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IntroA

Tel.nr = NAW.telefoonnummer 1 
*** <straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats>  ***

Goede <morgen, middag, avond >, u spreekt met ……. van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik bel u in verband met een onderzoek dat 
het CBS doet naar het Consumentenvertrouwen. Wij hebben u daarover een brief gestuurd. Mag ik u enkele vragen uit dit onderzoek stellen?
>> ENQ: * Probeer zo snel mogelijk met de huishoudkern in gesprek te komen
* Indien niet met het juiste adres verbonden, zoek het juiste telefoonnummer <<
1. Ga verder [GaVerder]
2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]
3. Nonrespons [NR]

OverRed1

Dat is jammer, want om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat u 
meedoet. Zou u  OF iemand anders bij u thuis daarom toch niet willen 
meedoen aan dit onderzoek? >> ENQ: Respondent moet iemand van de 
huishoudkern zijn. <<
1.   Ja, wil meedoen                          [ja]       
2.   Nee, wil niet meedoen [Nee]

Maakafsp1

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en 
kies voor Afspraak 

MaakNonr1

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en kies voor  Nonrespons

IntroB

In dit onderzoek vragen wij naar de meningen die mensen hebben over de huidige economische situatie.  
Om te beginnen, zou ik u eerst een paar vragen over uw huishouden willen stellen.
1. Ja, ga verder
2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]
3. Non-respons [Nr]

EINDE

code 1
code 3

code 2

Neeja

code 1 code 3

nee
ja

Blok Introductie

Maakafsp2

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en kies 
voor Afspraak 

code 2

Blok Huishoudbox

MaakNonr2

>>ENQ:. toets <Ctrl> + <Enter> en 
kies voor nonrespons

EINDE VRGL

OverRed2

Dat is jammer, want om een goed beeld te krijgen is het belangrijk 
dat u meedoet. Zou u  OF iemand anders bij u thuis daarom toch 
niet willen meedoen aan dit onderzoek? >> ENQ: Respondent moet 
iemand van de huishoudkern zijn. <<
1.   Ja, wil meedoen                          [ja]       
2.   Nee, wil niet meedoen [Nee]
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AantalPP

Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan het huishouden waartoe u behoort?
>> ENQ: Kinderen die elders op kamers wonen niet tot huishoudens rekenen.<<
1..20  

HHKern  

STEL VAST: Wie zijn dat?
 >> ENQ: * Stel éérst de huishoudkern vast en ga daar vanuit.
 * Kind = ook stiefkind, pleegkind e.d. <<
 1. Echtp./v.p. alléén                         

[PartnAll]
 2. Echtp./v.p. + kind(eren)                           

[PartKind]       
 3. Echtp./v.p. + kind(eren) + ander(en)   [PKindAnd]
 4. Echtp./v.p. + ander(en)                     

[PartnAnd]           
 5. 1-Ouder + kind(eren) [EOudKind]           
 6. 1-Ouder + kind(eren) + ander(en)   [EOKndAnd]         
 7. huishoudkern NIET: echtpaar/vaste partners of 1-ouder     

[Overig]

M_V  

 Regel [i] huishoudbox
 $1 >> ENQ: Persoon 1 = respondent <<  
($1 Bij eerste persoon)
 STEL VAST: Geslacht persoon [i]?
 1. Man       [Man]
 2. Vrouw   [Vrouw]

> 1 persoon

AantPP=1 ($1) anders (bij eerste persoon $2 anders $3)

Blok Huishoudbox

Geboren

 Regel [i] huishoudbox
---- Geboortedatum persoon [i] -----

 $1 Om ($2 met u) te beginnen, wat is uw geboortedatum?
 $3 STEL VAST: Geboortedatum persoon [i]

Akk 

 Regel [i] huishoudbox
 (Persoon [i]) is dus: ... jr?
 Akkoord? Ja/Nee

Lft

 Regel [i] in huishoudbox
 STEL VAST: Leeftijd in jaren?
 >>ENQ: Informeer hiernaar of schat zelf 
(zo goed mogelijk) 

anders wn/wg

1 persoon

IntroB

BurgSt
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BurgSt

Regel [i] huishoudbox
--- persoon [i] ---
En wat is op dit moment de burgerlijke staat?
1.   gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) inclusief geregistreerd partnerschap                                 [Gehuwd]
2.    voor de wet gescheiden [Gescheid]
3.    weduwe / weduwnaar [WeduwSt]
4.    nooit gehuwd geweest [NooitGeh]

Kind                                                                       $1 = als HHKern=2,3 en 3e persoon                                                               
$2=als HHKern=5,6 en 2e persoon

Regel [i] huishoudbox ($1/$2 >> ENQ: Neem als persoon ($1 [3] / $2 [2]) een kind <<) 
STEL VAST : Relatie tot persoon 1 (Regel 1)
1. Kind van HHKern            [Kind_HHK]                                              Weet niet
2. Anders                           [Ander]                                                      Weigert    

HHKern= 1,4
en persoon 2

Ander

Regel [i] huishoudbox    --- persoon [i] ---
 STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (Regel 1)? 
 1. vader / moeder [VaMoeder]
 2. schoonvader / schoonmoeder [SchoonVM]
 3. broer / zus [BroerZus]
 4. schoonbroer (zwager) / schoonzus [SchoonBZ]
 5. schoonzoon / schoondochter [SchoonZD]
 6. Kleinkind [KleinKnd]
 7. overig: familie of schoonfamilie [Fam_SchF]
 8. overig: geen familie of schoonfamilie [Overig]
 10. (toch) kind van hhkern [Kind_HHK]

Herhaal vragen M_V t/m BurgSt 

HHKern=7

nee

nee

Aantal PP >1

ja

code 2, wn/wgcode 1

CtrlPers   

 STEL VAST: Heeft u iedereen in het huishouden gehad? (huishouden telt [i] personen)
 1. Ja, iedereen gehad                    [JaKlaar]
 2. Nee, nog niet iedereen gehad   [NogNiet]

Herhaal vanaf AantalPP

AantalPP = 1

nee
ja

AKK en Lft

Blok Controle OP

EVP

Regel 2 huishoudbox 
>> ENQ: persoon 2 = partner van persoon 1 << STEL 
VAST: Relatie tot persoon 1 (regel 1)
1. echtgeno(o)t(e) van persoon 1 [Echtgen]
2. vaste partner van persoon 1 [Vpartner]
4. GEEN partner persoon 1 [GeenPaar]

ja
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OpHHkern

STEL VAST: Respondent behoort tot
1. de huishoudkern [JaKern]
2. niet tot de huishoudkern [NeeKern]

ZoekOP

Voor het onderzoek is het belangrijk dat wij spreken met de 
kostwinner of zijn of haar partner. Zou ik hem of haar kunnen 
spreken?
1. Ja, komt er aan [Ja]
2. Nee, afspraak maken [Nee] 

ja

ja

nee

Blok Controle OP

nee

AantPP>1 AantalPP=1

MaakAfsp3

OP_Resp

>> ENQ: Toets het HHBOX-regelnummer in van O.P.!<< 
1. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat]
2. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat]
3. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat] 
4. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat]
5. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat]
6. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat]
7. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat]
8. [regelnr.HHBox] [Geslacht] [Leeftijd] [Burgstaat]

CtrlPers = ja

Blok Doelvariabelen
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Vr33                                 

De volgende vragen gaan over de economische situatie van Nederland. Vindt u dat in het algemeen de eco-nomische situatie van ons 
land de afgelopen twaalf maanden beter is geworden, slechter of hetzelfde gebleven?
1. Beter [Beter]
2. Slechter [Slechter]
3. Hetzelfde gebleven [Zelfde]
4. Weet niet, geen antwoord [Weetnie]

Vr34

Een beetje beter of duidelijk beter?
1. Een beetje beter  [Beetje]
2. Duidelijk beter   [Duidelijk]
3. Weet niet   [Weetnie]

Vr35

Een beetje slechter of duidelijk slechter?
1. Een beetje slechter [Beetje]
2. Duidelijk beter [Duidelijk]
3. Weet niet [Weetnie]

code 1 beter code 2 slechter

Vr36

En wat denkt u van de komende twaalf maanden? Zal in het algemeen de economische situatie van Nederland dan beter worden, 
slechter worden of hetzelfde blijven?
1. Beter worden [Beter]
2. Slechter worden [Slechter]
3. Hetzelfde blijven [Zelfde]
4. Weet niet, geen antwoord [Weetnie]

overig

beter slechter overig

Blok Doelvariabelen OP_Resp

Vr37 Vr38 Vr39

CONSUMENTEN CONJUNCTUUR ONDERZOEK/2011 CATI

Blok-Doelvariabelen-1 Blad7



Vr37

Enigszins beter of duidelijk beter?
1. Enigzins beter              [EnigBet]
2. Duidelijk beter   [DuidBet]
3. Weet niet   [Weetnie]

Vr38

Iets slechter of duidelijk slechter?
1. Iets slechter                [IetsSle]
2. Duidelijk slechter [DuidSle]
3. Weet niet          [Weetnie]

Vr39

En de prijzen? Vindt u dat de prijzen de afgelopen twaalf maanden gestegen zijn, gedaald of vrijwel gelijk gebleven?
1. Gestegen [Gestegen]
2. Gedaald [Gedaald]
3. Vrijwel gelijk gebleven  [Gelijk]
4. Weet niet [Weetnie]

Vr40

Sterk gestegen, matig of zwak?
1. Sterk gestegen              [Sterk]
2. Matig gestegen [Matig]
3. Zwak gestegen [Zwak]
4. Weet niet                       [Weetniet]

code 1

Vr36 beter Vr36 slechter Vr36 overig

overigcode 2

Vr40a

Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de afgelopen 
twaalf maanden ($1 gestegen/ $2 gedaald)  zijn?   
….%

$1: Vr39 = [Gestegen]
$2: Vr39 = [Gedaald]
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Vr41

Wat verwacht u van de komende twaalf maanden? Zullen de prijzen volgens u stijgen, dalen of gelijk blijven?
1. Stijgen [Stijgen]
2. Dalen [Dalen]
3. Gelijk blijven [Gelijk]
4. Weet niet, geen antwoord. [Weetnie]

Vr42

Wat denkt u? Zullen de prijzen de komende twaalf maanden sterker stijgen dan tot nu 
toe, evenveel of minder?
1. Sterker stijgen dan tot nu toe [Sterker]
2. Evenveel stijgen als tot nu toe [Evenveel]
3. Minder stijgen dan tot nu toe [Minder]
4. Weet niet [Weetnie]

Vr43

Code 1 en Vr39 = [Gestegen]/[Weetnie] Code 2 of (Code 1 en Vr39 
<>[Gestegen]/[WeetNie])

anders

Vr42a

Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de komende twaalf maanden zullen ($3 stijgen / $4 dalen) ? 
….%

$3: Vr41 = [Stijgen]
$4: Vr41 = [Dalen]
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Vr43

Hoe denkt u dat het in de komende twaalf maanden zal gaan met de werkloosheid in Nederland? Zal deze volgens U stijgen, dalen of 
gelijk blijven?
1. Stijgen [Stijgen]
2. Dalen [Dalen]
3. Gelijk blijven [Gelijk]
4. Weet niet [Weetnie]

Vr44

Een beetje stijgen of duidelijk stijgen?
1. Een beetje stijgen [Beetje]
2. Duidelijk stijgen [Duidelijk]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr45

Iets dalen of duidelijk dalen?
1. Iets dalen [IetsDal]
2. Duidelijk dalen [DuidDal]
3. Weet niet [Weetnie

Vr46   GrAankNu

Als het gaat om meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. Vindt u dat het nu voor de mensen een gunstige of 
een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen of noch het een noch het ander?
1. Gunstige tijd [Gunstig]
2. Niet gunstig, ook niet ongunstig [GunOngun]
3. Ongunstige tijd [Ongun]
4. Weet niet [Weetnie]

Vr47

Verwacht u dat u binnen de komende twee jaar een auto zult kopen?
1. Ja [Ja]
2. Neen [Neen]
3. Weet niet, geen antwoord [WeetNie]

Vr48

Wat zou u zeggen: 'ja misschien' of 'ja dat is wel zeker'?
1. Ja, misschien [Missch]
2. Ja, zeker [Zeker]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr49

Wat zou u zeggen: waarschijnlijk niet of zeker 
niet?
1. Waarschijnlijk niet [Waarniet]
2. Zeker niet [Zekniet]
3. Weet niet [Weetnie]

stijgen dalen overig

ja nee overig

Vr50
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Vr50                             $1 als AantalPP <> 1 anders $2

En in de komende twee jaren, denkt u dan dat u ($1 of iemand anders bij u thuis / leeg) een huis gaat kopen of er een laat bouwen?  

1. Ja [Ja]
2. Neen [Neen]
3. Weet niet, geen antwoord [Weetnie]

Vr51

Zou u zeggen: 'ja, misschien', of 'ja, dat is wel zeker'?
1. Ja, misschien [Missch]
2. Ja, zeker [Zeker]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr52

Wat zou u zeggen: 'waarschijnlijk niet'of 'zeker 
niet'?
1. Waarschijnlijk niet [Waarniet]
2. Zeker niet [Zekniet]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr80

Bent u van plan de komende twaalf maanden belangrijke uitgaven te doen voor onderhoud of verbetering van uw woning? Daarbij kunt u 
denken aan groot schilderwerk, verwarming of sanitair, een keuken, verbouwingen, isolatie en dergelijke.  
1. Ja [Ja]
2. Neen [Neen]
3. Weet niet, geen antwoord [Weetnie]

ja nee overig

Vr81

'ja, misschien'of 'ja, dat is wel zeker'?
1. Ja, misschien [Missch]
2. Ja, zeker [Zeker]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr82

'Waarschijnlijk niet' of 'zeker niet'?
1. Waarschijnlijk niet [Waarniet]
2. Zeker niet [Zekniet]
3. Weet niet [Weetnie

ja neen weet niet

Vr48 ; Vr49 ; Vr47 overig

Vr54
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Vr54

Dan nu een vraag over de financiële situatie van het huishouden. Is die financiële situatie volgens U de laatste twaalf maanden beter 
geworden, slechter of ongewijzigd gebleven?
1. Beter geworden [Beter]
2. Slechter geworden [Slechter]
3. Ongewijzigd gebleven [Ongewijz]
4. Weet niet [Weetnie]
5. Geen antwoord [GeenAntw]

Vr55

Duidelijk beter of iets beter?
1. Duidelijk beter [Duidelyk]
2. Iets beter [IetsBet]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr56

Duidelijk slechter of iets slechter?
1. Duidelijk slechter [Duidelyk]
2. Iets slechter [IetsSle]
3. Weet niet [Weetni

Vr57

En hoe is de financiële situatie op dit moment? Is de financiële situatie van uw huishouden zodanig dat u geld tekort komt, wordt er geld over 
gehouden of kan er precies worden rondgekomen?
1. Tekort komen [Tekort]
2. Over houden [Over]
3. Precies rondkomen [Precies]
4. Weet niet [Weetnie]
5. Geen antwoord [GeenAntw]

Vr58

Betekent dit "Er moeten schulden worden gemaakt", of betekent het 
"spaarmiddelen worden enigszins aangesproken 
1. Schulden maken            [Schulden]
2. Spaarmiddelen enigszins aanspreken    [SpaarAan]
3. Weet niet            [Weetnie]

Vr59

Wordt er veel geld overgehouden of een beetje?
1. Veel overhouden              [Veel]
2. Een beetje overhouden    [Beetje]
3. Weet niet                          [Weetnie]

Vr60

Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden? Zal deze in de komende twaalf maanden beter worden, slechter of ongewijzigd 
blijven?
1. Beter worden [Beter]
2. Slechter worden [Slechter]
3. Ongewijzigd blijven [Ongewyz]
4. Weet niet [Weetnie]
5. Geen antwoord [GeenAntw]

code 1 code 2 overig

code 1 code 2 overig

code 1 code 2 overig

Vr80 weet niet
Vr81 ; Vr82

Vr61 Vr62 Vr63
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Vr61

Iets verbeteren of duidelijk verbeteren?
1. Iets verbeteren [Iets]
2. Duidelijk verbeteren [Duidelyk]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr62

Iets slechter worden of duidelijk slechter worden?
1. Iets slechter worden [Iets]
2. Duidlijk slechter worden   [Duidelyk]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr63

Als het om grote aankopen gaat, bijvoorbeeld meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. Verwacht u dat er in 
uw huishouden in de komende twaalf maanden meer, minder of evenveel aan die duurzame artikelen besteed zal worden als in de afgelopen 
twaalf maanden?
1. Meer [Meer]
2. Minder [Minder]
3. Evenveel [Evenveel]
4. Weet niet [WeetNie]

Vr64

Een beetje meer of veel meer?
1. Een beetje meer [Beetje]
2. Veel meer [Veel]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr65

Iets minder of veel minder?
1. Iets minder [IetsMin]
2. Veel minder [VeelMin]
3. Weet niet [Weetnie]

code 1 code 2

InkPer                                                                                                                                                               $2 AantalPP=1 anders $1

Voor een onderzoek als dit is het nodig dat we van mensen globaal het huishoudinkomen weten.  
Mag ik u daarom vragen hoeveel geld er NETTO per MAAND OF per JAAR binnenkomt bij uw huishouden? Het gaat dus het inkomen na 
aftrek van belastingen en premies ($2 . / $1, van alle personen van uw huishouden bij elkaar opgeteld.  
<< ENQ: Zonodig laten schatten. Opgeven per 4 weken is ook mogelijk << 

overig

Periode

STEL VAST: Inkomen per 4 weken, per maand of per jaar ?
1. 4 weken [VierW]
2. Maand [Maand]
3. Jaar [Jaar]

overig wn/wg

Vr60 code 1 Vr60 code 2 Vr60 overig

Vr67

CONSUMENTEN CONJUNCTUUR ONDERZOEK/2011 CATI

Blok-Doelvariabelen-6 Blad13



Vr67

Als dit inkomen voorgoed een flink stuk achteruit zou gaan, waarop zou dan bij u thuis het meest bezuinigd worden? Bijvoorbeeld een 
vermindering van 10%. >> ENQ: Codeer het spontane antwoord. Slechts de belangrijksten coderen <<
1. Dagelijkse boodschappen        [Boodsch] 10. Vakantie en recreatie (bv. dagtochten en musea)  [Recreatie]
2. Alcohol en tabak [DrankTab] 11. Horeca (bv. uit eten en uitgaan) [Horeca]
3. Kleding en schoeisel [Kleding] 12. Lidmaatschap (sport)vereniging, hobbycursus, 
4. Woning (bv.verbouwing en verkoop) en       seizoenskaart [Lidmaat]

Energie (bv.gas en electriciteit) [HuisEnerg]13. Lichaamsverzorging (bv. kapper en cosmetica) en 
5. Meubilair en huishoudelijke       accessoires (bv.sieraden) [VerzAcces

apparaten [Meubel] 14. Loterijen, collectes en donaties [LotDon]
6. Aan- of afschaf auto/OV-abonnement en 15. Alle uitgaven. Niets in het bijzonder, meer in het

gebruik auto/OV [AutoOv]       algemeen [NietsByz] 
7. (Mobiele) telefoon en 16. Nergens op bezuinigen [Nergens]

internet(abonnement) [Commun] 17. Anders [Ander]
8. (Abonnementen op) kranten, 18. Weet niet [Weetnie]

tijdschriften en TV [Krant]
9. Het kopen van boeken, games,

films en muziek (incl.downloaden) [BoekMuz]

Vr68

Denkt u in de komende twaalf maanden geld opzij te kunnen leggen?
1. Ja [Ja]
2. Neen [Neen]
3. Weet niet [Weetnie]
4. Geen antwoord [GeenAntw]

Vr69

Betekent dat 'ja, misschien'of 'ja, dat is wel zeker'?:
1. Ja, misschien [Missch]
2. Ja, zeker [Zeker]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr70

Betekent dat 'waarschijnlijk niet' of 'zeker niet'?:
1. Waarschijnlijk niet [Waarniet]
2. Zeker niet [Zekniet]
3. Weet niet [Weetnie]

Vr71

Als u let op de algemene economische situatie, vindt u dan dat het zin heeft om te sparen?
1. Ja [Ja]
2. Neen [Neen]
3. Weet niet [Weetnie]

code 1 code 2 overig

ja neen overig

Vr72

Betekent dat 'ja, misschien'of 'ja, dat is wel zeker'?
1. Ja, misschien [Missch]
2. Ja, zeker [Zeker]
3. Weet niet [WeetNie]

Vr73

Betekent dat 'waarschijnlijk niet' of 'zeker niet'?
1. Waarschijnlijk niet [Waarniet]
2. Zeker niet [Zekniet]
3. Weet niet [Weetnie]

InkPer wn/wg; periode wn/wg

Blok Betaald werk
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IntrSlotA/IntroSlotA1        ($1 als Leeftijd < 65 anders $2)

Dan volgen nu nog enkele vragen over  uw ($1 werksituatie 
en / $2 leeg) opleiding. 

IntrSlotB/IntroSlotB1             ($1 als Leeftijd OP < 65 anders $2) 

Dan volgen nu nog enkele vragen over ($1 de werksituatie en / $2 
de) opleiding ($2 en eventuele werksituatie / $1 leeg) van uzelf en  
van uw partner.  

BetWrkNu

($1:Hebt u / $2:Heeft uw partner) op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee.
 Evenals freelance werk. >> ENQ:Het werken in een eigen bedrijf of familiebedrijf is ook betaald werk <<.
1. Ja                              [Ja]
2. Nee [Nee]
Weet niet, Weigert 

ja

15..64

UrenWeek

Hoeveel uur werkt ($1:u /$2: uw partner) in totaal in een normale werkweek? Onbetaalde uren 
niet meegeteld
>> ENQ: * Eventueel een gemiddelde werkweek schatten (bijv. bij ploegendienst) <<
1..97  [Weet niet / Weigert]

IsHetDan

 Weet u dan of het gaat om:  
 1. 4 uur of minder per week, [MinOf4]
 2. 5 tot 11 uur per week, [Minder12]
 3. 12 tot 29 uur per week, [Minder30]
 4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer]
 Weet niet, weigert

ja

wn anders

overig

>=65LEEFTIJD

Blok Betaald werk

andersAantalPP=1 of HHkern=5...7

Vr72; Vr73; Vr71 overig

Blok Maatschappelijke positie

$1:HHKern = 1,2,3,4 en eerste pers.
$2:HHKern = 1,2,3,4 en tweede pers(partner)
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Mypos                                                                                      ($2 BetWrkNu= ja anders $1) ($4 Leeftijd >=50 anders $3)

Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen: =>  
1.$1 leeg / $2 Werkend met betaald werk   5.     Scholier,studerende
2.Werkloos   6.     Huisvrouw/huisman
3.Vrijwilliger                       7.     $3 leeg / $4 Gepensioneerd of met de vut
4.Arbeidsongeschikt   8.     Of geen van deze?

anders Leeftijd>=65 of Urenweek<=25
of is HetDan = 4

Blok Maatschappelijke positie

ja

Blok Betaald werk

Blok Arbeidsrelatie
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Wrknemer                 

Werkt ($1 u/ $2 uw partner) als werknemer?
>> ENQ: Als er meerdere werkkringen zijn, beantwoord deze vraag voor de werkkring waarin het meeste uren gewerkt 
wordt <<

BedrPrak                                                          

($1 Bent u / $2 Is uw partner) dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: -> 
>> ENQ: firmant, maat of beherend vennoot = kode 1 <<
1.    Van uzelf                                                            [eigen]
$2.   Van uw partner     ($2 als HHKern 1t/m 4)          [partner]
3.     Of van uw ouders of schoonouders?                  [ouders]
4.      N.v.t. (geen van deze)                                      [NVT]

Betaling

Krijgt u loon of salaris of is de betaling anders geregeld?
1. Loon of salaris 
2. Betaling anders geregeld

nee/wn/wgja

andersBetWerkNu=ja en leeftijd 
15..64 jaar

Blok Arbeidsrelatie

ja

Blok Maatschappelike positie

Blok Bedrijssector

$1:HHKern = 1,2,3,4 en eerste pers.
$2:HHKern = 1,2,3,4 en tweede pers(partner)

Naar OplNaLo
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Totwelk

Tot welke bedrijfssector behoort het bedrijf of de instelling waar u werkt :->
1. Landbouw en visserij [LandVis]          3. Commerciële dienstverlening of [Comdienst]
2. Industrie en Bouwnijverheid [IndBouw]          4. Niet Commerciële dienstverlening?  [Ncomdienst]
Weet niet, weigert                                                  5. Anders  [Ande]

ja
BetWerkNu=ja

en leeftijd 15-64 jaar anders

ComDienst

Bent u dan werkzaam binnen: =>
1. Handel en Horeca               [HandHor]        4. Anders [Ande]
2. Vervoer en Communicatie    [VervCom]                                      Weet niet, weigert
3. Een financiële instelling of zakelijke instelling [FinZak]       

NComDienst

>> ENQ : werkzaam voor internationale organisaties en personeel in dienst van huishoudens onderbrengen bij 
code 3 <<  
Bent u dan werkzaam binnen :=>
1. Openbaar bestuur (o.a. overheid)             [OpBest] 3.  Onderwijs,cultuur & overige  
2. Gezondheidszorg en welzijnszorg, of        [GezWel] dienstverlening?  [OndCult]
Weet niet, weigert  4.  Anders                      [Ande]

Anders

ENQ : Omschrijf antwoord respondent

code 5 code 4 code 3code 1,2

code 4 overig

Blok Bedrijfsector

Blok Arbeidsrelatie

OplNaLo

wn/wg
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OplNaLo

Heeft ($1 u / $2 uw partner) na de lagere school nog een DAGOPLEIDING voltooid, of een opleiding die normaal in dagonderwijs 
plaatsvindt? 
1. Ja
2. Nee

Vr74/opleid

Wat is ($1 uw / $2 dan de)  HOOGSTE VOLTOOIDE opleiding in dit onderwijs?  

>> ENQ: STEL VAST niveau van de HOOGST VOLTOOIDE opleiding. Zo nodig doorvragen wat het niveau is: Lager, 
Middelbaar of Hoger (beroeps)onderwijs of wetenschappelijk onderwijs <<.
1. Alleen lagere school (incl. speciaal onderwijs bijv. LOM, BLO etc.) [Ond1]
2. Lager beroepsonderwijs (bijv. LTS, LEAO, huishoudschool, ambachtsschool), VMBO [Ond2]
3. - ulo, mulo, mavo, ivo, ivko, middenschool, 

- 3 jaar: havo, vwo, gymnasium, atheneum, hbs, msvm, mms, kleine seminarie [Ond3]
4. - middelbaar beroepsonderwijs (bijv. meao, MSPO, MTS, BOL, BBL)

- havo, mavo, gymnasium, atheneum, hbs, msvm, mms, kleine seminarie [Ond4]
5. - hoger beroepsonderwijs (bijv. HTS, HEAO, MO-A, Pedagogische Academie)

- wetenschappelijk onderwijs: kandidaats-examen, bachelor [Ond5]
6. - semi-wetenschappelijk onderwijs (bijv. MO-B, NIVRA, voortgezette opleiding), 

- wetenschappelijk onderwijs; doctoraalexamen, master [Ond6]
7. Weet niet/ geen antwoord [Weetniet]

HHKern= 1..4
en partner

HoogInk

Hebben u en uw partner allebei een inkomen?
1. Ja, beiden een inkomen [Beiden]
2. Nee, een van beiden heeft een inkomen [Een]
Weet niet / weigert

nee ja,

HfdKwA

Wie van u beiden heeft het hoogste inkomen?
1. Uzelf     [Uzelf]
2. Echtgenoot of partner     [Partn]
3. Beiden hebben een gelijk inkomen       [Gelijk]
Weet niet / Weigert

HfdKwB

Wie heeft een inkomen?
1. Uzelf [Uzelf]
2. Echtgenoot of partner [Partn]
Weet niet / Weigert

Dank

Dit waren dan de vragen uit het onderzoek. Ik wil uw hartelijk danken voor uw medewerking

overig wn/wg code 2

anders

Blok Hoogst behaald 
onderwijsniveau

Herhaal vragen ( $2BetWrkNu t/m Vr74Opleid) voor 
partner

ja

Blok Bedrijfsector

$1:HHKern = 1,2,3,4 en eerste pers.
$2:HHKern = 1,2,3,4 en tweede pers(partner)
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