zelf?
<V08601A> Wat is de geboortemaand van respondent zelf?
<V08602> Wat is de geboortejaar van persoon 2?
<V08602A> Wat is de geboortemaand van persoon 2?
<V08603> Wat is de geboortejaar van persoon 3?
<V08603A> Wat is de geboortemaand van persoon 3?
<V08604> Wat is de geboortejaar van persoon 4?
<V08604A> Wat is de geboortemaand van persoon 4?
<V08605> Wat is de geboortejaar van persoon 5?
<V08605A> Wat is de geboortemaand van persoon 5?
<V08606> Wat is de geboortejaar van persoon 6?
<V08606A> Wat is de geboortemaand van persoon 6?
<V08607> Wat is de geboortejaar van persoon 7?
<V08607A> Wat is de geboortemaand van persoon 7?
<V08608> Wat is de geboortejaar van persoon 8?
<V08608A> Wat is de geboortemaand van persoon 8?
<V08609> Wat is de geboortejaar van persoon 9?
<V08609A> Wat is de geboortemaand van persoon 9?

B074: Wat is het geslacht van respondent zelf?

<V08901> Wat is geslacht van respondent zelf?
<V08902> Wat is geslacht van persoon 2?
<V08903> Wat is geslacht van persoon 3?
<V08904> Wat is geslacht van persoon 4?
<V08905> Wat is geslacht van persoon 5?
<V08906> Wat is geslacht van persoon 6?
<V08907> Wat is geslacht van persoon 7?
<V08908> Wat is geslacht van persoon 8?
<V08909> Wat is geslacht van persoon 9?

         man ..................................................................................................................1
              vrouw .................................................................................................................2

B075: Wat  is  de  plaats/functie  van  respondent  zelf  in het huishouden?

<V08501> Wat is plaats in huishouden van respondent zelf?
<V08502> Wat is plaats in huishouden van persoon 2?
<V08503> Wat is plaats in huishouden van persoon 3?
<V08504> Wat is plaats in huishouden van persoon 4?
<V08505> Wat is plaats in huishouden van persoon 5?
<V08506> Wat is plaats in huishouden van persoon 6?
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<V08507> Wat is plaats in huishouden van persoon 7?
<V08508> Wat is plaats in huishouden van persoon 8?
<V08509> Wat is plaats in huishouden van persoon 9?

hoofdkostwinner/-ster...................................................................................1
              partner van de hoofdkostwinner...................................................................2
              kind ....................................................................................................................3
              overig familieleden .........................................................................................4
              overige personen (geen familieleden.........................................................5

Selektie: Persoon is hoofdkostwinner of partner

B076: Woont respondent zelf samen met een vaste partner?

<HH01B4> Woont respondent zelf samen met een vaste partner?
<HH02B4> Woont persoon 2 samen met een vaste partner?
<HH03B4> Woont persoon 3 samen met een vaste partner?
<HH04B4> Woont persoon 4 samen met een vaste partner?
<HH05B4> Woont persoon 5 samen met een vaste partner?
<HH06B4> Woont persoon 6 samen met een vaste partner?
<HH07B4> Woont persoon 7 samen met een vaste partner?
<HH08B4> Woont persoon 8 samen met een vaste partner?
<HH09B4> Woont persoon 9 samen met een vaste partner?

          ja 1
              nee 2

EINDE Selektie: Persoon is hoofdkostwinner of partner
EINDE Selektie: Huishouden bestaat uit meer dan 2 personen

Selektie: 1-persoonshuishouden

B077: Heeft respondent zelf een vaste relatie?

<HH01B5> Heeft respondent zelf een vaste relatie?

ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2
              weet niet............................................................................................................-3

 EINDE Selektie: 1-persoonshuishouden

B078: Hoeveel  uur  per  week besteedt respondent zelf doorgaans  aan    huishoudelijke    bezigheden,
zoals    opruimen, schoonmaken,  wassen,  strijken, boodschappen doen, koken, e.d.?

<HH01B6> respondent zelf
<HH02B6> persoon 2
<HH03B6> persoon 3
<HH04B6> persoon 4
<HH05B6> persoon 5
<HH06B6> persoon 6
<HH07B6> persoon 7
<HH08B6> persoon 8
<HH09B6> persoon 9

         <  8 uur.............................................................................................................1
              8 - 11 uur...........................................................................................................2
              12 - 18 uur ........................................................................................................3
              19 - 24 uur ........................................................................................................4
              25 - 30 uur ........................................................................................................5
              31 - 35 uur ........................................................................................................6
              36 uur of meer .................................................................................................7

 Selektie: Persoon is ouder dan 12 jaar
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B079: Hoeveel  uur  betaald  werk doet respondent zelf doorgaans per week volgens het arbeidscontract/in
het

eigen bedrijf?

<HH01B7> respondent zelf
<HH02B7> persoon 2
<HH03B7> persoon 3
<HH04B7> persoon 4
<HH05B7> persoon 5
<HH06B7> persoon 6
<HH07B7> persoon 7
<HH08B7> persoon 8
<HH09B7> persoon 9

0 uur.................................................................................................................1
              1 -  8 uur............................................................................................................2
              8 - 11 uur...........................................................................................................3
              12 - 18 uur ........................................................................................................4
              19 - 24 uur ........................................................................................................5
              25 - 30 uur ........................................................................................................6
              31 - 35 uur ........................................................................................................7
              36 uur of meer .................................................................................................8

Selektie: Minder dan 18 uur per week werk

B080:  Welke  van  de  volgende  situaties is dan voor respondent zelf het meest van toepassing?

<HH01B8> respondent zelf
<HH02B8> persoon 2
<HH03B8> persoon 3
<HH04B8> persoon 4
<HH05B8> persoon 5
<HH06B8> persoon 6
<HH07B8> persoon 7
<HH08B8> persoon 8
<HH09B8> persoon 9

               invalide, arbeidsongeschikt (WAO) ............................................................1
               werkloos/werkzoekend met WW-uitkering................................................2
               bijstand/RWW/ABW/IOAW/IOAZ...................................................................3
               gepensioneerd/vut/wachtgeld (jonger dan 65) ........................................4
               gepensioneerd en aow-uitkering (65+).....................................................5
               studerend/schoolgaand ...............................................................................6
               huisvrouw/-man zonder ander beroep.......................................................7
               werkzaam in bedrijf of beroep .....................................................................8
               overig................................................................................................................9
               wil niet zeggen................................................................................................10

EINDE Selektie: Minder dan 18 uur per week werk
EINDE Selektie: Persoon is ouder dan 12 jaar

B81: In welk land/werelddeel bent uzelf geboren?

<V900A>: In welk land/werelddeel bent uzelf geboren?
<V900B>: In welk land/werelddeel is uw vader geboren?
<V900C>: In welk land/werelddeel is uw moeder geboren?

Nederland.......................................................................................................1
              Turkije................................................................................................................2
              Marokko.............................................................................................................3
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              Suriname..........................................................................................................4
              Antillen/Aruba...................................................................................................5
              Molukse eilanden............................................................................................6
              Voormalig Nederlands-Indië ........................................................................7
              Oost-Europa.....................................................................................................8
              Zuid-Europa (Portugal, Spanje, Italië, Griekenland..................................9
              Overig Europa..................................................................................................10
              Overig geïndustrialiseerd (VS, Canada, Japan, Australië .....................11
              Ander land ........................................................................................................12

 <V092>
 B082: Wie  zorgt  er  doorgaans  voor  het  grootste deel van de  huishoudelijke  taken,  zoals  eten,  koken,

boodschappen doen, huis schoonhouden, wassen, enz.?

              persoon 1 .........................................................................................................1
              persoon 2 .........................................................................................................2
              persoon 3 .........................................................................................................3
              persoon 4 .........................................................................................................4
              persoon 5 .........................................................................................................5
              persoon 6 .........................................................................................................6
              persoon 7 .........................................................................................................7
              persoon 8 .........................................................................................................8
              persoon 9 .........................................................................................................9

Selektie: Er zijn personen van 12 jaar of jonger

<V094>
 B083: Wie  zorgt  er MEESTAL voor het wassen, aankleden e.d. van de kinderen?

         persoon 1........................................................................................................1
              persoon 2 .........................................................................................................2
              persoon 3 .........................................................................................................3
              persoon 4 .........................................................................................................4
              persoon 5 .........................................................................................................5
              persoon 6 .........................................................................................................6
              persoon 7 .........................................................................................................7
              persoon 8 .........................................................................................................8
              persoon 9 .........................................................................................................9

EINDE Selektie: Er zijn personen van 12 jaar of jonger

KINDEROPVANG

Selektie: Er zijn personen van 3 jaar of jonger

<V094A>
B084: Maakt  u  voor  /het  kind/de kinderen/ tot en met 3  jaar  regelmatig

(d.w.z. minstens een halve dag per week)  gebruik van opvangmogelijkheden?

               ja........................................................................................................................1
               nee....................................................................................................................2

Selektie: Respondent maakt gebruik van opvang

B85:

<V094B> Wie  brengt  /het  kind/de  kinderen/  meestal  naar peuterspeelzaal /kinderdagverblijf/ creche/
  gastouderopvang?

<V094D> Wie  brengt  /het  kind/de  kinderen/  meestal  naar  betaalde oppas elders?
<V094F> Wie  brengt  /het  kind/de  kinderen/  meestal  naar onbetaalde oppas elders (familie, buren)?
<V094H> Wie  brengt  /het  kind/de  kinderen/  meestal  naar overig elders?
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           persoon 1........................................................................................................1
              persoon 2 .........................................................................................................2
              persoon 3 .........................................................................................................3
              persoon 4 .........................................................................................................4
              persoon 5 .........................................................................................................5
              persoon 6 .........................................................................................................6
              persoon 7 .........................................................................................................7
              persoon 8 .........................................................................................................8
              persoon 9 .........................................................................................................9
              nvt .......................................................................................................................10

Selektie: Noemt persoon die kind(eren) wegbrengt
B86:

<V094C> Wat is de afstand tussen uw woning en  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche
/gastouderopvang?
<V094E> Wat is de afstand tussen uw woning en de  betaalde oppas elders?
<V094G> Wat is de afstand tussen uw woning en de onbetaalde oppas elders (familie, buren)?
<V094I>   Wat is de afstand tussen uw woning en de overige oppas elders?

Aantal kilometers

EINDE Selektie: Noemt persoon die kind(eren) wegbrengt

B87:
<V094AA> Hoeveel  dagdelen  totaal  per  week  maakt  u gebruik van  peuterspeelzaal  /kinderdagverblijf/ 

    creche/ gastouderopvang?
<V094DD> Hoeveel  dagdelen  totaal  per  week  maakt  u gebruik van betaalde oppas elders?
<V094FF>  Hoeveel  dagdelen  totaal  per  week  maakt  u gebruik van onbetaalde oppas elders?
<V094HH> Hoeveel  dagdelen  totaal  per  week  maakt  u gebruik van overige oppas elders?

Aantal dagdelen

Selektie: Noemt aantal dagdelen totaal
B88:
<V094A01>  Hoeveel dagdelen op maandag maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche

      /gastouderopvang?
<V094A02>  Hoeveel dagdelen op dinsdag maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche

      /gastouderopvang?
<V094A03>  Hoeveel dagdelen op woensdag maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche

      /gastouderopvang?
<V094A04>  Hoeveel dagdelen op donderdag maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche

      /gastouderopvang?
<V094A05>  Hoeveel dagdelen op vrijdag maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche

      /gastouderopvang?
<V094A06>  Hoeveel dagdelen op zaterdag maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche

      /gastouderopvang?
<V094A07>  Hoeveel dagdelen op zondag maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf /creche

      /gastouderopvang?
<V094A08>  Hoeveel dagdelen op wisselende dagen maakt u gebruik  van  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf

       /creche  /gastouderopvang?

<V094D01>  Hoeveel dagdelen op maandag maakt u gebruik  van betaalde oppas elders?
<V094D02>  Hoeveel dagdelen op dinsdag maakt u gebruik  van betaalde oppas elders?
<V094D03>  Hoeveel dagdelen op woensdag maakt u gebruik betaalde oppas elders?
<V094D04>  Hoeveel dagdelen op donderdag maakt u gebruik  van betaalde oppas elders?
<V094D05>  Hoeveel dagdelen op vrijdag maakt u gebruik  van betaalde oppas elders?
<V094D06>  Hoeveel dagdelen op zaterdag maakt u gebruik  van betaalde oppas elders?
<V094D07>  Hoeveel dagdelen op zondag maakt u gebruik  van betaalde oppas elders?
<V094D08>  Hoeveel dagdelen op wisselende dagen maakt u gebruik  van betaalde oppas elders?

<V094F01>  Hoeveel dagdelen op maandag maakt u gebruik  van onbetaalde oppas elders?
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<V094F02>  Hoeveel dagdelen op dinsdag maakt u gebruik  van onbetaalde oppas elders?
<V094F03>  Hoeveel dagdelen op woensdag maakt u gebruik onbetaalde oppas elders?
<V094F04>  Hoeveel dagdelen op donderdag maakt u gebruik  van onbetaalde oppas elders?
<V094F05>  Hoeveel dagdelen op vrijdag maakt u gebruik  van onbetaalde oppas elders?
<V094F06>  Hoeveel dagdelen op zaterdag maakt u gebruik  van onbetaalde oppas elders?
<V094F07>  Hoeveel dagdelen op zondag maakt u gebruik  van onbetaalde oppas elders?
<V094F08>  Hoeveel dagdelen op wisselende dagen maakt u gebruik  van onbetaalde oppas elders?

<V094H01>  Hoeveel dagdelen op maandag maakt u gebruik  van overige opvang elders?
<V094H02>  Hoeveel dagdelen op dinsdag maakt u gebruik  van overige opvang elders?
<V094H03>  Hoeveel dagdelen op woensdag maakt u gebruik overige opvang elders?
<V094H04>  Hoeveel dagdelen op donderdag maakt u gebruik  van overige opvang elders?
<V094H05>  Hoeveel dagdelen op vrijdag maakt u gebruik  van overige opvang elders?
<V094H06>  Hoeveel dagdelen op zaterdag maakt u gebruik  van overige opvang elders?
<V094H07>  Hoeveel dagdelen op zondag maakt u gebruik  van overige opvang elders?
<V094H08>  Hoeveel dagdelen op wisselende dagen maakt u gebruik  van overige opvang elders?

Aantal dagdelen

B089:
<V094J01> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gebracht worden bij de  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf

      /crèche/ gastouderverblijf? (uren)
<V094J02> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gebracht worden bij de  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf

      /crèche/ gastouderverblijf? (minuten)
<V094J03> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gehaald worden bij de  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf

      /crèche/ gastouderverblijf? (uren)
<V094J04> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gehaald worden bij de  peuterspeelzaal /kinderdagverblijf

      /crèche/ gastouderverblijf? (minuten)

<V094K01> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gebracht worden bij de betaalde oppas elders? (uren)
<V094K02> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gebracht worden bij de betaalde oppas elders? (minuten)
<V094K03> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gehaald worden bij de betaalde oppas elders? (uren)
<V094K04> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gehaald worden bij de betaalde oppas elders? (minuten)

<V094L01> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gebracht worden bij de onbetaalde oppas elders? (uren)
<V094L02> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gebracht worden bij de onbetaalde oppas elders? (minuten)
<V094L03> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gehaald worden bij de onbetaalde oppas elders? (uren)
<V094L04> Vanaf  hoe  laat  kan uw kind(eren) gehaald worden bij de onbetaalde oppas elders? (minuten)

EINDE  Selektie:  Iemand  brengt het kind/de kinderen naar de onbetaalde oppas elders

EINDE Selektie: Respondent maakt gebruik van opvang

EINDE Selektie: Er zijn personen van 3 jaar of jonger

Selektie: Er zijn personen van 12 jaar of jonger en ouder dan 3 jaar

<V095>
B090: Worden  de  kinderen van 4 tot en met 12 jaar meestal naar school gebracht?

ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

Selektie: De kinderen worden naar school gebracht

<V096>
B091: Wie brengt de kinderen meestal naar school?

         persoon 1........................................................................................................1
              persoon 2 .........................................................................................................2
              persoon 3 .........................................................................................................3
              persoon 4 .........................................................................................................4
              persoon 5 .........................................................................................................5
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              persoon 6 .........................................................................................................6
              persoon 7 .........................................................................................................7
              persoon 8 .........................................................................................................8
              persoon 9 .........................................................................................................9

EINDE Selektie: De kinderen worden naar school gebracht

<V096A>
B092: Wat is de afstand tussen de school en de woning in km?

             HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS

Aantal kilometers

Selektie:  Afstand  tussen  woning  en school gelijk of meer dan 1 km

B093: Welk(e)  vervoermiddel(en) gebruikt u normaal gesproken om hier te komen?

<096B01>          bestuurder van auto, motor
<096B02> passagier van auto, motor
<096B03> bromfiets
<096B04> fiets
<096B05> lopend
<096B06> openbaar vervoer

0 = nee
1 = ja

EINDE  Selektie: Afstand tussen woning en school gelijk of meer dan 1 km
Selektie: Afstand tussen woning en school gelijk of meer dan 1 km

B094: Hoeveel  kilometer  legt  u  aldus af om naar de school te komen als <LIST>

<096C01>          bestuurder van auto, motor
<096C02> passagier van auto, motor
<096C03> bromfiets
<096C04> fiets
<096C05> lopend
<096C06> openbaar vervoer

              HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS

Aantal kilometers

EINDE Selektie: Afstand tussen woning en school gelijk of meer dan 1 km

B095:  Maakt  u  voor /het  kind/de  kinderen/  regelmatig (d.w.z. minstens 1 keer per week) gebruik van <LIST>

<V811A> voorschoolse opvang
<V811B> overblijven?
<V811C> betaalde naschoolse opvanginstelling?
<V811D> betaalde naschoolse opvang aan huis?
<V811E> van onbetaalde naschoolse opvang via familie?
<V811F> onbetaalde naschoolse opvang via buren of schoolvriendjes?
<V811G> overige opvang?

 ja ......................................................................................................................1
               nee....................................................................................................................2

 B096: Vanaf  hoe  laat  kan  uw  kind/kinderen/  naar  de  voorschoolse opvang gebracht worden?

<V811A01>    uren
<V811A02>    minuten
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 B096: Voor hoe  laat moet uw kind/kinderen/  van de 'na/buitenschoolse opvanginstelling' opgehaald worden?

<V811C01>    uren
<V811C02>    minuten

B096: Voor hoe laat moet uw kind/kinderen/  van  de 'betaalde naschoolse opvang aan huis' opgehaald
worden?

<V811D01>    uren
<V811D02>    minuten

B096: Voor hoe laat moet uw kind/kinderen/ van de 'onbetaalde naschoolse opvang via familie' opgehaald
           worden?

<V811E01>    uren
<V811E02>    minuten

B096: Voor hoe laat moet uw /kind/kinderen/ van de 'onbetaalde naschoolse opvang via buren of
           schoolvriendjes' opgehaald worden?

<V811F01>    uren
<V811F02>    minuten

B097: Hoeveel   dagen  totaal  per  week  maakt  u  gebruik  van <LIST>?

<V812A> voorschoolse opvang
<V812B> overblijven
<V812C> betaalde naschoolse opvanginstelling
<V812D> betaalde naschoolse opvang aan huis
<V812E> van onbetaalde naschoolse opvang via familie
<V812F> onbetaalde naschoolse opvang via buren of schoolvriendjes
<V812G> overige opvang

Aantal dagen

Selektie: Respondent weet dagen voorschoolse opvang

B098:  Welke  dagen  van de week maakt u gebruik van voorschoolse opvang? (ja / neen)

<V812A01>       maandag
<V812A02> dinsdag
<V812A03> woensdag
<V812A04> donderdag
<V812A05> vrijdag
<V812A06> zaterdag
<V812A07> zondag
<V812A08> wisselt

B098: Welke dagen van de week maakt u gebruik van overblijven?  (ja / neen)

<V812B01>       maandag
<V812B02> dinsdag
<V812B03> woensdag
<V812B04> donderdag
<V812B05> vrijdag
<V812B06> zaterdag
<V812B07> zondag
<V812B08> wisselt

B098:  Welke dagen van de week maakt u gebruik van  na/buitenschoolse opvanginstelling?  (ja / neen)

<V812C01>       maandag
<V812C02> dinsdag
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<V812C03> woensdag
<V812C04> donderdag
<V812C05> vrijdag
<V812C06> zaterdag
<V812C07> zondag
<V812C08> wisselt

B098: Welke  dagen  van  de  week  maakt  u gebruik van betaalde naschoolse opvang aan huis?  (ja / neen)

<V812D01>       maandag
<V812D02> dinsdag
<V812D03> woensdag
<V812D04> donderdag
<V812D05> vrijdag
<V812D06> zaterdag
<V812D07> zondag
<V812D08> wisselt

B098: Welke  dagen  van  de week maakt u gebruik van onbetaalde naschoolse opvang via familie? (ja / neen)

<V812E01>       maandag
<V812E02> dinsdag
<V812E03> woensdag
<V812E04> donderdag
<V812E05> vrijdag
<V812E06> zaterdag
<V812E07> zondag
<V812E08> wisselt

 B098: Welke  dagen  van  de week maakt u gebruik van onbetaalde naschoolse opvang via buren of
           schoolvriendjes?  (ja / neen)

<V812F01>       maandag
<V812F02> dinsdag
<V812F03> woensdag
<V812F04> donderdag
<V812F05> vrijdag
<V812F06> zaterdag
<V812F07> zondag
<V812F08> wisselt

B098: Welke dagen van de week maakt u gebruik van overige opvang?  (ja / neen)

<V812G01>       maandag
<V812G02> dinsdag
<V812G03> woensdag
<V812G04> donderdag
<V812G05> vrijdag
<V812G06> zaterdag
<V812G07> zondag
<V812G08> wisselt

0 = nee
1 = ja

COMPUTER EN INTERNET

<V722>
 B099:  Nu zou ik graag enige vragen willen stellen over computers  en internet.

Maakt u weleens gebruik van een computer?
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ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

Selektie: Respondent gebruikt computer

<V723A>
 B100: Kunt  u  aangeven  in  welke  mate u gebruik maakt van een computer thuis?

               dagelijks ..........................................................................................................1
               enkele dagen per week ................................................................................2
               1 keer per week..............................................................................................3
               1 keer per 2 weken ........................................................................................4
               1 keer per maand of minder ........................................................................5
               nooit..................................................................................................................6

 <V723B>
 B101: Kunt  u  aangeven  in  welke  mate u gebruik maakt van een computer op het werk?

        dagelijks..........................................................................................................1
              enkele dagen per week .................................................................................2
              1 keer per week...............................................................................................3
              1 keer per 2 weken .........................................................................................4
              1 keer per maand of minder .........................................................................5
              nooit...................................................................................................................6

 <V723C>
B102: Kunt  u  aangeven  in  welke  mate u gebruik maakt van een computer op school/opleiding?

               dagelijks ..........................................................................................................1
               enkele dagen per week ................................................................................2
               1 keer per week..............................................................................................3
               1 keer per 2 weken ........................................................................................4
               1 keer per maand of minder ........................................................................5
               nooit..................................................................................................................6

<V723D>
B103: Kunt  u  aangeven  in  welke  mate u gebruik maakt van een computer in de bibliotheek?

dagelijks..........................................................................................................1
              enkele dagen per week .................................................................................2
              1 keer per week...............................................................................................3
              1 keer per 2 weken .........................................................................................4
              1 keer per maand of minder ........................................................................5
              nooit...................................................................................................................6

 <V723E>
B104: Kunt  u  aangeven  in  welke  mate u gebruik maakt van een computer ergens anders

(buurthuis, internet-café)?

               dagelijks ..........................................................................................................1
               enkele dagen per week ................................................................................2
               1 keer per week..............................................................................................3
               1 keer per 2 weken ........................................................................................4
               1 keer per maand of minder ........................................................................5
               nooit..................................................................................................................6

EINDE Selektie: Respondent gebruikt computer

 <V216>
 B105: Zijn   er  binnen  uw  huishouden  één  of  meer  Personal Computers  aanwezig  (hieronder  verstaan

we ook laptops, Apple computers, Imac computers en dergelijke)? Zo ja, hoeveel?

               nee, geen computers aanwezig..................................................................1
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               ja, één computer ............................................................................................2
               ja, twee computers ........................................................................................3
               ja, drie computers ..........................................................................................4
               ja, vier computers...........................................................................................5
               ja, vijf computers ............................................................................................6
               ja, zes computers...........................................................................................7
               ja, zeven computers of meer .......................................................................8

Selektie: Respondent gebruikt computer
Selektie: Respondent heeft en gebruikt computer thuis

B106: Hoe vaak maakt u daar gemiddeld gebruik van voor <LIST> ?

<V724A> werk
<V724B> studie
<V724C> club/vereniging/vrijwilligerswerk
<V724D> voor privédoeleinden

dagelijks..........................................................................................................1
              enkele dagen per week .................................................................................2
              1 keer per week...............................................................................................3
              1 keer per 2 weken .........................................................................................4
              1 keer maand of minder ................................................................................5
              nooit...................................................................................................................6

EINDE Selektie: Respondent heeft en gebruikt computer thuis

B107: Kunt u aangeven hoe vaak u thuis gebruik maakt van <LIST>?

<V725A> faxen
<V725B> internet (WWW
<V725C> e-mail
<V725D> nieuwsgroepen
<V725E> chatten/chatboxen
<V725F> downloaden van software
<V725G> telebankieren
<V725H> teleshoppen (aankopen via Internet)

 dagelijks.........................................................................................................1
               enkele dagen per week ................................................................................2
               1 keer per week..............................................................................................3
               1 keer per 2 weken ........................................................................................4
               1 keer per maand of minder ........................................................................5
               nooit..................................................................................................................6

Selektie: Respondent gebruikt computer op het werk

B108: Kunt u aangeven in welke mate u gebruik maakt van Internet op <LIST>?

<V726A> Het werk
<V726B> school
<V726C> in de bibliotheek
<V726D> ergens anders (buurthuis, internet-café)

dagelijks..........................................................................................................1
              enkele dagen per week ................................................................................2
              1 keer per week...............................................................................................3
              1 keer per 2 weken .........................................................................................4
              1 keer per maand of minder .........................................................................5
              nooit....................................................      .........................................................6



Basisvragenlijst TBO 2000 37

EINDE Selektie: Respondent gebruikt computer op het werk
EINDE Selektie: Respondent gebruikt computer
Selektie: RP is HKW met of zonder partner of partner HKW

BOODSCHAPPEN / TAAKVERDELING

B109: Bezoekt  u een <LIST> ? Zo ja, doet u dat dan meestal  in  uw eigen woonplaats, buiten uw
woonplaats,

of ongeveer  evenveel binnen als buiten uw woonplaats?

<V02209> Postkantoor
<V02210> Bank
<V02201> levensmiddelenbedrijven  (kruidenier,  bakker, slager, slijter, e.d.; geen supermarkt)
<V02202> grootwinkelbedrijf   levensmiddelen (supermarkt  e.d.)
<V02211> markt
<V02203> hypermarkt, zoals Miro en Maxis
<V02204> kledingzaak
<V02205> schoenenzaak
<V02206> doe-het-zelfzaak  (hout,  verf,  behang,  ijzerwaren  e.d.)
<V02207> woninginrichtinghuisraad   (meubelen, huishoudelijke artikelen,  verwarming, sanitair,

elektrische  artikelen)
<V02208> warenhuis
<V02212> tuincentrum

          komt daar nooit..............................................................................................1
              meestal in woonplaats ..................................................................................2
              meestal buiten woonplaats ..........................................................................3
              ongeveer evenveel binnen als buiten woonplaats ...................................4

Selektie: Respondent bezoekt <LIST> (ook) buiten woonplaats

<V410>
B110: Koopt u weleens via zogeheten 'postorderbedrijven'? Zo ja, gebeurt dat dan geregeld, af en toe of

zelden?

nee ...................................................................................................................1
              ja, geregeld ......................................................................................................2
              ja, af en toe.......................................................................................................3
              ja, zelden...........................................................................................................4
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B111: Hoe   gaat   u   doorgaans   naar   <LIST>?

<V412> Het dichtstbijzijnde  winkelcentrum
<V023> Het   dichtstbijzijnde stadscentrum

      per auto als bestuurder................................................................................1
              per auto als passagier...................................................................................2
              fiets ....................................................................................................................3
              bromfiets...........................................................................................................4
              lopend ...............................................................................................................5
              openbaar vervoer ............................................................................................6
              gaat nooit..........................................................................................................7

<V024>
B112: Wordt  in  dit huishouden gebruik gemaakt van leveranciers die   boodschappen   thuis   bezorgen,

zoals  groenteman,  melkman, SRV, kruidenier, thuisservice supermarkt e.d.?   Zo ja, gebeurt dat dan
geregeld, af en toe, of zelden?

nee ...................................................................................................................1
               ja, geregeld .....................................................................................................2
               ja, af en toe......................................................................................................3
               ja, zelden..........................................................................................................4

<V025>
B113: Wie doet hier in huis doorgaans de boodschappen?
 HET GAAT HIER OM DE DAGELIJKSE LEVENSBEHOEFTEN

 respondent zelf .............................................................................................1
               ander gezinslid ...............................................................................................2
               respondent ongeveer even vaak als ander gezinslid.3

Selektie: De boodschappen worden door ander gezinslid gedaan

<V026>
B114: Doet u zelf ook wel eens de boodschappen?
              HET GAAT HIER OM DE DAGELIJKSE LEVENSBEHOEFTEN

 ja ......................................................................................................................1
               nee....................................................................................................................2

EINDE Selektie: De boodschappen worden door ander gezinslid gedaan
Selektie: Respondent doet zelf boodschappen

<V027>
B115: Als  u  boodschappen doet, doet u deze dan aan de hand van een boodschappenlijstje?
 HET GAAT HIER OM DE DAGELIJKSE LEVENSBEHOEFTEN

 (bijna) altijd .....................................................................................................1
              zo nu en dan.....................................................................................................2
              zelden of nooit..................................................................................................3

Selektie: Respondent gebruikt boodschappenlijstje

<V028>
 B116: Maakt  u dit boodschappenlijstje meestal zelf, gezamenlijk  met  uw  partner  of  wordt  dit  meestal
door

een ander gezinslid gemaakt?

respondent maakt boodschappenlijstje meestal zelf............................1
              gezamenlijk met partner................................................................................2
              partner - echtgenoot - vrouw .........................................................................3
              kind, zoon, dochter..........................................................................................4
              ander huishoudlid...........................................................................................5
              sterk wisselend...............................................................................................6
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              door ander gezinslid.......................................................................................30
              weet niet............................................................................................................-3
EINDE Selektie: Respondent gebruikt boodschappenlijstje
EINDE Selektie: Respondent doet zelf boodschappen
EINDE Selektie: RP is HKW met of zonder partner of partner HKW

Nu  volgen  enige  vragen  over  de  leef- en werksituatie binnen uw  huishouden.

 <V100>
 B117: Wie  zorgt  er  hier  in  huis  meestal voor de financiële zaken,  zoals  het betalen van

rekeningen, belasting zaken enz.?

               persoon 1 ........................................................................................................1
               persoon 2 ........................................................................................................2
               persoon 3 ........................................................................................................3
               persoon 4 ........................................................................................................4
               persoon 5 ........................................................................................................5
               persoon 6 ........................................................................................................6
               persoon 7 ........................................................................................................7
               persoon 8 ........................................................................................................8
               persoon 9 ........................................................................................................9

 <V101>
 B118: Wie  doet  er  hier  in  huis meestal de karweitjes, zoals reparaties in huis, behangen, tuin e.d.?

               persoon 1 ........................................................................................................1
               persoon 2 ........................................................................................................2
               persoon 3 ........................................................................................................3
               persoon 4 ........................................................................................................4
               persoon 5 ........................................................................................................5
               persoon 6 ........................................................................................................6
               persoon 7 ........................................................................................................7
               persoon 8 ........................................................................................................8
               persoon 9 ........................................................................................................9

ARBEIDSSITUATIE RESPONDENT

<V103> Nu  volgen  enkele  vragen  over  uw  huidige  of vroegere werkzaamheden.

B119: Bent  u  weleens  werkzaam geweest sinds u uw opleiding of school heeft verlaten?

 HIERTOE OOK MEEREKENEN: MEEWERKEN IN GEZINSBEDRIJF, TERWIJL DAARVOOR GEEN
LOON IS OVEREENGEKOMEN

 nee, nooit werkzaam geweest....................................................................1
              wel werkkring gehad ......................................................................................2
              ja, thans werkzaam.........................................................................................3

Selektie: Respondent thans of ooit werkzaam

 B120: Hoe lang heeft u in totaal een werkkring gehad of hoe lang  werkt u reeds?

 <V727>            Aantal jaren
 <V728> Aantal maanden

<V104A>
B121: In welk soort bedrijf /was/bent/ u werkzaam?
              NOTEER HIER SOORT BEDRIJF

 <V104B>
B122: Wat /was/is/ uw functie?
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              NOTEER HIER DE FUNCTIE VAN RESPONDENT

 <V104C>
B123: En  hoeveel  mensen  werkten/werken/  daar onder uw leiding?

             NOTEER HET AANTAL PERSONEN

 <V105>
B124: In welk dienstverband /was/bent/ u werkzaam?

 zelfstandig, werkt voor eigen risico, freelance.........................................1
              werkt mee in gezinsbedrijf (geen loon overeengekomen.......................2
              in overheidsdienst ..........................................................................................3
              in loondienst ....................................................................................................4
              uitzend- of detacheringsbureau ...................................................................5
              ander verband..................................................................................................30
              weet niet............................................................................................................-3

EINDE Selektie: Respondent thans of ooit werkzaam

<V109>
B125: Bent u verplicht verzekerd in het ziekenfonds?

ja.......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

<V110>
B126: Rekapitulatie werkzaamheid respondent

Respondent is niet werkzaam ....................................................................1
             Respondent is werkzaam............................................................................2

Selektie: Respondent is werkzaam

 B127: Hoeveel   uur   werkt  u  gemiddeld  tijdens  een  normale  werkweek?
(incl.  eerste  en  andere  banen,  thuis-  en overwerk, exclusief reistijd)

<V111> NOTEER HIER DE UREN
<V111A> NOTEER HIER DE MINUTEN

Selektie:  Respondent  is in overheidsdienst/ loondienst/ uitzendbureau /anders

B127: Hoeveel  uur wordt u volgens uw arbeidscontract(en) geacht per  week  te werken?
(met inbegrip van eventuele ADV: dus bij een volledige baan 40 in plaats van 38 of 36 uur)?

<V111B> NOTEER HIER DE UREN
<V111C> NOTEER HIER DE MINUTEN

<V111D>
B127: NOTEER HIER INDIEN NIET VAN TOEPASSING

Kan niet zeggen, minmaxcontract/oproepwerk .......................................1
              Kan niet zeggen, contract geeft alleen functie aan...................................2

Selektie: Respondent weet uren volgens contract

B127: Hoeveel  uur wordt u volgens uw arbeidscontract(en) geacht per  week  te  werken? (Zonder eventuele
ADV: dus bij een volledige  baan  van  38  of 36 uur per week in plaats van 40)?

<V111E> NOTEER HIER DE UREN
<V111F> NOTEER HIER DE MINUTEN
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EINDE Selektie: Respondent weet uren volgens contract
EINDE   Selektie:   Respondent   is   in   overheidsdienst/  loondienst/ uitzendbureau/ anders

<V733>
B128: Werkt u ook wel eens 's avonds (na 19.00u en tot 24.00u)?

regelmatig.......................................................................................................1
              soms .................................................................................................................2
              neen...................................................................................................................3

<V734>
B129: Werkt u ook wel eens 's nachts (tussen 00.00u en 06.00u)?

regelmatig.......................................................................................................1
              soms .................................................................................................................2
              neen...................................................................................................................3

<V735>
B130: Werkt u ook wel eens 's zaterdags?

regelmatig.......................................................................................................1
              soms .................................................................................................................2
              neen...................................................................................................................3

<V736>
B131: Werkt u ook wel eens 's zondags?

regelmatig.......................................................................................................1
              soms .................................................................................................................2
              neen...................................................................................................................3

 Selektie: Werkt weleens buiten de normale werktijden

<V737>
B132: Welke  uitspraak  vindt  u  het meest toepasselijk voor uw  situatie?

A: In principe is mijn werk door de week overdag, maar ik  werk in de avonden, nachten
    en weekenden omdat mijn werk dat soms vereist of vanwege een tweede baan..................................1
B: In principe is mijn werk door de week overdag, maar ik verschuif mijn werk soms naar
    de avonden, nachten en weekenden om overdag door de week meer vrij te zijn....................................2
C: Ik werk in de avonden, nachten en weekenden vanwege avond-, nacht- en/of
     weekenddiensten, -ploegen of -roosters........................................................................................................3

EINDE Selektie: Werkt weleens buiten de normale werktijden
Selektie: Respondent heeft wisselende diensten

<V738>
B133: Welk   systeem  van  werktijden  vindt  u  het  meest  van toepassing op uw werkzaamheden?

In principe altijd op dezelfde tijden.............................................................1
              Tweeploegendienst........................................................................................2
              Drie-, vier- of vijfploegendienst.....................................................................3
              Roosters die gelden voor langer dan een maand ...................................4
              Roosters van maand tot maand ..................................................................5
              Roosters die minder dan een maand gelden...........................................6
              Geen vaste werktijden (bv. door oproepwerk ............................................7
              Geen van deze .................................................................................................8

EINDE Selektie: Respondent heeft wisselende diensten

 <V739>
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B134: Moet u in een hoog tempo werken?

ja, regelmatig .................................................................................................1
              ja, soms............................................................................................................2
              nee.....................................................................................................................3
              weet niet............................................................................................................-3

Selektie:  Respondent werkt mee in gezinsbedrijf/ is in overheidsdienst/ loondienst/uitzendbureau/ anders

<V740>
B135: Over hoeveel vakantie- en ADV-dagen of -uren (excl. zon- en   feestdagen)

kunt u jaarlijks beschikken in uw werkkring?

               ja, verlofdagen ................................................................................................1
               ja, verlofuren....................................................................................................2
               weet echt niet..................................................................................................-3

Selektie: Respondent beschikt over verlofdagen

 B135:
<V741A> Over  hoeveel  verlofdagen  voor vakantie kunt u jaarlijks  beschikken?

Aantal dagen

<V741B> Over   hoeveel  verlofdagen  voor  ADV  kunt  u  jaarlijks beschikken?

Aantal dagen

EINDE Selektie: Respondent beschikt over verlofdagen
Selektie: Respondent beschikt over verlofuren

B135:
<V741C> Over  hoeveel  verlofuren  voor  vakantie kunt u jaarlijks beschikken?

Aantal uren

<741D> Over   hoeveel   verlofuren  voor  ADV  kunt  u  jaarlijks beschikken?

Aantal uren

EINDE Selektie: Respondent beschikt over verlofuren
Selektie: Respondent beschikt over verlofdagen/uren

<V742A>
B136: Hoeveel vakantiedagen of  vakantieuren  heeft u  vorig  jaar  ingeruild  voor  geld,  voor

een PC-privé project of voor pensioen/verlofregelingen voor later?

Aantal

 <V742B>
 B137: Hoeveel ADV-dagen of ADV-uren heeft u vorig jaar  ingeruild  voor  geld,  voor een

PC-privé project of  voor pensioen/verlofregelingen voor later?

Aantal

<V743A>
B138: Hoeveel vakantiedagen of vakantieuren had u  begin  dit  jaar nog staan van het vorig jaar

of van jaren daarvoor?

Aantal

 <V743B>
 B139: Hoeveel  ADV-dagen of ADV-uren had u begin dit  jaar  nog  staan  van  het  vorig  jaar
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of van jaren daarvoor?

Aantal dagen

 EINDE Selektie: Respondent beschikt over verlofdagen/uren

B140: Heeft   u   het   afgelopen   jaar   gebruik  gemaakt  van <LIST>?

<V744A> ouderschapsverlof
<V744B> zwangerschapsverlof
<V744C> de mogelijkheid om korter of langer te gaan werken
<V744D> de mogelijkheid  om  vakantiedagen uit te laten betalen of op te sparen
<V744E> calamiteitenverlof
<V744F> mogelijkheid om (gedeeltelijk) thuis te werken
<V744G> zorgverlof
<V744H> studieverlof of sabbatical

 HET GAAT OVER DE AFGELOPEN 12 MAANDEN.

          ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2
              ken ik niet..........................................................................................................3

EINDE   Selektie:   Respondent   werkt   mee  in  gezinsbedrijf/  is  in overheidsdienst/
             loondienst/uitzendbureau/ anders

<V529>
B141: In welke mate kunt u begin- en eindtijden van uw werk zelf bepalen?                                              
              U kunt uw antwoord geven met behulp van deze kaart.

OVERHANDIG KAART 13

 geheel niet of zeer moeilijk..........................................................................1
binnen grenzen; ik moet dat wel vooraf melden......................................2

              binnen grenzen; ik hoef dat niet vooraf te melden....................................3
              ik kan zelf bepalen op welke tijden ik werk,

mits ik mijn werk verricht en mijn afspraken nakom ..............................4

 Selektie: Respondent kan begin-/eindtijden bepalen

B142: In  welke  mate speelt <LIST>

<V745A> de wens om aan het einde van de dag  mijn  werk  af  te  hebben  mee  in het bepalen
  hoe laat u eindigt met werken?

<V745B>  de wens om files te vermijden mee in het bepalen hoe laat u eindigt met werken?
<V745C>  het  feit  dat  kinderen voor een bepaalde  tijd  moeten worden opgehaald mee in het bepalen
                 hoe laat u eindigt met werken?
<V745D>  de mogelijkheid om nog boodschappen te  kunnen  doen mee in het bepalen hoe laat u

    eindigt met werken?
<V745E>  de wens om gezamenlijk 's avonds te eten mee in het bepalen hoe laat u eindigt met werken?
<V745F>  In  welke  mate spelen andere zaken mee in het bepalen hoe laat u eindigt met werken?

               zelden / nooit...................................................................................................1
               soms ................................................................................................................2
               regelmatig .......................................................................................................3
               vaak / altijd.......................................................................................................4

B143: Dan volgen nu enige uitspraken over werk en verlof

<V53001> Ik  kan  de volgorde van mijn werkactiviteiten zelf bepalen.
<V53002> Ik  kan tijdens mijn werk gemakkelijk even weg voor een korte boodschap.
<V53003> Ik kan mijn verlofdagen opnemen op de dagen dat ik wil.
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Kunt  u  aangeven  in  welke  mate  u vindt dat deze op uw  werksituatie van toepassing is?

              OVERHANDIG KAART 14

 helemaal eens...............................................................................................1
              mee eens .........................................................................................................2
              niet mee eens /oneens..................................................................................3
              niet mee eens..................................................................................................4
              helemaal niet mee eens ...............................................................................5
              weet niet / geen mening ................................................................................6

V117>
 B144: Kunt  u  mij  de plaats noemen waar u werkt, of werkt u nu eens in de ene plaats

en dan weer in de andere plaats?

         vaste arbeidsplaats ......................................................................................1
              wisselende arbeidsplaats ............................................................................2
              RP heeft kantoor/ bedrijf aan huis ...............................................................3

Selektie: Respondent heeft vaste arbeidsplaats

 B145: Weet u de postcode?
<V118> CIJFERS
<V118A> LETTERS

Selektie: Respondent weet postcode niet

<V118B> PLAATSNAAM

EINDE Selektie: Respondent weet postcode niet
EINDE Selektie: Respondent heeft vaste arbeidsplaats

Selektie: Respondent heeft vaste arbeidsplaats

B146:
<V422> Wat  is  ongeveer de totale af te leggen afstand tussen uw woning en uw werk?

 HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS

Aantal Kilometers

Selektie:  Afstand tussen woning en werk gelijk of meer dan 1 km of weet niet

B147: Welk(e)  vervoermiddel(en) gebruikt u normaal gesproken om op uw werk te komen?

<V422A> bestuurder van auto, motor
<V422B> passagier van auto, motor
<V422C> bromfiets
<V422D> fiets
<V422E> lopend
<V422F> openbaar vervoer

EINDE Selektie: Afstand tussen woning en werk gelijk of meer dan 1 km of weet niet
Selektie: Afstand tussen woning en werk gelijk of meer dan 1 km

B148: Hoeveel kilometer legt u aldus af om naar uw werk te komen als <LIST>?
 

HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS
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<V42301> bestuurder van auto, motor
<V42302> passagier van auto, motor
<V42303> met de bromfiets
<V42304> met de fiets
<V42305> lopen
<V42306> Openbaar vervoer

AANTAL KILOMETERS

EINDE Selektie: Afstand tussen woning en werk gelijk of meer dan 1 km
EINDE Selektie: Respondent heeft vaste arbeidsplaats
Selektie:  Respondent werkt mee in gezinsbedrijf/ is in overheidsdienst/ loondienst/ uitzendbureau/ anders

<V424>
 B149: Krijgt  u  van  uw  werkgever  een tegemoetkoming voor het woon-werkverkeer?                             
              Zo ja, wat voor tegemoetkoming?

            auto van de zaak............................................................................................1
              openbaar vervoerkaart ...................................................................................2
              financiële tegemoetkoming ..........................................................................3
              fiets/fietsvergoeding .......................................................................................4
              bedrijfsvervoer (busje) ...................................................................................5
              selecteer om antwoord te noteren...............................................................30
              krijgt geen tegemoetkoming.........................................................................31

EINDE   Selektie:   Respondent   werkt   mee  in  gezinsbedrijf/  is  in overheidsdienst/ loondienst/
uitzendbureau/ anders
EINDE Selektie: Respondent is werkzaam

OPLEIDING

 <V123>
 B150: Volgt u op het ogenblik dagonderwijs?

           ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

 Selektie: Respondent volgt op het ogenblik dagonderwijs

<V124>
 B151: Welke opleiding volgt u nu.
              U kunt het antwoord geven aan de hand van deze kaart.

 OVERHANDIG KAART 15

 LA.....................................................................................................................1
               LB......................................................................................................................2
               MA......................................................................................................................3
               MB .....................................................................................................................4
               HA......................................................................................................................5
               HB .....................................................................................................................6
               HW....................................................................................................................7

EINDE Selektie: Respondent volgt op het ogenblik dagonderwijs

 <V428>
 B152: Welke is de hoogste opleiding die u heeft voltooid?
              Geeft u uw antwoord maar met behulp van deze kaart.

              OVERHANDIG KAART 15
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LA......................................................................................................................1
              LB.......................................................................................................................2
              MA.......................................................................................................................3
              MB ......................................................................................................................4
              HA.......................................................................................................................5
              HB ......................................................................................................................6
              HW.....................................................................................................................7

<V429>
B153: Heeft  u daarna nog een opleiding gevolgd die u niet heeft afgemaakt?
              Zo ja, geeft u uw antwoord maar met behulp van deze kaart.

              OVERHANDIG WEDEROM KAART 15

LA......................................................................................................................1
              LB.......................................................................................................................2
              MA.......................................................................................................................3
              MB ......................................................................................................................4
              HA.......................................................................................................................5
              HB ......................................................................................................................6
              HW.....................................................................................................................7
              geen opleiding meer gevolgd.......................................................................8

Selektie: Respondent volgt op het ogenblik dagonderwijs

<V426>
 B154: Wat  is  ongeveer  de totale afstand die u aflegt om op uw school of het gebouw waar u

uw opleiding volgt te komen?

             HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS

              Aantal kilometers

Selektie:  Afstand  tussen  woning  en school gelijk of meer dan 1 km of weet niet

 B155: Welk(e)  vervoermiddel(en) gebruikt u normaal gesproken om op uw school te komen?

<V426A> bestuurder van auto, motor
<V426B> passagier van auto, motor
<V426C> bromfiets
<V426D> fiets
<V426E> lopend
<V426F> openbaar vervoer

EINDE  Selektie: Afstand tussen woning en school gelijk of meer dan 1 km of weet niet
Selektie: Afstand tussen woning en school gelijk of meer dan 1 km

B156: Hoeveel  kilometer  legt  u  aldus af om naar uw school te  komen als <LIST>?

             HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS

<V42701> bestuurder van auto, motor
<V42702> passagier van auto, motor
<V42703> met de bromfiets
<V42704> met de fiets
<V42705> lopen
<V42706> Openbaar vervoer

AANTAL KILOMETERS

 <V130>
 B157: Heeft  u naast het dagonderwijs in de afgelopen 12 maanden  nog cursussen of opleidingen gevolgd?
              Ook  eventueel  cursussen  die  u  op het ogenblik volgt of waaraan  u  wel  begonnen  bent  maar  die
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u niet heeft afgemaakt, kunt u meerekenen.

         ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

Selektie: Respondent heeft nog cursussen/opleidingen gevolgd

<V430>
B158: Waren   hier   cursussen   bij   die   gericht   zijn   op beroepsuitoefening?

       ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

EINDE Selektie: Respondent heeft nog cursussen/opleidingen gevolgd
EINDE Selektie: Respondent volgt op het ogenblik dagonderwijs

<V746>
B159: Heeft  u  plannen  om  in de nabije toekomst één of andere cursus  of  opleiding  te  gaan  volgen

(eventueel  na de opleiding waar u nu mee bezig bent)?

             ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2
              weet niet............................................................................................................3

Selektie: Respondent heeft plannen om cursus/opleiding te gaan volgen

 B160: Bent u van plan om <LIST> te gaan volgen?

<V746A> Algemene opleidingen MAVO
<V746B> Algemene opleidingen HAVO
<V746C> Algemene opleidingen VWO
<V746D> Algemene opleidingen WO / universiteit
<V746E> Beroeps- of vakopleidingen VBO
<V746F> Beroeps- of vakopleidingen MBO
<V746G> Beroeps- of vakopleidingen HBO
<V746H> Beroeps- of vakopleidingen anders
<V746I> Andere cursussen of opleidingen hobbycursus
<V746J> Andere cursussen of opleidingen talencursus
<V746K> Andere cursussen of opleidingen creativiteits cursus
<V746L> Andere cursussen of opleidingen vormingscursus
<V746M> Andere cursussen of opleidingen anders

 LEES OPLEIDINGEN VOOR.

ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

EINDE  Selektie:  Respondent  heeft  plannen om cursus/opleiding te gaan volgen

INFORMATIE OVER PARTNER / OUDERS RESPONDENT

 <V139>
 B161: Heeft respondent een partner?

          ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

Selektie: Respondent is hkw met partner

 <V147>
B162: Werkt uw partner ook buitenshuis?
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               ja........................................................................................................................1
               nee....................................................................................................................2

Selektie: Partner werkt ook

 <V148A>
B163: In welk soort bedrijf is uw partner werkzaam?
              NOTEER HIER SOORT BEDRIJF

 <V148B>
B164: Wat is de functie van uw partner?
              NOTEER HIER DE FUNCTIE VAN RESPONDENT

<V148C>
B165: En  hoeveel  mensen  werken daar onder leiding van uw partner?
             NOTEER HET AANTAL PERSONEN

B166: Hoeveel   uur   werkt  uw partner per week?

<V149> NOTEER HIER DE UREN
<V149A> NOTEER HIER DE MINUTEN

<V150>
B167: Heeft uw partner weleens te maken met de volgende diensten tijdens de eigen baan?

               nachtdienst......................................................................................................1
               weekenddienst...............................................................................................2
               beide.................................................................................................................3
               geen van beide...............................................................................................4

<V751>
B168: In welke mate kan uw partner begin- en eindtijden van uw werk zelf bepalen?
              U kunt uw antwoord geven met behulp van deze kaart.

OVERHANDIG KAART 13

 geheel niet of zeer moeilijk..........................................................................1
binnen grenzen; ik moet dat wel vooraf melden......................................2

              binnen grenzen; ik hoef dat niet vooraf te melden....................................3
              ik kan zelf bepalen op welke tijden ik werk,

mits ik mijn werk verricht en mijn afspraken nakom ..............................4

<V752>
B170: Kunt  u  mij  de  plaats  noemen waar uw partner werkt, of  werkt  uw  partner nu eens in de ene plaats

en dan weer in de andere plaats?

              vaste arbeidsplaats ........................................................................................1
              wisselende arbeidsplaats ............................................................................2
              partner heeft kantoor/ bedrijf aan huis ........................................................3

Selektie: Partner heeft een vaste arbeidsplaats

B171: Weet u de postcode?
<V753A> CIJFERS
<V753B> LETTERS

Selektie: Respondent weet postcode niet

<V753C> PLAATSNAAM

EINDE Selektie: Respondent weet postcodecijfers werk partner
EINDE Selektie: Respondent weet postcode werk partner niet
EINDE Selektie: Partner heeft een vaste arbeidsplaats
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Selektie: Partner heeft een vaste arbeidsplaats

<V432>
B172: Wat  is  ongeveer de totale af te leggen afstand tussen uw  woning en het werk van uw partner?     

             HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS

            Aantal kilometers

EINDE Selektie: Partner heeft een vaste arbeidsplaats

<V434>
B173: Heeft uw partner een rijbewijs voor personenauto's?

ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

<V435>
 B174: Krijgt    uw   partner van zijn/haar werkgever een tegemoetkoming voor het woonwerkverkeer?
     Zo ja, wat voor tegemoetkoming?

 auto van de zaak...........................................................................................1
               openbaar vervoerkaart ..................................................................................2
               financiële tegemoetkoming .........................................................................3
               Selekteer om antwoord te noteren .............................................................30
               krijgt geen tegemoetkoming........................................................................31

EINDE Selektie: Partner werkt ook
EINDE Selektie: Respondent is hkw met partner
Selektie: Respondent is anders

ALS U BIJ DE VOLGENDE VRAAG KOMT, ZAL UW RESPONDENT DOORGAANS EEN KIND ZIJN.
DE   VRAGEN   DIE   U   NU   GAAT  STELLEN  GAAN  OVER  DE HOOFDKOSTWINNER.

<V153>
B175:     Heeft de hoofdkostwinner een partner?

           ALS  RESPONDENT  KIND  IS  MAG  ÉÉN  VAN  DE OUDERS HELPEN!!

ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

Selektie: Hoofdkostwinner heeft partner

<V436>
B176: Wat  is  de  hoogstgenoten opleiding van de partner van de  hoofdkostwinner?
              Geeft u uw antwoord maar volgens de kaart.

              OVERHANDIG KAART 15

               LA......................................................................................................................1
               LB......................................................................................................................2
               MA......................................................................................................................3
               MB .....................................................................................................................4
               HA......................................................................................................................5
               HB .....................................................................................................................6
               HW....................................................................................................................7
               geen opleiding meer gevolgd......................................................................8

<V154>
B177: Werkt de partner van de hoofdkostwinner ook buitenshuis?
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ja .......................................................................................................................1
              nee.....................................................................................................................2

Selektie: Partner van hoodkostwinner werkt

B178: Hoeveel   uur   werkt  uw partner per week?

<V156> NOTEER HIER DE UREN
<V156A> NOTEER HIER DE MINUTEN

EINDE Selektie: Partner van hoodkostwinner werkt
EINDE Selektie: Hoofdkostwinner heeft partner

Selektie: Respondent is anders
Selektie: RP is partner hoofdkostwinner of anders

<V160>
B179: Dan  stel  ik nu enkele vragen over de hoofdkostwinner van dit huishouden.
              Is  de  hoofdkostwinner  werkzaam in bedrijf of beroep, of heeft hij/zij een andere positie?

             MAAK ZONODIG DUIDELIJK WIE DEZE PERSOON IS;
             ZIE HIERVOOR OOK HET GEZINSSCHEMA

  thans werkzaam (incl. verlof, verlet, ziekte)...............................................1
              gepensioneerd................................................................................................2
              werkzoekend / werkloos ................................................................................3
              arbeidsongeschikt ..........................................................................................4
              huisvrouw zonder betaalde werkzaamheden............................................5
              scholier/student...............................................................................................6
              anders ...............................................................................................................30

Selektie: HKW is werkloos/arbeidsongeschikt/huisvrouw

<V438>
B180: Is  de  hoofdkostwinner  weleens  werkzaam  geweest  sinds hij/zij zijn of haar opleiding

of school heeft verlaten?

              niet werkzaam geweest.................................................................................1
              wel werkkring gehad ......................................................................................2

EINDE Selektie: HKW is werkloos/arbeidsongeschikt/huisvrouw
Selektie: HKW is werkzaam/pensioen/anders of werkkring gehad

<V161A>
B181: In welk soort bedrijf is uw partner werkzaam?
              NOTEER HIER SOORT BEDRIJF

<V161B>
B182: Wat is de functie van uw partner?
              NOTEER HIER DE FUNCTIE VAN RESPONDENT

<V161C>
B183: En  hoeveel  mensen  werken daar onder leiding van uw partner?                            
             NOTEER HET AANTAL PERSONEN

EINDE Selektie: HKW is werkzaam/pensioen/anders of werkkring gehad

<V164>
B184: Is   de   hoofdkostwinner   verplicht   verzekerd  in  het ziekenfonds?

          ja .......................................................................................................................1
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              nee.....................................................................................................................2

Selektie: HKW is niet gepensioneerd en wel werkkring (gehad)

B186:
<V757A> Hoeveel uur per week werkt de hoofdkostwinner

  (incl.  eerste  en  andere banen, incl. thuisen overwerk)?

                NOTEER HIER DE UREN

<V757B> NOTEER HIER DE MINUTEN

<V168>
B187: Heeft  de hoofdkostwinner weleens te maken met de volgende diensten bij zijn/haar eigen baan?

               nachtdienst......................................................................................................1
               weekenddienst...............................................................................................2
               beide.................................................................................................................3
               geen van beide...............................................................................................4

 <V758>
 B188: In  welke mate kan de hoofdkostwinner begin- en eindtijden van het werk zelf bepalen?
              U kunt uw antwoord geven met behulp van deze kaart.

              INT.: OVERHANDIG KAART 13

               geheel niet of zeer moeilijk ..........................................................................1
               binnen grenzen; moet dat wel vooraf melden ..........................................2
               binnen grenzen; hoeft dat niet vooraf te melden......................................3
               kan zelf bepalen op welke tijden hij/zij werkt,

 mits werk verricht en afspraken nakomt..................................................4

 <V170>
 B189: Kunt u mij de plaats noemen waar de hoofdkostwinner werkt, of  werkt  hij/zij nu eens in de ene plaats

en dan weer in de andere plaats?

               vaste arbeidsplaats .......................................................................................1
               wisselende arbeidsplaats ...........................................................................2
               partner heeft kantoor/ bedrijf aan huis .......................................................3

 Selektie: Hoofdkostwinner heeft vaste arbeidsplaats

B190: Weet u de postcode?
<V171A> CIJFERS
<V171B> LETTERS

Selektie: Respondent weet postcode niet

<V171C> PLAATSNAAM

EINDE Selektie: Respondent weet postcode werk HWK niet
EINDE Selektie: Hoofdkostwinner heeft vaste arbeidsplaats

<V441>
B191: Heeft de hoofdkostwinner een rijbewijs voor personenauto's?

               ja........................................................................................................................1
               nee....................................................................................................................2

Selektie: Hoofdkostwinner heeft vaste arbeidsplaats
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 <V442>
 B192: Wat is ongeveer de totale af te leggen afstand tussen deze woning en het werk

van de hoofdkostwinner?

              HET GAAT ALLEEN OM DE HEENREIS

Aantal kilometers

EINDE Selektie: Hoofdkostwinner heeft vaste arbeidsplaats

<V444>
B193: Krijgt  de  hoofdkostwinner  van  zijn/haar  werkgever een  tegemoetkoming voor het woon-
werkverkeer?
              Zo ja, wat voor tegemoetkoming?

               auto van de zaak.............................................................................................1
               openbaar vervoerkaart ..................................................................................2
               financiële tegemoetkoming .........................................................................3
               fiets/fietsvergoeding ......................................................................................4
               bedrijfsvervoer (busje) ..................................................................................5
               selecteer om antwoord te noteren..............................................................30
               krijgt geen tegemoetkoming........................................................................31

 EINDE Selektie: HKW is niet gepensioneerd en wel werkkring (gehad)

<V173>
B194: Wat is de hoogstgenoten opleiding van de hoofdkostwinner?

              OVERHANDIG KAART 15

              LA.......................................................................................................................1
              LB.......................................................................................................................2
              MA.......................................................................................................................3
              MB ......................................................................................................................4
              HA.......................................................................................................................5
              HB ......................................................................................................................6
              HW.....................................................................................................................7
              geen opleiding gevolgd .................................................................................8

EINDE Selektie: RP is partner hoofdkostwinner of anders
Selektie: Respondent is partner van hoofkostwinner

<V760A>
B195: Wat  is/was de hoogstgenoten opleiding van de vader van uw partner?                                              

             OVERHANDIG KAART 15

               LA......................................................................................................................1
               LB......................................................................................................................2
               MA......................................................................................................................3
               MB .....................................................................................................................4
               HA......................................................................................................................5
               HB .....................................................................................................................6
               HW....................................................................................................................7
               geen opleiding gevolgd ................................................................................8

<V760B>
B196: Wat is/was de hoogstgenoten opleiding van de moeder van uw  partner?

 OVERHANDIG KAART 15

               LA......................................................................................................................1
               LB......................................................................................................................2
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               MA......................................................................................................................3
               MB .....................................................................................................................4
               HA......................................................................................................................5
               HB .....................................................................................................................6
               HW....................................................................................................................7
               geen opleiding gevolgd ................................................................................8

EINDE Selektie: Respondent is partner van hoofkostwinner

<V761A>
B197: Wat is/was de hoogstgenoten opleiding van uw vader?

              OVERHANDIG KAART 15

 LA.....................................................................................................................1
               LB......................................................................................................................2
               MA......................................................................................................................3
               MB .....................................................................................................................4
               HA......................................................................................................................5
               HB .....................................................................................................................6
               HW....................................................................................................................7
               geen opleiding gevolgd ................................................................................8

 <V761B>
 B198: Wat is/was de hoogstgenoten opleiding van uw moeder?

             OVERHANDIG KAART 15
               LA......................................................................................................................1
               LB......................................................................................................................2
               MA......................................................................................................................3
               MB .....................................................................................................................4
               HA......................................................................................................................5
               HB .....................................................................................................................6
               HW....................................................................................................................7
               geen opleiding gevolgd ................................................................................8

RELIGIE

 <V176>
 B199: Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap, godsdienst of

levensbeschouwelijke groepering?

 ja ......................................................................................................................1
               nee....................................................................................................................2

Selektie: Respondent is godsdienstig

<V177>
B200: In welke mate voelt u zich betrokken bij het kerkelijke of godsdienstige leven?

               sterk..................................................................................................................1
               tamelijk.............................................................................................................2
               niet zo erg ........................................................................................................3
               (vrijwel) niet .....................................................................................................4

 <V178>
B201: Tot  welk  kerkgenootschap of welke godsdienstige gezindte  behoort u volgens u zelf?

               Rooms-katholiek............................................................................................1
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               Nederlands Hervormd..................................................................................2
               Gereformeerd (synodaal ..............................................................................3
               anders gereformeerd....................................................................................4
               Islamitisch.......................................................................................................5
               Hindoestaans .................................................................................................6
               anders ..............................................................................................................30
               weet niet...........................................................................................................-3

 <V179>
 B202: Gaat  u  wel  eens  naar  de  kerk, de moskee of een ander gebedshuis?
              Zo ja, hoe vaak gaat u dan gemiddeld?

               nooit..................................................................................................................1
               2 keer per week of vaker...............................................................................2
               1 keer per week..............................................................................................3
               1 keer per 2 à 3 weken...................................................................................4
               1 keer per maand...........................................................................................5
               1 keer per 2 à 3 maanden.............................................................................6
               1 keer per 4 à 6 maanden.............................................................................7
               1 keer per 7 à 12 maanden...........................................................................8
               minder dan 1 maal per jaar .........................................................................9

EINDE Selektie: Respondent is godsdienstig

TYPE WONING

 <V180>
B203: NOTEER TYPE WONING ZONDER TE VRAGEN

vrijstaande woning/bungalow.....................................................................1
              boerderij/tuinderswoning/andere woning annex bedrijf..........................2
              twee onder één kap........................................................................................3
              woning in een rij ..............................................................................................4
              flat: 2, 3 of 4 woonlagen.................................................................................5
              flat: 5 of meer woonlagen..............................................................................6
              specifieke woning voor bejaarden/alleenstaanden.................................7
              specifieke flat voor bejaarden/alleenstaanden.........................................8
              hoekwoning......................................................................................................9
              etage..................................................................................................................10
              appartement.....................................................................................................11
              geschakelde woning......................................................................................12
              kamer (studentenwoning) .............................................................................13
              andere woning.................................................................................................30

<V445>
B203: Hoeveel kamers zijn er totaal in deze woning?
              De keuken, badkamer, open zolder, hal en gang dient u niet mee te tellen;

zolderkamer(s) moet u wel meetellen.

              Aantal kamers
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24.00-00.15 9 011/016 06.00-06.15 9 155/160

00.15-00.30 9 017/022 06.15-06.30 9 161/166

00.30-00.45 9 023/028 06.30-06.45 9 167/172

00.45-01.00 9 029/034 06.45-07.00 9 173/178

01.00-01.15 9 035/040 07.00-07.15 9 179/184

01.15-01.30 9 041/046 07.15-07.30 9 185/190

01.30-01.45 9 047/052 07.30-07.45 9 191/196

01.45-02.00 9 053/058 07.45-08.00 9 197/202

02.00-02.15 9 059/064 08.00-08.15 9 203/208

02.15-02.30 9 065/070 08.15-08.30 9 209/214

02.30-02.45 9 071/076 08.30-08.45 9 215/220

02.45-03.00 9 077/082 08.45-09.00 9 221/226

03.00-03.15 9 083/088 09.00-09.15 9 227/232

03.15-03.30 9 089/094 09.15-09.30 9 233/238

03.30-03.45 9 095/100 09.30-09.45 9 239/244

03.45-04.00 9 101/106 09.45-10.00 9 245/250

04.00-04.15 9 107/112 10.00-10.15 9 251/256

04.15-04.30 9 113/118 10.15-10.30 9 257/262

04.30-04.45 9 119/124 10.30-10.45 9 263/268

04.45-05.00 9 125/130 10.45-11.00 9 269/274

05.00-05.15 9 131/136 11.00-11.15 9 275/280

05.15-05.30 9 137/142 11.15-11.30 9 281/286

05.30-05.45 9 143/148 11.30-11.45 9 287/292

05.45-06.00 9 149/154 11.45-12.00 9 293/298

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
N.B: - HOOFDtijdsbesteding altijd invullen 
 
 - HOOFDtijdsbesteding is uw voornaamste activiteit gedurende het grootste deel van een kwartier 
 
 - Neventijdsbestedingen alleen invullen als deze van toepassing zijn 
 
 - Neventijdsbesteding vindt altijd gelijktijdig plaats met een HOOFDactiviteit 
 
 - van de eventuele NEVENtijdsbestedingen is het eerste cijfer (‘9’) al voorgedrukt; alleen de NEVENtijdsbestedingen 
   met de nummers 909 tot en met 990 behoeven te worden genoteerd 
 - nummers die met een ‘9’ beginnen, kunnen ook HOOFDtijdsbestedingen zijn 
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12.00-12.15 9 299/304 18.00-18.15 9 443/448

12.15-12.30 9 305/310 18.15-18.30 9 449/454

12.30-12.45 9 311/316 18.30-18.45 9 455/460

12.45-1300 9 317/322 18.45-19.00 9 461/466

13.00-13.15 9 323/328 19.00-19.15 9 467/472

13.15-13.30 9 329/334 19.15-19.30 9 473/478

13.30-13.45 9 335/340 19.30-19.45 9 479/484

13.45-14.00 9 341/346 19.45-20.00 9 485/490

14.00-14.15 9 347/352 20.00-20.15 9 491/496

14.15-14.30 9 353/358 20.15-20.30 9 497/502

14.30-14.45 9 359/364 20.30-20.45 9 503/508

14.45-15.00 9 365/370 20.45-21.00 9 509/514

15.00-15.15 9 371/376 21.00-21.15 9 515/520

15.15-15.30 9 377/382 21.15-21.30 9 521/526

15.30-15.45 9 383/388 21.30-21.45 9 527/532

15.45-16.00 9 389/394 21.45-22.00 9 533/538

16.00-16.15 9 395/400 22.00-22.15 9 539/544

16.15-16.30 9 401/406 22.15-22.30 9 545/550

16.30-16.45 9 407/412 22.30-22.45 9 551/556

16.45-17.00 9 413/418 22.45-23.00 9 557/562

17.00-17.15 9 419/424 23.00-23.15 9 563/568

17.15-17.30 9 425/430 23.15-23.30 9 569/574

17.30-17.45 9 431/436 23.30-23.45 9 575/580

17.45-18.00 9 437/442 23.45-24.00 9 581/586

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
 

Bent u vandaag ziek geweest? 

Zo ja, bent u daarvoor thuis gebleven? 

Zo ja, bent u daarom in bed gebleven? 

1 ❏   nee, niet ziek geweest 

2 ❏   ziek geweest, niet thuis gebleven 

3 ❏   ziek thuis geweest, niet in bed 

4 ❏   ziek thuis en in bed 

 

587 

In welke mate voelde u zich vandaag opgejaagd? 

(gestressed) 

1 ❏    nee, in het geheel niet opgejaagd 

 

2 ❏   ja, wel wat opgejaagd 

3 ❏   ja, tamelijk opgejaagd 

 

588 

(DEZE VRAAG ALLEEN VOOR WERKENDEN) 

Welk soort dag was het voor u vandaag 

1 ❏   werkdag (ook parttime) 

2 ❏   normale vrije dag (bijv. weekend) 

3 ❏   halve vrije dag opgenomen 

4 ❏   hele vrije dag opgenomen 

589 
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NEVEN 
tijds-  
beste- 
ding  

24.00-00.15 9 011/016 06.00-06.15 9 155/160

00.15-00.30 9 017/022 06.15-06.30 9 161/166

00.30-00.45 9 023/028 06.30-06.45 9 167/172

00.45-01.00 9 029/034 06.45-07.00 9 173/178

01.00-01.15 9 035/040 07.00-07.15 9 179/184

01.15-01.30 9 041/046 07.15-07.30 9 185/190

01.30-01.45 9 047/052 07.30-07.45 9 191/196

01.45-02.00 9 053/058 07.45-08.00 9 197/202

02.00-02.15 9 059/064 08.00-08.15 9 203/208

02.15-02.30 9 065/070 08.15-08.30 9 209/214

02.30-02.45 9 071/076 08.30-08.45 9 215/220

02.45-03.00 9 077/082 08.45-09.00 9 221/226

03.00-03.15 9 083/088 09.00-09.15 9 227/232

03.15-03.30 9 089/094 09.15-09.30 9 233/238

03.30-03.45 9 095/100 09.30-09.45 9 239/244

03.45-04.00 9 101/106 09.45-10.00 9 245/250

04.00-04.15 9 107/112 10.00-10.15 9 251/256

04.15-04.30 9 113/118 10.15-10.30 9 257/262

04.30-04.45 9 119/124 10.30-10.45 9 263/268

04.45-05.00 9 125/130 10.45-11.00 9 269/274

05.00-05.15 9 131/136 11.00-11.15 9 275/280

05.15-05.30 9 137/142 11.15-11.30 9 281/286

05.30-05.45 9 143/148 11.30-11.45 9 287/292

05.45-06.00 9 149/154 11.45-12.00 9 293/298

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
N.B: - HOOFDtijdsbesteding altijd invullen 
 
 - HOOFDtijdsbesteding is uw voornaamste activiteit gedurende het grootste deel van een kwartier 
 
 - Neventijdsbestedingen alleen invullen als deze van toepassing zijn 
 
 - Neventijdsbesteding vindt altijd gelijktijdig plaats met een HOOFDactiviteit 
 
 - van de eventuele NEVENtijdsbestedingen is het eerste cijfer (‘9’) al voorgedrukt; alleen de NEVENtijdsbestedingen 
   met de nummers 909 tot en met 990 behoeven te worden genoteerd 
 - nummers die met een ‘9’ beginnen, kunnen ook HOOFDtijdsbestedingen zijn 
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tijds-  
beste- 
ding  

12.00-12.15 9 299/304 18.00-18.15 9 443/448

12.15-12.30 9 305/310 18.15-18.30 9 449/454

12.30-12.45 9 311/316 18.30-18.45 9 455/460

12.45-1300 9 317/322 18.45-19.00 9 461/466

13.00-13.15 9 323/328 19.00-19.15 9 467/472

13.15-13.30 9 329/334 19.15-19.30 9 473/478

13.30-13.45 9 335/340 19.30-19.45 9 479/484

13.45-14.00 9 341/346 19.45-20.00 9 485/490

14.00-14.15 9 347/352 20.00-20.15 9 491/496

14.15-14.30 9 353/358 20.15-20.30 9 497/502

14.30-14.45 9 359/364 20.30-20.45 9 503/508

14.45-15.00 9 365/370 20.45-21.00 9 509/514

15.00-15.15 9 371/376 21.00-21.15 9 515/520

15.15-15.30 9 377/382 21.15-21.30 9 521/526

15.30-15.45 9 383/388 21.30-21.45 9 527/532

15.45-16.00 9 389/394 21.45-22.00 9 533/538

16.00-16.15 9 395/400 22.00-22.15 9 539/544

16.15-16.30 9 401/406 22.15-22.30 9 545/550

16.30-16.45 9 407/412 22.30-22.45 9 551/556

16.45-17.00 9 413/418 22.45-23.00 9 557/562

17.00-17.15 9 419/424 23.00-23.15 9 563/568

17.15-17.30 9 425/430 23.15-23.30 9 569/574

17.30-17.45 9 431/436 23.30-23.45 9 575/580

17.45-18.00 9 437/442 23.45-24.00 9 581/586

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
 

Bent u vandaag ziek geweest? 

Zo ja, bent u daarvoor thuis gebleven? 

Zo ja, bent u daarom in bed gebleven? 

1 ❏   nee, niet ziek geweest 

2 ❏   ziek geweest, niet thuis gebleven 

3 ❏   ziek thuis geweest, niet in bed 

4 ❏   ziek thuis en in bed 

 

587 

In welke mate voelde u zich vandaag opgejaagd? 

(gestressed) 

1 ❏    nee, in het geheel niet opgejaagd 

 

2 ❏   ja, wel wat opgejaagd 

3 ❏   ja, tamelijk opgejaagd 
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(DEZE VRAAG ALLEEN VOOR WERKENDEN) 

Welk soort dag was het voor u vandaag 

1 ❏   werkdag (ook parttime) 

2 ❏   normale vrije dag (bijv. weekend) 

3 ❏   halve vrije dag opgenomen 

4 ❏   hele vrije dag opgenomen 
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tijds-  
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NEVEN 
tijds-  
beste- 
ding  

24.00-00.15 9 011/016 06.00-06.15 9 155/160

00.15-00.30 9 017/022 06.15-06.30 9 161/166

00.30-00.45 9 023/028 06.30-06.45 9 167/172

00.45-01.00 9 029/034 06.45-07.00 9 173/178

01.00-01.15 9 035/040 07.00-07.15 9 179/184

01.15-01.30 9 041/046 07.15-07.30 9 185/190

01.30-01.45 9 047/052 07.30-07.45 9 191/196

01.45-02.00 9 053/058 07.45-08.00 9 197/202

02.00-02.15 9 059/064 08.00-08.15 9 203/208

02.15-02.30 9 065/070 08.15-08.30 9 209/214

02.30-02.45 9 071/076 08.30-08.45 9 215/220

02.45-03.00 9 077/082 08.45-09.00 9 221/226

03.00-03.15 9 083/088 09.00-09.15 9 227/232

03.15-03.30 9 089/094 09.15-09.30 9 233/238

03.30-03.45 9 095/100 09.30-09.45 9 239/244

03.45-04.00 9 101/106 09.45-10.00 9 245/250

04.00-04.15 9 107/112 10.00-10.15 9 251/256

04.15-04.30 9 113/118 10.15-10.30 9 257/262

04.30-04.45 9 119/124 10.30-10.45 9 263/268

04.45-05.00 9 125/130 10.45-11.00 9 269/274

05.00-05.15 9 131/136 11.00-11.15 9 275/280

05.15-05.30 9 137/142 11.15-11.30 9 281/286

05.30-05.45 9 143/148 11.30-11.45 9 287/292

05.45-06.00 9 149/154 11.45-12.00 9 293/298

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
N.B: - HOOFDtijdsbesteding altijd invullen 
 
 - HOOFDtijdsbesteding is uw voornaamste activiteit gedurende het grootste deel van een kwartier 
 
 - Neventijdsbestedingen alleen invullen als deze van toepassing zijn 
 
 - Neventijdsbesteding vindt altijd gelijktijdig plaats met een HOOFDactiviteit 
 
 - van de eventuele NEVENtijdsbestedingen is het eerste cijfer (‘9’) al voorgedrukt; alleen de NEVENtijdsbestedingen 
   met de nummers 909 tot en met 990 behoeven te worden genoteerd 
 - nummers die met een ‘9’ beginnen, kunnen ook HOOFDtijdsbestedingen zijn 
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tijds-  
beste- 
ding  

12.00-12.15 9 299/304 18.00-18.15 9 443/448

12.15-12.30 9 305/310 18.15-18.30 9 449/454

12.30-12.45 9 311/316 18.30-18.45 9 455/460

12.45-1300 9 317/322 18.45-19.00 9 461/466

13.00-13.15 9 323/328 19.00-19.15 9 467/472

13.15-13.30 9 329/334 19.15-19.30 9 473/478

13.30-13.45 9 335/340 19.30-19.45 9 479/484

13.45-14.00 9 341/346 19.45-20.00 9 485/490

14.00-14.15 9 347/352 20.00-20.15 9 491/496

14.15-14.30 9 353/358 20.15-20.30 9 497/502

14.30-14.45 9 359/364 20.30-20.45 9 503/508

14.45-15.00 9 365/370 20.45-21.00 9 509/514

15.00-15.15 9 371/376 21.00-21.15 9 515/520

15.15-15.30 9 377/382 21.15-21.30 9 521/526

15.30-15.45 9 383/388 21.30-21.45 9 527/532

15.45-16.00 9 389/394 21.45-22.00 9 533/538

16.00-16.15 9 395/400 22.00-22.15 9 539/544

16.15-16.30 9 401/406 22.15-22.30 9 545/550

16.30-16.45 9 407/412 22.30-22.45 9 551/556

16.45-17.00 9 413/418 22.45-23.00 9 557/562

17.00-17.15 9 419/424 23.00-23.15 9 563/568

17.15-17.30 9 425/430 23.15-23.30 9 569/574

17.30-17.45 9 431/436 23.30-23.45 9 575/580

17.45-18.00 9 437/442 23.45-24.00 9 581/586

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
 

Bent u vandaag ziek geweest? 

Zo ja, bent u daarvoor thuis gebleven? 

Zo ja, bent u daarom in bed gebleven? 

1 ❏   nee, niet ziek geweest 

2 ❏   ziek geweest, niet thuis gebleven 

3 ❏   ziek thuis geweest, niet in bed 

4 ❏   ziek thuis en in bed 

 

587 

In welke mate voelde u zich vandaag opgejaagd? 

(gestressed) 

1 ❏    nee, in het geheel niet opgejaagd 

 

2 ❏   ja, wel wat opgejaagd 

3 ❏   ja, tamelijk opgejaagd 

 

588 

(DEZE VRAAG ALLEEN VOOR WERKENDEN) 

Welk soort dag was het voor u vandaag 

1 ❏   werkdag (ook parttime) 

2 ❏   normale vrije dag (bijv. weekend) 

3 ❏   halve vrije dag opgenomen 

4 ❏   hele vrije dag opgenomen 
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NEVEN 
tijds-  
beste- 
ding  

24.00-00.15 9 011/016 06.00-06.15 9 155/160

00.15-00.30 9 017/022 06.15-06.30 9 161/166

00.30-00.45 9 023/028 06.30-06.45 9 167/172

00.45-01.00 9 029/034 06.45-07.00 9 173/178

01.00-01.15 9 035/040 07.00-07.15 9 179/184

01.15-01.30 9 041/046 07.15-07.30 9 185/190

01.30-01.45 9 047/052 07.30-07.45 9 191/196

01.45-02.00 9 053/058 07.45-08.00 9 197/202

02.00-02.15 9 059/064 08.00-08.15 9 203/208

02.15-02.30 9 065/070 08.15-08.30 9 209/214

02.30-02.45 9 071/076 08.30-08.45 9 215/220

02.45-03.00 9 077/082 08.45-09.00 9 221/226

03.00-03.15 9 083/088 09.00-09.15 9 227/232

03.15-03.30 9 089/094 09.15-09.30 9 233/238

03.30-03.45 9 095/100 09.30-09.45 9 239/244

03.45-04.00 9 101/106 09.45-10.00 9 245/250

04.00-04.15 9 107/112 10.00-10.15 9 251/256

04.15-04.30 9 113/118 10.15-10.30 9 257/262

04.30-04.45 9 119/124 10.30-10.45 9 263/268

04.45-05.00 9 125/130 10.45-11.00 9 269/274

05.00-05.15 9 131/136 11.00-11.15 9 275/280

05.15-05.30 9 137/142 11.15-11.30 9 281/286

05.30-05.45 9 143/148 11.30-11.45 9 287/292

05.45-06.00 9 149/154 11.45-12.00 9 293/298

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
N.B: - HOOFDtijdsbesteding altijd invullen 
 
 - HOOFDtijdsbesteding is uw voornaamste activiteit gedurende het grootste deel van een kwartier 
 
 - Neventijdsbestedingen alleen invullen als deze van toepassing zijn 
 
 - Neventijdsbesteding vindt altijd gelijktijdig plaats met een HOOFDactiviteit 
 
 - van de eventuele NEVENtijdsbestedingen is het eerste cijfer (‘9’) al voorgedrukt; alleen de NEVENtijdsbestedingen 
   met de nummers 909 tot en met 990 behoeven te worden genoteerd 
 - nummers die met een ‘9’ beginnen, kunnen ook HOOFDtijdsbestedingen zijn 
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12.00-12.15 9 299/304 18.00-18.15 9 443/448

12.15-12.30 9 305/310 18.15-18.30 9 449/454

12.30-12.45 9 311/316 18.30-18.45 9 455/460

12.45-1300 9 317/322 18.45-19.00 9 461/466

13.00-13.15 9 323/328 19.00-19.15 9 467/472

13.15-13.30 9 329/334 19.15-19.30 9 473/478

13.30-13.45 9 335/340 19.30-19.45 9 479/484

13.45-14.00 9 341/346 19.45-20.00 9 485/490

14.00-14.15 9 347/352 20.00-20.15 9 491/496

14.15-14.30 9 353/358 20.15-20.30 9 497/502

14.30-14.45 9 359/364 20.30-20.45 9 503/508

14.45-15.00 9 365/370 20.45-21.00 9 509/514

15.00-15.15 9 371/376 21.00-21.15 9 515/520

15.15-15.30 9 377/382 21.15-21.30 9 521/526

15.30-15.45 9 383/388 21.30-21.45 9 527/532

15.45-16.00 9 389/394 21.45-22.00 9 533/538

16.00-16.15 9 395/400 22.00-22.15 9 539/544

16.15-16.30 9 401/406 22.15-22.30 9 545/550

16.30-16.45 9 407/412 22.30-22.45 9 551/556

16.45-17.00 9 413/418 22.45-23.00 9 557/562

17.00-17.15 9 419/424 23.00-23.15 9 563/568

17.15-17.30 9 425/430 23.15-23.30 9 569/574

17.30-17.45 9 431/436 23.30-23.45 9 575/580

17.45-18.00 9 437/442 23.45-24.00 9 581/586

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
 

Bent u vandaag ziek geweest? 

Zo ja, bent u daarvoor thuis gebleven? 

Zo ja, bent u daarom in bed gebleven? 

1 ❏   nee, niet ziek geweest 

2 ❏   ziek geweest, niet thuis gebleven 

3 ❏   ziek thuis geweest, niet in bed 

4 ❏   ziek thuis en in bed 

 

587 

In welke mate voelde u zich vandaag opgejaagd? 

(gestressed) 

1 ❏    nee, in het geheel niet opgejaagd 

 

2 ❏   ja, wel wat opgejaagd 

3 ❏   ja, tamelijk opgejaagd 

 

588 

(DEZE VRAAG ALLEEN VOOR WERKENDEN) 

Welk soort dag was het voor u vandaag 

1 ❏   werkdag (ook parttime) 

2 ❏   normale vrije dag (bijv. weekend) 

3 ❏   halve vrije dag opgenomen 

4 ❏   hele vrije dag opgenomen 

589 
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24.00-00.15 9 011/016 06.00-06.15 9 155/160

00.15-00.30 9 017/022 06.15-06.30 9 161/166

00.30-00.45 9 023/028 06.30-06.45 9 167/172

00.45-01.00 9 029/034 06.45-07.00 9 173/178

01.00-01.15 9 035/040 07.00-07.15 9 179/184

01.15-01.30 9 041/046 07.15-07.30 9 185/190

01.30-01.45 9 047/052 07.30-07.45 9 191/196

01.45-02.00 9 053/058 07.45-08.00 9 197/202

02.00-02.15 9 059/064 08.00-08.15 9 203/208

02.15-02.30 9 065/070 08.15-08.30 9 209/214

02.30-02.45 9 071/076 08.30-08.45 9 215/220

02.45-03.00 9 077/082 08.45-09.00 9 221/226

03.00-03.15 9 083/088 09.00-09.15 9 227/232

03.15-03.30 9 089/094 09.15-09.30 9 233/238

03.30-03.45 9 095/100 09.30-09.45 9 239/244

03.45-04.00 9 101/106 09.45-10.00 9 245/250

04.00-04.15 9 107/112 10.00-10.15 9 251/256

04.15-04.30 9 113/118 10.15-10.30 9 257/262

04.30-04.45 9 119/124 10.30-10.45 9 263/268

04.45-05.00 9 125/130 10.45-11.00 9 269/274

05.00-05.15 9 131/136 11.00-11.15 9 275/280

05.15-05.30 9 137/142 11.15-11.30 9 281/286

05.30-05.45 9 143/148 11.30-11.45 9 287/292

05.45-06.00 9 149/154 11.45-12.00 9 293/298

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
N.B: - HOOFDtijdsbesteding altijd invullen 
 
 - HOOFDtijdsbesteding is uw voornaamste activiteit gedurende het grootste deel van een kwartier 
 
 - Neventijdsbestedingen alleen invullen als deze van toepassing zijn 
 
 - Neventijdsbesteding vindt altijd gelijktijdig plaats met een HOOFDactiviteit 
 
 - van de eventuele NEVENtijdsbestedingen is het eerste cijfer (‘9’) al voorgedrukt; alleen de NEVENtijdsbestedingen 
   met de nummers 909 tot en met 990 behoeven te worden genoteerd 
 - nummers die met een ‘9’ beginnen, kunnen ook HOOFDtijdsbestedingen zijn
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ding  

12.00-12.15 9 299/304 18.00-18.15 9 443/448

12.15-12.30 9 305/310 18.15-18.30 9 449/454

12.30-12.45 9 311/316 18.30-18.45 9 455/460

12.45-1300 9 317/322 18.45-19.00 9 461/466

13.00-13.15 9 323/328 19.00-19.15 9 467/472

13.15-13.30 9 329/334 19.15-19.30 9 473/478

13.30-13.45 9 335/340 19.30-19.45 9 479/484

13.45-14.00 9 341/346 19.45-20.00 9 485/490

14.00-14.15 9 347/352 20.00-20.15 9 491/496

14.15-14.30 9 353/358 20.15-20.30 9 497/502

14.30-14.45 9 359/364 20.30-20.45 9 503/508

14.45-15.00 9 365/370 20.45-21.00 9 509/514

15.00-15.15 9 371/376 21.00-21.15 9 515/520

15.15-15.30 9 377/382 21.15-21.30 9 521/526

15.30-15.45 9 383/388 21.30-21.45 9 527/532

15.45-16.00 9 389/394 21.45-22.00 9 533/538

16.00-16.15 9 395/400 22.00-22.15 9 539/544

16.15-16.30 9 401/406 22.15-22.30 9 545/550

16.30-16.45 9 407/412 22.30-22.45 9 551/556

16.45-17.00 9 413/418 22.45-23.00 9 557/562

17.00-17.15 9 419/424 23.00-23.15 9 563/568

17.15-17.30 9 425/430 23.15-23.30 9 569/574

17.30-17.45 9 431/436 23.30-23.45 9 575/580

17.45-18.00 9 437/442 23.45-24.00 9 581/586

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
 

Bent u vandaag ziek geweest? 

Zo ja, bent u daarvoor thuis gebleven? 

Zo ja, bent u daarom in bed gebleven? 

1 ❏   nee, niet ziek geweest 

2 ❏   ziek geweest, niet thuis gebleven 

3 ❏   ziek thuis geweest, niet in bed 

4 ❏   ziek thuis en in bed 
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In welke mate voelde u zich vandaag opgejaagd? 

(gestressed) 

1 ❏    nee, in het geheel niet opgejaagd 

 

2 ❏   ja, wel wat opgejaagd 

3 ❏   ja, tamelijk opgejaagd 
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(DEZE VRAAG ALLEEN VOOR WERKENDEN) 

Welk soort dag was het voor u vandaag 

1 ❏   werkdag (ook parttime) 

2 ❏   normale vrije dag (bijv. weekend) 

3 ❏   halve vrije dag opgenomen 

4 ❏   hele vrije dag opgenomen 
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 nacht vrijdag morgen vrijdag 
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tijds-  
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24.00-00.15 9 011/016 06.00-06.15 9 155/160

00.15-00.30 9 017/022 06.15-06.30 9 161/166

00.30-00.45 9 023/028 06.30-06.45 9 167/172

00.45-01.00 9 029/034 06.45-07.00 9 173/178

01.00-01.15 9 035/040 07.00-07.15 9 179/184

01.15-01.30 9 041/046 07.15-07.30 9 185/190

01.30-01.45 9 047/052 07.30-07.45 9 191/196

01.45-02.00 9 053/058 07.45-08.00 9 197/202

02.00-02.15 9 059/064 08.00-08.15 9 203/208

02.15-02.30 9 065/070 08.15-08.30 9 209/214

02.30-02.45 9 071/076 08.30-08.45 9 215/220

02.45-03.00 9 077/082 08.45-09.00 9 221/226

03.00-03.15 9 083/088 09.00-09.15 9 227/232

03.15-03.30 9 089/094 09.15-09.30 9 233/238

03.30-03.45 9 095/100 09.30-09.45 9 239/244

03.45-04.00 9 101/106 09.45-10.00 9 245/250

04.00-04.15 9 107/112 10.00-10.15 9 251/256

04.15-04.30 9 113/118 10.15-10.30 9 257/262

04.30-04.45 9 119/124 10.30-10.45 9 263/268

04.45-05.00 9 125/130 10.45-11.00 9 269/274

05.00-05.15 9 131/136 11.00-11.15 9 275/280

05.15-05.30 9 137/142 11.15-11.30 9 281/286

05.30-05.45 9 143/148 11.30-11.45 9 287/292

05.45-06.00 9 149/154 11.45-12.00 9 293/298

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
N.B: - HOOFDtijdsbesteding altijd invullen 
 
 - HOOFDtijdsbesteding is uw voornaamste activiteit gedurende het grootste deel van een kwartier 
 
 - Neventijdsbestedingen alleen invullen als deze van toepassing zijn 
 
 - Neventijdsbesteding vindt altijd gelijktijdig plaats met een HOOFDactiviteit 
 
 - van de eventuele NEVENtijdsbestedingen is het eerste cijfer (‘9’) al voorgedrukt; alleen de NEVENtijdsbestedingen 
   met de nummers 909 tot en met 990 behoeven te worden genoteerd 
 - nummers die met een ‘9’ beginnen, kunnen ook HOOFDtijdsbestedingen zijn 



 

 

 middag vrijdag avond vrijdag 
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tijds-  
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12.00-12.15 9 299/304 18.00-18.15 9 443/448

12.15-12.30 9 305/310 18.15-18.30 9 449/454

12.30-12.45 9 311/316 18.30-18.45 9 455/460

12.45-1300 9 317/322 18.45-19.00 9 461/466

13.00-13.15 9 323/328 19.00-19.15 9 467/472

13.15-13.30 9 329/334 19.15-19.30 9 473/478

13.30-13.45 9 335/340 19.30-19.45 9 479/484

13.45-14.00 9 341/346 19.45-20.00 9 485/490

14.00-14.15 9 347/352 20.00-20.15 9 491/496

14.15-14.30 9 353/358 20.15-20.30 9 497/502

14.30-14.45 9 359/364 20.30-20.45 9 503/508

14.45-15.00 9 365/370 20.45-21.00 9 509/514

15.00-15.15 9 371/376 21.00-21.15 9 515/520

15.15-15.30 9 377/382 21.15-21.30 9 521/526

15.30-15.45 9 383/388 21.30-21.45 9 527/532

15.45-16.00 9 389/394 21.45-22.00 9 533/538

16.00-16.15 9 395/400 22.00-22.15 9 539/544

16.15-16.30 9 401/406 22.15-22.30 9 545/550

16.30-16.45 9 407/412 22.30-22.45 9 551/556

16.45-17.00 9 413/418 22.45-23.00 9 557/562

17.00-17.15 9 419/424 23.00-23.15 9 563/568

17.15-17.30 9 425/430 23.15-23.30 9 569/574

17.30-17.45 9 431/436 23.30-23.45 9 575/580

17.45-18.00 9 437/442 23.45-24.00 9 581/586

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
 

Bent u vandaag ziek geweest? 

Zo ja, bent u daarvoor thuis gebleven? 

Zo ja, bent u daarom in bed gebleven? 

1 ❏   nee, niet ziek geweest 

2 ❏   ziek geweest, niet thuis gebleven 

3 ❏   ziek thuis geweest, niet in bed 

4 ❏   ziek thuis en in bed 

 

587 

In welke mate voelde u zich vandaag opgejaagd? 

(gestressed) 

1 ❏    nee, in het geheel niet opgejaagd 

 

2 ❏   ja, wel wat opgejaagd 

3 ❏   ja, tamelijk opgejaagd 
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(DEZE VRAAG ALLEEN VOOR WERKENDEN) 

Welk soort dag was het voor u vandaag 

1 ❏   werkdag (ook parttime) 

2 ❏   normale vrije dag (bijv. weekend) 

3 ❏   halve vrije dag opgenomen 

4 ❏   hele vrije dag opgenomen 

589 



 

 

 nacht zaterdag morgen zaterdag 
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24.00-00.15 9 011/016 06.00-06.15 9 155/160

00.15-00.30 9 017/022 06.15-06.30 9 161/166

00.30-00.45 9 023/028 06.30-06.45 9 167/172

00.45-01.00 9 029/034 06.45-07.00 9 173/178

01.00-01.15 9 035/040 07.00-07.15 9 179/184

01.15-01.30 9 041/046 07.15-07.30 9 185/190

01.30-01.45 9 047/052 07.30-07.45 9 191/196

01.45-02.00 9 053/058 07.45-08.00 9 197/202

02.00-02.15 9 059/064 08.00-08.15 9 203/208

02.15-02.30 9 065/070 08.15-08.30 9 209/214

02.30-02.45 9 071/076 08.30-08.45 9 215/220

02.45-03.00 9 077/082 08.45-09.00 9 221/226

03.00-03.15 9 083/088 09.00-09.15 9 227/232

03.15-03.30 9 089/094 09.15-09.30 9 233/238

03.30-03.45 9 095/100 09.30-09.45 9 239/244

03.45-04.00 9 101/106 09.45-10.00 9 245/250

04.00-04.15 9 107/112 10.00-10.15 9 251/256

04.15-04.30 9 113/118 10.15-10.30 9 257/262

04.30-04.45 9 119/124 10.30-10.45 9 263/268

04.45-05.00 9 125/130 10.45-11.00 9 269/274

05.00-05.15 9 131/136 11.00-11.15 9 275/280

05.15-05.30 9 137/142 11.15-11.30 9 281/286

05.30-05.45 9 143/148 11.30-11.45 9 287/292

05.45-06.00 9 149/154 11.45-12.00 9 293/298

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
N.B: - HOOFDtijdsbesteding altijd invullen 
 
 - HOOFDtijdsbesteding is uw voornaamste activiteit gedurende het grootste deel van een kwartier 
 
 - Neventijdsbestedingen alleen invullen als deze van toepassing zijn 
 
 - Neventijdsbesteding vindt altijd gelijktijdig plaats met een HOOFDactiviteit 
 
 - van de eventuele NEVENtijdsbestedingen is het eerste cijfer (‘9’) al voorgedrukt; alleen de NEVENtijdsbestedingen 
   met de nummers 909 tot en met 990 behoeven te worden genoteerd 
 - nummers die met een ‘9’ beginnen, kunnen ook HOOFDtijdsbestedingen zijn 
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12.00-12.15 9 299/304 18.00-18.15 9 443/448

12.15-12.30 9 305/310 18.15-18.30 9 449/454

12.30-12.45 9 311/316 18.30-18.45 9 455/460

12.45-1300 9 317/322 18.45-19.00 9 461/466

13.00-13.15 9 323/328 19.00-19.15 9 467/472

13.15-13.30 9 329/334 19.15-19.30 9 473/478

13.30-13.45 9 335/340 19.30-19.45 9 479/484

13.45-14.00 9 341/346 19.45-20.00 9 485/490

14.00-14.15 9 347/352 20.00-20.15 9 491/496

14.15-14.30 9 353/358 20.15-20.30 9 497/502

14.30-14.45 9 359/364 20.30-20.45 9 503/508

14.45-15.00 9 365/370 20.45-21.00 9 509/514

15.00-15.15 9 371/376 21.00-21.15 9 515/520

15.15-15.30 9 377/382 21.15-21.30 9 521/526

15.30-15.45 9 383/388 21.30-21.45 9 527/532

15.45-16.00 9 389/394 21.45-22.00 9 533/538

16.00-16.15 9 395/400 22.00-22.15 9 539/544

16.15-16.30 9 401/406 22.15-22.30 9 545/550

16.30-16.45 9 407/412 22.30-22.45 9 551/556

16.45-17.00 9 413/418 22.45-23.00 9 557/562

17.00-17.15 9 419/424 23.00-23.15 9 563/568

17.15-17.30 9 425/430 23.15-23.30 9 569/574

17.30-17.45 9 431/436 23.30-23.45 9 575/580

17.45-18.00 9 437/442 23.45-24.00 9 581/586

indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer indien u voor een bepaalde tijdsbesteding geen nummer
kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder kunt vinden, omschrijft u de tijdsbesteding dan hieronder

met vermelding van de tijdsperiode met vermelding van de tijdsperiode

tijd tijdsbesteding tijd tijdsbesteding

 
 

Bent u vandaag ziek geweest? 

Zo ja, bent u daarvoor thuis gebleven? 

Zo ja, bent u daarom in bed gebleven? 

1 ❏   nee, niet ziek geweest 

2 ❏   ziek geweest, niet thuis gebleven 

3 ❏   ziek thuis geweest, niet in bed 

4 ❏   ziek thuis en in bed 

 

587 

In welke mate voelde u zich vandaag opgejaagd? 

(gestressed) 

1 ❏    nee, in het geheel niet opgejaagd 

 

2 ❏   ja, wel wat opgejaagd 

3 ❏   ja, tamelijk opgejaagd 

 

588 

(DEZE VRAAG ALLEEN VOOR WERKENDEN) 

Welk soort dag was het voor u vandaag 

1 ❏   werkdag (ook parttime) 

2 ❏   normale vrije dag (bijv. weekend) 

3 ❏   halve vrije dag opgenomen 

4 ❏   hele vrije dag opgenomen 
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beroepsarbeid (incl. reizen van en naar het werk) 0
huishoudelijk werk (incl. tuinieren, doe het zelf e.d.) 1
kinderverzorging en begeleiding van kinderen 2
boodschappen doen (incl. bezoek aan kapper, arts, 
postkantoor, bank e.d.) 3
persoonlijke behoeften 4
scholen, cursussen e.d. 5
kerkelijk leven, deelname aan aktiegroepen, wijk- 
raden, politieke partijen, vakverenigingen e.d. 6
ontspanning, sociaal en cultureel leven 7
sport en aktieve vrijetijdsbesteding 8
radio luisteren, televisie kijken, computergebruik, 
lezen, praten, tijdsbestedingsdagboekje bijhouden 9



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Handleiding voor het opzoeken van de 
bezigheidsnummers

Op pagina 1 ziet u achter de cijfers 0 t/m 9 de

hoofdgroepen van de bezigheden staan die we

onderscheiden. Deze ziet u op de volgende 

pagina's staan met het nummer van de bezigheid

erachter. Het eerste cijfer van het nummer van

elke bezigheid is hetzelfde als de hoofdgroepen

waartoe de bezigheid behoort, bijvoorbeeld de

bezigheid 125 - 'bedden verschonen, bedden

opmaken' - begint met het cijfer 1 van de hoofd-

groep 'huishoudelijk werk'.

Op de linkerpagina's vindt u vaak een toelichting

op de bezigheden die op de rechterpagina's

vermeld staan.

Hoe moet u nu te werk gaan?

1: Op pagina 1 zoekt u op in welke van de 10 

hoofdgroepen uw bezigheid valt.

2: Daarna zoekt u de pagina's op waar de bezig-

heden die onder deze hoofdgroep vallen vermeld

staan. Het nummer van de bezigheden noteert u

in het dagboekje

Kunt u uw bezigheden niet onderbrengen kijkt u

dan even of deze misschien niet bij een andere

hoofdgroep vermeld staan. Komt u er nog niet uit,

dan omschrijft u onderaan de desbetreffende

pagina in het tijdsbestedingsdagboek op welk 

tijdstip u wat deed.

Bijzondere aandacht vragen we u voor 'op weg 

zijn, reizen' als bezigheid. U ziet dat deze bezig-

heid niet als aparte hoofdgroep onderscheiden is.

Er is echter binnen elke hoofdgroep een aantal

bezigheidsnummers opgenomen die betrekking 

hebben op 'op weg zijn, reizen'. Dit zijn steeds de 

nummers die eindigen op 91 t/m 97 met ervoor 

het nummer van de hoofdgroep.

Indien uw bezigheid 'op weg zijn, reizen' is, dient u

het volgende te doen:

1: Eerst gaat u na waarvoor u reist. Indien u binnen

een kwartier meerdere reisdoelen heeft, dient u

het hoofddoel als reisdoel te beschouwen.

Voor het overige geldt als reisdoel het doel waar-

naar men op weg is 

(bij thuisreis: het doel vanwaar men komt).

2: U kijkt op de eerste pagina  onder welke  

hoofdgroep uw reisdoel valt.

3: U zoekt op de pagina's , waarop de bezigheden

vermeld staan die onder de desbetreffende

hoofdgroep vallen, de bezigheidsnummers  die 

betrekking hebben op "op weg zijn, reizen" en 

vervolgens kiest u de code waar uw vervoermiddel 
wordt genoemd.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0

d.w.z. betaalde arbeid buitenshuis

d.w.z. betaalde arbeid thuis, bijvoorbeeld als men kan-
toor aan huis heeft; als vrouw meehelpt in winkel; thuis-
werk

voor zover dit onderscheiden kan worden van het
gewone werk, doordat het extra betaald wordt

op weg, reizen tijdens het werk alleen apart onder-
scheiden indien het werk niet bijna uitsluitend bestaat uit 
reizen, bijvoorbeeld chauffeur, vertegenwoordiger

zie ook nr. 092

zie ook nr. 093

zie ook nr. 094

zie ook nr. 095

zie ook nr. 096

zie ook nr. 097

voorzover dit apart is te onderscheiden van het werk,
bijvoorbeeld doordat er machines kapot zijn, de voor-raad 
op is, er geen werk is e.d.

zie ook nr. 080

beroepsarbeid 0

werk buitenshuis 000

werk thuis 010

overwerk 020

op weg, reizen tijdens werk als bestuurder per 031

auto, motor scooter

op weg, reizen tijdens werk als passagier per 032

auto, motor scooter

op weg, reizen tijdens werk per bromfiets 033

op weg, reizen tijdens werk: fietsen 034

op weg, reizen tijdens werk: lopen 035

op weg, reizen tijdens werk per bus, tram, metro, 036

pont, taxi, boot of vliegtuig

op weg, reizen tijdens werk per trein 037

wachttijd of onderbreking tijdens werk 040

betaalde nevenbaan; betaald bijbaantje 050

studeren ten behoeve van de werkgever in 055

werktijd

eten op het werk 060



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

d.w.z. betaalde arbeid buitenshuis

zie ook nr. 060

zie ook nr. 031

zie ook nr. 032

zie ook nr. 033

zie ook nr. 034

zie ook nr. 035

zie ook nr. 036

zie ook nr. 037

beroepsarbeid 0
vervolg

tijd doorgebracht op het werk voor begin of na afloop 
werktijd 070

koffiepauzes, theepauzes op het werk 080

op weg, reizen van en naar het werk als bestuurder 
per auto, motor, scooter 091

op weg, reizen van en naar het werk als passagier per 
auto, motor, scooter 092

op weg, reizen van en naar het werk per bromfiets 093

op weg, reizen van en naar het werk: fietsen 094

op weg, reizen van en naar het werk: lopen 095

op weg, reizen van en naar het werk per bus, tram, 
metro, taxi, pont, boot of vliegtuig 096

op weg, reizen van en naar het werk per trein 097
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ook: lunchpakket klaarmaken

ook: kamer aan kant maken, rommel opruimen

buitenboel doen, straatje schrobben, vuilnisbak 
schoonmaken e.d.
N.B.: was buiten ophangen = nr. 141

bijvoorbeeld wassen, poetsen, repareren

zie ook nr. 142

zie ook nr. 141

huishoudelijk werk**, tuinieren, doe-het-zelf e.d. 1

broodmaaltijd/warme maaltijd klaarmaken, koken, 
bakken 100

tafel dekken, tafel afruimen 110

afwassen 111

stoffen, stofzuigen, zwabberen 121

ramen zemen, deuren soppen 122

vloeren soppen, wc doen, badkamer doen 123

meubels, vloer in de was, koper poetsen 124

bedden verschonen, bedden opmaken 125

karweitjes buiten 130

onderhoud auto 131

onderhoud brommer, fiets 132

wassen, was ophangen, was binnen halen 141

was opvouwen, strijken, was opruimen 142

**indien u dit als betaalde hulp in de huishouding doet, dan 
het huishoudelijke werk als beroepsarbeid opvatten (nr. 000 
t/m 097)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1

bijvoorbeeld behangen, schilderen

bijvoorbeeld boodschappenlijstje maken

in verband met bezighedennummers die beginnen               
met een 1

huishoudelijk werk** tuinieren, doe-het-zelf e.d. 1
vervolg

herstellen van ondergoed en bovenkleren, schoenen 
poetsen

150

tuinieren 151

ander onderhoudswerk in en om het huis 160

verzorgen van huisdieren 171

verzorgen kamerplanten 172

organiseren, plannenmaken, bedenken wat er 
allemaal gedaan moet worden

180

op weg, reizen als bestuurder per auto, motor, scooter
191

op weg, reizen als passagier per auto, motor, scooter
192

op weg, reizen per bromfiets 193

op weg, reizen: fietsen 194

op weg, reizen: lopen 195

op weg, reizen per bus, tram, metro, pont, taxi, boot of 
vliegtuig

196

op weg, reizen per trein 197

indien u dit als betaalde arbeid doet, dan het huishoudelijke 
werk als beroepsarbeid opvatten (nr. 000 t/m 097)
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leeftijd: t/m 24 maanden

verzorging van ouderen: zie nr. 420

hieronder valt ook overhoren

hieronder valt ook handenarbeid doen met de kinderen

zie ook nrs. 881, 882, 820

bezoek consultatiebureau, arts, tandarts e.d.  zie ook nrs. 
410 en 420

babysit

kinderverzorging, begeleiden van kinderen 2

babyverzorging 200

verzorging van andere kinderen 210

hulp bij huiswerk 220

voorlezen aan kinderen, praten met kinderen 230

binnen spelletjes doen met kinderen 240

wandelen met kinderen, buiten spelletjes doen met 
kinderen, fietstochtjes maken met kinderen 250**

medische verzorging van het kind 260

oppassen op kinderen 270

op weg, reizen met kind(eren) als bestuurder per auto, 
motor, scooter 291**

op weg, reizen met kind(eren) als passagier per auto, 
motor, scooter 292**

op weg, reizen met kind(eren) per bromfiets 293**

op weg, reizen met kind(eren): fietsen 294**

op weg, reizen met kin(eren): lopen 295**

op weg, reizen met kind(eren) per bus, tram, metro, 
pont, taxi, boot of vliegtuig 296**

op weg, reizen met kind(eren) per trein 297**
** dwz indien de verplaatsing, reis, ten behoeve van het kind 
wordt gemaakt, anders nummer kiezen voor reizen,  
wandelen e.d. zonder kinderen
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d.w.z. kruidenierswaren, brood, groente, zuivelproducten, 
vlees, maar ook andere artikelen die grootwinkelbedrijven 
verkopen

bakker, slager, kruidenier, melkboer, groenteboer, slijter 
e.d.

hout, verf, behang, ijzerwaren e.d.

bijvoorbeeld bij boer, bij familie

arts, tandarts, specialist, vroedvrouw, therapeut, masseur, 
logopedist (zie ook nrs. 260 en 410)

boodschappen doen bezoek kapper, arts, 
postkantoor, bank e.d. 3

het kopen * van levensmiddelen en/of goederen in 
grootwinkelbedrijf 301

het kopen * van goederen in andere 
levensmiddelenwinkels 302

eten halen (snackbar, chinees, e.d.) 303

het kopen * van goederen op de markt 310

het kopen * van goederen in een warenhuis 311

het kopen * van goederen in een kledingzaak of 
schoenenzaak 312

het kopen * van goederen in een doe-het-zelf zaak 313

het kopen * van goederen in een winkel van 
electrische en huishoudelijke artikelen of in een 
woninginrichtingszaak 314

het kopen * van goederen in een ander type winkel 315

het kopen * van goederen ergens anders dan in een 
winkel of op de markt 316

persoonlijke verzorging buitenshuis 320

medische verzorging buitenshuis 330

* deze nummers ook aangeven indien een winkel bezocht is 
zonder iets te kopen

bij de nummers 301 t/m 360 gaat het om de tijd die men in de 
desbetreffende 'winkel'doorbrengt. 'Wachttijd=370'. 
'Reistijd'=391 t/m 397. 'boodschappenlijstje maken'=180.
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postkantoren, postagentschappen e.d.

gemeentehuis, gemeentelijke instelling, andere 
overheidsinstellingen e.d.

garage, schoenmaker, wasserij/stomerij e.d.

in verband met bezighedennummers die beginnen               
met een 3

in verband met bezighedennummers die beginnen               
met een 3

boodschappen doen, bezoek kapper, arts, 
postkantoor, bank e.d. 3

                                                        vervolg

bezoek postkantoor 340

bezoek bank 341

bezoek gemeentehuis e.d. 342

bezoek wasserette 350

bezoek andere reparatie- en onderhoudsdiensten 351

het kopen van nog niet eerder genoemde goederen en 
diensten 360

wachten, in de rij staan 370

op weg, reizen als bestuurder per auto, motor, scooter 391

op weg, reizen als passagier per auto, motor, scooter 392

op weg, reizen per bromfiets 393

op weg, reizen: fietsen 394

op weg, reizen: lopen 395

op weg, reizen per bus, tram, metro, pont, taxi, boot of 
vliegtuig 396

op weg, reizen per trein 397

*bij de nummers 301 t/m 360 gaat het om de tijd die men in 
de desbetreffende 'winkel'doorbrengt. 'Wachttijd=370'. 
'Reistijd'=391 t/m 397. 'boodschappenlijstje maken'=180.
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wassen, scheren, make-up aanbrengen, aankleden, 
uitkleden

arts, masseur, therapeut, logopedist, pedicure e.d.             
Zie ook nrs. 260 en 330

zie ook nr. 750 voor zover onder huishoudelijk werk 
begrepen - n.b.: kinderverzorging: zie nrs. 200 en 210

ontbijten, middageten, enz.; zie ook nr. 760

zie ook nrs. 760 en 770

slapen 's nachts of, in verband met nachtdienst, overdag

indien in verband met nachtdienst, dan nr. 450 noteren

persoonlijke behoeften 4

persoonlijke verzorging, opstaan, naar bed gaan 400

persoonlijke medische verzorging thuis 410

verzorging van huisgenoten 420

het gebruiken van maaltijden, dranken en snacks thuis 430

eten in een restaurant 440

nachtrust 450

slapen overdag 460

rusten, een dutje doen 470

andere persoonlijke behoeften 480
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in verband met bezighedennummers die beginnen               
met een 4

persoonlijke behoeften                 vervolg 4

op weg, reizen als bestuurder per auto, motor, scooter 491

op weg, reizen als passagier per auto, motor, scooter 492

op weg, reizen per bromfiets 493

op weg, reizen: fietsen 494

op weg, reizen: lopen 495

op weg, reizen per bus, tram, metro, pont, taxi, boot of 
vliegtuig 496

op weg, reizen per trein 497



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5

dagonderwijs

dagonderwijs

zie ook nr. 541

bijvoorbeeld part-time m.o.-opleidingen, cursus typen, 
talencursussen, cursus weven, dit kan zowel overdag als 's 
avonds zijn

dit kunnen zowel mondelinge als schriftelijke cursussen zijn 
georganiseerd door vakbonden, politieke partijen, e.d. 

d.w.z. van een lezing die niet in het kader van een cursus 
gehouden wordt

scholen, cursussen e.d. 5

op school, academie, universiteit e.d. 500

huiswerk maken voor school, doornemen 
studieboeken voor academie, universiteit, e.d. 501

deelname aan bedrijfsopleiding 510

oefeningen doen, huiswerk maken ten behoeve van 
bedrijfsopleiding 511

deelname aan cusistenbijeenkomsten van een cursus 
van een instelling voor schrftelijk onderwijs 520

het doornemen, voorbereiden, maken van lessen van 
een cursus, die men bij een instelling voor schriftelijk 
onderwijs volgt 521

het volgen van een opleiding of cursus anders dan 
bedrijfsopleiding of schriftelijke cursus 530

huiswerk maken ten behoeve van een opleiding 
anders dan bedrijfsopleiding of schriftelijke cursus 531

het doornemen van begeleidend materiaal van een 
teleac-cursus 541

deelname aan politieke scholingscursussen en het 
voorbereiden, huiswerk maken daarvoor 550

bezoek lezingen 560

andere bezigheden in verband met scholen, 
cursussen, opleidingen 570

lezen, bestuderen van studieboeken die niet direct tot 
een bepaalde cursus behoren 575
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in verband met bezighedennummers die beginnen               
met een 5

scholen, cursussen, e.d.            vervolg 5

bibliotheek-bezoek 580

op weg, reizen als bestuurder per auto, motor, scooter 591

op weg, reizen als passagier per auto, motor, scooter 592

op weg, reizen per bromfiets 593

op weg, reizen: fietsen 594

op weg, reizen: lopen 595

op weg, reizen per bus, tram, metro, pont, taxi, boot of 
vliegtuig 596

op weg, reizen per trein 597
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bijvoorbeeld als lid politieke partij, vakvereniging, 
aktiegroep, wijkraad; zie ook nrs. 610, 620, 655 en 550; 
indien betaalde nevenfunktie: nr. 050 

zie toelichting bij nr. 600; zie ook nr. 620

kruisverenigingen, sportverenigingen, enz.: zie ook nr. 640

ziekenbezoek, bejaardenzorg, maar ook bijvoorbeeld als lid 
van oudercommissie; familiehulp=666.

ouderling, diaken, lid kerkeraad/parochieraad, e.d.

kerkgang, bijwonen bijeenkomst humanistisch verbond e.d.

als lid ondernemingsraad, als lid personeelsraad, e.d.

in verband met bezighedennummers die beginnen               
met een 6

kerkelijk leven, deelname aan actiegroepen, 
wijkraden, politieke partijen, vakverenigingen e.d. 6

aktiviteiten in het leiden van sociale en politieke 
organisaties

600*

aktiviteiten in het kader van belangenbehartiging en 
politiek

610*

aktiviteiten voor het overige verenigingsleven 620

vrijwilligerswerk, onbetaalde hulp aan niet-familieleden
630

aktiviteiten voor kerkelijke of levensbeschouwelijke 
organisatie

640

godsdienstbeoefening, praktizering 
levensbeschouwing

650

deelname aan aktiviteiten in het kader van 
ondernemingsraden en andere bedrijfsorgansaties

655

familiehulp e.d. 666

op weg, reizen als bestuurder per auto, motor, scooter
691

op weg, reizen als passagier per auto, motor, scooter
692

op weg, reizen per bromfiets 693

op weg, reizen: fietsen 694

op weg, reizen: lopen 695

op weg, reizen per bus, tram, metro, pont, taxi, boot of 
vliegtuig

696

op weg, reizen per trein 697

*indien dit voor beroep is, dan deze aktiviteit onder 
'beroepsarbeid' indelen
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zie ook nr. 800

bioscoop

zie ook nrs. 420 en 903

zie ook nrs. 420 en 903
bij vrienden, kennissen, familie of thuis met vrienden, 
kennissen, familie

o.a. receptie

o.a. begrafenissen, crematie

in verband met bezigheidsnummers die beginnen                
met een 7

ontspanning, sociaal en cultureel leven 7

bijwonen sportwedstrijden, sportmanifestaties 700

bijwonen revue, show 710

bijwonen optocht, taptoe 711

bijwonen filmvoorstelling 720

bijwonen toneelvoorstelling, cabaret, musical, opera, 
operette, concert, ballet

730

bezoek museum, tentoonstelling, kasteel 740

op visite bij familie, vrienden, kennissen 750

visite ontvangen van familie, vrienden, kennissen 751

feest, bruiloft, etentje 760

bezoek café, bar, snackbar, sociëteit, club, dancing 770

andere evenementen, ontvangsten 780

andere gebeurtenissen met een plechtig karakter 781

op weg, reizen als bestuurder per auto, motor, scooter 791

op weg, reizen als passagier per auto, motor, scooter 792

op weg, reizen per bromfiets 793

op weg, reizen: fietsen 794

op weg, reizen: lopen 795

op weg, reizen per bus, tram, metro, pont, taxi, boot of 
vliegtuig

796

op weg, reizen per trein 797
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zie ook nr. 250

tuinieren = 151, behangen, schilderen = 160, handenarbeid 
doen met de kinderen = 240

ook zakspelletjes

dit nummer kan alleen door kinderen worden gekozen; voor 
volwassenen: zie nr. 250

dit nummer kan alleen door kinderen worden gekozen; voor 
volwassenen: zie nr. 240

in verband met bezighedennummers die beginnen               
met een 8

sport en aktieve vrijetijdsbesteding 8

sportbeoefening 800

vissen, jagen 810

wandelen, fietstochtjes maken 820

in dierenpark, in recreatiepark 830

knutselen 840

naaien 841

breien 842

andere handwerken (borduren e.d.) 843

boetseren, pottenbakken, schilderen, weven, filmen, 
fotograferen, ontwikkelen 

850

muziekinstrument bespelen, zingen, toneelspelen, 
ballet beoefenen

860

gezelschapsspelletjes doen 870

kaarten, dammen ,schaken, bridge 871

kruiswoordpuzzelen 872

legpuzzelen 873

buiten spelen (kind) 881

binnen spelen (kind) 882

op weg, reizen als bestuurder per auto, motor, scooter 891

op weg, reizen als passagier per auto, motor, scooter 892

op weg, reizen per bromfiets 893

op weg, reizen: fietsen 894

op weg, reizen: lopen 895

op weg, reizen per bus, tram, metro, pont, taxi, boot of 
vliegtuig

896

op weg, reizen per trein 897
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geen kleine zakspelletjes, zie 871; wel pc, spelcomputer, 
voor beroep: zie 000 en 010

praten met elkaar (geen zakengesprek); zie ook 420 en 750

ook eigen dagboek bijhouden;tijdsbestedingsdagboek: zie 
907
indien zakengesprek: zie 000, 010, 020

indien zakengesprek: zie 000, 010, 020

radio luisteren

televisie kijken

radio luisteren, televisie kijken, computergebruik, 
lezen, praten tijdsbestedingsdagboek bijhouden 
e.d. 9

vervolg

computer gebruiken 901

computer gebruiken voor internet / email 902

praten met huisgenoten 903

brieven, kaarten schrijven aan familie, vrienden, 
kennissen

904

telefoneren (vaste telefoon) 905

mobiel telefoneren 906

tijdsbestedingsdagboek bijhouden 907

ontspannen, niets doen, nadenken, mediteren 908

Radio 1,2,3,4 of 5 909

lokale of regionale zenders 910

Sky Radio, Radio 10 Gold, Radio Noordzee Nationaal, 
Radio 538, Radio Veronica

911

overige zenders 912

radiozender onbekend 913

Nederland 1 914

Nederland 2 (TV2) 915

Nederland 3 916

RTL4 917

RTL5 918

Veronica 919

Net 5 920

SBS 6 921

FOX 8 922

lokale of regionale zender 923

overige zenders 924

zender onbekend 925

video 926
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krant lezen/doornemen (dagblad)

radio luisteren, televisie kijken, computergebruik, 
lezen, praten tijdsbestedingsdagboek bijhouden 
e.d. 9

vervolg

kijken naar teletekst 927

kabelkrant kijken 928

cd's, platen, cassettes draaien 929

boeken lezen voor ontspanning 930

De Volkskrant 931

Algemeen Dagblad 932

De Telegraaf 933

NRC Handelsblad 934

Trouw 935

Reformatorisch Dagblad 936

Nederlands Dagblad (Gereformeerd familieblad) 937

Het Financieele Dagblad 938

Spits 939

Metro 940

regionaal dagblad (zie titellijst) 941

buitenlands dagblad 942

ander dagblad 943

nieuwsblad lezen/doornemen 944

huis-aan-huisblad lezen/doornemen 945

reclamefolders e.d. doornemen 946
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Elsevier, HP/De tijd, Vrij Nederland, Intermediair

Opzij, ander opinieblad

Avantgarde, Cosmopolitan, Elegance, Flair, Libelle,

Margriet, Mijn geheim, Nouveau, Party, Prive, Story,

Viva, Vriendin, Weekend, Yes, ander vrouwenblad

Actueel, Het Beste, Nieuwe Revu, Panorama,

Playboy, ander mannen / familieblad

Break-Out, Donald Duck, Fancy, Hitkrant,

Kijk, Tina, Ander jeugd / muziekblad

Ariadne Wonen, Computer idee, Computer totaal

Doe het zelf, Eigen huis en interieur, Knip,

Mijn tuin, Sport International, Voetbal,

Voetbal international, VT wonen, 

ander hobby- / computer / sportblad

AVRObode, Canal + gids, Microgids, De gids 
(NCRV)

Studio (KRO), Televizier (AVRO), Tros kompas,

VARA TV magazine, Veronicablad, Veronica 
Satelite,

VPRO gids, Visie (EO), Ander programmablad

radio luisteren, televisie kijken, computergebruik, 
lezen, praten tijdsbestedingsdagboek bijhouden 
e.d. 9

vervolg

opinieblad lezen doornemen 950

vrouwenblad lezen doornemen 955

mannen / familieblad lezen doornemen 960

jeugd / muziekbladen lezen doornemen 965

Hobby / computer / sportbladen lezen doornemen 970

Radio/televisieomroepblad lezen doornemen 975
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Allerhande, Autokampioen, Autoweek

Bloemen, Consumentenblad, De kampioen,

FNV magazine, Formule 1, Grasduinen, 

Groei en bloei, Kampeer en caravankampioen

Kinderen, Ouder van nu, Plus, Preview,

Rails, Reizen, Tip, Top Sante, 

Vers voordeel wijzer, nog een ander blad

radio luisteren, televisie kijken, computergebruik, 
lezen, praten tijdsbestedingsdagboek bijhouden 
e.d. 9

vervolg

diverse andere bladen lezen doornemen 980

Vaktijdschrift / vakblad lezen doornemen 985

Ander soort tijdschrift / blad dan hiervoor genoemd 
lezen doornemen

990

Tijdsbestedingsdagboek bijhouden 907



 

 

 
 
 
 
 
 



Slotvragenlijst TBO 2000 1

SLOTVRAGENLIJST
TBO 2000
(Papieren bewerking van Capi-vragenlijst)

INHOUDSOPGAVE

Gezondheid / hulp huishouden 2
Avondmaaltijd, lezen, bezit goederen 4
Sport 5
Vervoersmiddelen, vliegverkeer 7
Dienstverlening 10
Openingstijden 11
Sociaal kapitaal, politiek 15
Inkomen 16

De variabelen namen in de bovengenoemde bestanden worden in dit document weergegeven tussen haken
<V30801>. De nummering van variabelen wordt weergegeven d.m.v. een nummer in het variable label. Labels
beginnend met een “B” zijn afkomstig uit de basisvragenlijst. Labels beginnend met een “S” zijn afkomstig uit
de slotvragenlijst. Variabelen met een label “X” zijn later toegevoegd.



Slotvragenlijst TBO 2000 2

<V676>
S01: Ik  zou  u  nu  een  algemene  vraag  willen  stellen  met betrekking tot vrije tijd.

Voelt  u  zich in uw vrije tijd vaak gejaagd, voelt u zich soms gejaagd of voelt u zich zelden of ooit
gejaagd?

Vaak........................................................................................... 1
soms ......................................................................................... 2
zelden of nooit ........................................................................ 3
weet niet/geen antwoord ...................................................... -3

<V200>
S02:  Bent  u  tijdens  de week van de dagboekregistratie één of meerdere dagen bedlegerig geweest?

               ja ............................................................................................... 1
               nee ............................................................................................ 2

GEZONDHEID / HULP HUISHOUDEN

Selektie: Tijdens dagboekregistratie bedlegerig geweest

<V600>
S03: Hoeveel dagen bent u bedlegerig geweest?

                      Aantal

EINDE Selektie: Tijdens dagboekregistratie bedlegerig geweest

<V201>
S04: Had  één  van  uw  huisgenoten  tijdens  de  week  van  de dagboekregistratie uw bijzondere aandacht
en zorg nodig in verband vanwege ziekte of een handicap?

               ja ............................................................................................... 1
               nee............................................................................................ 2

Selektie: Tijdens dagboekregistratie extra zorg besteed aan huisgenoot

<V202>
S05: Was die extra aandacht en zorg min of meer toevallig juist in die week, of is dit al langere tijd nodig?

ja, reeds langere tijd .............................................................. 1
nee, toevallig die week .......................................................... 2

EINDE  Selektie:  Tijdens  dagboekregistratie  extra  zorg  besteed  aan huisgenoot
_______________________________________________________________________
<V550>
 S06: Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?  Is deze:

zeer goed.................................................................................. 1
goed .......................................................................................... 2
gaat wel .................................................................................... 3
soms goed / soms slecht..................................................... 4
slecht......................................................................................... 5
weet niet / geen antwoord..................................................... -3

<V606>
S07: Heeft u last van een langdurige aandoening of handicap?

 ja ............................................................................................... 1
nee............................................................................................. 2



Slotvragenlijst TBO 2000 3

Selektie: Heeft last van langdurige aandoening of handicap

<V607
S08:  In  welke mate wordt u hierdoor belemmerd in uw dagelijkse bezigheden?

ik word sterk belemmerd ...................................................... 1
ik word licht belemmerd........................................................ 2
ik word niet belemmerd......................................................... 3

EINDE Selektie: Heeft last van langdurige aandoening of handicap

S09: Hoe  vaak  heeft u de laatste tijd deze ervaring gehad:

<V60801>  Moeilijk kunnen concentreren
<V60802> 's avonds moeilijk in slaap kunnen komen
<V60803> vergeetachtig of verstrooid zijn
<V60804> moeite hebben zich te ontspannen
<V60805> snel geïrriteerd zijn
<V60806> 's morgens moe opstaan
<V60807> slecht  andere  mensen  kunnen  verdragen  in  uw omgeving
<V60808> nergens zin in hebben
<V60809> het gevoel hebben dat het niet slechter kan gaan
<V60810> totaal  op zijn aan het einde van een doordeweekse dag

zelden of nooit ......................................................................... 1
zo nu en dan ............................................................................ 2
vaak ........................................................................................... 3
zeer vaak................................................................................... 4

<V205>
S10:  Is  er  regelmatig  hulp  van  een  betaalde  hulp  in het huishouden?

(INT.: NIET BEDOELD VOOR GEZINSVERZORGING)

ja ................................................................................................ 1
nee............................................................................................. 2

Selektie: Er is een betaalde hulp in het huishouden
<V206
 S11: Hoeveel uur per week

INT.: MAXIMUM = 40 UUR

aantal

 EINDE Selektie: Er is een betaalde hulp in het huishouden

AVONDMAALTIJD, LEZEN, BEZIT GOEDEREN

S12:  Kunt  u zeggen met wie u de <DAG> van de dagboekadministratie de avondmaaltijd heeft gebruikt?

<V55101> Zondag
<V55102> Maandag
<V55103> Dinsdag
<V55104> Woensdag
<V55105> Donderdag
<V55106> Vrijdag
<V55107> Zaterdag
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alleen ........................................................................................ 1
met partner............................................................................... 2
met kinderen............................................................................ 3
met partner én kinderen........................................................ 4
met familie/vrienden/kennissen zonder partner............... 5
met familie/vrienden/kennissen én partner....................... 6
met anderen ........................................................................... 7
weet niet .................................................................................. 8

<V278
S13: Heeft u, tijdens de week van de dagboekregistratie, één of meerdere boeken gelezen?

Het gaat ook om boeken die u nog niet uit heeft gelezen.

nee............................................................................................. 1
ja, één boek ............................................................................. 2
ja, meerdere boeken.............................................................. 3

Selektie:  Heeft  tijdens  de  dagboekregistratie één of meerdere boeken gelezen

S14: Ik  heb hier een kaart met een aantal soorten boeken. Wilt u mij steeds voor elk soort boeken zeggen of
u daar in die week  één  of  meer boeken van gelezen heeft? Boeken die u uit  hoofde  van  uw  beroep,  

opleiding  of  studie heeft gelezen, dient u niet mee te tellen.

INT.: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK. OVERHANDIG KAART 1

<V27901> literaire boeken
<V27902> jeugdboeken
<V27903> romantische boeken (streek-, familie-, doktersromans
<V27904> spannende boeken (misdaad, spionage, detective e.d.)
<V27905> stripboeken / beeldromans
<V27907> boeken over gezondheid, opvoeding, mens en maatschappij
<V27909> boeken over kunst, cultuur, geschiedenis
<V27910> boeken over tuinieren, doe-het-zelf
<V27906> boeken over hobby's en overige vrijetijdsbesteding
<V27911> naslagwerken, (puzzel-)woordenboeken, atlassen
<V27912> boeken over andere onderwerpen

nee................................................................................... 0
ja...................................................................................... 1

EINDE  Selektie:  Heeft  tijdens  de  dagboekregistratie één of meerdere boeken gelezen
______________________________________________________________________
S15:  Beschikt  het   huishouden, waartoe u  behoort,  over een

<V20701> diepvrieskist of diepvrieskast
<V20702> droogtrommel of droogkast
<V20703> vaatwasmachine
<V20704> elektrische grill
<V20705> oven
<V20707> magnetron
<V20708> keukenmachine/foodprocessor

nee................................................................................... 1
ja...................................................................................... 2

S16: Heeft u  zelf  de beschikking over (d.w.z. heeft u het (mede) gebruik ervan)

<V20801> fototoestel
<V20803> diaprojector
<V20804> filmprojector
<V20805> compactdisc speler/discman
<V20806> platenspeler
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<V20817> mobiele  telefoon  (GSM)
<V20814> telefoontoestel (anders dan GSM
<V20808> band-/cassetterecorder/walkman
<V20818> DCC/DAT/minidisk
<V20809> autoradio
<V20810> elektrische  boormachine
<V20811> elektrische  zaag
<V20812> elektrische  naaimachine
<V20816> videocamera
<V20802> filmtoestel
<V20813> videorecorder
<V20819> DVD  speler

nee............................................................................................. 1
ja ................................................................................................ 2

<V211>
S17: Hoe  vaak  wordt er door u of door iemand in uw huishouden een voorbespeelde videocassette gehuurd

Nooit.......................................................................................... 1
eens per week ........................................................................ 2
eens per 14 dagen ................................................................ 3
eens per maand     ................................................................ 4
iedere 2-3 maanden ............................................................. 5
minder vaak     ........................................................................ 6

___________________________________________________________
S18: Beschikt uw huishouden over een <LIST> en zo ja, In  hoeverre is hiervan dit jaar, dat wil zeggen vanaf

januari 2000, gebruik gemaakt; is dat zeer vaak of vaak, zo nu en dan, of zelden of nooit?

<V21801> motorboot
<V21802> roeiboot/kano
<V21803> zeilboot
<V21804> surfplank
<V21805> tent
<V21806> stacaravan
<V21807> caravan (geen stacaravan)
<V21810> vouwcaravan/Alpenkreuzer
<V21808> zomer-/weekendhuisje
<V21809> tweede woning

nee............................................................................................. 1
ja, (zeer) vaak........................................................................... 2
ja, zo nu en dan....................................................................... 3
ja, zelden of nooit.................................................................... 4

SPORT
_______________________________________________________________________
 S19: Heeft u gedurende de dagboekweek aan sport gedaan?

(INT.: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

<V60901> ja, doordeweeks
<V60902> ja, op zaterdag
<V60903> ja, op zondag,
<V60904> nee

nee............................................................................................. 0
ja ................................................................................................ 1

Selektie: Respondent sportte doordeweeks

S20: Toen u <List> sportte was dat een competitie/toernooi óf een club- of teamtraining  óf was dat recreatief
of zelftraining?
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INT.:  ALS  U  MEERDERE  KEREN  GESPORT  HEEFT, DEZE VRAAG BEANTWOORDEN VOOR DE 
EERSTE KEER DAT U DIT DOOR DE WEEK DEED.

<V61001> Doordeweeks
<V61101> Zaterdag
<V61201> Zondag

competitie/toernooi................................................................. 1
club- of teamtraining .............................................................. 2
recreatief of zelftraining.......................................................... 3

 _______________________________________________________________________

 S21: Welke sport heeft u  <List> gedaan?

<V61002> Doordeweeks
<V61102> Zaterdag
<V61202> Zondag

voetbal (geen zaalvoetbal) ...................................................   1
hockey.......................................................................................   2
veld- of zaalhandbal ...............................................................   3
volleybal....................................................................................   4
badminton................................................................................   5
squash......................................................................................   6
fitness/aerobics/gymnastiek ................................................   7
zaalvoetbal ...............................................................................   8
joggen/hardlopen/trimmen...................................................   9
skeeleren/skaten.................................................................... 10
zwemmen/zwemsport divers................................................ 11
tennis ........................................................................................ 12
fietsen/wandelen .................................................................... 13
paardrijden/paardensport ..................................................... 15
vecht-/ verdedigingssporten (judo, karate, kung fu .......... 16
golf............................................................................................. 17
schietsport (geweer, pistool en (kruis)boog ..................... 18
bowlen/ kegelen...................................................................... 19
biljart/ snooker/ pool............................................................... 20
dansen/ (jazz)ballet/ volksdansen....................................... 21
korfbal ....................................................................................... 22
basketbal.................................................................................. 23
concentratiesporten (yoga, tai chi........................................ 24
kaartsport (bv. Bridge)............................................................ 25
hondensport ............................................................................ 26
overige sporten/ niet onder te brengen .............................. 27
Selecteer om antwoord te noteren...................................... 30
weet niet ................................................................................... -3

S22: Hoeveel mensen waren hierbij betrokken, als medespelers of als tegenstander (inclusief uzelf) <List>?

<V61004> Doordeweeks
<V61104> Zaterdag
<V61204> Zondag

aantal

Selektie: Respondent heeft tijdens dagboekweek gesport
Selektie: Respondent heeft met meerderen gesport door de week

S23: Waren er  bij de sporten die u met meerdere personen beoefende, ook personen aanwezig van de
andere sekse <List>?
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<V61301> Doordeweeks
<V61401> Zaterdag
<V61501> Zondag

ja ................................................................................................ 1
nee............................................................................................. 2

S24: Waren er bij de sporten die u  met meerdere personen beoefende, ook personen aanwezig van Neder
landse komaf <List>?

<V61302> Doordeweeks
<V61402> Zaterdag
<V61502> Zondag

 ja ............................................................................................... 1
nee............................................................................................. 2

S25: Waren er bij de sporten die u  met meerdere personen beoefende, ook personen aanwezig van
niet-Nederlandse komaf <List>?

<V61303> Doordeweeks
<V61403> Zaterdag
<V61503> Zondag

 ja ............................................................................................... 1
nee............................................................................................. 2

VERVOERSMIDDELEN, VLIEGVERKEER

<V219> 
Dan nu enkele vragen over de beschikbaarheid van vervoermiddelen

S26: Heeft u de beschikking over een fiets?     

Ja ............................................................................................... 1
nee............................................................................................. 2

<V220>
 S27: Heeft  u de beschikking over een bromfiets of scooter (tot 50 cc)?

ja ................................................................................................ 1
nee............................................................................................. 2

 <V221>
S28: Heeft u of één van de andere leden van het huishouden waartoe u behoort, meestal de beschikking over

een auto?

ja, meestal wel ........................................................................ 1
nee, meestal niet.................................................................... 2

Selektie: Huishouden heeft meestal de beschikking over een auto

<V222>
 S29: Over hoeveel auto's heeft dit huishouden de beschikking.

Aantal
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<V223>
S30: Hoeveel auto's daarvan zijn van de zaak?

Aantal

<V224>
S31: Kunt  u zelf, als bestuurder of inzittende, gebruik maken van een auto?

Altijd........................................................................................... 1
altijd wanneer de auto thuis is ............................................. 2
zo nu en dan wanneer de auto thuis is .............................. 3
nooit........................................................................................... 4

EINDE Selektie: Huishouden heeft meestal de beschikking over een auto

<V225>
S32: Bent u in het bezit van een rijbewijs voor personenauto's?

ja ................................................................................................ 1
nee............................................................................................. 2
n.v.t. RP jonger dan 18 jaar................................................... 3

 <V280>
S33: Hoeveel leden van het huishouden, inclusief uzelf, zijn in het bezit van een rijbewijs voor
personenauto's?

aantal

<V601>
S34: Hoeveel  tijd  bent  u normaal gesproken op een gemiddelde doordeweekse dag kwijt aan reizen?

aantal minuten

<V281>
 S35: Wat is de afstand van de dichtstbijzijnde halte van bus, tram of metro tot uw woning in meters?

Aantal meters

 <V226>
 S36: Hoe  lang  moet u lopen naar de meest gunstige bus-, tram- of metrohalte?

tot 10 minuten.......................................................................... 1
10 - 15 minuten....................................................................... 2
langer dan 15 minuten .......................................................... 3
weet niet ................................................................................... -3

 <V282>
S37: Wat  is de afstand van het dichtstbijzijnde NS-station tot uw woning  kilometers?

Aantal kilometers

 <V227>
 S38: Hoe lang bent u onderweg naar het  dichtstbijzijnde spoorwegstation?

INT.: HET DOET ER NIET TOE HOE MEN DAAR NAARTOE GAAT.

tot 10 minuten.......................................................................... 1
10 - 20 minuten....................................................................... 2



Slotvragenlijst TBO 2000 9

20 - 30 minuten....................................................................... 3
meer dan 30 minuten ............................................................ 4

<V602>
S39: Hoe vaak maakt u ongeveer gebruik van de trein?

4 - 7 dagen per week ............................................................. 1
1 - 3 dagen per week ............................................................. 2
2 - 3 keer per maand.............................................................. 3
1 keer per maand ................................................................... 4
enkele dagen per jaar............................................................ 5
nooit........................................................................................... 6

Selektie: Maakt gebruik van de trein

 S40: Welk  percentage  van  uw  totale aantal treinreizen neemt <List> ongeveer in beslag neemt?

<V60301> Woonwerkverkeer
<V60302> Zakenof dienstreis
<V60303> School/studie/cursus
<V60304> Bezoek familie / kennissen
<V60305> Winkelen / boodschappen
<V60306> Vakantie / uitstapje
<V60307> Dokter / tandarts / ziekenhuis
<V60308> Andere redenen

Percentage

 <V604>
 S41: Reist u meestal 1e klas of reist u meestal 2e klas?

meestal 1e klas ...................................................................... 1
meestal 2e klas ...................................................................... 2
beide ongeveer evenveel ...................................................... 3
weet niet ................................................................................... -3

EINDE Selektie: Maakt gebruik van de trein

 S42: Bent u i  het bezit van een of meerdere van de volgende geldige kaarten voor het openbaar vervoer?
INT: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK, LEES VOOR

<V28303> 60+ seniorenkaart
<V28304> jongerenkaart
<V28316> NS - voordeelurenkaart
<V28317> OV - studentenweekkaart
<V28318> OV - studentenweekendkaart
<V28307> NS - jaarkaart
<V28308> NS - trajectabonnement
<V28309> NS - netabonnement
<V28310> overige NS - abonnementen
<V28319> geen van deze

<V60501>
S43: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar gevlogen?

Aantal

Selektie: Respondent heeft afgelopen jaar minstens 1 keer gevlogen

S44: Wat was het doel van uw <List> vliegreis?
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<V60502> Laatste vliegreis
<V60504> Een na laatste
<V60506> Twee na laatste

zakelijk ...................................................................................... 1
privé (vakantie, familiebezoek, e.d) ..................................... 2
zowel zakelijk als privé........................................................... 3

 S45: Wat was het land van bestemming van uw <List> vliegreis?
<V60503> Laatste vliegreis
<V60505> Een na laatste
<V60507> Twee na laatste

Groot-Brittannië....................................................................... 1
Ierland....................................................................................... 2
Denemarken............................................................................ 3
Noorwegen .............................................................................. 4
Zweden..................................................................................... 5
Finland...................................................................................... 6
Italië........................................................................................... 7
Frankrijk.................................................................................... 8
Spanje (inclusief Canarische eilanden en Balearen ...... 9
Portugal .................................................................................... 10
Griekenland ............................................................................. 11
Overig West-Europa (Zwitserland, Ijsland, Duitsland ..... 12
Voormalig Oost-Europa (Slovenië, Tsjechië, Polen ........ 13
Turkije ....................................................................................... 14
Marokko .................................................................................... 15
Overig Afrika............................................................................. 16
Midden- en Zuid-Amerika (incl. Mexico............................... 17
Caraïbisch gebied (Jamaica, Antillen, Cuba, enz ........... 18
Australië/ Nieuw-Zeeland...................................................... 19
Noord-Amerika - VS/ Canada............................................... 20
Azië - staten van de voormalige Sovjet-Unie ..................... 21
Azië - Mongolië, China, Japan.............................................. 22
Azië - Midden-Oosten............................................................. 23
Azië - Zuid-Oost (Thailand, India, Nepal, Indonesië ........ 24
Anders....................................................................................... 30
weet niet ................................................................................... -3

EINDE Selektie: Respondent heeft afgelopen jaar minstens 1 keer gevlogen

DIENSTVERLENING

S46: Heeft u het afgelopen jaa  ee  <List> aangevraagd / aangeschaft / bezocht / afgesloten?

<V61601> paspoort of rijbewijs
<V61701> huursubsidie
<V61801> bouwvergunning
<V61901> Provider (internet)
<V62001> computer
<V62101> Mobiele telefoon GSM
<V62201> medisch specialist (geen huisarts of tandarts)
<V62301> geneesmiddelen
<V62401> levensverzekering / pensioen
<V62501> ziektekostenverzekering
<V62601> hypotheek
<V62701> notarisakte
<V62801> zelf belastingaangifte gedaan
<V62901> aandelen aangeschaft
<V63001> gas / water / electra aan- of afsluiten
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<V63101> kinder- of naschoolse opvang regelen

ja ................................................................................................ 1
nee............................................................................................. 2

Selektie: Respondent heeft <List> aangevraagd
S47: In welke mate voldeed de informatievoorziening rond het  aanvragen / aanschaffen / bezoeken / afsluiten

<List>?

<V61602> paspoort of rijbewijs
<V61702> huursubsidie
<V61802> bouwvergunning
<V61902> Provider (internet)
<V62002> computer
<V62102> Mobiele telefoon GSM
<V62202> medisch specialist (geen huisarts of tandarts)
<V62302> geneesmiddelen
<V62402> levensverzekering / pensioen
<V62502> ziektekostenverzekering
<V62602> hypotheek
<V62702> notarisakte
<V62802> zelf belastingaangifte gedaan
<V62902> aandelen aangeschaft
<V63002> gas / water / electra aan- of afsluiten
<V63102> kinder- of naschoolse opvang regelen

slecht......................................................................................... 1
onvoldoende............................................................................ 2
niet onvoldoende maar ook niet voldoende ...................... 3
voldoende................................................................................. 4
goed .......................................................................................... 5
weet niet/wil niet zeggen ....................................................... -3

S48:  Hoeveel moeite kostte het u om het aanvragen / aanschaffen / bezoeken / afsluiten van een <List> af te 
ronden?

<V61603> paspoort of rijbewijs
<V61703> huursubsidie
<V61803> bouwvergunning
<V61903> Provider (internet)
<V62003> computer
<V62103> Mobiele telefoon GSM
<V62203> medisch specialist (geen huisarts of tandarts)
<V62303> geneesmiddelen
<V62403> levensverzekering / pensioen
<V62503> ziektekostenverzekering
<V62603> hypotheek
<V62703> notarisakte
<V62803> zelf belastingaangifte gedaan
<V62903> aandelen aangeschaft
<V63003> gas / water / electra aan- of afsluiten
<V63103> kinder- of naschoolse opvang regelen

heel veel moeite...................................................................... 1
behoorlijk veel moeite............................................................ 2
nauwelijks moeite .................................................................. 3
geen moeite............................................................................. 4
weet niet/wil niet zeggen ....................................................... -3
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OPENINGSTIJDEN

EINDE  Selektie:  Respondent heeft <List> aangevraagd /aangeschaft / geregeld /bezocht / afgesloten

S49: Ik ga u nu een aantal situaties voorleggen die u in het dagelijks leven kunt tegenkomen.
Kunt u steeds aangeven of deze vaak of niet vaak voorkomen en in  welke mate u dit dan storend vindt?

<V63201> Het "In de rij staan”
<V63301> Het "Op anderen wachten"
<V63401> Het "Wachten op openbaar vervoer”
<V63501> Het "In de file staan”
<V63601> De "Plannen op het laatste moment aanpassen"
<V63701> "Iets willen ondernemen met anderen maar het niet kunnen omdat die op dat moment niet

beschikbaar zijn"
<V63801> Het "Gestoord worden op ongewenste momenten"
<V63901> Het "Niet gebruik kunnen maken van voorzieningen omdat die dicht zijn"
<V64001> Het "Niet zeker weten of voorzieningen wel of niet geopend zijn"
<V64101> "Niet weten waar je voor een vraag ergens moet melden of zijn"
<V64201> "Niet weten welke goed of artikel te kiezen"
<V64301> Het "Geen afspraak met anderen kunnen maken vanwege volle agenda's”

Komt dit vaak of niet vaak voor?

vaak ........................................................................................... 1
soms ......................................................................................... 2
(bijna) nooit.............................................................................. 3
weet niet/w.n.z......................................................................... -3

Selektie: <List> komt vaak/soms voor

<V63202> Het "In de rij staan"
<V63302> Het "Op anderen wachten"
<V63402> Het "Wachten op openbaar vervoer”
<V63502> Het "In de file staan”
<V63602> De "Plannen op het laatste moment aanpassen"
<V63702> "Iets  willen  ondernemen  met  anderen maar het niet kunnen omdat die op dat moment niet

beschikbaar zijn"
<V63802> Het "Gestoord worden op ongewenste momenten"
<V63902> Het "Niet gebruik kunnen maken van voorzieningen omdat die dicht zijn"
<V64002> Het "Niet zeker weten of voorzieningen wel of niet geopend zijn"
<V64102> "Niet weten waar je voor een vraag ergens moet melden of zijn"
<V64202> "Niet weten welke goed of artikel te kiezen"
<V64302> Het "Geen afspraak met anderen kunnen maken vanwege volle agenda's”

In welke mate vindt u dit storend?

heel erg storend...................................................................... 1
enigszins) storend.................................................................. 2
niet storend.............................................................................. 3
weet niet/w.n.z......................................................................... -3

EINDE Selektie: <List> komt vaak/soms voor

<67101>
S50: Nu willen wij u enkele vragen stellen over de winkelopenstelling.

Maakt u wel een  gebruik van de zondagopenstelling van winkels?

ja, geregeld.............................................................................. 1
ja, incidenteel .......................................................................... 2
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nee, nooit.................................................................................. 3

Selektie: Respondent maakt gebruik van zondagopenstelling van winkels

 <V67102>
 S51: Wanneer was de laatste keer dat u op zondag winkelde of  boodschappen deed (vakanties buiten be

schouwing gelaten)?

minder dan een maand geleden......................................... 1
1 tot 3 maanden geleden...................................................... 2
meer dan 3 maanden geleden............................................ 3

<V67103>
S52: Hoe zou u het boodschappen/winkelen op zondag omschrijven?

winkelen, voor het plezier of uit interesse.......................... 1
doen van noodzakelijke boodschappen ............................ 2
combinatie van beide............................................................. 3
weet niet ................................................................................... -3

EINDE  Selektie:  Respondent  maakt  gebruik  van zondagopenstelling van winkels

S53: Kunt u aangeven hoeveel avonden het <List> doordeweeks open is?

<V64401> dichtstbijzijnde postkantoor
<V64501> de bank/het filiaal waar u meestal komt
<V64601> de bibliotheek waar u meestal komt
<V64701> het gemeentehuis
<V64801> uw  huisarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V64901> uw  tandarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V65001> uw favoriete kapper
<V65101> de supermarkt waar u de meeste boodschappen doet open is
<V65201> de meeste winkels in het dichtstbijzijnde winkelcentrum
<V65301> de grotere winkels in het stadscentrum

0 avonden................................................................................. 1
1 avond ..................................................................................... 2
2 avonden................................................................................. 3
3 avonden................................................................................. 4
4 avonden................................................................................. 5
5 avonden................................................................................. 6
weet niet ................................................................................... -3

Selektie:   Respondent   weet   hoeveel   avonden  het  dichtstbijzijnde postkantoor open is
S54:  Tot  hoe  laat is het dichtstbijzijnde <List> op deze /avond/avonden/ open?

<V64402> dichtstbijzijnde postkantoor
<V64502> de bank/het filiaal waar u meestal komt
<V64602> de bibliotheek waar u meestal komt
<V64702> het gemeentehuis
<V64802> uw  huisarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V64902> uw  tandarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V65002> uw favoriete kapper
<V65102> de supermarkt waar u de meeste boodschappen doet open is
<V65202> de meeste winkels in het dichtstbijzijnde winkelcentrum
<V65302> de grotere winkels in het stadscentrum

tot 19 uur................................................................................... 1
tot 20 uur................................................................................... 2
tot 21 uur................................................................................... 3
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tot 22 uur................................................................................... 4
tot een later tijdstip ................................................................. 5
varieert ...................................................................................... 6
weet niet ................................................................................... -3

EINDE  Selektie:  Respondent  weet  hoeveel avonden <List> open is

 S55: Hoe  vaak is in uw  woonplaats  <List>  op zaterdag open?

<V64403> dichtstbijzijnde postkantoor
<V64503> de bank/het filiaal waar u meestal komt
<V64603> de bibliotheek waar u meestal komt
<V64703> het gemeentehuis
<V64803> uw  huisarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V64903> uw  tandarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V65003> uw favoriete kapper
<V65103> de supermarkt waar u de meeste boodschappen doet open is
<V65203> de meeste winkels in het dichtstbijzijnde winkelcentrum
<V65303> de grotere winkels in het stadscentrum

iedere zaterdag ....................................................................... 1
ongeveer een keer per maand............................................. 2
een aantal keren per jaar...................................................... 3
nooit op zaterdag .................................................................... 5
weet niet ................................................................................... -3

S56:  Wanneer  is  <List> op deze dag open?   

Let op: per onderwerp 4 variabelen A t/m D

<V64404A-D>  dichtstbijzijnde postkantoor
<V64504A-D>  de bank/het filiaal waar u meestal komt
<V64604A-D>  de bibliotheek waar u meestal komt
<V64704A-D>  het gemeentehuis
<V64804A-D>  uw  huisarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V64904A-D>  uw  tandarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V65004A-D>  uw favoriete kapper
<V65104A-D>  de supermarkt waar u de meeste boodschappen doet open is
<V65204A-D>  de meeste winkels in het dichtstbijzijnde winkelcentrum
<V65304A-D>  de grotere winkels in het stadscentrum

A  's ochtends geopend
B  's middags geopend
C  's avonds geopend
D  weet niet

0 = nee
1 = ja

S57: Hoe  vaak is in uw woonplaats  <List>  op zondag open?

<V64405> dichtstbijzi jnde postkantoor
<V64505> de bank/het filiaal waar u meestal komt
<V64605> de bibliotheek waar u meestal komt
<V64705> het gemeentehuis
<V64805> uw  huisarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V64905> uw  tandarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V65005> uw favoriete kapper
<V65105> de supermarkt waar u de meeste boodschappen doet open is
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<V65205> de meeste winkels in het dichtstbijzijnde winkelcentrum
<V65305> de grotere winkels in het stadscentrum

iedere zondag.......................................................................... 1
ongeveer een keer per maand............................................. 2
een aantal keren per jaar...................................................... 3
nooit op zondag....................................................................... 5
weet niet ................................................................................... -3

S58: Wanneer is het dichtstbijzijnde postkantoor op deze dag open?

Let op: per onderwerp 4 variabelen A t/m D

<V64406A-D>  dichtstbijzijnde postkantoor
<V64506A-D>  de bank/het filiaal waar u meestal komt
<V64606A-D>  de bibliotheek waar u meestal komt
<V64706A-D>  het gemeentehuis
<V64806A-D>  uw  huisarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V64906A-D>  uw  tandarts  (voor reguliere afspraak, geen spoed)
<V65006A-D>  uw favoriete kapper
<V65106A-D>  de supermarkt waar u de meeste boodschappen doet open is
<V65206A-D>  de meeste winkels in het dichtstbijzijnde winkelcentrum
<V65306 A-D>  de grotere winkels in het stadscentrum

A  's ochtends geopend
B  's middags geopend
C  's avonds geopend
D  weet niet

0 = nee
1 = ja

 <V654>
 S59:  Zou  u  willen  dat  een of meer van de hiervoor besproken voorzieningen langer geopend zou zijn?

nee............................................................................................. 1
ja ................................................................................................ 2

Selektie: Respondent wil sommige voorzieningen langer open

 S60: Welke  van  deze voorzieningen zou u dan het liefst langer geopend willen zien?

INT.: IN VOLGORDE VAN BELANGRIJKHEID, MAXIMAAL 3 NOEMEN

<V655> belangrijkste voorziening
<V656> tweede voorziening
<V657> derde voorziening

het dichtstbijzijnde postkantoor ........................................... 1
de bank/het filiaal waar u meestal komt............................ 2
de bibliotheek waar u meestal komt................................... 3
het gemeentehuis .................................................................. 4
uw huisarts (voor reguliere afspraak, geen spoed.......... 5
uw tandarts (voor reguliere afspraak, geen spoed.......... 6
uw favoriete kapper ................................................................ 7
de supermarkt waar u de meeste boodschappen doet . 8
de meeste winkels in het dichtstbijzijndste....................... 9
de grotere winkels in het stadscentrum............................. 10



Slotvragenlijst TBO 2000 16

weet geen tweede voorziening te noemen........................ 11 (alleen in V656 en V657)
weet geen derde voorziening te noemen........................... 11 (alleen in V657)

 EINDE Selektie: Respondent wil sommige voorzieningen langer open
 ________________________________________________________________________

<V658>
S61: Wat  vindt u van het feit dat veel winkels tegenwoordig op zondag zijn opengesteld?

      bezwaarlijk................................................................................... 1
         neutraal....................................................................................... 2

goed/wenselijk............................................................................ 3
          weet niet..................................................................................... -3

Selektie:  Respondent heeft bezwaar tegen het openstellen van winkels op zondag
________________________________________________________________________
 <V659>
S62: Is uw bezwaar ingegeven omdat:

    de zondag vanuit religieus oogpunt een bijzondere.................... 1
          om andere, niet religieuze redenen?........................................... 2
          combinatie van beide redenen?................................................... 3
          weet niet...................................................................................... -3

EINDE  Selektie:  Respondent  heeft  bezwaar  tegen  het openstellen van winkels op zondag

SOCIAAL KAPITAAL, POLITIEK
 _______________________________________________________________________
<V660> Dan nu enkele vragen over maatschappelijke zaken.

S63: Vindt  u  dat  over  het  algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet
        voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?

        de meeste mensen zijn wel te vertrouwen.................................. 1
          je kan niet voorzichtig genoeg zijn.............................................. 2
           weet niet / geen mening.............................................................. -3
________________________________________________________________________
 <V661>
S64: Stel: Iemand is aan bed gebonden en heeft geen geld om een betaalde hulp in te schakelen.
         Wat  vindt u dan in het algemeen beter: dat vrienden en/of familie  zelf  gaan  helpen  of  dat zij geld

geven om een betaalde hulp in te schakelen?

        dat familie en/of vrienden zelf gaan helpen................................. 1
           dat familie en/of vrienden geld geven om hulp in te bieden......... 2
           hangt af van de specifieke situatie.............................................. 3
           weet niet / geen mening.............................................................. -3

________________________________________________________________________
 <V662>
 S65: En  wat  zou  u, gegeven uw mogelijkheden, zelf het liefst doen als een familielid of vriend(in) in deze
         situatie zou verkeren?

       ik zou het liefst zelf meehelpen................................................... 1
          ik zou het liefst geld geven.......................................................... 2
          ik zou geen mogelijkheden hebben om iets te doen................... 3
          dat hangt er van af....................................................................... 4
 ________________________________________________________________________
 <V663>
 S66: Hoe  vaak  geeft u geld aan goede doelen, bijvoorbeeld via collectes, door acceptgiro's of via
         een donateurschap?
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     nooit............................................................................................ 1
           zelden......................................................................................... 2
           af en toe..................................................................................... 3
           regelmatig of vaak...................................................................... 4

 ________________________________________________________________________
S67: Welke  van  de  hieronder  staande  zaken is volgens u het allerbelangrijkste wat in Nederland moet
        gebeuren?

<V664> belangrijkste aspect
<V665> ook belangrijk (tweede aspect)

          orde handhaven/ veiligheid..........................................................   1
           mensen meer inspraak geven in de beslissingen van.................   2
           prijsstijgingen tegengaan.............................................................   3
           vrijheid van meningsuiting...........................................................   4
           armoedebestrijding......................................................................   5
           sociale gelijkheid nastreven.........................................................   6
           verbetering onderwijs...................................................................   7
           verbetering gezondheidszorg.......................................................   8
           herstel normen en waarden/ mentaliteit.......................................   9
           verbetering milieu........................................................................ 10
           versoepeling vreemdelingenbeleid............................................. 11
           aanscherpen vreemdelingenbeleid............................................ 12
           verbeteren ouderzorg................................................................. 13
           openheid en rechtvaardigheid bij bestuurders........................... 14
           Selecteer om antwoord te noteren............................................. 30
           weet niet.................................................................................... -3

________________________________________________________________________
 S68: Stellingen

<V666> Het   is   onvermijdelijk   dat   de   overheid  dwingende maatregelen neemt om het autogebruik te
  verminderen.

<V667> Vrijheid van mobiliteit is een recht waar de overheid niet mag ingrijpen.
<V668> Een beter milieu mag me meer tijd en moeite kosten.
<V669> Een beter milieu mag me meer geld kosten..
<V670> Een beter milieu mag me wat comfort kosten..

In hoeverre bent u het hiermee eens?

geheel mee eens......................................................................... 1
           mee eens..................................................................................... 2
           niet mee eens/niet mee oneens.................................................. 3
           mee oneens................................................................................. 4
           geheel mee oneens..................................................................... 5
           weet niet...................................................................................... -3

 ________________________________________________________________________
Selektie: Is 18 jaar of ouder

<V257A>
S69: De vraag die ik u nu ga stellen heeft tot doel een idee te krijgen  van de politieke verhoudingen in Neder
        land op dit  moment. Stelt u zich voor dat u vandaag zou moeten stemmen voor de Tweede
        Kamerverkiezingen, op welke politieke partij zou u dan stemmen?    
        INT.: OVERHANDIG KAART 4.

    CDA.............................................................................................   1
           PvdA............................................................................................   2
           VVD.............................................................................................   3
           D66..............................................................................................   4
           Groen Links.................................................................................   5
           SGP.............................................................................................   6
           GPV.............................................................................................   7
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           RPF..............................................................................................   8
           SP................................................................................................   9
           Leefbaar Nederland..................................................................... 10
           AOV / Unie 55+............................................................................ 11
           CD / CP '86.................................................................................. 12
           andere partij................................................................................. 13
           zou niet stemmen........................................................................ 14
           wil geen partij noemen................................................................. 15
           weet niet/mag niet stemmen........................................................ 16

EINDE Selektie: Is 18 jaar of ouder

INKOMEN

 ________________________________________________________________________
<V258>
S70: Zou u kunnen zeggen wat het totale netto gezinsinkomen per maand is?
        Ik  bedoel  dus  het  schone inkomen na aftrek van sociale lasten  en  belastingen, van alle leden van
het
        huishouden samen?

WEET NIET PRECIES = -3
          WIL NIET ZEGGEN = -4

         TOON DESNOODS KAART 5.

Bedrag in guldens

Selektie: Respondent weet inkomen niet precies
 ________________________________________________________________________
<V672>
S71: Kunt  u  aan  de hand van deze kaart ongeveer aangeven wat het totale netto gezinsinkomen is per
        maand?
        

INT.: TOON KAART 5

minder dan f 1.250,-....................................................................     1
           f 1.250,- tot f 1.500,-....................................................................   2
           f 1.500,- tot f 1.750,-....................................................................   3
           f 1.750,- tot f 2.000,-....................................................................   4
           f 2.000,- tot f 2.250,-....................................................................   5
           f 2.250,- tot f 2.500,-....................................................................   6
           f 2.500,- tot f 2.750,-....................................................................   7
           f 2.750,- tot f 3.250,-....................................................................   8
           f 3.250,- tot f 3.750,-....................................................................   9
           f 3.750,- tot f 4.250,-.................................................................... 10
           f 4.250,- tot f 5.350,-.................................................................... 11
           f 5.250,- tot f 6.250,-.................................................................... 12
           f 6.250,- en meer......................................................................... 13
           weet echt niet..............................................................................  -3

 EINDE Selektie: Respondent weet inkomen niet precies

Selektie: Respondent geeft inkomen
 ________________________________________________________________________
<V673>
S72: Heeft   u   bij   de   berekening  van  het  totale  netto gezinsinkomen    ook    de    bedragen    opgenomen
        voor kinderbijslag?

         ja.................................................................................................. 1
          nee............................................................................................... 2
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_______________________________________________________________________
<V674>
S73: Heeft   u   bij   de   berekening  van  het  totale  netto gezinsinkomen ook de bedragen opgenomen voor
        vakantiegeld?

        ja.................................................................................................. 1
          nee............................................................................................... 2

________________________________________________________________________
<V675>
 S74: Heeft   u   bij   de   berekening  van  het  totale  netto gezinsinkomen ook de bedragen opgenomen voor
         13e maand?

        ja.................................................................................................. 1
        nee............................................................................................... 2

EINDE Selektie: Respondent geeft inkomen
 ________________________________________________________________________
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