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BRIEF STUDY DESCRIPTION

Title Huishoudens in Nederland 1995

Households in the Netherlands 1995

Topic A survey of the composition, characteristics and

internal organization of Dutch households, with

particular emphasis on married and cohabiting couple

relationships.

Themes Education and training; occupational careers; income

and savings; family business; dating; relationship

history; marriage and cohabitation; housing careers;

fertility history; investments in children;

cohabitation contracts; prenuptial agreements; wills

and life insurance; relationship quality; money

management; leisure; contacts with parents and

inlaws; family background; social networks; health;

family attitudes; religion; social psychological

scales & experiments.

Main investigators Weesie, J., M. Kalmijn, W. Bernasco, D. Giesen

(Utrecht University/PIONIER)

Citation Weesie, J., M. Kalmijn, W. Bernasco & D. Giesen

(1995). Huishoudens in Nederland 1995 [databestand]

Utrecht: ISCORE.

Fieldwork NSS/Marktonderzoek and Utrecht University/PIONIER.

Discipline Sociology.

Keywords Children; Demography; Family Life; Interpersonal

Relations; Labor Market Behavior; Law; Leisure.

Population Married and cohabiting couples

and single persons.

Sampled universe Name of the country: the Netherlands; Age limits: 18-

64; Location: national.

Sample procedure Stratified random sample (oversample of couples).

Kind of data Survey.

Method Personal interview/written questionnaire.

Period May/June 1995, September/October 1995.

Time period covered 1995, with retrospective data.

Nr. of cases 3354 respondents (in 1821 households).

Nr. of variables 1580.

Type of datafile SPSS-export file.

Language Study description: English; Research instrument:

Dutch; Codebook: English; SPSS-labeling: English.

Related studies Huishoudens in Nederland 1994 - Telefonisch Survey;

Panelstudie Sociale Integratie Jong Volwassenen 1987

and 1991.

Local file /datalib/data1/NET/HIN/hin95.sys (or .exp)

/datalib/data1/NET/HIN/hin95cpl.sys (or .exp)
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CHAPTER 1. BACKGROUND OF THE SURVEY

1.1  Research goals

The PIONIER-program "The Management of Matches" addresses durable relationships and transactions

between two parties (matches) with incentive problems (Raub & Weesie 1992/1993). Examples of such

relationships are households, inter-firm alliances, employment relations, and coalition governments.

Cooperation in matches is beneficial for the parties involved but the stabilization of cooperation is frequently

problematic due to incentives for opportunism, i.e., selfish and uncooperative behavior that impairs the

relationship. The program aims at developing unified and integrated explanations of mechanisms which the

parties involved use for the governance of their relationship and for solving such incentive problems

(management of matches). The focus is on decentralized, endogenous cooperation without direct intervention

of central authorities like the state. Personal relationships in households are one of the three empirical

applications of the PIONIER-program (the other two are relationships between firms and coalitions among

political parties).

The survey "Households in the Netherlands 1995" (HIN95) was initiated in the fall of 1994 by the Utrecht

Household Seminar, a PIONIER-working group at Utrecht University. The main goals of the survey were to

(a) describe the internal organization of households in the Netherlands, and (b) to explain under what

conditions what kind of management mechanisms are being used in households. Examples of topics that were

studied in the survey are the search and selection of partners, relation specific investments and investments in

children, the management of financial affairs, and the network embeddedness of partner relationships. An

additional goal of the survey was to combine insights from the theoretical PIONIER-approach with older

insights in family sociology and demography. As a result, HIN95 also covers the more standard topics in

sociological surveys, such as labor market histories, educational histories, fertility, homogamy, attitudes about

family life, income, and so forth.

Contacts with the research group "Social Integration of Young Adults" (SI) at the Free University of

Amsterdam resulted in the decision to absorb their panel. The SI-panel had been interviewed extensively in

1987 and 1991 (Dijkstra 1989, 1993). The advantages of continuing of the panel were twofold. First, in a

number of projects we use normative explanations of behavior that often happened many years ago.

Examples are the decision of a couple to cohabit without marrying, or the decision to have a child. In a cross-

sectional survey, we would have to ask people retrospectively about their norms and values and the norms of

their social network at the time they made the respective decisions. The usefulness of retrospective questions

on subjective elements, however, is somewhat limited (e.g., ex post rationalizations). The SI-survey

contained measures for at least some of the norms and values that we want to include in our analyses, actually

measured at 2 previous time points that were 4 years apart (1987, 1991). Second, we are convinced of the

importance of panel surveys, especially in research domains in which subjective and normative elements are

important. By continuing the SI-panel, we aim at contributing to this collective good for the social sciences.

The SI-panel comprised people of ages 26, 30 and 34 only. While many of the interesting processes in

households occur in this age range (e.g., start of first serious relation, specialization decisions, marriage,

purchase of property), this is not fortunate for all our projects. Thus, we used a hybrid strategy: we took the

entire SI-panel and tried to add a similar number of fresh respondents in the age range of 18-64. The
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additional sample of HIN95 was aimed to be based on a sample that is useful to research both within and

outside the PIONIER-program.

In terms of content, HIN95 is a follow-up of the survey "Households in the Netherlands 1994" (HIN94)

(Weesie & Ganzeboom 1994; Kalmijn & Giesen 1995). HIN94 was initiated in the autumn of 1993 and

administered in the spring of 1994. HIN94 served as a pilot for HIN95. HIN94 contains fewer questions,

fewer cases and was done by telephone interviews rather than by personal interviews. In addition, in HIN94

we interviewed only one of the two partners, whereas in HIN95 we interviewed both. For a codebook of

HIN94, see Kalmijn & Giesen (1995).

1.2  Contributing institutions

The survey was initiated and organized by the Utrecht Household Seminar. Participants of this seminar

include researchers from the PIONIER-program as well as other senior researchers, postdocs, and graduate

research assistants of the ICS. Funding for the household surveys was provided by NWO (the Netherlands

Organization for Scientific Research) via the PIONIER-program and via the STIMULANS-subsidy of the

ICS. Investigators of the SI-survey also participated in various parts of the survey. Field work was done by

NSS/Marktonderzoek in the Hague, in close collaboration with the Utrecht Household Seminar.

1.3  Contributing persons

The following persons contributed to the design, content and field work of the survey (listed in alphabetical

order):

Wim Bernasco (ICS/Utrecht University)

Jan Feij (SI/Free University of Amsterdam)

Harry Ganzeboom (ICS/Utrecht University)

Deirdre Giesen (ICS/Utrecht University)

Ans Hoogendoorn (NSS-Marktonderzoek)

Matthijs Kalmijn (ICS/Utrecht University)

Aat Liefbroer (SI/Netherlands Institute for Demographic Research)

Tanja van der Lippe (ICS/Utrecht University)

Wilma Smeenk (ICS/Nijmegen University)

Ruben Taris (SI/Free University of Amsterdam)

Rina de Vries (ICS/Utrecht University)

Jeroen Weesie (ICS/Utrecht University)

André Zijdenbos (NSS-Marktonderzoek)

1.4  Restrictions of use

Use of HIN95 is currently restricted to members of the Utrecht Household Seminar, including the persons

listed in 1.3. Use of HIN95 by others is contingent on permission from the members of the Utrecht

Household Seminar. Use of the HIN95 in connection with the SI-panel is restricted to the same group. Use of
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HIN95 in connection with the SI-panel by others is contingent on permission of the HINSI-group, consisting

of Matthijs Kalmijn, Harry Ganzeboom, Jeroen Weesie (for HIN95) and Aat Liefbroer and Jan Feij (for SI).
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CHAPTER 2. SURVEY INSTRUMENTS AND INTERVIEW PROCEDURES

2.1  Types of respondents

The survey is based on a household-sample from the non-institutionalized Dutch population. The sample

consists of two types of households, couples and single respondents. Couples are defined as persons who

were each other's partner and who were living together at the time of the survey (with or without children).

Couples include both married and cohabiting partners and can be homosexual couples as well (though there

are in fact few of these in our sample). Single respondents are defined as independent or dependent adults

(with or without children). Independent adults are persons who were head of their own household (e.g., single

parents, adults living on their own), dependent adults are persons who were living in someone else's

household, including adult children living at home.

The sample is further divided in two groups: HIN-respondents and SI-respondents. HIN-respondents are

single respondents between 18 and 64 or couples in which at least one partner is between 18 and 64 years

old. SI-respondents are persons who participated in 1987 and 1991 in the panel-study "The Social Integration

of Young Adults" (SI) (Dijkstra 1989; 1993). These persons are members of three single-year birth cohorts

(i.e., 1961, 1965, and 1969) and were about 26, 30, and 34 years old in 1995. If the SI-respondents were

living with a partner, we interviewed their partners as well. This was not done in the earlier SI-waves.

The number of individuals and households in the respective groups in our sample is presented in the

following table:

Couples Singles Total

households

Total individuals

SI 559 203 762 1321

HIN 974 85 1059 2033

Total 1533 288 1821 3354

2.2  Survey instruments

The survey was based on a combination of personal interviews and written questionnaires. The main survey-

instruments are:

- interview questionnaire for couples (one per couple)

- interview questionnaire for single respondents

- written questionnaire (one per individual).

There were also what we call additional survey-instruments:

- interviewer schedule (one for each household)

- booklet of social-psychological scales and game-theoretical experiments (one for each individual)

- additional written questionnaire for SI-respondents (one for each SI-respondent; not for his/her partner)
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- booklet of answering categories (one for each interviewer)

- lots from the state lottery, worth DFL 5 (two per household)

- introductory letter.

2.3  The interview

Field work was done by NSS/Marktonderzoek in the Hague, in close collaboration with the PIONIER-group.

The interview training was done by the PIONIER-group and NSS. Approximately 200 interviewers from

various parts of the country participated in the survey.

2.3.1  The interview of couples

Because the relationship between partners is of central interest in our study, both partners had to be present

during the entire interview. Hence, if one of the partners refused to be interviewed, we did not interview the

other partner either. As will be discussed in Chapter 3, this will have important implications for our response

rate.

We began with the interview questionnaire. This questionnaire consists of a couple-part, a female-part and a

male-part. We first interviewed the partners simultaneously (the couple part). Subsequently, we interviewed

the female partner and asked the male partner to fill out the written questionnaire. We then switched roles and

interviewed the male partner and asked the female partner to fill out her own questionnaire. The median

length of the couple interview was 120 minutes. By way of thanking the respondents for their cooperation, we

gave each person a lot from the state lottery (worth DFL 5).

The interview questionnaire focuses on both household and individual characteristics. To save time, we

divided some of the questions about the household or the relationship among male and female partners. For

example, we asked the husband and wife simultaneously where they first met, we asked the wife about the

children, and we asked the husband about money matters. The structure and order of the couple interview

questionnaire is:

- household questions (part A) asked of partners simultaneously,

- individual questions asked of the wife or female partner,

- household questions (part B) asked of the wife or female partner,

- individual questions asked of the husband or male partner,

- household questions (part C) asked of the husband or male partner.

For gay couples, we asked the youngest to answer the questions of the 'female' part of the questionnaire and

the oldest to answer the questions of the 'male' part of the questionnaire. The number of gay couples in our

sample is 19. Special interviewer instructions were given in these cases.

The written questionnaire focuses on individual characteristics and is identical for male and female partners.

Note that some individual questions in the written questionnaire in fact apply to the household. For example,

we asked both partners to report who uses luxury goods in the household (which is a characteristic of the

household). In these cases we have duplicate - though not necessarily correlating - measures of household

characteristics and we decided to treat them as individual characteristics in the data. Sometimes, we also
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asked respondents to give us information on their partner. These pieces of information are also treated as

individual questions.

In so far as possible, we made sure that the partners were in different rooms when one of them filled out the

written questionnaire. Our data show that we succeeded in separating the partners during both interviews in

57% of the cases and during one interview in 14% of the cases. We also asked the partners not to consult

each other when answering or filling out the written questionnaire. Our data show that we reasonable

succeeded in this respect. In 57% of the interviews the partners did not talk to each other at all and in 39% of

the interviews the partners talked occasionally with one another.

2.3.2  The interview of single respondents

Here, we also began with a personal interview (using the interview questionnaire for single respondents).

Subsequently, we asked the respondent to fill out the written questionnaire. We asked the interviewer to wait

for the respondent to complete the questionnaire. In a few cases, the interviewer decided to pick up the

questionnaire at a later point in time. The median length of the singles interview was 75 minutes. By way of

thanking the respondents for their cooperation, we gave them a DFL 5-lot from the state lottery.

The interview questionnaire for single respondents differs in two respects from the interview questionnaire

for couples. First, there are questions on single respondents which do not apply to couples (e.g., questions on

LAT-partners). Second, many questions on couple characteristics do not apply to single respondents (e.g.,

questions on marriage).

2.3.3  The interview schedule

We also asked the interviewer to answer a few questions about the interview and the respondents at the end of

the interview. These questions pertain to the living room style, the physical appearance of the respondents,

and so forth. The interviewer was asked to answer these questions in the absence of the respondents. Note

that there are two versions of the schedule, one for SI-respondents and one for HIN-respondents. The

substantively interesting questions are the same in the two versions.

2.3.4  The booklet of experiments and scales

At the end, we gave all individual respondents a booklet of game-theoretical experiments and social-

psychological scales. Respondents were asked to fill out the booklet and to return the booklet to us (using a

postage-free envelop). After returning the leave-behind, respondents were able to win a prize of DFL 1000.

This was done to provide respondents an incentive for returning the leave-behind. Approximately 70% of the

respondents returned the booklet.

2.3.5  The SI-supplement

The SI-respondents (but not their partners) were sent a short additional written questionnaire which they had

to fill out before the interviewer visited them. This questionnaire primarily contains questions that were of

specific use for comparing with previous waves of the SI-panel.
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CHAPTER 3. DESIGN AND RESPONSE

3.1. Design of HIN95

The HIN95 is a household survey on the internal organization of households. Respondents in HIN95 are (1)

couples of whom at least one partner is of age 18..65, and (2) dependent and independent singles of age

18..65. Two main characteristics of the design of HIN95 are (1) a oversample of couples and (2) an

oversample of people of age 24-36. The target design comprised 1850 `households', namely 1500 couples

and 350 singles, and so a total 3350 individuals.

The HIN95 sample comprises two subsamples that were treated differently. The subsamples are called the SI

subsample and the HIN subsample.

The SI subsample originates in the national panel study "Sociale Integratie van Jong-Volwassenen" that was

conducted by the Free University of Amsterdam. The SI-respondents were selected from the birth cohorts

1961, 1965, and 1969. During the SI-study, these respondents were interviewed individually. In the HIN95-

study, SI-repondents who were cohabiting or married were interviewed together with their partner. These

partners, of course, need not come from the same birth cohorts. The inclusion of the SI-panel as a subsample

in HIN95 allowed us to obtain a oversample of respondents in the age range of considerable interest to our

research, and to exploit the panel-structure. While the SI-panel started out as a stratified sample from only 25

cities sampled from official registrations of births (see Dijkstra 1989: chapter 3), the SI-sample now covers

191 cities. 

We received information from the SI-group about xxxx respondents who had agreed to be contacted again

during their last interview in 1991. All these respondents were called a few weeks before the beginning of the

HIN95 fieldwork to verify their record, tracing them via backup addresses (such as family and friends) if the

orginal address was no longer valid. Thus, we verified or obtained recent residence information of xxxx SI-

respondents, xxxx SI-respondents declined being contacted again, while the records of xxxx SI-respondents

could not be verified or updated. All addresses, including the ones from whom the quality of address

information was in doubt, were included in the fieldwork for HIN95.

For the construction of the HIN subsample (see below) so that the combined HIN95 sample would meet

its design goals, we had to estimate the number of couples and singles among the SI subsample who would

participate in HIN95. These estimates were based on the last information available about the marital status of

SI-respondents and on CBS public statistics. The panel-mortality of SI has probably selected respondents

with a relatively high willingness to participate in HIN95. However, in the SI-panel only individual

interviews were conducted while HIN95 requires the presence and cooperation of both partners of couples.

We estimated the respons-rate among the SI-respondents at the relatively low 75%. From the combination of

these estimates, we expected a sample of 550 SI-couples and 250 SI-singles.

The HIN subsample was constructed to supplement the SI subsample. The HIN subsample aimed at 950

couples and 100 singles. For practical reasons, the HIN-sample was stratified by city. In each city, we

allocated a quotum of at least 6 interviews. These quota are, in principle, proportional to the number of

inhabitants. If the quotum would fall below 6, we allocated a quotum of 6 with probability proportional to the

number of inhabitants, otherwise the city was excluded (quotum 0). National coverage was simply obtained

by resampling. Subquota for singles were determined proportional to the number of singles by degree of

urbanization; these were estimated from AVO, a large national survey by the CBS. The HIN subsample
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comprises 142 cities; these include the 23 largest cities in the Netherlands that were allocated a quotum of at

least 7 (Note that some of these cities, e.g. Amsterdam, were also included in the original SI sample. The

HIN95 sample involved 262 cities.)

A random sample of addresses for HIN was obtained from the afgiftebestand of the PTT. (This database

is organized by zipcode. To please researchers, cities do not have consecutive zipcodes. Thus, we had to

stratify once more.) This database includes all private addresses in the Netherlands, only excluding people

who have explicitly indicated that their addresses should not be used for mailings. In particular, the database

includes the addresses of people without a telephone, and the 10% [check] telephone subscribers who  are

not listed in the directory (`secret' numbers). The disavantage of sampling from the database of addresses is

that names and telephone numbers were not available from the PTT. We feared that anonymous introduction

letters would have a negative impact on response-rates. Thus, we spent considerable effort to enrich our

address data-base with names and telephone numbers using the PTT-Phone directory.

The fieldwork for HIN95 continued after a summerbreak. In this second period we had to sample

additional addresses for the HIN sample. Due to time constraints these were obtained from the PTT telephone

directory.

3.2. Response rates of HIN95

As expected, the respons rate of the SI subsample was relatively high. A total of 762 SI-respondents

paricipated in HIN95, yielding xxx interviews with SI-couples and xxx interviews with SI-singles. The

relatively high number of SI-respondents who could not be reached by the fieldwork organization NSS or

with whom no interview was helt after an appointment was made, are puzzling. The 130 unreached SI-

respondents include xx cases for which the NSS-interviewer reported that the address of the SI-respondent

was incorrect, while we verified this address less then two months earlier.

The response rate for the HIN subsample was much lower. The number of refusals was quite high.

Unfortunately, the reports by the interviewers in case of non-response are somewhat incomplete. For

instance, the category 'non-response' contains a sizable fraction of out-of-frame respondents --- potential

respondent who refused to answer even the basic questions that were required to ensure that (s)he belong to

the frame.

The following table summarizes the response rates for the fieldwork of HIN95. Note that the out-of-frame

category includes potential respondents of a category not needed due to our quota for singles and couples.

                                      HIN         SI     

-----------------------------+------------------------+

complete interview           |      1059        762

non-response                 |                     

  refused                    |      2607        238       

   unreached                  |       732        130

   appointment, no interview  |        60         19       

   incomplete interview       |        17          6         

out-of-frame                 |      2465          1

unused                       |                   27         
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-----------------------------+------------------------+

Some analyses have been conducted of the response rates in the HIN sample. Of course, only limited

information is available on addresses that lead to non-respons: city of residence, zipcode, and whether name

and telephone number were available. For most of the addresses we also obtained the type-of-housing code

from the PTT-database. These analyses show that (1) response is xx lower among potential respondents who

live in appartements; (2) response is xx lower in the larger cities (urbanization code C5), with little difference

among the other types of locations; and (3) response is xx lower among potential respondents for whom no

telephone number was availiable. Roughly half of this effect is due to failure to reach these respondents.

3.3. Representativity

The Dutch Central Office for Statistics (CBS) yearly conducts a large national household survey to study

labor markets (Enquete Beroepsbevolking EBB). We used the survey of 1992, the most recent publicly

available, to study the representativity of the HIN and SI subsamples and of the HIN95 sample, and for ex-

post stratification. EBB92 is a large survey with 97,359 respondents aged 15-74 in 49,648 households (CBS

1993).

Three subsamples of EBB92 were constructed via appropriate age criteria. EBB-HIN mimics the HIN

subsample, EBB-SI mimics the SI subsample in a very strict sense, while the EBB-SIE criterion considers a

wider age range. Given the age criteria, sample frames were defined that consist of (1) all couples in which

the age of at least one of the partners satisfies the age criterion, and (2) dependent and independent singles to

whom the age criterion applies. Obviously, the sample frame is largest for EBB-HIN, and smallest for EBB-

SI.

  frame    criterion             #individuals   #couples   #singles

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

  EBB-HIN   age 18..65             83,730        31,189     21,352

  EBB-SIE   age 24..36             31,991        12,759      6,472

  EBB-SI    age 26/30/34           10,600         4,575      1,450

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

Below, we display comparisons between HIN95 and its HIN and SI subsamples with the respective EBB

samples. The percentages for the EBB sample use the EBB92 sample weights (in 1,000). Education in

HIN95 and EBB92 had to be recoded for compasion. The region differentiation involve RBA-regions. In

contrast with EBB92, we included the four largest cities in the Netherlands in their respective RBA-resion

since the EBB-definition of the borders of these cities was unknown to us. Age has been coded in rather

unconventional intervals.

      sexe |   HIN   EBB-HIN |    SI   EBB-SIE | HIN95   EBB-HIN |

-----------+-----------------+-----------------+-----------------+

       man |  50.4      51.3 |  51.6      52.7 |  50.9      51.3 |

     vrouw |  49.6      48.7 |  48.4      47.3 |  49.1      48.7 |

-----------+-----------------+-----------------+-----------------+
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      Total|  2041    11,177 |  1313     4,271 |  3354    11,177 |

       age |   HIN   EBB-HIN |    SI   EBB-SIE | HIN95   EBB-HIN |

-----------+-----------------+-----------------+-----------------+

     ..-23 |   3.0      13.4 |   0.8       3.9 |   2.2      13.4 |   

     24-27 |   7.9      10.5 |  25.1      27.4 |  14.7      10.5 |   

     28-31 |  11.4      10.6 |  31.3      27.7 |  19.2      10.6 |   

     32-35 |  12.4       9.9 |  34.7      25.8 |  21.1       9.9 |   

     36-45 |  26.3      23.4 |   7.5      14.6 |  18.9      23.3 |   

     46-55 |  23.6      17.2 |   0.5       0.6 |  14.6      17.2 |   

     56-.. |  15.3      15.2 |   0.0       0.1 |   9.3      15.2 |   

-----------+-----------------+-----------------+-----------------+

      Total|  2041    11,177 |  1313     4,271 |  3354    11,177 |

 education |   HIN   EBB-HIN |    SI   EBB-SIE | HIN95   EBB-HIN |

-----------+-----------------+-----------------+-----------------+

     basis |   9.8      16.5 |   3.9      10.8 |   7.5      16.4 |

      mavo |  16.7       8.8 |  12.8       6.7 |  15.1       8.8 |

       lbo |  20.2      17.5 |  15.5      15.0 |  18.3      17.5 |

  havo/vwo |   8.6       7.5 |  11.5       8.1 |   9.8       7.5 |

       mbo |  20.8      31.0 |  30.2      34.9 |  24.5      31.0 |

       hbo |  17.8      13.0 |  19.5      16.5 |  18.5      13.0 |

university |   6.2       5.8 |   6.7       8.0 |   6.4       5.8 |

-----------+-----------------+-----------------+-----------------+

     Total |  2030    11,177 |  1300     4,271 |  3330    11,177 |

    region |   HIN   EBB-HIN |    SI   EBB-SIE | HIN95   EBB-HIN |

-----------+------------------+-----------------+-----------------+

 groningen |   3.5       3.3 |   7.9       3.1 |   5.2       3.3 |

 friesland |   5.1       3.4 |   6.6       3.2 |   5.7       3.4 |

   drenthe |   5.5       2.6 |   6.9       2.3 |   6.1       2.6 |

    zwolle |   1.9       1.9 |   0.3       1.9 |   1.2       1.9 |

    twente |   3.4       3.3 |   0.2       3.1 |   2.2       3.3 |

  deventer |   0.8       1.2 |   0.3       1.1 |   0.6       1.2 |

    veluwe |   2.4       3.5 |   6.7       3.3 |   4.1       3.5 |

    arnhem |   4.5       3.8 |   0.7       3.6 |   3.0       3.8 |

  nijmegen |   3.0       2.7 |   0.6       2.7 |   2.0       2.7 |

 flevoland |   0.6       1.3 |   0.7       1.5 |   0.7       1.3 |

 o-utrecht |   4.2       2.7 |  10.7       2.6 |   6.8       2.7 |

mw-utrecht |   4.6       4.7 |   2.0       5.2 |   3.6       4.7 |

   't gooi |   1.5       1.4 |   0.3       1.2 |   1.0       1.4 |

 n-holland |   3.7       3.3 |   3.8       3.1 |   3.8       3.3 |

 amsterdam |   7.9      10.7 |   6.5      12.3 |   7.3      10.6 |

   haarlem |   2.3       3.7 |   1.1       3.8 |   1.8       3.7 |

    leiden |   4.8       4.2 |   0.7       4.2 |   3.2       4.2 |
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  den haag |   7.5       7.9 |   0.7       8.4 |   4.8       7.9 |

 dordrecht |   1.1       2.2 |   3.7       2.2 |   2.2       2.2 |

  rijnmond |   9.4      10.3 |   9.7      10.3 |   9.5      10.3 |

   zeeland |   2.3       2.0 |   2.0       1.8 |   2.2       2.0 |

 w-brabant |   0.0       1.4 |   4.9       1.4 |   1.9       1.4 |

     breda |   2.0       2.3 |   0.8       2.1 |   1.5       2.4 |

   tilburg |   1.6       2.3 |   3.0       2.3 |   2.2       2.3 |

 den bosch |   6.0       3.4 |  13.5       3.2 |   8.9       3.4 |

 eindhoven |   3.2       3.9 |   0.9       3.9 |   2.3       3.9 |

mn-limburg |   3.6       2.7 |   4.7       2.6 |   4.0       2.7 |

 z-limburg |   4.0       3.9 |   0.3       3.7 |   2.5       3.9 |

-----------+------------------+ ----------------+------------------

      Total|  2041    11,177 |  1313     4,271 |  3354    11,177 |

     

3.4.  Weights

The three subsamples of EBB92 were used to construct sample weights for the HIN95 sample and for the

HIN and SI subsamples. The EBB92 survey contains a weight variable that we used in the tables listed in 2.3.

These sample weights have the attractive property that all persons in a household have the same weight (See

Lemaitre, and Dufour 1987). We employed the same method to compute weights for HIN/SI/HIN95 towards

the respective weighted subsamples of EBB92. Note that these weights sum to the size of the  relavant frame

of the Dutch population (divided by 1000).
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CHAPTER 4. FILE STRUCTURE, RESEARCH SUBJECTS, AND VARIABLES

4.1  File structure

The base-file HIN95.SYS is an SPSS-systemfile. Records in this file contain information on individual

respondents (N=3354). This means that partners in a couple are presented on separate records. Each record

contains individual or respondent variables (beginning with the letter R) as well as household variables

(beginning with the letter H). Household variables for couples are thus listed twice, once for each partner.

The household identification number is included in the variable HRESPNR. This file does not contain

information from earlier waves of the SI-part of the sample, it does not contain information from the game-

theoretical experiments, and it does not contain information from the SI-supplement questionnaire.

Conversion of the file for use with other statistical packages, such as STATA, SAS, and BMDP is currently

being investigated.

4.2  Related data-files

Couple file: The file HIN95CPL.SYS is a couple-file; characteristics of male and female partners in a couple

are presented on the same record. This file pertains to (heterosexual) couples only (N=1514). Each record

contains (a) household variables (beginning with the letter C, for couple), (b) individual variables from the

base-file for male partners (beginning with the H, for husband), and (c) individual variables from the base-file

for female partners (beginning with the W, for wife). (Note that H stands here for husband, whereas in the

base-file, H stands for household!) Since this file is self-explanatory, no separate documentation is provided.

Experiment file: The file HIN95EXP.SYS contains the information on the game-theoretical experiments and

social-psychological scales and is organized by individuals (N=2341). This file can be matched to the current

file. For documentation, see Bruins & Weesie (1996).

Panel file: The base-file includes SI-respondents and their partners, but excludes the earlier waves of the SI-

panel. The file HINSI95.SYS contains the entire panel. This file has a different structure. Each record applies

to an SI-respondent and contains variables from the 1st wave (1987), variables from the 2nd wave (1989),

variables from the 3rd wave (1991), variables from the 1994-wave (including the SI-supplement), and

variables on the partner from the 1994-wave if a partner was present at that time (N=762). For

documentation, see Kalmijn & Liefbroer (forthcoming).

HIN94-file: This is the pilot for HIN95. It was based on telephone interviews of individual respondents

(N=1035). Partners were not interviewed. For some analyses, data from the HIN94- and HIN95-samples can

be added. For documentation on HIN94, see Kalmijn & Giesen (1995).

4.3  Variable names

All variable are provided with SPSS-variable- and value labels. The names of the variables are listed in the

survey instruments attached to the codebook (Appendix A-D). To understand the variable names better, it is

useful to consider the conventions we applied in naming the variables:
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- all household variables begin with the letter H;

- all respondent variables begin with the letter R;

- variables from the interview questionnaire refer to the question names and numbers in the questionnaire

(e.g., household question A1 is given the variable name HA01, and individual question J1 is given the

variable name RJ01);

- variables from the written questionnaire begin with the letter S and refer to the question numbers in the

written questionnaire (e.g., question 1 is given the name RS001, where R is used because all these

questions pertain to individual characteristics);

- variables from the interviewer schedule begin with the letter Z.

To make the individual-level file, several transformations were applied to the names of variables from the

various survey instruments:

- individual variables from the male part of the personal interview and individual variables from the female

part of the personal interview were given the same name (the name of the female part of the interview);

- individual variables from the verbal interview of single respondents were given the name of the individual

variables from the couple interview (in so far as possible);

- household variables from the verbal interview of single respondents were given the name of household

variables from the couple interview (in so far as possible);

- individual variables from the single part of the written questionnaire were given the name of the variables

from the couple part of the written questionnaire (in so far as possible).

4.4  Research topics

In the following table, we give an overview of research topics. The table indicates:

(a) the general research topic (for details, see the variable labels in Chapter 5),

(b) in which part of which survey instrument questions about the particular topic were asked,

(c) who answered the question (the couple together, the wife, the husband, the single respondent, etc.), and,

(d) the names of the variables containing the answers to these questions.
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Topic Question numbers and

survey instrument

Reported by whom?a Variable

namesb

A1-A5 in couple interview coupleHousehold composition

A1-A5 in single interviewc single R

HA01-HA05

First meeting of partners B1-B11 in couple interview couple HB01-HB11

Housing career C1-C4 in couple interview couple HC01-HC04

Marriage data D1-D5 in couple interview couple HD01-HD05

Wedding day E1-E4 in couple interview couple HE01-HE04

Division of labor at household

formation

M1-M2 in couple interview wife HM01-

HM02

N1-N51 in couple interview wifeFertility history and

investments in children

N1-N19 in single interview single R

HN01-HN51

Division of labor now O1-O2 in couple interview wife HO01-HO02

T1-T23 in couple interview husbandMoney management in

household (part A)

T1-T8 in single interview single R

HT01-HT23

U1-U6 in couple interview husbandHouse and car(s) in household

U1-U5 in single interview single R

HU01-HU06

Marriage reasons V1-V2 in couple interview husband HV01-HV02

Cohabitation contracts

(cohabitors)

W1-W19 in couple interview husband HW01-

HW19

Prior cohabitation contracts

(married)

X1-X19 in couple interview husband HX01-HX19

Prenuptial agreements Y1-Y14 in couple interview husband HY01-HY14

Living-apart-together partner Z1-Z56 in single interview single R HZ01-HZ56

Individual educational history

and courses

H1-H15 in couple interview wife RH01-RH15
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P1-P15 in couple interview husband

H1-H15 in single interview single R

J1-J10 in couple interview wife

Q1-Q10 in couple interview husband

Individual employment history

J1-J10 in single interview single R

RJ01-RJ10

K1-K21 in couple interview wife

R1-R21 in couple interview husband

Individual selfemployment

and own business

K1-K21 in single interview single R

RK01-RK21

L1-L11 in couple interview wife

S1-S11 in couple interview husband

Individual and household

incomee

L1-L11 in single interview single R

RL01-RL11

Basic demographic data 1-3 in written questionnaire husband

wife

single R

RS001-

RS003

Politics and religion 4-7 in written questionnaire husband

wife

single R

RS004-

RS007

Family of origin 8-22 in written questionnaire husband

wife

single R

RS008-

RS022

Parents' occupation and

education

23-36 in written questionnaire husband

wife

single R

RS023-

RS036

Period from adolescence to

leaving home

37-55 in written questionnaire husband

wife

single R

RS037-

RS55

Norms and values about

family life

56-81 in written questionnaire husband

wife

single R

RS056-

RS081

Legal knowledge 82-86 in written questionnaire husband

wife

single R

RS082-

RS086

Former relationships and 1 87-115 in written questionnaire husband RS087-
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prior partner wife

single R

RS115

Dating period of relationshipf 117-136 in written questionnaire husband

wife

single R with LATd

RS117-

RS136

137-161 in written questionnaire husband

wife

single R with LAT

Luxury goods in householdf

309-325 in written questionnaire single R without LAT

RS137-

RS161

162-176 in written questionnaire husband

wife

single R with LAT

Money management in

household (part B)

326-330 in written questionnaire single R without LAT

RS162-

RS176

177-193 in written questionnaire husband

wife

single R with LAT

Old age, pensions, and wills

331-339 in written questionnaire single R without LAT

RS177-

RS193

194-220 in written questionnaire husband

wife

single R with LAT

Social contacts, leisure and

networks

340-362 in written questionnaire single R without LAT

RS194-

RS220

221-233 in written questionnaire husband

wife

single R with LAT

Health, fecundity and risky

habits

363-374 in written questionnaire single R without LAT

RS221-

RS233

Relationship qualityf 234-286 in written questionnaire husband

wife

single R with LAT

RS234-

RS286

287-307 in written questionnaire husband

wife

single R with LAT

Ideal partner characteristics

375-395 in written questionnaire single R without LAT

RS287-

RS307

Evaluation of interview and

interviewees

interviewer schedule interviewer ZD1-

ZLUXUR

Notes to the table:
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a Persons can report on household characteristics (e.g., the wife reports on fertilty) or on individual characteristics (e.g., the husband

and wife were asked separately on their educational history).
b See variable list in Chapter 5 for detailed variable names.
c Questions asked to single respondents are often a subset of questions asked of respondents in couples.
d Halfway the written questionnaire, a split is made between questions for couple respondents and respondents with a LAT-partner on

the one hand, and respondents without a partner at all on the other (see the filter question 116). .....................................................over
e Here both partners in a couple report on their individual income as well as on possible household income (e.g., welfare payments).
f Here we have separate individual reports on household characteristics (e.g., both partners report separately about luxury goods, and

both partners report separately about the quality of the relationship).
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CHAPTER 5. DESCRIPTIVE STATISTICS OF VARIABLES BY TOPIC

SPSS-variable and value labels are in English. The variables in the file are ordered by topic, which is more or

less the same order as is used in the questionnaires. Descriptives statistics included are the mean, the standard

deviation, the range, and the valid N (the number who gave a valid answer).

5.1  Special codes

For information on dates, we sometimes used specific codes that are not included in the SPSS-value labels

and that are not immediately intelligable. These codes were used when respondents were not (entirely) sure

about the exact timing of events. The following codes were used:

21 first quarter

22 second quarter

23 third quarter

24 fourth quarter

31 first half of year

32 second half of year

00 doesn't know (also applicable to duration data)

99 spell not ended (e.g., still living in house)

Missing values are usually assigned system missing values (unless specified differently). There are a few

exceptions. There are questions on single respondents which do not apply to couples (e.g., questions on LAT-

partners), there are questions on couple characteristics which do not apply to single respondents (e.g.,

questions on marriage), and there are variables pertaining to partners (whether LAT or cohabiting) and not to

people who have no partner at all. For these cases, the following missing values were used:

-1 not applicable to single respondents

-2 not applicable to couples

-3 not applicable to people without a partner

For information on locations, we used the geocode system. The first three digits of these codes are the CBS-

municipal codes.

For information on occupation and industry, we used the CBS-classification of occupations, version 19xx.

For information on courses, we used the Standaard Onderwijsindeling of the CBS (SOI). These variables will

be added to the file at a later point in time.
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5.2  Abbreviations used in variable labels

H husband or cohabitating male partner

W wife or cohabitating female partner

LAT living-apart-together partners

SINGLE R single respondent

R respondent

P partner

XP ex-partner

empl employer

ddmmyy date, month, and year

cohabs cohabating partners

mcohabs married partners who have cohabitated previously

married married partners whi have not cohabitated previously

frn friends

fam family members

5.3  List of variables, means, ranges, and standard deviations

Follows on the next page.
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Administrative variables [SAMPLE: all individuals; SOURCE: interview questionnaire]

HRESPNR   15077.76    3664.67     11001     23088   3354  household number

SIRESPNR   3491.46    2063.15       104      7403   1321  SI respondent number

HINT          1.91        .28         1         2   3354  type of interview

SAMPLE        2.01       1.09         1         4   3354  type of sample

PERCEEL     STRING                                        perceelcode

SICODE      STRING                                        SI quality address (1) okay

HDD.D        15.18       8.65         0        99   3354  day of interview

HDD.M         6.25       2.97         4        99   3354  month of interview

HBEG.U       17.34       3.77         0        22   3341  beginning hour of interview

HBEG.M       18.43      17.59         0        59   3341  beginning minute of interview

HEND.U       19.08       4.00         1        24   3143  ending hour of interview

HEND.M       25.36      17.83         0        58   3143  ending minute of interview

HINTNR    88215.68    7702.52         5     99999   3354  interviewer number

Basic data [SAMPLE: all individuals; SOURCE: interview questionnaire]

POSTCODE    STRING                                        zipcode

RESIDEN   48305.00   29744.52       301    166103   3354  current place of residence (geocode)

RDBIRTH      15.93       8.86         1        31   3354  day of birth respondent

RMBIRTH       6.44       3.46         1        12   3354  month of birth respondent

RYBIRTH      57.27      11.10        16        77   3354  year of birth respondent

RBIRTH   160018.63   88589.51     10131    311271   3354  date of birth ddmmyy

RSEX          1.49        .50         1         2   3354  who is R in interview

RMARITAL      5.65        .76         1         6   3354  marital status respondent

Household composition [SAMPLE: all households; SOURCE: interview questionnaire]

HA01          1.02        .16         1         3   3066  heterosexual couple

HA02          1.13       1.17         0         8   3297  # of additional persons in HH

HA03.P1       1.20        .90         1         8   1881  person 1: relation to HW or SINGLE R

HA03.P2       1.22        .89         1         8   1257  person 2: relation to HW or SINGLE R

HA03.P3       1.36       1.36         1         8    399  person 3: relation to HW or SINGLE R

HA03.P4       1.71       1.99         1         8     79  person 4: relation to HW or SINGLE R

HA03.P5       3.12       3.26         1         8     17  person 5: relation to HW or SINGLE R

HA03.P6       4.63       3.62         1         8      8  person 6: relation to HW or SINGLE R

HA03.P7       8.00        .00         8         8      4  person 7: relation to HW or SINGLE R

HA03.P8       8.00        .00         8         8      3  person 8: relation to HW or SINGLE R

HA03.G1       1.45        .50         1         2   1911  person 1: sex

HA03.G2       1.50        .50         1         2   1285  person 2: sex

HA03.G3       1.52        .50         1         2    404  person 3: sex

HA03.G4       1.66        .48         1         2     79  person 4: sex

HA03.G5       1.47        .51         1         2     17  person 5: sex

HA03.G6       1.38        .52         1         2      8  person 6: sex

HA03.G7       1.25        .50         1         2      4  person 7: sex

HA03.G8       2.00        .00         2         2      3  person 8: sex

HA03.L1      12.19      12.87         0        81   1909  person 1: age

HA03.L2      10.58      12.58         0        72   1289  person 2: age

HA03.L3       7.92       9.11         0        88    405  person 3: age

HA03.L4       7.71       7.12         0        29     79  person 4: age

HA03.L5       9.35       8.96         1        27     17  person 5: age

HA03.L6      11.13       9.54         2        24      8  person 6: age

HA03.L7      11.50      10.97         2        21      4  person 7: age

HA03.L8      16.67       6.35        13        24      3  person 8: age

HA04.D       15.80       8.80         1        31   3066  day of birth H

HA04.M        6.38       3.45         1        12   3066  month of birth H

HA04.J       55.47      11.13        16        74   3066  year of birth H

HA05.D       16.04       8.92         1        31   3066  day of birth W

HA05.M        6.48       3.44         1        12   3066  month of birth W

HA05.J       57.86      10.84        22        76   3066  year of birth W
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First meeting of partners until cohabitation [SAMPLE: couples; SOURCE: interview questionnaire]

HB01          5.76       3.25         1        12   3127  HWs or LATs 1st meeting: meeting place

HB01X         9.92      14.88         1        99    235  HWs or LATs 1st meeting: other meeting p

HB02         22.18       6.28         4        67   3147  HWs or LATs 1st meeting: age husband

HB03         19.83       5.72         3        62   3149  HWs or LATs 1st meeting: age wife

HB04.A        1.21        .41         1         2   3133  HWs or LATs 1st meeting: same neighborho

HB04.B        1.05        .22         1         2   3123  HWs or LATs 1st meeting: same element sc

HB04.C        1.07        .26         1         2   3119  HWs or LATs 1st meeting: same grammar sc

HB04.D        1.04        .20         1         2   3124  HWs or LATs 1st meeting: same higher sch

HB04.E        1.08        .27         1         2   3121  HWs or LATs 1st meeting: same work place

HB04.F        1.11        .31         1         2   3123  HWs or LATs 1st meeting: same club

HB04.G        1.44        .50         1         2   3131  HWs or LATs 1st meeting: same bars

HB05          1.27        .60         1         4   3153  HWs or LATs 1st meeting: H knows Ws fami

HB06          1.24        .56         1         4   3149  HWs or LATs 1st meeting: W knows Hs fami

HB07          1.20        .52         1         4   3153  HWs or LATs 1st meeting: Hs fam knows Ws

HB08          1.46        .65         1         4   3149  HWs or LATs 1st meeting: H knows Ws frie

HB09          1.48        .66         1         4   3149  HWs or LATs 1st meeting: W knows Hs frie

HB10.J        1.04       2.58         0        28   3108  duration first meeting - going steady yr

HB10.M        2.38       2.49         0        12   3100  duration first meeting - going steady mm

HB11.A        3.36       1.03         1         5   3127  HWs or LATs 1st year: going out together

HB11.B        2.91       1.19         1         5   3127  HWs or LATs 1st year: visiting family

HB11.C        1.68       1.18         1         5   3020  HWs or LATs 1st year: going to church

HB11.D        1.97       1.39         1         5   3125  HWs or LATs 1st year: visiting colleague

HB11.E        2.79       1.18         1         5   3125  HWs or LATs 1st year: visiting friends

HB11.F        2.65       1.26         1         5   3131  HWs or LATs 1st year: going out w frnds

HB12          1.46        .50         1         2   3151  HWs or LATs 1st year: together on vacati

HB13         15.61      10.12         0        50   3113  HWs or LATs 1st year: contact freq pmnth

HB14          7.99       8.40         0        60   3099  HWs or LATs 1st year: eating freq pmnth

HC01.M        7.07       3.37         0        24   3064  month begin cohabitation

HC01.J       81.19      11.14         0        95   3064  year begin cohabitation

HC02          2.16       1.29         1         5   3064  Ws distance from previous dwelling

HC03          2.09       1.34         1         5   3064  Hs distance from previous dwelling

Housing career [SAMPLE: couples; SOURCE: interview questionnaire]

HC04.W1   54300.93   62693.27       301    999700   2898  house 1: place of residence (geocode)

HC04.W2   54205.38   61825.15       301    999700   2040  house 2: place of residence (geocode)

HC04.W3   50490.33   57387.96      1003    530500   1040  house 3: place of residence (geocode)

HC04.W4   48417.32   52411.91       301    530200    454  house 4: place of residence (geocode)

HC04.W5   48626.87   69588.88      1003    510800    210  house 5: place of residence (geocode)

HC04.W6   55707.64  103587.99      1405    550400     94  house 6: place of residence (geocode)

HC04.W7   36782.85   24007.93      4818     97107     40  house 7: place of residence (geocode)

HC04.W8   26970.78   17624.01      4818     55902     18  house 8: place of residence (geocode)

HC04.Z1       1.93        .80         1         4   2990  house 1: rent or own

HC04.Z2       1.59        .63         1         4   2088  house 2: rent or own

HC04.Z3       1.54        .63         1         4   1046  house 3: rent or own

HC04.Z4       1.54        .61         1         4    456  house 4: rent or own

HC04.Z5       1.50        .56         1         4    210  house 5: rent or own

HC04.Z6       1.46        .50         1         2     92  house 6: rent or own

HC04.Z7       1.48        .51         1         2     42  house 7: rent or own

HC04.Z8       1.50        .51         1         2     20  house 8: rent or own

HC04.H1J     30.90      43.52         0        99   3054  house 1: # years of residence

HC04.H1M     30.99      43.50         0        99   3048  house 1: # months of residence

HC04.H2J     50.83      47.28         0        99   2170  house 2: # years of residence

HC04.H2M     49.95      48.22         0        99   2164  house 2: # months of residence

HC04.H3J     57.31      46.74         0        99   1084  house 3: # years of residence

HC04.H3M     56.03      48.10         0        99   1084  house 3: # months of residence

HC04.H4J     54.59      47.10         0        99    474  house 4: # years of residence

HC04.H4M     53.53      48.35         0        99    472  house 4: # months of residence

HC04.H5J     54.89      47.62         0        99    220  house 5: # years of residence

HC04.H5M     54.11      48.43         0        99    220  house 5: # months of residence

HC04.H6J     58.24      46.44         0        99    100  house 6: # years of residence
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HC04.H6M     56.34      48.42         0        99    100  house 6: # months of residence

HC04.H7J     55.55      48.25         0        99     44  house 7: # years of residence

HC04.H7M     54.82      48.99         0        99     44  house 7: # months of residence

HC04.H8J     99.00        .00        99        99     20  house 8: # years of residence

HC04.H8M     99.00        .00        99        99     20  house 8: # months of residence

Marriage data [SAMPLE: couples; SOURCE: interview questionnaire]

HD01.A        1.45        .50         1         2   3066  married directly at begin cohabiting

HD01.B        1.65        .48         1         2   1688  married after begin cohabiting

HD02.A        4.69        .90         1         5    590  cohabitors: Hs legal marital status

HD02.B        4.62       1.02         1         5    590  cohabitors: Ws legal marital status

HD03          1.63        .48         1         2    556  cohabitors: celebrating cohab day

HD04.A        1.33        .47         1         2    580  cohabitors: H wears friendship ring

HD04.B        1.41        .49         1         2    580  cohabitors: W wears friendship ring

HD05          2.85       1.16         1         4    574  cohabitors: marriage plans

HE01.W    60075.77   90068.20       701    999700   2300  place of marriage (geocode)

HE01.D       16.35       9.07         0        31   2460  married: day of marriage

HE01.M        7.34       3.13         1        12   2460  married: month of marriage

HE01.J       80.23      11.19        45        95   2460  married: year of marriage

Wedding day [SAMPLE: couples; SOURCE: interview questionnaire]

HE02.A        1.55        .50         1         2   2466  wedding day: married in church

HE02.B        1.74        .44         1         2   2456  wedding day: gave reception

HE02.C        1.80        .40         1         2   2458  wedding day: threw party

HE02.D        1.93        .26         1         2   2456  wedding day: sent out wedding cards

HE02.E        1.74        .44         1         2   2428  wedding day: celebrating wedding day

HE03.A        1.71        .46         1         2   2466  married: H wears wedding ring

HE03.B        1.89        .31         1         2   2466  married: W wears wedding ring

HE04          2.31        .78         1         4   2456  married: sirname used by W

Division of labor at household formation [SAMPLE: couples; SOURCE: interview questionnaire]

HM01.A        2.53       1.72         1         7   3058  hh tasks after cohab: cooking

HM01.B        2.66       1.35         1         7   3058  hh tasks after cohab: tidying up

HM01.C        1.65       1.16         1         7   3042  hh tasks after cohab: laundry

HM01.D        2.31       1.33         1         7   3034  hh tasks after cohab: cleaning

HM01.E        3.02       1.60         1         7   3052  hh tasks after cohab: groceries

HM02           .07        .37         0         6   3066  hh tasks after cohab: dayparts paid help

HLAT          1.32        .47         1         2    288  does SINGLE R have a LAT partner SINGLE

Fertility history & investments in children [SAMPLE: all households; SOURCE: interview questionnaire]

HN01          1.44       1.31         0         8   3293  number of biological kids W or SINGLE R

HN02           .09        .47         0         6   2926  number of kids H not from W

HN03           .04        .50         0        16   3193  number of adopted kids HW or SINGLE R

HN04.1        3.57       2.09         0         8    186  pregnancy: # months till birth W or SR

HN04.2       99.00        .00        99        99   2163  pregnancy: is W or SINGLE R pregnant

HN04.B1        .00        .           0         0      1  SINGLE R: pregnant: LAT P mnths to birth

HN04.B2      99.00        .00        99        99     40  SINGLE R: pregnant: is LAT P pregnant

HN05          2.39       1.25         1         4   2447  fertility: W or SINGLE R wants new kid

HN06          1.90        .81         0         5   1113  fertility: W or SINGLE R # kids wanted

HN07          2.32        .97         1         4   1145  fertility: W or SINGLE R when kid wanted

HN08.1AD     15.38       8.88         0        31   2190  kid 1: day of birth

HN08.1AM      6.52       3.45         0        12   2190  kid 1: month of birth

HN08.1AJ     80.58      11.46        43        95   2190  kid 1: year of birth

HN08.2AD     15.34       8.89         0        31   1707  kid 2: day of birth

HN08.2AM      6.46       3.40         0        12   1707  kid 2: month of birth

HN08.2AJ     81.09      11.02        46        95   1707  kid 2: year of birth

HN08.3AD     16.06       9.47         0        31    666  kid 3: day of birth

HN08.3AM      6.22       3.41         0        12    666  kid 3: month of birth

HN08.3AJ     79.89      11.49        47        95    666  kid 3: year of birth
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HN08.4AD     16.69       8.78         0        31    203  kid 4: day of birth

HN08.4AM      6.61       3.43         0        12    203  kid 4: month of birth

HN08.4AJ     76.37      12.28        51        95    203  kid 4: year of birth

HN08.5AD     15.94       8.45         0        28     77  kid 5: day of birth

HN08.5AM      5.58       3.55         0        12     77  kid 5: month of birth

HN08.5AJ     72.58      11.45        53        94     77  kid 5: year of birth

HN08.6AD     13.52       8.16         2        30     27  kid 6: day of birth

HN08.6AM      6.00       3.29         1        12     27  kid 6: month of birth

HN08.6AJ     70.52      10.96        60        92     27  kid 6: year of birth

HN08.1B       1.47        .50         1         2   2180  kid 1: sex

HN08.2B       1.48        .50         1         2   1701  kid 2: sex

HN08.3B       1.52        .50         1         2    662  kid 3: sex

HN08.4B       1.64        .48         1         2    203  kid 4: sex

HN08.5B       1.51        .50         1         2     77  kid 5: sex

HN08.6B       1.52        .51         1         2     27  kid 6: sex

HN08.1C       1.11        .43         1         4   2152  kid 1: biological parents

HN08.2C       1.11        .43         1         4   1660  kid 2: biological parents

HN08.3C       1.17        .55         1         4    636  kid 3: biological parents

HN08.4C       1.29        .63         1         4    194  kid 4: biological parents

HN08.5C       1.46        .73         1         3     74  kid 5: biological parents

HN08.6C       1.62        .85         1         3     26  kid 6: biological parents

HN08.1D1      1.30        .56         1         4   2088  kid 1: when lived at home

HN08.1D2     21.18       3.79         6        34    462  kid 1: own kid: age leaving

HN08.1D3      7.88       4.29         1        17     32  kid 1: others kid: age entering now home

HN08.1D4     16.67       4.50         8        24     24  kid 1: others kid: age entering now left

HN08.1D5     20.83       3.14        16        27     24  kid 1: others kid: age leaving

HN08.2D1      1.30        .56         1         4   1634  kid 2: when lived at home

HN08.2D2     20.46       3.62         4        27    350  kid 2: own kid: age leaving

HN08.2D3      5.50       2.95         1         9     20  kid 2: others kid: age entering now home

HN08.2D4     13.89       5.81         1        21     18  kid 2: others kid: age entering now left

HN08.2D5     18.33       3.53        12        25     18  kid 2: others kid: age leaving

HN08.3D1      1.38        .63         1         4    636  kid 3: when lived at home

HN08.3D2     20.83       4.51         1        30    154  kid 3: own kid: age leaving

HN08.3D3      4.88       3.07         1        11     16  kid 3: others kid: age entering now home

HN08.3D4     13.60       4.50         6        18     10  kid 3: others kid: age entering now left

HN08.3D5     18.60       1.43        17        20     10  kid 3: others kid: age leaving

HN08.4D1      1.58        .69         1         4    186  kid 4: when lived at home

HN08.4D2     20.89       3.16        16        31     70  kid 4: own kid: age leaving

HN08.4D3      5.60       4.60         1        12     10  kid 4: others kid: age entering now home

HN08.4D4     12.50        .58        12        13      4  kid 4: others kid: age entering now left

HN08.4D5     20.00        .00        20        20      4  kid 4: others kid: age leaving

HN08.5D1      1.88        .85         1         4     66  kid 5: when lived at home

HN08.5D2     19.47       3.54        10        25     34  kid 5: own kid: age leaving

HN08.5D3      6.00        .00         6         6      2  kid 5: others kid: age entering now home

HN08.5D4     14.00       4.62        10        18      4  kid 5: others kid: age entering now left

HN08.5D5     19.33       5.75        12        24      6  kid 5: others kid: age leaving

HN08.6D1      1.83        .56         1         3     24  kid 6: when lived at home

HN08.6D2     20.33       2.53        17        23     12  kid 6: own kid: age leaving

HN08.6D3      3.00        .00         3         3      2  kid 6: others kid: age entering now home

HN08.6D4                                               0  kid 6: others kid: age entering now left

HN08.6D5                                               0  kid 6: others kid: age leaving

HN08.1ED     12.50       7.51         0        25     28  kid 1: day of death

HN08.1EM      6.79       3.49         1        12     28  kid 1: month of death

HN08.1EJ     77.21      11.56        47        94     28  kid 1: year of death

HN08.2ED     14.33       7.01         0        28     33  kid 2: day of death

HN08.2EM      6.76       3.78         1        12     33  kid 2: month of death

HN08.2EJ     83.00      10.96        60        95     33  kid 2: year of death

HN08.3ED     12.35      10.67         0        27     17  kid 3: day of death

HN08.3EM      6.35       4.44         0        12     17  kid 3: month of death

HN08.3EJ     82.53       7.87        65        92     17  kid 3: year of death

HN08.4ED     16.00        .00        16        16      2  kid 4: day of death

HN08.4EM      6.00        .00         6         6      2  kid 4: month of death

HN08.4EJ     71.00        .00        71        71      2  kid 4: year of death
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HN08.5ED     20.00        .00        20        20      2  kid 5: day of death

HN08.5EM     12.00        .00        12        12      2  kid 5: month of death

HN08.5EJ     90.00        .00        90        90      2  kid 5: year of death

HN08.6ED                                               0  kid 6: day of death

HN08.6EM                                               0  kid 6: month of death

HN08.6EJ                                               0  kid 6: year of death

HN08.1F       1.03        .17         1         2     35  SINGLE R: kid 1: own or adopted

HN08.2F       1.00        .00         1         1     22  SINGLE R: kid 2: own or adopted

HN08.3F       1.00        .00         1         1      9  SINGLE R: kid 3: own or adopted

HN08.4F       1.00        .00         1         1      3  SINGLE R: kid 4: own or adopted

HN08.5F       1.00        .           1         1      1  SINGLE R: kid 5: own or adopted

HN08.6F       1.00        .           1         1      1  SINGLE R: kid 6: own or adopted

HN08.1G      40.29      41.00         0        99     35  SINGLE R: kid 1: age leaving

HN08.2G      46.70      44.31         0        99     20  SINGLE R: kid 2: age leaving

HN08.3G      51.00      39.77        19        99      8  SINGLE R: kid 3: age leaving

HN08.4G      44.33      47.38        15        99      3  SINGLE R: kid 4: age leaving

HN08.5G      99.00        .          99        99      1  SINGLE R: kid 5: age leaving

HN08.6G      99.00        .          99        99      1  SINGLE R: kid 6: age leaving

HN09.A        1.47        .82         1         3   2186  childbirth HW when cohabiting

HN09.B        1.94        .23         1         2    104  did H officially recognize child

HN09.C        1.81        .55         1         4    106  official custody arrangement of HW

HN09.CX       2.00       1.15         1         3      4  other official custody arrangement of HW

HN10.A        1.61        .88         1         4   2010  pregnancy: talk about future work W

HN10.B        1.23        .62         1         4   2010  pregnancy: talk about future work H

HN10.C        1.39        .71         1         4   2012  pregnancy: talk about future hh labor

HN10.D        1.51        .83         1         4   2010  pregnancy: talk about who would care kid

HN10.E        1.87       1.03         1         4   2012  pregnancy: talk about rearing kid

HN11          1.98        .51         1         3   2010  pregnancy: timing pregnancy okay for W

HN12          2.00        .51         1         3   2010  pregnancy: timing pregnancy okay for H

HN13          2.29       1.28         1         4   1994  pregnancy: W right of parental leave

HN14          1.49        .75         1         4   1994  pregnancy: W plan to work after birth

HN15          1.33        .75         1         4   1994  pregnancy: H right of parental leave

HN16          2.48        .89         1         4   1980  pregnancy: H plan to work after birth

HN17.1         .37        .48         0         1   1610  pregnancy: daycare center available

HN17.2         .14        .35         0         1   1610  pregnancy: guestparent project available

HN17.3         .45        .50         0         1   1610  pregnancy: private childcare available

HN17.4         .61        .49         0         1   1610  pregnancy: childcare by family available

HN17.5         .25        .44         0         1   1610  pregnancy: childcare by friend available

HN17.6         .09        .29         0         1   1610  pregnancy: company childcare available

HN18           .84       1.83         0         9   1958  pregnancy: plan # dayparts paid chldcare

HN19          2.39       1.05         1         7   2006  pregnancy: plan dividing childcare

HN20           .11        .50         0         6   1996  pregnancy: plan # dayparts paid help

HN21          2.19        .99         1         7   2010  pregnancy: plan dividing hh labor

HN22.1         .61       1.67         0         9    968  after birth: months W used parent leave

HN22.2       99.00        .00        99        99   1022  after birth: W didnt work

HN23.1         .10        .79         0         9   1824  after birth: months H used parent leave

HN23.2       99.00        .00        99        99    148  after birth: H didnt work

HN24.A        1.22        .41         1         2   2032  after birth: used any form of childcare

HN24.B1        .24        .43         0         1    404  after birth: used daycare center

HN24.B2        .06        .24         0         1    404  after birth: used guestparent project

HN24.B3        .30        .46         0         1    404  after birth: used private childcare

HN24.B4        .47        .50         0         1    404  after birth: used childcare by family

HN24.B5        .10        .30         0         1    404  after birth: used childcare by friends

HN24.B6        .09        .29         0         1    404  after birth: used company childcare

HN24.C        3.90       1.79         1         9    382  after birth: # dayparts paid chldcare

HN25.A        2.32       1.10         1         6   1992  after birth: who did diapers

HN25.B        2.78       1.64         1         7   1992  after birth: who went out of bed

HN25.C        2.08       1.22         1         7   1998  after birth: who bathed kid

HN25.D        1.92       1.20         1         7   1988  after birth: who went to doctor

HN25.E        1.65       1.22         1         7   1964  after birth: who home when kid sick

HN26           .12        .60         0         9   2032  after birth: # dayparts paid help

HN27.A        1.64       1.12         1         7   1956  after birth: who did cooking

HN27.B        1.90       1.09         1         7   1952  after birth: who did tidying up
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HN27.C        1.31        .76         1         7   1954  after birth: who did laundry

HN27.D        1.65        .97         1         7   1946  after birth: who did cleaning

HN27.E        2.54       1.68         1         7   1946  after birth: who did groceries

HN28          3.15        .92         1         4   1966  after birth: bought child outfit anew

HN29          3.10        .84         1         4   1988  after birth: bought child clothes anew

HN30          1.37        .54         1         3   1970  after birth: # games & puzzles for child

HN31          3.18       1.13         1         6   1974  after birth: who bought presents

HN32          2.16       1.19         1         5   1421  kid 6-12 yrs: elementary school type

HN33.A        2.87       1.32         1         4   1467  kid 6-12 yrs: school was closest by

HN33.B        3.24       1.10         1         4   1464  kid 6-12 yrs: wanted this type of school

HN33.C        3.52        .86         1         4   1463  kid 6-12 yrs: teacher good impression

HN33.D        3.53        .81         1         4   1454  kid 6-12 yrs: school good reputation

HN33.E        2.20       1.36         1         4   1430  kid 6-12 yrs: kid could stay over

HN34          1.26        .44         1         2   1477  kid 6-12 yrs: informed about other schls

HN35          3.65        .70         1         4   1475  kid 6-12 yrs: visited parents evening

HN36          2.38       1.26         1         7   1444  kid 6-12 yrs: who contacted school most

HN37          2.00        .80         1         3   1471  kid 6-12 yrs: aided school activities

HN38          2.03       1.41         1         7   1134  kid 6-12 yrs: who aided school most

HN39          1.78        .65         1         4   1471  kid 6-12 yrs: kid keeps pace at school

HN40          1.27        .61         1         4   1477  kid 6-12 yrs: kid has behavior problems

HN41.A        2.12        .54         1         4   1446  kid 6-12 yrs: visiting zoo etc

HN41.B        3.06        .94         1         4   1444  kid 6-12 yrs: visiting playground etc

HN41.C        1.46        .54         1         4   1440  kid 6-12 yrs: visiting cinema

HN41.D        2.89        .93         1         4   1442  kid 6-12 yrs: visiting beach etc

HN42          3.61        .83         1         6   1436  kid 6-12 yrs: who visited most

HN43          2.87        .92         1         4   1446  kid 6-12 yrs: # times on vacation

HN44          2.18        .71         1         3   1440  kid 6-12 yrs: # memberships in clubs

HN45          1.88        .69         1         3   1477  kid 6-12 yrs: # child books

HN46.A        2.24       1.32         1         7   1438  kid 6-12 yrs: talked about cleaning room

HN46.B        3.33       1.10         1         7   1440  kid 6-12 yrs: talked about manners

HN46.C        3.27       1.42         1         7   1442  kid 6-12 yrs: talked about bedtime

HN46.D        3.20       1.23         1         7   1418  kid 6-12 yrs: talked about school probl

HN46.E        2.96       1.20         1         6   1422  kid 6-12 yrs: talked about friend probl

HN47          1.80        .60         1         4   1422  kid 6-12 yrs: difficult child

HN48          4.86       2.04         1         9    850  education 1st kid: highest level

HN48.B        2.18        .91         1         3     22  SINGLE R: education 1st kid: degree

HN49          1.42        .49         1         2    854  education 1st kid: enrolled in school

HN50          3.26       1.02         1         4    376  education 1st kid: amount spent

HN51.01        .49        .50         0         1   1608  toys bought for kids: atlas

HN51.02        .80        .40         0         1   1608  toys bought for kids: magazines

HN51.03        .53        .50         0         1   1608  toys bought for kids: traintrack

HN51.04        .36        .48         0         1   1608  toys bought for kids: game computer

HN51.05        .27        .45         0         1   1608  toys bought for kids: sports clothes

HN51.06        .04        .21         0         1   1608  toys bought for kids: skis

HN51.07        .22        .41         0         1   1608  toys bought for kids: stereo

HN51.08        .17        .38         0         1   1608  toys bought for kids: tv or vcr

HN51.09        .80        .40         0         1   1608  toys bought for kids: new bicycle

HN51.10        .20        .40         0         1   1608  toys bought for kids: race mountain bike

HN51.11        .12        .33         0         1   1608  toys bought for kids: moped

HN51.12        .24        .43         0         1   1608  toys bought for kids: musical instrument

HN51.13        .27        .44         0         1   1608  toys bought for kids: foreign trips

Division of labor at time of interview [SAMPLE: couples; SOURCE: interview questionnaire]

HO01.A        2.33       1.59         1         7   1322  hh tasks now: who does cooking

HO01.B        2.51       1.32         1         7   1320  hh tasks now: who does tidying up

HO01.C        1.69       1.19         1         7   1318  hh tasks now: who does laundry

HO01.D        2.25       1.32         1         7   1310  hh tasks now: who does cleaning

HO01.E        2.98       1.61         1         7   1320  hh tasks now: who does groceries

HO02           .19        .64         0         9   3066  hh tasks now: # dayparts paid help

Money management in household (part A) [SAMPLE: all households; SOURCE: interview questionnaire]
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HT01.A        1.20        .40         1         2   3354  money: keeping cashbook

HT01.B        2.23        .78         1         3    664  money: how elaborate cashbook

HT01.C        2.08        .92         1         4    628  money: who does cashbook

HT02          1.97       1.05         1         4   3056  money: who does administration

HT03          3.25       1.97         1         6   3040  money: who does taxes

HT04.A        1.41        .51         1         3   3269  automatic payments: insurance

HT04.B        1.82        .84         1         3   3334  automatic payments: newspapers

HT04.C        1.51        .56         1         3   3341  automatic payments: phone bills

HT04.D        1.33        .54         1         3   3335  automatic payments: energy bills

HT04.E        1.31        .60         1         3   3337  automatic payments: rent or mortgage

HT05.A        1.40        .70         1         3   3342  buying on credit: car

HT05.B        1.11        .44         1         3   3339  buying on credit: tv

HT05.C        1.08        .38         1         3   3341  buying on credit: stereo vcr

HT05.D        1.13        .48         1         3   3341  buying on credit: washing machine

HT05.E        1.09        .41         1         3   3341  buying on credit: furniture

HT06          1.08        .28         1         2   3344  buying on credit: other things

HT07          1.67        .89         1         4   3338  money: how often 500 dfl overdrawn

HT08          1.35        .48         1         2   3342  money: H or SINGLE R has credit card

HT09          1.20        .40         1         2   3056  money: W has credit card

HT10.A        1.68        .47         1         2   3066  money: H & W both own income

HT10.B        1.47        .85         1         4   2070  money: arrangements who pays what

HT10.BX       4.53       2.84         1         8     64  money: other arrangements who pays what

HT11          1.20        .40         1         2   3066  pocket money H: any

HT12.A        2.59       1.61         1         5    600  pocket money H: spends on car

HT12.B        2.51       1.39         1         5    602  pocket money H: spends on clothing

HT12.C        2.90       1.29         1         5    608  pocket money H: spends on hobbies

HT12.D        3.28       1.26         1         5    606  pocket money H: spends on going out

HT12.E        2.21       1.28         1         5    604  pocket money H: spends on presents fam

HT12.F        2.25       1.36         1         5    602  pocket money H: spends on presents frn

HT13          2.48       1.13         1         5    606  pocket money H: monthly amount

HT14          1.15        .36         1         2   3066  pocket money W: any

HT15.A        2.31       1.57         1         5    458  pocket money W: spends on car

HT15.B        3.17       1.07         1         5    466  pocket money W: spends on clothing

HT15.C        3.11       1.24         1         5    462  pocket money W: spends on hobbies

HT15.D        3.25       1.28         1         5    464  pocket money W: spends on going out

HT15.E        2.50       1.28         1         5    462  pocket money W: spends on presents fam

HT15.F        2.59       1.30         1         5    464  pocket money W: spends on presents frn

HT16          2.61       1.08         1         5    466  pocket money W: monthly amount

HT17.A        1.85        .36         1         2   3066  banking: H & W common account

HT17.B        2.43        .61         1         3   2574  banking: when common account opened

HT18.A        1.39        .49         1         2   3066  banking: H own account

HT18.B        1.57        .50         1         2   1184  banking: W authorized using Hs account

HT18.C        1.56        .87         1         3   1172  banking: when Hs account opened

HT18.D        1.53        .55         1         3    758  banking: Hs salary in own account

HT19.A        1.39        .49         1         2   3066  banking: W own account

HT19.B        1.43        .49         1         2   1176  banking: H authorized using Ws account

HT19.C        1.51        .86         1         3   1164  banking: when Ws account opened

HT19.D        1.58        .80         1         3    762  banking: Ws salary in own account

HT20.A        1.65        .48         1         2   3066  banking: H & W common savings account

HT20.B        2.83        .78         1         4   2000  banking: deposits in common savings acc

HT20.C        1.74        .97         1         4   1900  banking: credit line common savings acc

HT21.A        1.40        .49         1         2   3354  banking: H or SINGLE R own savings acc

HT21.B        2.64        .84         1         4   1355  banking: deposits in Hs or SRs savings

HT21.C        1.43        .83         1         4   1301  banking: credit line in Hs or SRs saving

HT22.A        1.35        .48         1         2   3066  banking: W own savings account

HT22.B        2.51        .82         1         4   1046  banking: deposits in Ws savings acc

HT22.C        1.35        .71         1         4    992  banking: credit line in Ws savings acc

HT23.A        1.45        .50         1         2   3329  insurance: legal aid

HT23.B        1.38        .49         1         2   3331  insurance: additional sickness insurance

HT23.C        1.68        .47         1         2   3342  insurance: life insurance H

HT23.D        1.52        .50         1         2   3274  insurance: life insurance W

HT23.E        1.16        .37         1         2   3328  insurance: durable goods

HT23.F        1.95        .21         1         2   3339  insurance: furnitures
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HT23.G        1.63        .48         1         2   3320  insurance: funeral

House and car(s) in household [SAMPLE: all households; SOURCE: interview questionnaire]

HU01          3.48       1.10         1         6   3327  house: type of dwelling

HU01X         6.69      15.50         1        99    111  house: other type of dwelling

HU02          4.70       1.44         1         9   3338  house: number of rooms

HU03          3.36       1.72         1         5   3046  house: H & W own study room

HU04.A        1.35        .48         1         2   3354  house: rent or own

HU04.B       86.65       7.52        56        95   2120  house: year bought

HU04.C        1.80        .52         1         3   2123  house: life insurance mortgage

HU04.C2       2.17        .86         1         5     18  SINGLE R: house: who gets life insurance

HU04.D        5.26       1.77         1         9   2135  house: current value of house

HU04.E        2.52        .84         1         4   2082  house: who owns house

HU04.EX       5.67       1.37         4         7      6  house: who owns house (other)

HU04.F        1.76        .95         1         4    962  house: who rents house

HU04.FX       6.00       2.00         3         8     14  house: who rents house (other)

HU04.G      650.78     236.50       164      3700   1137  house: monthly rent

HU05.A        1.87        .33         1         2   3354  car: owns car or motorcycle

HU05.B        1.32        .67         1         9   2903  car: how many cars or motorcycles

HU06.1A       1.01        .10         1         2   2865  car: type of vehicle 1

HU06.1B      88.95       4.92        10        95   2917  car: year of vehicle 1

HU06.1C       1.17        .38         1         2   2893  car: company owns vehicle 1

HU06.1D       3.00       1.91         1         7   2778  car: who uses vehicle 1

HU06.1E       1.79        .77         1         4   2780  car: who picked vehicle 1

HU06.2A       1.17        .38         1         2    764  car: type of vehicle 2

HU06.2B      86.10       8.24        18        95    762  car: year of vehicle 2

HU06.2C       1.17        .37         1         2    760  car: company owns vehicle 2

HU06.2D       4.14       2.58         1         7    748  car: who uses vehicle 2

HU06.2E       2.06        .96         1         4    748  car: who picked vehicle 2

Marriage reasons [SAMPLE: couples; SOURCE: interview questionnaire]

HV01.A        1.60        .49         1         2   3032  att at cohab: marriage was selfevident

HV01.B        1.17        .38         1         2   3000  att at cohab: marr better financially

HV01.C        1.07        .25         1         2   2976  att at cohab: marr worse financially

HV01.D        1.13        .33         1         2   3002  att at cohab: marr needed for housing

HV01.E        1.02        .14         1         2   3014  att at cohab: marr to avoid mil service

HV01.F        1.19        .39         1         2   3020  att at cohab: expected children

HV01.G        1.14        .34         1         2   3012  att at cohab: parents opinion mattered

HV01.H        1.32        .47         1         2   2934  att at cohab: not yet willing to marry

HV01.I        1.22        .41         1         2   2920  att at cohab: disagreed about marriage

HV01.J        1.04        .20         1         2   2902  att at cohab: marr legally impossible

HV02          2.25        .76         1         3   3066  filter question: marital status

Cohabitation contracts [SAMPLE: currently cohabiting couples; SOURCE: interview questionnaire]

HW01.A        1.22        .41         1         2    588  legal: considered marr          [cohabs]

HW01.B        1.55        .50         1         2    596  legal: considered contract      [cohabs]

HW01.C        1.33        .47         1         2    588  legal: considered will          [cohabs]

HW01.D        1.57        .50         1         2    592  legal: considered life insuran  [cohabs]

HW02.A        1.34        .47         1         2    480  consider arrangmnt: reason a  [cohabs]

HW02.B        1.50        .50         1         2    482  consider arrangmnt: reason b  [cohabs]

HW02.C        1.53        .50         1         2    482  consider arrangmnt: reason c  [cohabs]

HW02.D        1.78        .41         1         2    482  consider arrangmnt: reason d  [cohabs]

HW02.E        1.35        .48         1         2    480  consider arrangmnt: reason e  [cohabs]

HW02.F        1.27        .44         1         2    480  consider arrangmnt: reason f  [cohabs]

HW02.G        1.03        .17         1         2    480  consider arrangmnt: reason g  [cohabs]

HW02.H        1.19        .39         1         2    480  consider arrangmnt: reason h  [cohabs]

HW02.I        1.03        .17         1         2    476  consider arrangmnt: reason i  [cohabs]

HW03          1.38        .49         1         2    488  contract: have contract         [cohabs]

HW04          2.24       1.24         1         4    392  contract: plans for contract    [cohabs]

HW05.M        6.31       4.90         0        32    182  contract: month of contract     [cohabs]
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HW05.J       91.88       3.13        78        95    182  contract: year of contract      [cohabs]

HW06          1.48        .50         1         2    180  contract: division house        [cohabs]

HW07.A        1.12        .33         1         2    184  contract: arrangement moving    [cohabs]

HW07.B        2.40       1.31         1         4     20  contract: who stays in house    [cohabs]

HW08.A        1.42        .50         1         2    184  contract: costs of household    [cohabs]

HW08.B        1.76        .54         1         3     76  contract: how costs of hh       [cohabs]

HW08.BX       4.00        .89         3         5      6  contract: other how costs of hh [cohabs]

HW09          1.40        .49         1         2    184  contract: pensionfund           [cohabs]

HW10          1.85        .36         1         2    184  contract: property after death  [cohabs]

HW11          1.14        .35         1         2    184  contract: kids after death      [cohabs]

HW12          1.65        .48         1         2    182  contract: property after divorc [cohabs]

HW13          1.05        .23         1         2    184  contract: alimony arrangement   [cohabs]

HW14          1.35        .48         1         2    184  contract: prop after both dead  [cohabs]

HW15.A        1.36        .48         1         2    184  contract: list of goods         [cohabs]

HW15.B        3.12        .60         2         5     66  contract: which goods listed    [cohabs]

HW16          2.65        .68         1         4    184  contract: how well know content [cohabs]

HW17          1.03        .18         1         2    184  contract: changed contract      [cohabs]

HW18          1.03        .18         1         2    182  contract: later money arrangmnt [cohabs]

HW19          1.07        .25         1         2    184  contract: later listings goods  [cohabs]

Prior cohabitation contracts [SAMPLE: currently married couples; SOURCE: interview questionnaire]

HX01.A        1.29        .45         1         2   1056  legal: considered contract     [mcohabs]

HX01.B        1.17        .37         1         2   1044  legal: considered will         [mcohabs]

HX01.C        1.26        .44         1         2   1048  legal: considered life insuran [mcohabs]

HX02.A        1.30        .46         1         2    506  consider arrangmnt: reason a [mcohabs]

HX02.B        1.47        .50         1         2    506  consider arrangmnt: reason b [mcohabs]

HX02.C        1.57        .50         1         2    506  consider arrangmnt: reason c [mcohabs]

HX02.D        1.79        .41         1         2    504  consider arrangmnt: reason d [mcohabs]

HX02.E        1.37        .48         1         2    506  consider arrangmnt: reason e [mcohabs]

HX02.F        1.27        .45         1         2    504  consider arrangmnt: reason f [mcohabs]

HX02.G        1.02        .12         1         2    506  consider arrangmnt: reason g [mcohabs]

HX02.H        1.04        .20         1         2    506  consider arrangmnt: reason h [mcohabs]

HX03          1.28        .45         1         2    514  contract: ever had contract    [mcohabs]

HX04.M        6.63       4.36         0        24    140  contract: month of contract    [mcohabs]

HX04.J       87.49       3.42        77        93    140  contract: year of contract     [mcohabs]

HX05          1.35        .48         1         2    138  contract: division house       [mcohabs]

HX06.A        1.08        .28         1         2    142  contract: arrangement moving   [mcohabs]

HX06.B        2.17       1.40         1         4     12  contract: who stays in house   [mcohabs]

HX07.A        1.23        .42         1         2    142  contract: costs of household   [mcohabs]

HX07.B        1.63        .49         1         2     32  contract: how costs of hh      [mcohabs]

HX07.BX                                                0  contract: other how costs of hh [mcohabs

HX08          1.14        .35         1         2    140  contract: pension fund         [mcohabs]

HX09          1.79        .41         1         2    140  contract: property after death [mcohabs]

HX10          1.11        .32         1         2    140  contract: kids after death     [mcohabs]

HX11          1.50        .50         1         2    140  contract: property after divor [mcohabs]

HX12          1.03        .17         1         2    140  contract: alimony arrangenmnt  [mcohabs]

HX13          1.46        .50         1         2    140  contract: property both dead   [mcohabs]

HX14.A        1.41        .49         1         2    142  contract: list of goods        [mcohabs]

HX14.B        2.97        .56         1         4     58  contract: which goods listed   [mcohabs]

HX15          2.40        .77         1         4    140  contract: how well know conten [mcohabs]

HX16          1.07        .26         1         2    140  contract: changed contract     [mcohabs]

HX17          1.03        .17         1         2    140  contract: later money arrangmn [mcohabs]

HX18          1.09        .28         1         2    140  contract: later listing goods  [mcohabs]

HX19.A        1.16        .37         1         2   1062  why marry: better financially  [mcohabs]

HX19.B        1.03        .18         1         2   1060  why marry: earlier not possibl [mcohabs]

HX19.C        1.03        .16         1         2   1060  why marry: to get house        [mcohabs]

HX19.D        1.02        .14         1         2   1058  why marry: military service    [mcohabs]

HX19.E        1.06        .24         1         2   1056  why marry: worse financially   [mcohabs]

HX19.F        1.69        .46         1         2   1060  why marry: confirm durability  [mcohabs]

HX19.G        1.08        .28         1         2   1056  why marry: parents opinion     [mcohabs]

HX19.H        1.38        .49         1         2   1056  why marry: expected child      [mcohabs]

HX19.I        1.04        .20         1         2   1058  why marry: opinion others      [mcohabs]
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Prenuptial agreements [SAMPLE: married couples; SOURCE: interview questionnaire]

HY01.A        1.20        .40         1         2   2400  legal: considered nuptial      [married]

HY01.B        1.24        .43         1         2   2388  legal: considered will         [married]

HY02.A        1.50        .50         1         2    476  consider arrangmnt: reason a [married]

HY02.B        1.31        .46         1         2    474  consider arrangmnt: reason b [married]

HY02.C        1.44        .50         1         2    474  consider arrangmnt: reason c [married]

HY02.D        1.50        .50         1         2    476  consider arrangmnt: reason d [married]

HY02.E        1.05        .23         1         2    474  consider arrangmnt: reason e [married]

HY02.F        1.33        .47         1         2    476  consider arrangmnt: reason f [married]

HY02.G        1.15        .36         1         2    474  consider arrangmnt: reason g [married]

HY03          1.74        .44         1         2    482  nuptial: have nuptial          [married]

HY04.A         .98        .13         0         1    338  nuptial: nuptial at marriage   [married]

HY04.B       86.67       6.57        68        94     24  nuptial: if later year of nup  [married]

HY05          2.54       1.06         1         4    302  nuptial: type of nuptial       [married]

HY06.A        1.32        .47         1         2    356  nuptial: division property     [married]

HY06.B        1.73        .45         1         2    110  nuptial: condition division    [married]

HY07.A        1.70        .46         1         2    356  nuptial: list of goods         [married]

HY07.B        3.14        .65         1         5    250  nuptial: which goods listed    [married]

HY08          1.11        .31         1         2    342  nuptial: expiration condition  [married]

HY09          2.30        .89         1         4    352  nuptial: how well know content [married]

HY10          1.09        .28         1         2    352  nuptial: later money arrangmnt [married]

HY11          1.10        .30         1         2    316  nuptial: later listings goods  [married]

HY12          1.03        .18         1         2    356  nuptial: changed nuptial       [married]

HY13          2.50       1.57         1         4     12  nuptial: how changed nuptial   [married]

HY13X         6.33       4.13         1         9      6  nuptial: other how changed nupt [married

HY14          1.48        .50         1         2    352  respondents give consent checking nupt

HY14.W    54660.41   75240.96      3903    530500    184  place of marriage agreed hy14 (geocode)

Living-apart-together partner [SAMPLE: singles; SOURCE: interview questionnaire]

HLAT2         1.32        .47         1         2    288  interview check: lat partner

HZ16          1.27        .45         1         2     91  LAT: pay for P: overall

HZ17.A        2.96       1.79         1         5     25  LAT: pay for P: car expenses

HZ17.B        1.44        .51         1         2     25  LAT: pay for P: clothes

HZ17.C        1.40        .91         1         5     25  LAT: pay for P: hobbies

HZ17.D        2.52        .77         1         4     25  LAT: pay for P: going out

HZ17.E        1.44       1.16         1         5     25  LAT: pay for P: rent

HZ18          1.80        .76         1         4     25  LAT: pay for P: total amount

HZ19          1.72        .46         1         2     25  LAT: P pay for R: overall

HZ20.A        3.05       1.90         1         5     80  LAT: P pay for R: car expenses

HZ20.B        1.34        .64         1         5     80  LAT: P pay for R: clothes

HZ20.C        1.18        .57         1         5     80  LAT: P pay for R: hobbies

HZ20.D        2.11        .86         1         4     79  LAT: P pay for R: going out

HZ20.E        1.60       1.41         1         5     80  LAT: P pay for R: rent

HZ21          1.35        .60         1         3     77  LAT: P pay for R: total amount

HZ22          2.91       1.24         1         4     91  LAT: P uses Rs car

HZ23          2.65       1.29         1         4     91  LAT: R uses Ps car

HZ24          1.58        .50         1         2     89  LAT: latters: celebrate relation

HZ25          1.14        .35         1         2     90  LAT: friendship ring

HZ26          3.17        .89         1         4     90  LAT: plan to cohabit

HZ27          2.84        .91         1         4     88  LAT: plan to marry

HZ28          1.33        .62         1         3     88  LAT: prefer cohabitation to marriage

HZ29         10.73      28.64         0        99     85  LAT: in how many years marr or cohab

HZ30          1.10        .30         1         2     90  LAT: previously cohabited with P

HZ31          1.01        .11         1         2     90  LAT: previously married with P

HZ32.D       15.27       9.52         0        31     90  LAT P: day of birth

HZ32.M        6.78       3.35         1        12     90  LAT P: month of birth

HZ32.J       65.66       9.22        32        78     90  LAT P: year of birth

HZ33          4.69        .92         1         5     90  LAT P: marital status

HZ34          1.57        .50         1         2     91  LAT P: sex

HZ35          6.20       1.88         1         9     91  LAT P: highest education - level



Variable      Mean     Stddev       Min       Max  Val N  Variable label

31

HZ36          6.06       3.10         1        11     89  LAT P: highest education - type

HZ37          2.46        .81         1         3     89  LAT P: highest education - degree

HZ38          2.49       2.79         1         9     91  LAT P: main activity

HZ39.A        1.75        .44         1         2     91  LAT P: paid labor

HZ39.C        1.79        .41         1         2     66  LAT P: tenured job

HZ39.D        1.68       1.10         1         5     66  LAT P: # of subordinates

HZ39.E       35.94       9.91         4        60     67  LAT P: hours per week

HZ40          2.98       1.20         1         4     91  LAT P: did P always work

HZ41          1.96        .75         1         3     90  LAT P: does R know Ps income

HZ42       1948.15    1088.01       265      5000     73  LAT P: net monthly income

HZ43          2.17       1.23         1         4     71  LAT P: savings

HZ44          1.43        .86         1         4     87  LAT P: debts

HZ45          2.35       1.21         1         4     91  LAT P: distance R and Ps house

HZ46          2.18        .88         1         3     91  LAT P: type of living arrangement

HZ47          3.02       1.66         1         9     44  LAT P: # rooms

HZ48          1.23        .42         1         2     44  LAT P: rent or own

HZ49          1.65       1.09         1         5     89  LAT P: denomination

HZ49X        15.50       2.08        13        18      4  LAT P: other denomination

HZ50          1.49        .82         1         4     87  LAT P: church visits

HZ51     126673.36  181621.32      1702    999800     90  LAT P: place of residence at age 14 (geo

HZ52          1.18        .81         1         8     91  LAT P: living arrangement at age 14

HZ52X         7.00        .           7         7      1  LAT P: other living arrangement at age 1

HZ54          1.12        .33         1         2     91  LAT P: parents separated

HZ55          1.51        .82         1         3     91  LAT P: cohabited with someone else

HZ56.A        1.08        .27         1         2     91  LAT P: children from someone else

HZ56.B        2.00       1.00         1         4      7  LAT P: # children from someone else

HZ56.C       19.57       9.62         7        34      7  LAT P: age youngest kid from someone els

HFINISH       1.97        .17         1         2   3052  respondents want report of study

Individual educational history and courses [SAMPLE: all individuals; SOURCE: interview questionnaire]

RH01.H1       1.00        .00         1         1   3354  education 1: level

RH01.H2       3.10       1.07         1         9   3244  education 2: level

RH01.H3       5.25       1.84         1         9   2326  education 3: level

RH01.H4       6.20       1.45         2         9   1146  education 4: level

RH01.H5       6.66       1.24         2         9    419  education 5: level

RH01.H6       6.60       1.16         2         9    131  education 6: level

RH01.H7       6.74        .97         4         9     47  education 7: level

RH01.R1       1.00        .00         1         1   3354  education 1: type

RH01.R2       2.17       2.43         1        13   3169  education 2: type

RH01.R3       5.23       3.46         1        13   2298  education 3: type

RH01.R4       6.28       3.23         1        13   1142  education 4: type

RH01.R5       6.67       3.09         1        13    427  education 5: type

RH01.R6       6.70       3.15         1        13    135  education 6: type

RH01.R7       6.84       3.05         1        11     50  education 7: type

RH01.F1       1.00        .00         1         1   3354  education 1: fulltime

RH01.P1        .00        .00         0         0   3354  education 1: parttime

RH01.F2        .99        .12         0         1   2960  education 2: fulltime

RH01.P2        .01        .12         0         1   2960  education 2: parttime

RH01.F3        .85        .36         0         1   2137  education 3: fulltime

RH01.P3        .15        .36         0         1   2137  education 3: parttime

RH01.F4        .69        .46         0         1   1078  education 4: fulltime

RH01.P4        .32        .47         0         1   1078  education 4: parttime

RH01.F5        .45        .50         0         1    404  education 5: fulltime

RH01.P5        .55        .50         0         1    404  education 5: parttime

RH01.F6        .35        .48         0         1    130  education 6: fulltime

RH01.P6        .65        .48         0         1    130  education 6: parttime

RH01.F7        .37        .49         0         1     49  education 7: fulltime

RH01.P7        .63        .49         0         1     49  education 7: parttime

RH01.J1      63.34      11.06        22        83   3317  education 1: year begin

RH01.J2      70.21      10.51        28        89   3247  education 2: year begin

RH01.J3      76.91       9.64        38        95   2343  education 3: year begin

RH01.J4      80.72       9.19        44        95   1160  education 4: year begin
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RH01.J5      83.42       8.58        45        95    433  education 5: year begin

RH01.J6      85.58       8.62        49        95    137  education 6: year begin

RH01.J7      85.52       9.32        53        94     50  education 7: year begin

RH01.G1       6.23        .67         0        13   3321  education 1: duration in years

RH01.G2       4.16       1.49         1         9   3252  education 2: duration in years

RH01.G3       2.90       1.71         0        19   2318  education 3: duration in years

RH01.G4       2.66       1.65         0        13   1124  education 4: duration in years

RH01.G5       2.64       1.70         0        10    400  education 5: duration in years

RH01.G6       2.25       1.42         0         7    122  education 6: duration in years

RH01.G7       2.06       1.52         1         9     47  education 7: duration in years

RH01.D1       2.99        .11         2         3   3255  education 1: received degree

RH01.D2       2.79        .41         1         3   3233  education 2: received degree

RH01.D3       2.76        .46         1         3   2328  education 3: received degree

RH01.D4       2.67        .57         1         3   1155  education 4: received degree

RH01.D5       2.55        .69         1         3    433  education 5: received degree

RH01.D6       2.49        .76         1         3    135  education 6: received degree

RH01.D7       2.61        .71         1         3     46  education 7: received degree

RH02          1.63        .48         1         2   3354  courses: any

RH03          3.57       4.64         1        80   2074  courses: how many

RH06          4.78       2.59         1        10   2078  courses: prerequisite level

RH07          1.43        .89         1         4   2101  courses: received degree

RH08         83.08      11.37        34        95   2092  courses: year begin

RH09.J        1.36       1.63         0        20   2000  courses: (exp) duration - yrs

RH09.M        2.13       3.02         0        12   1999  courses: (exp) duration - mnths

RH10         12.32      12.41         0        84   2037  courses: hours per week

RH11          1.88       1.20         1         5   2079  courses: useful for curr or past job

RH12          1.92       1.03         1         4   2035  courses: useful for new or other job

RH13          1.55        .77         1         3   2073  courses: during working hours

RH14.1         .37        .48         0         1   1882  courses: HW paid

RH14.2         .56        .50         0         1   1882  courses: employer paid

RH14.3         .05        .23         0         1   1882  courses: parents paid

RH14.4         .03        .17         0         1   1882  courses: government paid

RH14.5         .04        .20         0         1   1882  courses: others paid

RH15          1.26        .44         1         2   1130  courses: employer conditions

Individual employment history [SAMPLE: all individuals; SOURCE: interview questionnaire]

RJ1.01        2.19        .46         1         3   3333  empl 1: when 1st employer after school

RJ1.02A       4.36       2.41         1         8    802  empl 1: interim period A - activity

RJ1.02B       4.67       2.27         1         8    129  empl 1: interim period B - activity

RJ1.02C       5.10       2.50         1         8     39  empl 1: interim period C - activity

RJ1.02AX     15.94      23.01         1        88     66  empl 1: interim period A - oth activity

RJ1.02BX      6.60       3.44         1         9     10  empl 1: interim period B - oth activity

RJ1.02CX      8.50       2.51         2        11     10  empl 1: interim period C - oth activity

RJ1.02AJ      6.87      23.17         0        99    764  empl 1: interim period A - duration yrs

RJ1.02AM      9.38      22.66         0        99    763  empl 1: interim period B - duration mnth

RJ1.02BJ      2.73      12.64         0        99    124  empl 1: interim period C - duration yrs

RJ1.02BM      4.72      12.44         0        99    124  empl 1: interim period A - duration mnth

RJ1.02CJ      3.66      16.67         0        99     35  empl 1: interim period B - duration yrs

RJ1.02CM      6.80      16.31         0        99     35  empl 1: interim period C - duration mnth

RJ1.06B       3.52       1.71         1         6   3209  empl 1: # employees at begin

RJ1.06E       3.53       1.71         1         6   3097  empl 1: # employees at end

RJ1.07        2.51       1.53         1         5   3158  empl 1: sex ratio employees

RJ1.08        1.39        .76         1         5   3231  empl 1: employer type

RJ1.08X       8.40      19.95         1        99     40  empl 1: other employer type

RJ1.09        2.10        .74         1         4   3191  empl 1: tenured job

RJ1.10L       1.13        .52         1         5   3144  empl 1: # subordinates at begin

RJ1.10H       2.63       1.31         1         5   3105  empl 1: duration training period

RJ1.10S       2.17       1.17         1         5   3082  empl 1: potential reentry training

RJ1.11        1.53       1.28         1        25   3175  empl 1: # of jobs

RJ1.12EJ      2.51       3.13         0        25    822  empl 1: duration first job yrs

RJ1.12EM      2.38       3.01         0        12    820  empl 1: duration first job mnths

RJ1.12LJ      7.22      19.57         0        99    794  empl 1: duration last job yrs
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RJ1.12LM      6.99      20.02         0        99    794  empl 1: duration last job mnths

RJ1.13L       1.37        .87         1         5   2738  empl 1: # subordinates at end

RJ1.14AU     38.44      10.72         0        98   3220  empl 1: hours per week period A

RJ1.14AJ     54.47      47.94         0        99   3217  empl 1: duration period A yrs

RJ1.14AM     54.35      47.99         0        99   3215  empl 1: duration period A mnths

RJ1.14BU     33.34      10.29         0        80    474  empl 1: hours per week period B

RJ1.14BJ     49.81      47.92         0        99    474  empl 1: duration period B yrs

RJ1.14BM     49.76      48.42         0        99    473  empl 1: duration period B mnths

RJ1.14CU     28.35      12.54         6        70     96  empl 1: hours per week period B

RJ1.14CJ     55.49      47.71         0        99     96  empl 1: duration period B yrs

RJ1.14CM     56.39      48.61         0        99     96  empl 1: duration period B mnths

RJ2.01        2.16        .51         1         3   2606  empl 2: when 2nd employer

RJ2.02A       3.88       2.07         1         8    699  empl 2: interim period A - activity

RJ2.02B       4.64       2.54         1         8     80  empl 2: interim period B - activity

RJ2.02C       4.60       3.00         1         8     30  empl 2: interim period c - activity

RJ2.02AX     15.64      23.51         1        88     33  empl 2: interim period A - oth activity

RJ2.02BX      8.00       4.42         1        13      5  empl 2: interim period B - oth activity

RJ2.02CX      8.25       1.50         6         9      4  empl 2: interim period C - oth activity

RJ2.02AJ     17.17      34.67         0        99    653  empl 2: interim period A - duration yrs

RJ2.02AM     18.24      34.36         0        99    651  empl 2: interim period A - duration mnth

RJ2.02BJ      9.08      26.42         0        99     77  empl 2: interim period B - duration yrs

RJ2.02BM      9.97      26.17         0        99     77  empl 2: interim period B - duration mnth

RJ2.02CJ     11.71      30.86         0        99     28  empl 2: interim period C - duration yrs

RJ2.02CM     13.14      30.43         0        99     28  empl 2: interim period C - duration mnth

RJ2.06B       3.58       1.67         1         6   2392  empl 2: # employees at begin

RJ2.06E       3.62       1.66         1         6   2269  empl 2: # employees at end

RJ2.07        2.50       1.50         1         5   2364  empl 2: sex ratio employees

RJ2.08        1.39        .74         1         5   2409  empl 2: employer type

RJ2.08X       8.16      20.59         1        99     38  empl 2: other employer type

RJ2.09        2.10        .71         1         4   2384  empl 2: tenured job

RJ2.10L       1.24        .70         1         5   2294  empl 2: # subordinates at begin

RJ2.11        1.38       1.00         1        15   2363  empl 2: # of jobs

RJ2.12EJ      2.45       2.84         0        21    484  empl 2: duration first job yrs

RJ2.12EM      2.22       3.03         0        11    482  empl 2: duration first job mnths

RJ2.12LJ      9.79      24.71         0        99    461  empl 2: duration last job yrs

RJ2.12LM      9.53      24.73         0        99    459  empl 2: duration last job mnths

RJ2.13L       1.47        .95         1         5   2000  empl 2: # subordinates at end

RJ2.14AU     37.73      11.39         0        98   2410  empl 2: hours per week period A

RJ2.14AJ     57.85      47.66         0        99   2406  empl 2: duration period A yrs

RJ2.14AM     57.91      47.62         0        99   2403  empl 2: duration period A mnths

RJ2.14BU     30.76      11.39         0        60    284  empl 2: hours per week period B

RJ2.14BJ     52.08      47.77         0        99    284  empl 2: duration period B yrs

RJ2.14BM     51.38      48.43         0        99    284  empl 2: duration period B mnths

RJ2.14CU     29.02      14.54         1        80     58  empl 2: hours per week period B

RJ2.14CJ     68.59      45.74         0        99     58  empl 2: duration period B yrs

RJ2.14CM     69.02      45.12         0        99     58  empl 2: duration period B mnths

RJ3.01        2.14        .54         1         3   1771  empl 3: when 3rd employer

RJ3.02A       3.64       2.06         1         8    496  empl 3: interim period A - activity

RJ3.02B       4.77       1.92         1         8     47  empl 3: interim period B - activity

RJ3.02C       5.47       2.09         2         8     19  empl 3: interim period C - activity

RJ3.02AX      9.64       3.37         1        14     22  empl 3: interim period A - oth activity

RJ3.02BX      8.00        .           8         8      1  empl 3: interim period B - oth activity

RJ3.02CX     13.00        .          13        13      1  empl 3: interim period C - oth activity

RJ3.02AJ     23.68      39.63         0        99    453  empl 3: interim period A - duration yrs

RJ3.02AM     24.51      39.37         0        99    455  empl 3: interim period A - duration mnth

RJ3.02BJ      8.10      25.56         0        99     42  empl 3: interim period B - duration yrs

RJ3.02BM     10.00      25.15         0        99     42  empl 3: interim period B - duration mnth

RJ3.02CJ      8.07      25.32         0        99     15  empl 3: interim period C - duration yrs

RJ3.02CM     11.40      24.51         0        99     15  empl 3: interim period C - duration mnth

RJ3.06B       3.56       1.62         1         6   1578  empl 3: # employees at begin

RJ3.06E       3.58       1.63         1         6   1489  empl 3: # employees at end

RJ3.07        2.41       1.48         1         5   1560  empl 3: sex ratio employees

RJ3.08        1.38        .74         1         5   1594  empl 3: employer type
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RJ3.08X       3.14       2.35         1         7     21  empl 3: other employer type

RJ3.09        2.12        .70         1         4   1586  empl 3: tenured job

RJ3.10L       1.35        .84         1         5   1511  empl 3: # subordinates at begin

RJ3.11        1.31        .80         1        12   1566  empl 3: # of jobs

RJ3.12EJ      2.98       3.43         0        22    285  empl 3: duration first job yrs

RJ3.12EM      1.81       2.79         0        11    285  empl 3: duration first job mnths

RJ3.12LJ     10.86      25.35         0        99    272  empl 3: duration last job yrs

RJ3.12LM     10.72      27.06         0        99    272  empl 3: duration last job mnths

RJ3.13L       1.52        .97         1         5   1302  empl 3: # subordinates at end

RJ3.14AU     36.68      13.12         0        98   1594  empl 3: hours per week period A

RJ3.14AJ     60.29      47.21         0        99   1588  empl 3: duration period A yrs

RJ3.14AM     60.02      47.28         0        99   1589  empl 3: duration period A mnths

RJ3.14BU     29.32      12.58         0        70    167  empl 3: hours per week period B

RJ3.14BJ     56.81      47.08         0        99    165  empl 3: duration period B yrs

RJ3.14BM     55.80      48.36         0        99    166  empl 3: duration period B mnths

RJ3.14CU     27.61      11.07         0        40     31  empl 3: hours per week period B

RJ3.14CJ     65.03      46.60         0        99     31  empl 3: duration period B yrs

RJ3.14CM     61.23      48.34         0        99     31  empl 3: duration period B mnths

RJ4.01        2.12        .53         1         3   1113  empl 4: when 4th employer

RJ4.02A       3.38       2.00         1         8    286  empl 4: interim period A - activity

RJ4.02B       4.77       2.50         1         8     26  empl 4: interim period B - activity

RJ4.02C       5.67       2.55         1         8      9  empl 4: interim period C - activity

RJ4.02AX     11.07       1.77         8        13     14  empl 4: interim period A - oth activity

RJ4.02BX      9.00        .           9         9      1  empl 4: interim period B - oth activity

RJ4.02CX     10.00       1.41         9        11      2  empl 4: interim period C - oth activity

RJ4.02AJ     22.78      39.34         0        99    259  empl 4: interim period A - duration yrs

RJ4.02AM     23.84      38.68         0        99    260  empl 4: interim period A - duration mnth

RJ4.02BJ      6.36      21.23         0        99     22  empl 4: interim period B - duration yrs

RJ4.02BM      7.59      20.61         0        99     22  empl 4: interim period B - duration mnth

RJ4.02CJ      1.50       1.69         0         5      8  empl 4: interim period C - duration yrs

RJ4.02CM      2.50       3.55         0        10      8  empl 4: interim period C - duration mnth

RJ4.06B       3.63       1.63         1         6    995  empl 4: # employees at begin

RJ4.06E       3.66       1.63         1         6    931  empl 4: # employees at end

RJ4.07        2.41       1.52         1         5    985  empl 4: sex ratio employees

RJ4.08        1.37        .72         1         5    998  empl 4: employer type

RJ4.08X      10.86      25.51         1        99     14  empl 4: other employer type

RJ4.09        2.15        .73         1         4    989  empl 4: tenured job

RJ4.10L       1.40        .91         1         5    933  empl 4: # subordinates at begin

RJ4.11        1.26        .91         1        20    975  empl 4: # of jobs

RJ4.12EJ      3.80       5.57         0        42    153  empl 4: duration first job yrs

RJ4.12EM      1.80       2.84         0        11    151  empl 4: duration first job mnths

RJ4.12LJ     13.77      29.36         0        99    145  empl 4: duration last job yrs

RJ4.12LM     12.54      29.65         0        99    145  empl 4: duration last job mnths

RJ4.13L       1.57       1.04         1         5    799  empl 4: # subordinates at end

RJ4.14AU     36.20      13.42         0        98   1000  empl 4: hours per week period A

RJ4.14AJ     61.97      46.81         0        99   1000  empl 4: duration period A yrs

RJ4.14AM     61.91      46.94         0        99   1000  empl 4: duration period A mnths

RJ4.14BU     32.48      13.99         1        90    105  empl 4: hours per week period B

RJ4.14BJ     60.52      46.53         0        99    105  empl 4: duration period B yrs

RJ4.14BM     59.62      47.58         0        99    105  empl 4: duration period B mnths

RJ4.14CU     30.40      11.19         8        45     15  empl 4: hours per week period C

RJ4.14CJ     86.27      33.61         2        99     15  empl 4: duration period C yrs

RJ4.14CM     85.80      34.83         0        99     15  empl 4: duration period C mnths

RJ5.01        2.09        .54         1         3    672  empl 5: when 5th employer

RJ5.02A       3.10       2.18         1         8    181  empl 5: interim period A - activity

RJ5.02B       5.79       2.12         2         8     14  empl 5: interim period B - activity

RJ5.02C       3.25       2.63         1         6      4  empl 5: interim period C - activity

RJ5.02AX     16.50      20.85         1        88     14  empl 5: interim period A - oth activity

RJ5.02BX     25.60      34.96         8        88      5  empl 5: interim period B - oth activity

RJ5.02CX                                               0  empl 5: interim period C - oth activity

RJ5.02AJ     25.77      40.93         0        99    166  empl 5: interim period A - duration yrs

RJ5.02AM     25.83      40.08         0        99    166  empl 5: interim period A - duration mnth

RJ5.02BJ     39.85      48.88         0        99     13  empl 5: interim period B - duration yrs
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RJ5.02BM     46.92      50.21         0        99     13  empl 5: interim period B - duration mnth

RJ5.02CJ     24.75      49.50         0        99      4  empl 5: interim period C - duration yrs

RJ5.02CM     28.75      46.91         3        99      4  empl 5: interim period C - duration mnth

RJ5.06B       3.69       1.57         1         6    581  empl 5: # employees at begin

RJ5.06E       3.67       1.59         1         6    539  empl 5: # employees at end

RJ5.07        2.35       1.48         1         5    579  empl 5: sex ratio employees

RJ5.08        1.39        .74         1         5    591  empl 5: employer type

RJ5.08X       2.33       2.31         1         5      3  empl 5: other employer type

RJ5.09        2.11        .75         1         4    583  empl 5: tenured job

RJ5.10L       1.43        .95         1         5    548  empl 5: # subordinates at begin

RJ5.11        1.24        .63         1         6    572  empl 5: # of jobs

RJ5.12EJ      3.33       3.47         0        15     88  empl 5: duration first job yrs

RJ5.12EM      2.34       2.88         0        10     88  empl 5: duration first job mnths

RJ5.12LJ     25.52      40.24         0        99     84  empl 5: duration last job yrs

RJ5.12LM     24.51      40.60         0        99     84  empl 5: duration last job mnths

RJ5.13L       1.67       1.16         1         5    461  empl 5: # subordinates at end

RJ5.14AU     36.16      14.22         0        98    594  empl 5: hours per week period A

RJ5.14AJ     64.47      46.10         0        99    593  empl 5: duration period A yrs

RJ5.14AM     64.08      46.39         0        99    593  empl 5: duration period A mnths

RJ5.14BU     32.30      13.02         8        72     46  empl 5: hours per week period B

RJ5.14BJ     57.63      47.82         0        99     46  empl 5: duration period B yrs

RJ5.14BM     57.48      47.94         0        99     46  empl 5: duration period B mnths

RJ5.14CU     26.60      10.95        12        40      5  empl 5: hours per week period C

RJ5.14CJ     59.40      54.22         0        99      5  empl 5: duration period C yrs

RJ5.14CM     61.60      51.27         2        99      5  empl 5: duration period C mnths

RJ6.01        2.06        .54         1         3    364  empl 6: when 6th employer

RJ6.02A       3.38       2.41         1         8    101  empl 6: interim period A - activity

RJ6.02B       5.29       1.80         2         8      7  empl 6: interim period B - activity

RJ6.02C       4.00       3.56         1         8      4  empl 5: interim period C - activity

RJ6.02AX     10.89       4.43         1        14      9  empl 6: interim period A - oth activity

RJ6.02BX     14.00        .          14        14      1  empl 6: interim period B - oth activity

RJ6.02CX      1.50        .71         1         2      2  empl 6: interim period C - oth activity

RJ6.02AJ     29.30      43.92         0        99     89  empl 6: interim period A - duration yrs

RJ6.02AM     30.82      42.93         0        99     89  empl 6: interim period A - duration mnth

RJ6.02BJ     28.57      48.11         0        99      7  empl 6: interim period B - duration yrs

RJ6.02BM     29.86      47.28         0        99      7  empl 6: interim period B - duration mnth

RJ6.02CJ     51.25      55.15         2        99      4  empl 6: interim period C - duration yrs

RJ6.02CM     49.50      57.16         0        99      4  empl 6: interim period C - duration mnth

RJ6.06B       3.68       1.64         1         6    311  empl 6: # employees at begin

RJ6.06E       3.74       1.65         1         6    294  empl 6: # employees at end

RJ6.07        2.23       1.45         1         5    307  empl 6: sex ratio employees

RJ6.08        1.40        .81         1         5    313  empl 6: employer type

RJ6.08X       5.25       3.69         1        10      4  empl 6: other employer type

RJ6.09        2.09        .70         1         4    311  empl 6: tenured job

RJ6.10L       1.48       1.03         1         5    286  empl 6: # subordinates at begin

RJ6.11        1.18        .52         1         4    304  empl 6: # of jobs

RJ6.12EJ      2.82       4.12         0        20     39  empl 6: duration first job yrs

RJ6.12EM      3.10       3.55         0        10     39  empl 6: duration first job mnths

RJ6.12LJ     26.21      41.26         0        99     34  empl 6: duration last job yrs

RJ6.12LM     24.79      41.84         0        99     34  empl 6: duration last job mnths

RJ6.13L       1.51       1.00         1         5    242  empl 6: # subordinates at end

RJ6.14AU     36.36      14.36         0        98    318  empl 6: hours per week period A

RJ6.14AJ     61.40      47.17         0        99    318  empl 6: duration period A yrs

RJ6.14AM     61.90      46.84         0        99    318  empl 6: duration period A mnths

RJ6.14BU     29.29      13.21         0        55     31  empl 6: hours per week period B

RJ6.14BJ     46.10      48.85         0        99     31  empl 6: duration period B yrs

RJ6.14BM     45.65      49.25         0        99     31  empl 6: duration period B mnths

RJ6.14CU     25.83      13.89         2        38      6  empl 6: hours per week period C

RJ6.14CJ     66.50      50.35         1        99      6  empl 6: duration period C yrs

RJ6.14CM     66.00      51.12         0        99      6  empl 6: duration period C mnths

RJ7.01        2.05        .57         1         3    199  empl 7: when 7th employer

RJ7.02A       3.47       2.30         1         8     55  empl 7: interim period A - activity

RJ7.02B       3.75       2.75         1         7      4  empl 7: interim period B - activity
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RJ7.02C       3.00        .           3         3      1  empl 7: interim period C - activity

RJ7.02AX     10.00       6.00         1        13      4  empl 7: interim period A - oth activity

RJ7.02BX                                               0  empl 7: interim period B - oth activity

RJ7.02CX                                               0  empl 7: interim period C - oth activity

RJ7.02AJ     26.44      42.41         0        99     48  empl 7: interim period A - duration yrs

RJ7.02AM     27.06      42.07         0        99     48  empl 7: interim period A - duration mnth

RJ7.02BJ      4.00       4.97         0        11      4  empl 7: interim period B - duration yrs

RJ7.02BM      4.75       3.77         0         9      4  empl 7: interim period B - duration mnth

RJ7.02CJ       .00        .           0         0      1  empl 7: interim period C - duration yrs

RJ7.02CM      4.00        .           4         4      1  empl 7: interim period C - duration mnth

RJ7.06B       3.61       1.51         1         6    165  empl 7: # employees at begin

RJ7.06E       3.53       1.50         1         6    159  empl 7: # employees at end

RJ7.07        2.01       1.37         1         5    161  empl 7: sex ratio employees

RJ7.08        1.37        .79         1         5    168  empl 7: employer type

RJ7.08X       1.00        .           1         1      1  empl 7: other employer type

RJ7.09        2.11        .74         1         4    167  empl 7: tenured job

RJ7.10L       1.49       1.03         1         5    155  empl 7: # subordinates at begin

RJ7.11        1.22        .64         1         5    156  empl 7: # of jobs

RJ7.12EJ      1.80       1.94         0         7     20  empl 7: duration first job yrs

RJ7.12EM      1.80       3.22         0        10     20  empl 7: duration first job mnths

RJ7.12LJ     14.65      32.08         0        99     17  empl 7: duration last job yrs

RJ7.12LM     13.59      32.28         0        99     17  empl 7: duration last job mnths

RJ7.13L       1.65       1.18         1         5    130  empl 7: # subordinates at end

RJ7.14AU     36.45      13.54         0        80    169  empl 7: hours per week period A

RJ7.14AJ     62.50      46.94         0        99    169  empl 7: duration period A yrs

RJ7.14AM     62.33      47.16         0        99    169  empl 7: duration period A mnths

RJ7.14BU     32.69       9.86        20        50     13  empl 7: hours per week period B

RJ7.14BJ     62.15      48.55         0        99     13  empl 7: duration period B yrs

RJ7.14BM     61.77      49.08         0        99     13  empl 7: duration period B mnths

RJ7.14CU     20.00        .          20        20      1  empl 7: hours per week period C

RJ7.14CJ     99.00        .          99        99      1  empl 7: duration period C yrs

RJ7.14CM     99.00        .          99        99      1  empl 7: duration period C mnths

RJ8.01        2.07        .57         1         3    111  empl 8: when 8th employer

RJ8.02A       3.39       2.53         1         8     31  empl 8: interim period A - activity

RJ8.02B       4.60       3.05         1         8      5  empl 8: interim period B - activity

RJ8.02C       5.50       2.65         2         8      4  empl 8: interim period C - activity

RJ8.02AX     11.00       2.83         9        13      2  empl 8: interim period A - oth activity

RJ8.02BX                                               0  empl 8: interim period B - oth activity

RJ8.02CX      9.00        .           9         9      1  empl 8: interim period C - oth activity

RJ8.02AJ     24.40      41.90         0        99     30  empl 8: interim period A - duration yrs

RJ8.02AM     26.43      40.81         0        99     30  empl 8: interim period A - duration mnth

RJ8.02BJ     21.00      43.62         0        99      5  empl 8: interim period B - duration yrs

RJ8.02BM     24.00      42.15         0        99      5  empl 8: interim period B - duration mnth

RJ8.02CJ      1.50        .71         1         2      2  empl 8: interim period C - duration yrs

RJ8.02CM      6.00       8.49         0        12      2  empl 8: interim period C - duration mnth

RJ8.06B       3.93       1.63         1         6     92  empl 8: # employees at begin

RJ8.06E       3.96       1.63         1         6     84  empl 8: # employees at end

RJ8.07        2.15       1.44         1         5     96  empl 8: sex ratio employees

RJ8.08        1.33        .68         1         5     96  empl 8: employer type

RJ8.08X                                                0  empl 8: other employer type

RJ8.09        2.05        .69         1         4     95  empl 8: tenured job

RJ8.10L       1.52       1.08         1         5     86  empl 8: # subordinates at begin

RJ8.11        1.29        .73         1         5     93  empl 8: # of jobs

RJ8.12EJ      2.79       1.89         0         6     14  empl 8: duration first job yrs

RJ8.12EM      2.64       3.18         0         7     14  empl 8: duration first job mnths

RJ8.12LJ     19.46      35.67         0        99     13  empl 8: duration last job yrs

RJ8.12LM     16.54      36.68         0        99     13  empl 8: duration last job mnths

RJ8.13L       1.80       1.26         1         5     71  empl 8: # subordinates at end

RJ8.14AU     37.77      14.04         0        95     96  empl 8: hours per week period A

RJ8.14AJ     65.88      46.10         0        99     96  empl 8: duration period A yrs

RJ8.14AM     66.22      45.60         0        99     96  empl 8: duration period A mnths

RJ8.14BU     32.40      16.52         8        50      5  empl 8: hours per week period B

RJ8.14BJ     79.80      42.93         3        99      5  empl 8: duration period B yrs
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RJ8.14BM     79.20      44.27         0        99      5  empl 8: duration period B mnths

RJ8.14CU                                               0  empl 8: hours per week period C

RJ8.14CJ                                               0  empl 8: duration period C yrs

RJ8.14CM                                               0  empl 8: duration period C mnths

RJ9.03M       5.73       3.44         0        12     49  empl >8: beginning month last empl

RJ9.03J      86.90       9.12        58        95     49  empl >8: beginning year last empl

RJ9.04M      72.96      41.65         0        99     49  empl >8: ending month last empl

RJ9.04J      95.00       8.22        58        99     49  empl >8: ending year last empl

RJ9.06B       3.45       1.71         1         6     42  empl >8: # employees begin last empl

RJ9.06E       3.49       1.78         1         6     39  empl >8: # employees end last empl

RJ9.07        2.31       1.49         1         5     42  empl >8: sex ratio employees

RJ9.08        1.46        .81         1         5     41  empl >8: employer type

RJ9.08X       4.63       1.06         2         5      8  empl >8: other employer type

RJ9.09        2.00        .85         1         3     12  empl >8: tenured job

RJ9.10L       1.48        .80         0         3     33  empl >8: # subordinates begin

RJ9.13L       1.68        .98         1         5     31  empl >8: # subordinates end

RJ9.14       39.69       9.02        12        70     45  empl >8: hours per week

RWG1.BM       7.95       5.57         0        32   3253  empl 1: beginning month

RWG1.BJ      75.87      13.80         0        95   3253  empl 1: beginning year

RWG2.BM       7.39       6.17         0        32   2443  empl 2: beginning month

RWG2.BJ      78.11      13.92         0        95   2443  empl 2: beginning year

RWG3.BM       7.38       6.15         0        32   1622  empl 3: beginning month

RWG3.BJ      78.68      15.26         0        95   1622  empl 3: beginning year

RWG4.BM       7.42       6.01         0        32   1019  empl 4: beginning month

RWG4.BJ      79.28      16.32         0        95   1019  empl 4: beginning year

RWG5.BM       6.84       5.82         0        32    606  empl 5: beginning month

RWG5.BJ      80.09      16.72         0        95    606  empl 5: beginning year

RWG6.BM       6.57       5.72         0        31    321  empl 6: beginning month

RWG6.BJ      81.04      15.90         0        95    321  empl 6: beginning year

RWG7.BM       7.28       6.65         0        32    172  empl 7: beginning month

RWG7.BJ      80.14      18.29         0        95    172  empl 7: beginning year

RWG8.BM       8.16       7.23         0        31     97  empl 8: beginning month

RWG8.BJ      77.90      22.47         0        95     97  empl 8: beginning year

RWG1.EM      23.75      35.13         0        99   3253  empl 1: ending month

RWG1.EJ      81.48      14.89         0        99   3253  empl 1: ending year

RWG2.EM      31.15      39.90         0        99   2443  empl 2: ending month

RWG2.EJ      83.87      14.75         0        99   2443  empl 2: ending year

RWG3.EM      33.63      41.29         0        99   1621  empl 3: ending month

RWG3.EJ      85.24      14.86         0        99   1622  empl 3: ending year

RWG4.EM      36.79      43.08         0        99   1019  empl 4: ending month

RWG4.EJ      86.19      15.77         0        99   1019  empl 4: ending year

RWG5.EM      40.84      44.45         0        99    607  empl 5: ending month

RWG5.EJ      87.29      16.04         0        99    607  empl 5: ending year

RWG6.EM      40.13      44.07         0        99    321  empl 6: ending month

RWG6.EJ      87.70      14.94         0        99    321  empl 6: ending year

RWG7.EM      41.31      43.79         0        99    172  empl 7: ending month

RWG7.EJ      87.52      15.89         0        99    172  empl 7: ending year

RWG8.EM      47.79      45.35         0        99     97  empl 8: ending month

RWG8.EJ      88.36      17.42         0        99     91  empl 8: ending year

RJ10.01       1.73        .44         1         2   3347  interview check: does work now

RJ10.02       2.90       2.12         0        30   3354  interview check: # employers

RJ10.03       1.38        .67         1         3   3263  business: plan to start business

RJ10.04       1.58        .77         1         4    773  business: who would work in business

Individual selfemployment and own business [SAMPLE: all individuals; SOURCE: interview questionnaire]

RK01.A        1.10        .32         1         3   3353  business: is R selfemployed

RK01.B        3.04       1.15         1         4    271  business: does P work in business

RK02          1.53        .76         1         3    233  business: distance business and home

RK03          1.14        .43         1         3    232  business: number of establishments

RK04.A       44.05      22.04         1        80    233  business: Rs working hours per week

RK04.B        8.31      16.10         0        70    209  business: Ps working hours per week

RK05          3.17       1.02         1         4    188  business: characterization Ps work
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RK06.AZ       1.38        .49         1         2    224  business: R has retailer certificate

RK06.BZ       1.63        .49         1         2    227  business: R has crafts certificate

RK06.CZ       1.35        .48         1         2    224  business: R has other certificate

RK06.AP       1.20        .40         1         2    161  business: P has retailer certificate

RK06.BP       1.16        .36         1         2    161  business: P has crafts certificate

RK06.CP       1.12        .32         1         2    161  business: P has other certificate

RK07.1        2.20       1.34         1         5    230  business: Rs parents had business

RK07.2        2.02       1.39         1         5    179  business: Ps parents had business

RK08.A1        .04        .26         0         3    300  business: # kids working >= 20 hrs

RK08.B1        .18        .73         0         9    300  business: # family members work >= 20 hr

RK08.C1        .05        .32         0         3    272  business: # inlaws working >= 20 hrs

RK08.D1       1.88       7.31         0        50    300  business: # others working >= 20 hrs

RK08.A2        .03        .23         0         3    300  business: # kids working < 20 hrs

RK08.B2        .11        .70         0        10    300  business: # family members work < 20 hrs

RK08.C2        .01        .10         0         1    272  business: # inlaws working < 20 hrs

RK08.D2        .58       2.81         0        34    300  business: # others working < 20 hrs

RK09          4.65      16.29         0       180    217  business: # employees in 1990

RK10          2.19       5.84         0        40    214  business: # new employees 1990-95

RK11          1.32       4.09         0        40    210  business: # terminated employees 1990-95

RK12.WA     488.82    2142.46         0      9999    208  business: adminsitration - hrs pwk

RK12.WB     115.82    1050.57         0      9999    180  business: buying - hrs pwk

RK12.WC     200.19    1273.12         0      9999    185  business: selling - hrs pwk

RK12.WD     404.59    1951.51         0      9999    152  business: management - hrs pwk

RK12.WE     791.10    2697.91         0      9999    178  business: cleaning - hrs pwk

RK12.WF     229.25    1307.86         0      9999    173  business: production - hrs pwk

RK12.WG      28.50      46.26         0       240     42  business: other work - hrs pwk

RK12.ZA      62.68      40.01         0       100    166  business: adminsitration - % by R

RK12.ZB      70.70      37.02         0       100    159  business: buying - % by R

RK12.ZC      70.53      35.08         0       100    168  business: selling - % by R

RK12.ZD      50.03      44.81         0       100     95  business: management - % by R

RK12.ZE      58.63      39.84         0       100    114  business: cleaning - % by R

RK12.ZF      68.23      35.70         0       100    150  business: production - % by R

RK12.ZG      71.74      38.13         0       100     35  business: other work - % by R

RK12.PA      43.04      42.19         0       100     83  business: adminsitration - % by P

RK12.PB      27.44      33.86         0       100     45  business: buying - % by P

RK12.PC      26.46      28.29         0       100     59  business: selling - % by P

RK12.PD       7.96      17.56         0        60     27  business: management - % by P

RK12.PE      34.83      36.01         0       100     52  business: cleaning - % by P

RK12.PF      22.30      29.00         0       100     44  business: production - % by P

RK12.PG      28.44      34.58         0       100     16  business: other work - % by P

RK12.MA      48.06      41.54         0       100     63  business: adminsitration - % by others

RK12.MB      46.94      39.04         0       100     49  business: buying - % by others

RK12.MC      48.43      33.22         0       100     61  business: selling - % by others

RK12.MD      34.39      39.18         0       100     41  business: management - % by others

RK12.ME      58.55      37.55         0       100     66  business: cleaning - % by others

RK12.MF      56.05      35.31         0       100     66  business: production - % by others

RK12.MG      39.62      43.94         0       100     13  business: other work - % by others

RK12.FA      62.22      35.28         0       100      9  SINGLE R: busn: admin - % by family

RK12.FB      38.00      16.43        20        50      5  SINGLE R: busn: buying - % by family

RK12.FC      47.00      28.53        20       100      6  SINGLE R: busn: selling - % by family

RK12.FD      33.33      32.04         0        80      6  SINGLE R: busn: management - % by family

RK12.FE      40.00      32.21         5        90      5  SINGLE R: busn: cleaning - % by family

RK12.FF      50.00      27.57        20       100      6  SINGLE R: busn: production - % by family

RK12.FG      10.00      14.14         0        20      2  SINGLE R: busn: other work - % by family

RK13.A        3.29       1.14         1         5    230  business: many irregular working hours

RK13.B        3.25       1.13         1         5    231  business: much work weekends & evenings

RK13.C        3.82       1.36         1         5    231  business: hard finding good employees

RK13.D        3.83       1.29         1         5    231  business: long training period needed

RK13.E        4.26       1.05         1         5    230  business: turnover harmful

RK13.F        3.30       1.57         1         5    203  business: could afford replacement P

RK13.G        3.66       1.47         1         5    203  business: Ps experience indispensable

RK13.I        2.80       1.46         1         5    230  business: R much time on the road

RK13.J        3.97       1.67         1         5    202  business: supervision hard without P
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RK13.K        3.80        .76         1         5    231  business: care in contacts important

RK13.L        3.33       1.17         1         5    231  business: keeping track of prices vital

RK13.M        3.77        .74         1         5    231  business: personal relat w customers

RK13.N        3.86        .50         1         5    230  business: much own initiative needed

RK13.O        2.54       1.40         1         5    230  business: high cash flow

RK13.P        2.53       1.21         1         5    230  business: much routine work

RK13.Q        2.35       1.48         1         5    230  business: monitoring production difficul

RK13.R        3.48       1.67         1         5     27  SINGLE R: busn: afford replacement fam

RK13.S        3.50       1.50         1         5     28  SINGLE R: busn: fam exp indispensable

RK13.T        3.89       1.71         1         5     28  SINGLE R: busn: supvis hard without fam

RK14          2.25       1.56         1         6    201  business: who makes essential decisions

RK15          2.07       1.43         1         6    227  business: legal form of business

RK16.A        1.46        .51         1         2     37  business: R employee in Rs BV or NV

RK16.B        1.32        .48         1         2     28  business: P employee in Rs BV or NV

RK17.A       73.41      32.43         0       100    214  business: Rs ownership share

RK17.B       17.72      26.23         0       100    143  business: Ps ownership share

RK17.C         .57       4.58         0        40    127  business: Rs kids' ownership share

RK17.D       12.80      28.88         0       100    138  business: Rs parents' ownership share

RK17.E        3.84      15.76         0       100    127  business: Rs family's ownership share

RK17.F        2.17      13.37         0       100    127  business: Ps parents' ownership share

RK17.G         .79       6.25         0        50    127  business: Ps family's ownership share

RK17.H       10.14      23.82         0       100    138  business: others' ownership share

RK17.A2      87.39       8.50        55        95    171  business: year begin Rs ownership

RK17.B2      86.47      10.16        55        95     45  business: year begin Ps ownership

RK18         75.26      24.43         0        95    219  business: year company founded

RK19.1         .59        .49         0         1    227  business: who founded company - R

RK19.2         .26        .44         0         1    227  business: who founded company - family

RK19.3         .07        .25         0         1    200  business: who founded company - P

RK19.4         .03        .17         0         1    200  business: who founded company - inlaws

RK19.5         .16        .37         0         1    227  business: who founded company - others

RK20          2.13       1.37         1         5    194  business: who paid company

RK20.B        2.25        .99         1         3     24  SINGLE R: busn: inherited business

RK21          3.00       2.48         1         8    220  business: value RPs share in company

Individual and household income [SAMPLE: all individuals; SOURCE: interview questionnaire]

RL01          1.69        .46         1         2   3354  income: has R own income

RL02.W      620.64     512.68        23      3200    152  income: weekly net salary

RL02.M     2559.35    1632.33        18     36500   2001  income: monthly net salary

RL02.J    51598.92   41416.39       500    180000     37  income: annual net salary

RL03          1.85        .36         1         2   2289  income: income from vacation allowance

RL04         61.70     209.02         0      3000   2313  income: income from tips or overtime

RL05        667.54    2174.33         0     50000   2313  income: income from profit sharing

RL06        337.24    4109.93         0    170000   2313  income: income from moonlighting

RL07         88.28     220.56         0      3000   2313  income: additional employer deductions

RL08.A        1.61        .49         1         2   2313  income: mortgage

RL08.B        1.33        .47         1         2   1385  income: employer mortgage tax deduction

RL08.C     9833.16    9432.01       180    190200   1202  income: annual interest on mortgage

RL09.A        1.08        .27         1         2   3354  income: has R income from business

RL09.B    42172.18   42017.06         0    180000    169  income: annual gross business income

RL09.C     2782.65    4237.46         0     45000    171  income: est monthly net business income

RL09.D        2.22        .81         1         3    213  income: Ps income in business included

RL10.A      108.08     485.61         0     14000   3354  income: from unemployment sickness pmnth

RL10.B       94.17     583.31         0     11000   3354  income: from pensions pmnth

RL10.C         .92      17.07         0       500   3354  income: from alimony pmnth

RL10.D       12.09      84.40         0      1100   3354  income: from study allowance pmnth

RL10.E        6.69      63.23         0      1500   3354  income: from parents pmnth

RL10.F       21.19     305.14         0     10000   3066  income: from other sources pmnth

RL10.FX      10.53      11.30         1        99     75  income: which other sources

RL11.A       10.13     121.77         0      1803   3354  joint income: frm welfare pmnth

RL11.B        5.91      36.81         0       400   3354  joint income: frm rental allowance pmnth

RL11.C        5.39     156.59         0      8500   3354  joint income: frm renting property pmnth

RL11.D        4.14      36.91         0       600   3354  joint income: frm oth kids at home pmnth
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RL11.E         .15       6.13         0       300   3354  joint income: frm oth family members pmn

RL11.F       12.22     111.80         0      2500   3354  joint income: frm oth sources pmnth

RL11.FX      14.67      16.10        11        99     58  income: which other sources with P

SINTNR    90843.24   49971.54         0    999999   3354  interviewer number questionnaire

SINTDAT    1517.74     840.08         5      3105   3354  date of questionnaire ddmm

Basic demographic data [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS001    160018.63   88589.51     10131    311271   3354  date of birth on questionnaire ddmmyy

RS002         1.49        .50         1         2   3354  sex on questionnaire

RS003         4.60       2.23         1         9   3330  highest educ completed on questionnaire

Politics and religion [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS004         2.03       1.47         1         8   3290  denomination

RS004X       16.98      12.71         1        99     99  other denomination

RS005         1.81       1.00         1         4   3310  church visit

RS006         3.31       2.05         1        12   3167  political party choice if elections

RS007         3.38        .90         1         4   3318  likelihood of voting if elections

Family of origin [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS008     82249.50  128399.76       301    999800   3274  place of residence at birth (geocode)

RS009        13.67      27.81         0        96   3285  mother alive - age deceased

RS010        22.52      32.18         0        96   3284  father alive - age deceased

RS011         1.37       5.03         0        65   3242  parents divorced - age R at p's divorce

RS012         1.56       1.53         0        12   3200  # of brothers

RS013         1.55       1.53         0        17   3238  # of sisters

RS014     67441.66  100020.57       301    666600   3261  place of residence at age 14 (geocode)

RS015         1.29       1.03         1         8   3331  living arrangement at age 14

RS015X       12.86      24.93         1        99     14  other living arrangement at age 14

RS016     15124392 9062321.95      1880  31121930   3219  date of birth father ddmmyy

RS017     15501103 9077219.16      1882  31121948   3232  date of birth mother ddmmyy

RS018         1.20        .73         1         5   3323  parents marital status

RS019         2.29       1.26         1         6   3303  denomination father

RS019X       19.89      19.26         1        99    115  other denomination father

RS020         2.52       1.40         1         5   3293  church visit father

RS021         2.29       1.17         1         6   3305  denomination mother

RS021X       18.13      16.73         1        99    134  other denomination mother

RS022         2.57       1.34         1         5   3312  church visit mother

Parents' education and occupation [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS023         3.08       2.25         1         9   3228  fathers highest education

RS024         1.47       1.65         1         9   3295  fathers employment status during youth

RS025        45.47      17.98         0        71    301  father ever worked - age last worked

RS026         1.74        .88         1         5   3097  fathers employer type

RS026X       27.19      39.98         1        99     31  fathers other employer type

RS029         2.00       1.23         1         5   3031  fathers # subordinates

RS030         2.39       1.70         1         9   3265  mothers highest education

RS031         2.76        .94         1         9   3320  mothers employment status during youth

RS032         2.14        .99         1         4   2078  mother ever worked

RS033         2.04       1.27         1         5   2182  mothers employer type

RS033X       20.81      34.97         1        99    103  mothers other employer type

RS036         1.19        .56         1         5   2085  mothers # subordinates

Period from adolescence to leaving home [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS037         1.03       1.60         0        25   3249  during youth: # club memberships

RS038         3.28       1.18         1         5   2050  during youth: sex ratio clubs

RS039         3.47        .99         1         4   3327  during youth: outgoing activities

RS040         2.92       1.00         1         4   3309  during youth: visiting parties

RS041         3.22       1.34         1         6   3280  last secondary school: sex ratio
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RS042         2.11        .88         1         5   3309  first job: # age peers

RS043         3.50       1.60         1         7   3271  first job: sex ratio age peers

RS044        17.59       4.31         0        61   3302  age at first steady date

RS045        16.30       5.36         0        52   3244  age at first vacation without parents

RS046        20.11       5.92         0        61   3260  age at first leaving home

RS047         1.26        .44         1         2   2316  reason leaving home: school

RS048         1.14        .35         1         2   2237  reason leaving home: job

RS049         1.64        .48         1         2   2713  reason leaving home: marriage or cohab

RS050         1.14        .34         1         2   2190  reason leaving home: conflict w parents

RS051         1.45        .50         1         2   2274  reason leaving home: wanted autonomy

RS052         1.03        .16         1         2   2127  reason leaving home: childbirth

RS053         1.12        .32         1         2   2136  reason leaving home: oth practical

RS054     66780.81  101425.66       301    999800   3070  place of residence leaving home (geocode

RS055         2.07       1.83         1         9   3100  living arrangement after leaving home

RS055X       16.54      19.39         1        99    218  other living arrangement after leaving h

Norms and values about family life [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS056         2.76       1.25         1         5   3298  family attitude: should be together

RS057         4.30        .95         1         5   3296  family attitude: should fight for relat

RS058         2.32       1.32         1         5   3283  family attitude: should avoid conflict

RS059         2.53       1.42         1         5   3308  family attitude: woman better nurturer

RS060         2.98       1.49         1         5   3302  family attitude: both spouses money good

RS061         4.48        .96         1         5   3293  family attitude: woman techn school good

RS062         2.37       1.42         1         5   3307  family attitude: man natural breadwinner

RS063         3.56       1.06         1         5   3298  family attitude: common leisure good

RS064         3.75       1.16         1         5   3249  family attitude: absent father bad

RS065         3.42       1.28         1         5   3308  family attitude: separate friends good

RS066         1.93       1.40         1         5   3278  family attitude: children not up to you

RS067         3.28       1.52         1         5   3278  family attitude: birth during school bad

RS068         2.08       1.27         1         5   3300  family attitude: working mother egoistic

RS069         2.01       1.23         1         5   3301  family attitude: career before kids good

RS070         3.48       1.23         1         5   3286  family attitude: womans econ indep good

RS071         4.48        .83         1         5   3304  family attitude: stab relat needed f kid

RS072         4.27        .92         1         5   3300  family attitude: good house needed f kid

RS073         3.58       1.19         1         5   3297  family attitude: stab money needed f kid

RS074         3.38       1.24         1         5   3309  family attitude: contact inlaws importnt

RS075         1.43        .94         1         5   3304  family attitude: women in charge bad

RS076         1.99       1.24         1         5   3298  family attitude: trad division of labor

RS077         4.25        .98         1         5   3331  fertility attitude: likes kids around

RS078         2.22       1.28         1         5   3324  fertility attitude: kids yield happiness

RS079         3.05       1.40         1         5   3324  fertility attitude: kids yield satisfact

RS080         2.98       1.37         1         5   3311  fertility attitude: kids need parents

RS081         1.39        .90         1         5   3325  fertility attitude: society needs kids

Legal knowledge [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS082         1.90        .30         1         2   3315  legal knowledge: community of property

RS083         1.13        .33         1         2   3301  legal knowledge: social security

RS084         1.74        .44         1         2   3301  legal knowledge: legal heirs

RS085         1.83        .37         1         2   3294  legal knowledge: prenuptial agreements

RS086         1.38        .49         1         2   3294  legal knowledge: rights duties for kids

Former relationships and 1 prior partner [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS087         1.53       2.40         0        50   3253  # prior steady relations

RS088          .24        .54         0         5   2177  # prior cohabiting relations

RS089          .11        .34         0         3   2139  # prior marriages

RS090        19.07       4.10         0        58   1883  expartner: age R at begin relation

RS091        19.83       4.84         1        59   1870  expartner: age XP at begin relation

RS092         3.62       1.80         1         9   1860  expartner: highest education XP

RS093         1.16        .37         1         2   1858  expartner: cohabited

RS094       690.57     337.31        62      1291    290  expartner: date of cohabitation mmyy
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RS095         1.07        .26         1         2    365  expartner: cohab contract

RS096         1.11        .31         1         2   1803  expartner: married

RS097       748.99     348.09        51      1288    192  expartner: date of marriage mmyy

RS098         1.82        .38         1         2    202  expartner: prenuptial agreement

RS099       663.72     381.23        47      1294   1677  expartner: date of separation mmyy

RS100         1.98        .14         1         2   1788  expartner: mode of separation

RS101         2.53        .72         1         3   1750  reason separation: incompatible persons

RS102         1.09        .36         1         3   1650  reason separation: financial problems

RS103         1.40        .75         1         3   1674  reason separation: XP had someone else

RS104         1.28        .64         1         3   1661  reason separation: R had someone else

RS105         1.83        .83         1         3   1663  reason separation: unable to talk

RS106         1.57        .78         1         3   1662  reason separation: no time for eachother

RS107         1.10        .40         1         3   1641  reason separation: problems about kids

RS108         1.30        .61         1         3   1645  reason separation: dislike XPs friends

RS109         1.61        .83         1         3   1666  reason separation: incompatible plans

RS110         3.08        .71         1         5   1801  effects separation: financially

RS111         3.12        .69         1         5   1793  effects separation: housing

RS112         3.26        .87         1         5   1808  effects separation: social contacts

RS113         3.46        .88         1         5   1806  effects separation: leisure time

RS114          .13       1.23         0        20   1796  # years paid alimony

RS115          .05        .71         0        17   1784  # years received alimony

RS116         1.41        .80         1         4   3354  current relationship status

Dating period of relationship [SAMPLE: all individuals with a partner; SOURCE: written questionnaire]

RS117         1.50        .82         1         4   3124  living arrangement when first met P

RS118         1.51        .82         1         4   3121  living arrangement when dating P

RS119         1.72       1.01         1         5   3119  living arrangement before cohabiting P

RS120         2.15        .71         1         4   3096  dating P: political similarity

RS121         2.04        .83         1         4   3099  dating P: value similarity

RS122         2.44        .81         1         4   3101  dating P: leisure taste similarity

RS123         2.26       1.25         1         4   3074  dating P: amount of savings

RS124         1.23        .63         1         4   3100  dating P: amount of debt

RS125         2.80        .85         1         5   3104  dating P: relative financial wellbeing

RS126         1.60        .96         1         4   3124  dating P: living arrangement friends

RS127         2.69       1.10         1         5   3109  dating P: friends attitude cohabitation

RS128         3.18        .61         1         4   3080  dating P: friends attitude relationship

RS129         2.31       1.22         1         6   3116  dating P: parents attitude cohabitation

RS130         3.11        .73         1         5   3106  dating P: parents attitude relationship

RS131         3.22       2.04         1        12   3024  knowing P: party choice P if elections

RS132         3.27        .94         1         4   3122  knowing P: voting P if elections

RS133     13519071 9757588.46         3  31121949   2971  knowing P: birthdate motherinlaw ddmmyy

RS134     13091194 9631817.35         5  31121938   2873  knowing P: birthdate fatherinlaw ddmmyy

RS135         4.11        .67         1         5   3129  knowing P: does P like Rs presents

RS136         4.17        .65         1         5   3137  knowing P: does R like Ps presents

Luxury goods in household [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS137A        1.23        .42         1         2   3155  luxuries: video camera

RS137B        2.87       1.56         1         5    736  who uses: video camera

RS138A        1.81        .39         1         2   3254  luxuries: VCR

RS138B        2.97       1.35         1         5   2501  who uses luxuries: VCR

RS139A        1.50        .50         1         2   3180  luxuries: second color tv

RS139B        2.94       1.04         1         5   1522  who uses luxuries: second color tv

RS140A        1.54        .50         1         2   3178  luxuries: personal computer

RS140B        2.95       1.70         1         5   1623  who uses luxuries: personal computer

RS141A        1.13        .34         1         2   3118  luxuries: laserprinter

RS141B        3.12       1.71         1         5    401  who uses luxuries: laserprinter

RS142A        1.11        .32         1         2   3122  luxuries: fax

RS142B        2.87       1.67         1         5    343  who uses luxuries: fax

RS143A        1.41        .49         1         2   3174  luxuries: wireless phone

RS143B        3.02       1.08         1         5   1244  who uses luxuries: wireless phone

RS144A        1.08        .28         1         2   3112  luxuries: mobile phone
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RS144B        2.92       1.84         1         5    266  who uses luxuries: mobile phone

RS145A        1.41        .49         1         2   3158  luxuries: camera

RS145B        2.71       1.58         1         5   1245  who uses luxuries: camera

RS146A        1.12        .33         1         2   3117  luxuries: piano violin or cello

RS146B        3.03       1.78         1         5    346  who uses luxuries: piano violin or cello

RS147A        1.12        .32         1         2   3132  luxuries: mobile home

RS147B        2.98        .36         1         5    360  who uses luxuries: caravan

RS148A        1.13        .33         1         2   3106  luxuries: bungalow tent

RS148B        2.97        .34         1         5    377  who uses luxuries: bungalow tent

RS149A        1.05        .21         1         2   3109  luxuries: motor or sailing boat

RS149B        2.86       1.30         1         5    143  who uses luxuries: motor or sailing boat

RS150A        1.03        .17         1         2   3106  luxuries: second home

RS150B        2.95        .93         1         5    109  who uses luxuries: second home

RS151A        1.34        .47         1         2   3146  luxuries: encyclopedia

RS151B        2.78       1.05         1         5   1003  who uses luxuries: encyclopedia

RS152A        1.45        .50         1         2   3160  luxuries: more than 250 books

RS152B        2.89       1.34         1         5   1309  who uses luxuries: more than 250 books

RS153A        1.25        .43         1         2   3158  luxuries: more than 100 CDs

RS153B        3.00       1.29         1         5    746  who uses luxuries: more than 100 CDs

Money management in household (part B) [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS154         2.92       1.23         1         5   3118  who spends most: clothing

RS155         2.80       1.05         1         5   3057  who spends most: hobbies

RS156         2.93        .61         1         5   3040  who spends most: outgoing activities

RS157         2.97        .95         1         5   3051  who spends most: books CDs

RS158         2.97        .89         1         5   3081  who spends most: papers magazines

RS159         2.80        .96         1         5   3112  who spends most: overall estimate

RS160         1.24        .51         1         3   3129  separation property

RS161         3.44       1.10         1         4   3121  keep track of own property

RS162         2.27        .60         1         4   3312  careful spending R

RS163         2.17        .64         1         4   3118  careful spending P

RS164         1.37        .68         1         5   3129  conflict: managing money

RS165         1.85        .84         1         5   3124  conflict: spending money

RS166         1.93        .88         1         5   3119  conflict: careful or careless spending

RS167         1.22        .52         1         5   3119  conflict: contribution R to family

RS168         1.18        .47         1         5   3116  conflict: contribution P to family

RS169         1.24        .55         1         5   3119  conflict: own versus family money

RS170         2.21       1.29         1         5   3297  budget attitude: planning useless

RS171         2.13       1.33         1         5   3298  budget attitude: myopia is okay

RS172         3.93       1.18         1         5   3301  budget attitude: keeping track is good

RS173         3.40       1.28         1         5   3303  budget attitude: big purchase needs plan

RS174         3.99       1.41         1         5   3125  budget attitude: consulting P good 1

RS175         4.46       1.13         1         5   3126  budget attitude: consulting P good 2

RS176         3.73       1.56         1         5   3117  budget attitude: consulting P good 3

Old age, pensions, and wills [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS177         1.53        .55         1         3   3307  old age: orientation money matters

RS178         1.55        .50         1         2   3124  old age: consult P about money matters

RS179         1.65        .48         1         2   3282  old age: company pension plan

RS180         3.23       2.01         1         8   2236  old age: pension plan sufficient

RS181         1.83        .38         1         2   1981  old age: P right to Rs pension

RS182         2.99       1.06         1         4    377  old age: cohabiting partner pension

RS183         2.62        .88         1         5   3041  old age: effect Rs death on money P

RS184         1.86        .35         1         2   3019  old age: P able to pay mortgage

RS185         1.41        .49         1         2   3173  old age: other arrangement for R

RS185X1       8.17       9.41         4        88   1278  old age: 1th other arrangement for R

RS185X2       9.14       4.44         4        16    122  old age: 2th other arrangement for R

RS185X3       7.36       4.01         4        14     11  old age: 3th other arrangement for R

RS186         1.46        .50         1         2   2995  old age: other arrangement for P

RS186X1       7.06       9.70         4        88   1331  old age: 1th other arrangement for P

RS186X2       9.47       4.62         4        16     95  old age: 2th other arrangement for P
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RS186X3       8.33       4.72         4        16      9  old age: 3th other arrangement for P

RS187         1.46        .74         1         3   3155  old age: other arrangement for kids

RS187X1       8.67      14.24         3        88    487  old age: 1th other arrangement for kids

RS187X2       9.71       4.84         4        14     17  old age: 2th other arrangement for kids

RS187X3                                                0  old age: 3th other arrangement for kids

RS188         1.31        .46         1         2   3242  will: has R will

RS189        87.63       8.04        22        95    975  will: when arranged

RS190         1.96        .25         1         3   1021  will: R and P arranged same time

RS191         1.93        .26         1         2   1016  will: longest living clause

RS192         1.09        .29         1         2   1021  will: bequest clause

RS193         1.43        .49         1         2    997  will: custody children clause

Social contacts, leisure, and networks [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS194A        1.87        .72         1         4   3279  visit friends: how often

RS194B        1.95        .61         1         4   3120  visit friends: with partner

RS195A        3.50        .93         1         5   3240  visit colleagues: how often

RS195B        2.73       1.06         1         4   2698  visit colleagues: with partner

RS196A        1.92        .84         1         5   3276  visit family: how often

RS196B        1.83        .61         1         4   3091  visit family: with partner

RS197A        2.14        .87         1         5   3055  visit inlaws: how often

RS197B        1.70        .69         1         4   3020  visit inlaws: with partner

RS198A        3.13        .68         1         4   3271  visit theatre and movies: how often

RS198B        1.89       1.05         1         4   2985  visit theatre and movies: with partner

RS199A        2.61        .81         1         4   3266  visit restaurant: how often

RS199B        1.77        .82         1         4   3043  visit restaurant: with partner

RS200A        3.31        .83         1         5   3264  visit parties: how often

RS200B        2.19       1.01         1         4   2738  visit parties: with partner

RS201A        2.50       1.36         1         4   3266  group sports: how often

RS201B        3.23        .98         1         4   2850  group sports: with partner

RS202A        2.69       1.20         1         4   3264  individual sports: how often

RS202B        3.03       1.06         1         4   2869  individual sports: with partner

RS203A        3.29       1.10         1         4   3253  participation in clubs: how often

RS203B        3.41        .96         1         4   2735  participation in clubs: with partner

RS204A        3.81        .51         1         5   3240  travel for work: how often

RS204B        3.81        .63         1         4   2608  travel for work: with partner

RS205A        2.10       1.14         1         4   3242  hobbies at home: how often

RS205B        3.15        .87         1         4   2942  hobbies at home: with partner

RS206A        1.85        .95         1         4   3272  vacation travel: how often

RS206B        1.33        .77         1         4   3044  vacation travel: with partner

RS207A        1.21        .46         1         4   3274  watching tv: how often

RS207B        1.91        .54         1         4   3099  watching tv: with partner

RS208A         .83        .38         0         1   3131  talk to whom: when relation problems

RS208B         .24        .43         0         1   3291  talk to whom: when relation problems

RS208C         .21        .41         0         1   3285  talk to whom: when relation problems

RS208D         .08        .28         0         1   3108  talk to whom: when relation problems

RS208E         .42        .49         0         1   3293  talk to whom: when relation problems

RS208F         .02        .15         0         1   3280  talk to whom: when relation problems

RS209A         .93        .26         0         1   3132  talk to whom: when work problems

RS209B         .23        .42         0         1   3285  talk to whom: when work problems

RS209C         .15        .36         0         1   3284  talk to whom: when work problems

RS209D         .07        .25         0         1   3106  talk to whom: when work problems

RS209E         .31        .46         0         1   3287  talk to whom: when work problems

RS209F         .02        .15         0         1   3278  talk to whom: when work problems

RS210A         .62        .48         0         1   3122  ask practical aid from whom

RS210B         .30        .46         0         1   3289  ask practical aid from whom

RS210C         .27        .44         0         1   3286  ask practical aid from whom

RS210D         .25        .43         0         1   3113  ask practical aid from whom

RS210E         .38        .49         0         1   3292  ask practical aid from whom

RS210F         .19        .39         0         1   3291  ask practical aid from whom

RS211A         .49        .50         0         1   3114  borrow money from whom

RS211B         .49        .50         0         1   3294  borrow money from whom

RS211C         .16        .36         0         1   3280  borrow money from whom
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RS211D         .19        .39         0         1   3114  borrow money from whom

RS211E         .10        .30         0         1   3280  borrow money from whom

RS211F         .00        .07         0         1   3277  borrow money from whom

RS213A        3.87       1.58         1         5   3055  friend A: relationship

RS213B        3.99       1.50         1         5   2563  friend B: relationship

RS213C        3.93       1.52         1         5   2049  friend C: relationship

RS213D        3.91       1.51         1         5   1496  friend D: relationship

RS213E        3.79       1.58         1         5    989  friend E: relationship

RS214A       38.23      12.06         7        86   3061  friend A: age friend

RS214B       37.02      11.41        12        86   2603  friend B: age friend

RS214C       36.40      11.56        13        87   2083  friend C: age friend

RS214D       36.28      11.48         6        92   1558  friend D: age friend

RS214E       36.11      11.77         6        83   1029  friend E: age friend

RS215A        1.52        .50         1         2   3039  friend A: sex friend

RS215B        1.55        .50         1         2   2588  friend B: sex friend

RS215C        1.52        .50         1         2   2079  friend C: sex friend

RS215D        1.55        .50         1         2   1542  friend D: sex friend

RS215E        1.51        .50         1         2   1022  friend E: sex friend

RS216A        1.56        .50         1         2   2866  friend A: friend before meeting P

RS216B        1.48        .50         1         2   2426  friend B: friend before meeting P

RS216C        1.45        .50         1         2   1932  friend C: friend before meeting P

RS216D        1.42        .49         1         2   1426  friend D: friend before meeting P

RS216E        1.45        .50         1         2    928  friend E: friend before meeting P

RS217A        1.55        .68         1         4   3071  friend A: how often talk to

RS217B        1.69        .71         1         4   2612  friend B: how often talk to

RS217C        1.76        .74         1         4   2102  friend C: how often talk to

RS217D        1.78        .72         1         4   1565  friend D: how often talk to

RS217E        1.81        .77         1         4   1038  friend E: how often talk to

RS218A        2.29        .60         1         4   2887  friend A: how often talk to with P

RS218B        2.30        .61         1         4   2447  friend B: how often talk to with P

RS218C        2.31        .66         1         4   1953  friend C: how often talk to with P

RS218D        2.29        .66         1         4   1441  friend D: how often talk to with P

RS218E        2.30        .69         1         4    939  friend E: how often talk to with P

RS219A        2.30       1.30         1         5   2891  friend A: is also friend of P

RS219B        2.46       1.31         1         5   2434  friend B: is also friend of P

RS219C        2.59       1.35         1         5   1943  friend C: is also friend of P

RS219D        2.58       1.37         1         5   1431  friend D: is also friend of P

RS219E        2.75       1.40         1         5    930  friend E: is also friend of P

RS220A        1.72       1.10         1         4   3061  friend A: has partner

RS220B        1.70       1.10         1         4   2601  friend B: has partner

RS220C        1.73       1.09         1         4   2086  friend C: has partner

RS220D        1.75       1.09         1         4   1555  friend D: has partner

RS220E        1.81       1.12         1         4   1034  friend E: has partner

Health, fecundity, and risky habits [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS221         3.12        .70         1         5   3325  health: self rated health

RS222          .66       3.15         0        97   3264  health: # times ill >1 month past 10 yrs

RS223          .98       5.00         0        96   3272  health: # times hospitalized past 10 yrs

RS224        73.99      13.43        42       185   3314  health: weight in kgs

RS225       175.41       9.68       140       205   3317  health: height in cms

RS226         1.09        .98         0         4   3319  health: alcohol consumption per day

RS227          .64        .93         0         3   3313  health: smoking per day

RS228          .88        .42         0         2   3106  fecundity: contraceptive use at cohab

RS229         1.47        .65         1         3   3269  fecundity: infertile

RS230         1.04        .20         1         2   3276  fecundity: treatment for infertility

RS231         1.14        .35         1         2   3297  fecundity: sterilization

RS232         1.23        .55         1         3   1652  fecundity: miscarriage

RS233         1.06        .32         1         3   1627  fecundity: abortion

Relationship quality [SAMPLE: all individuals with a partner; SOURCE: written questionnaire]

RS234         1.86       1.09         1         5   3123  quality relat: no appreciation from P
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RS235         4.32        .95         1         5   3139  quality relat: P fully accepts me

RS236         4.29       1.05         1         5   3128  quality relat: separation unthinkable

RS237         1.82       1.25         1         5   3118  quality relat: relationship in trouble

RS238         2.07       1.21         1         5   3122  quality relat: P not considerate enough

RS239         1.51        .95         1         5   3111  quality relat: P should work harder job

RS240         1.17        .66         1         5   3123  quality relat: talked divorce wth friend

RS241         1.40       1.00         1         5   3119  quality relat: talked divorce wth P

RS242         1.85       1.24         1         5   3124  quality relat: P should work harder home

RS243         1.30        .79         1         5   3127  quality relat: ashamed of P

RS244         3.19       1.76         1         5   3126  quality relat: never considered divorce

RS245         4.44       1.03         1         5   3126  quality relat: marriage is happy

RS246         1.92       1.22         1         5   3127  quality relat: imagine life with other

RS247         1.47       1.04         1         5   3128  quality relat: attracted to other

RS248         1.62       1.08         1         5   3123  quality relat: happier with other

RS249         2.07       1.18         1         5   3132  quality relat: like going out alone

RS250         1.56        .95         1         5   3125  quality relat: P bullies R

RS251         1.34        .75         1         5   3133  quality relat: quarrels escalate

RS252         1.73       1.17         1         5   3122  quality relat: P is jealous quickly

RS253         4.15       1.00         1         5   1845  quality relat: kids all the world to R

RS254         1.96       1.25         1         5   1828  quality relat: P impatient with kids

RS255         2.77       1.36         1         5   1814  quality relat: kids improved relation

RS256         3.35       1.41         1         5   1821  quality relat: family breakfast good

RS257         1.67        .80         1         3   3073  relat troubles: number of times

RS258A        4.70       5.19         0        38   1021  relat troubles: # years ago

RS258B        3.93       2.84         0        12    722  relat troubles: # months ago

RS259         1.40        .62         1         3   1331  reason trouble: incompatible persons

RS260         1.18        .47         1         3   1337  reason trouble: financial problems

RS261         1.12        .43         1         3   1332  reason trouble: P had someone else

RS262         1.14        .44         1         3   1332  reason trouble: R had someone else

RS263         1.92        .77         1         3   1366  reason trouble: unable to talk

RS264         1.85        .80         1         3   1356  reason trouble: no time for eachother

RS265         1.23        .56         1         3   1332  reason trouble: problems about kids

RS266         1.23        .55         1         3   1335  reason trouble: didnt like Ps friends

RS267         1.24        .53         1         3   1327  reason trouble: incompatible plans

RS268         1.75        .87         1         3   1424  relat trouble: talked with friends

RS269         1.20        .52         1         3   1426  relat trouble: sought professional help

RS270         1.07        .26         1         2   1422  relat trouble: temporarily separated

RS271         1.91       2.46         0        10   2842  subjective separation probability

RS272         2.45       1.46         1         5   3066  exp effects sep: fam friends disapprove

RS273         3.41       1.30         1         5   3066  exp effects sep: manage well by myself

RS274         3.70       1.21         1         5   3046  exp effects sep: easy finding new partn

RS275         2.34       1.30         1         5   3058  exp effects sep: lose many friends

RS276         2.80       1.46         1         5   3056  exp effects sep: hard time going out

RS277         2.39       1.49         1         5   3061  exp effects sep: houshold task difficult

RS278         2.73       1.46         1         5   3061  exp effects sep: financially difficult

RS279         2.68       1.41         1         5   3063  exp effects sep: no change financially

RS280         2.99       1.46         1         5   3061  exp effects sep: housing difficult

RS281         3.53       1.27         1         5   3028  exp effects sep: finance prob temporary

RS282         4.49       1.02         1         5   1769  exp effects sep: miss contact with kids

RS283         1.72       1.09         1         5   1752  exp effects sep: lose contact with kids

RS284         3.28       1.47         1         5   1752  exp effects sep: raising kids difficult

RS285         3.93       1.18         1         5   1749  exp effects sep: bad for kid emotionally

RS286         3.38       1.32         1         5   1765  exp effects sep: bad for kid financially

Ideal partner characteristics [SAMPLE: all individuals; SOURCE: written questionnaire]

RS287         2.82        .79         1         5   3240  ideal partner: 5 years younger

RS288         3.20        .64         1         5   3228  ideal partner: same age

RS289         2.84        .80         1         5   3218  ideal partner: 5 years older

RS290         2.68        .89         1         5   3134  ideal partner: roman catholic

RS291         2.69        .88         1         5   3119  ideal partner: Dutch reformed

RS292         2.44        .97         1         5   3107  ideal partner: rereformed

RS293         3.05       1.01         1         5   3168  ideal partner: no religion
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RS294         2.29       1.00         1         5   3293  ideal partner: smokes

RS295         2.93        .82         1         5   3240  ideal partner: never drinks

RS296         3.52       1.12         1         5   3223  ideal partner: drinks 1-2 per day

RS297         2.09       1.04         1         5   3168  ideal partner: drinks 3+ per day

RS298         2.19        .97         1         5   3223  ideal partner: elementary [lo]

RS299         2.76        .82         1         5   3229  ideal partner: lower [lbo, mavo]

RS300         3.03        .64         1         5   3214  ideal partner: middle secondary [havo]

RS301         3.11        .65         1         5   3210  ideal partner: higher secondary [vwo]

RS302         3.12        .61         1         5   3215  ideal partner: middle vocational [mbo]

RS303         3.18        .75         1         5   3202  ideal partner: higher [hbo or wo]

RS304         2.13        .96         1         5   3166  ideal partner: no paid job

RS305         3.99        .92         1         5   3256  ideal partner: paid job

RS306         3.26        .83         1         5   3279  ideal partner: never married before

RS307         2.66        .77         1         5   3078  ideal partner: previously married

Evaluation of interview and interviewees [SAMPLE: all households; SOURCE: interviewer schedule]

ZD1          12.70       9.31         1        31   3291  day 1st contact

ZM1           5.87       1.60         3        10   3291  month 1st contact

ZD2          13.83       8.53         1        31   2928  day 2nd contact

ZM2           6.14       1.68         4        10   2928  month 2nd contact

ZD3          14.73       8.57         1        31   1200  day 3rd contact

ZM3           6.03       1.49         4        10   1200  month 3rd contact

ZD4          15.47       8.26         1        31    501  day 4th contact

ZM4           6.06       1.40         4        10    501  month 4th contact

ZD5          16.80       7.70         1        31    198  day 5th contact

ZM5           6.09       1.25         5        10    198  month 5th contact

ZR1           4.08       3.70         1        15   3354  result 1st contact

ZR2           2.47       3.08         1        15   3212  result 2nd contact

ZR3           2.52       3.13         1        15   1370  result 3rd contact

ZR4           2.44       3.28         1        15    590  result 4th contact

ZR5           1.14       1.29         1        15    235  result 5th contact

ZSQ1          1.08        .26         1         2   1319  SI: screen question 1

ZSQ2          1.90        .30         1         2     99  SI: screen question 2

ZSQ3          1.86        .34         1         2   1307  SI: screen question 3

ZHQ1          1.05        .21         1         2   2035  HIN: screen question 1

ZHQ2          1.78        .42         1         2   1275  HIN: screen question 2

ZHQ3          1.46        .50         1         2     94  HIN: screen question 3

ZHQ4          1.84        .37         1         2    282  HIN: screen question 4

ZHQ5          1.00        .00         1         1     51  HIN: screen question 5

ZHQ6          1.01        .11         1         2   1230  HIN: screen question 6

ZDAY         15.02       8.40         1        31   3251  day appointment

ZMONTH        6.17       1.61         0        10   3251  month appointment

ZHOUR        17.52       3.63         5        22   3249  hour appointment

ZMIN         12.61      15.30         0        50   3249  minutes appointment

ZROOM         1.98       1.15         1         5   3354  H & W in same room

ZOTHERS       1.92        .36         1         3   3354  third parties present

ZTALK         1.91       1.34         1         6   3354  talking during written part

ZWHOLE        1.14        .44         1         3   3354  whole interview at once

ZHEVAL        7.47       1.30         1        11   3137  H liking of interview

ZWEVAL        7.69       1.17         1        11   3092  W liking of interview

ZINTER        8.47       1.32         1        11   3075  H & W interrupt each other

ZFRNDLY       8.57       1.14         3        11   3075  H & W friendly to each other

ZQUAL         8.57       1.18         3        11   3075  H & W good relation

ZHATTRA       7.58       1.48         1        11   3240  H attractiveness

ZWATTRA       7.77       1.41         2        11   3198  W attractiveness

ZHDRESS       7.71       1.30         2        11   3242  H well-groomed

ZWDRESS       7.87       1.21         3        11   3197  W well-groomed

ZTIDY         8.02       1.48         1        11   3354  tidyness of house

ZCLEAN        8.10       1.50         1        11   3354  cleanliness of house

ZLUXUR        7.27       1.65         1        11   3354  luxury in house

Weights
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HIN95WW       3.33       6.25         0       120   3354  weight for entire HIN95

SIWW          1.05       2.32         0        27   1313  weight for SI sample

SIEWW         3.25       8.05         0        93   1313  extended weight for SI sample

HINWW         5.40       9.61         0       126   2041  weight for HIN sample

End of variable list
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Huishoudens in Nederland 1995

Vragenlijst voor mondeling interview
voor samenwonende respondenten

In te vullen door interviewer

type interview   alleenstaande      1 
  (echt)paar 2 

respondent nummer ...................................................   _________________________________

interviewer nummer...................................................   _________________________________

datum interview.........................................................   _______ (dag) ________ (maand)    1995

begin interview..........................................................   _______ (uur) ________ (min)

einde interview ..........................................................   _______ (uur) ________ (min)

Vakgroep Sociologie
Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
tel. 030-532101



Deze vragenlijst is bestemd voor mensen die
al dan niet gehuwd, met een partner samenwonen.

Beide partners dienen bij het interview aanwezig te zijn.
Maak een nieuwe afspraak afspraak met beide partners als zij niet allebei aanwezig zijn.

Gemeenschappelijk interview

Om te beginnen willen we u hartelijk danken dat u aan ons onderzoek wilt meewerken. Voor alle duidelijkheid
lichten we nog even het doel van ons onderzoek toe. We doen een onderzoek naar het gezinsleven in
Nederland. Daarom hebben we u ook gevraagd om beiden bij het gesprek aanwezig te zijn. Zoals u wellicht
wel eens gelezen of gehoord hebt, is er de laatste twintig jaar erg veel veranderd rond het gezin in Nederland.
Met dit onderzoek proberen we beter te begrijpen waarom dit zo is.

LEG HET ANTWOORDENBOEKJE OP TAFEL VOOR DE RESPONDENTEN

Soms zullen we gebruik maken van antwoordkaarten in dit boekje. U ziet dan een lijst van antwoorden
waartussen u kunt kiezen. Elk antwoord heeft een nummer. Wilt u dan steeds het nummer  noemen dat op u
van toepassing is.

Omdat ons onderzoek gaat over relaties tussen mensen willen we graag met u samen beginnen. We zullen u
dan bijvoorbeeld enkele vragen stellen over hoe u elkaar hebt leren kennen. Na het gemeenschappelijke deel
willen we u ook individueel vragen stellen over een aantal onderwerpen. Dit doen we zowel mondeling als
schriftelijk. Hierbij is het de bedoeling dat de een mondeling wordt ondervraagd, terwijl de ander de
schriftelijke vragenlijst invult. In het mondelinge gedeelte van het interview stellen we u vragen over uw
kinderen, over uw beroep, etc.

 KLAP HET TIJDSCHEMA OP HET EIND VAN DE VRAGENLIJST UIT
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Samenstelling van het huishouden

A1 INT: VUL HET GESLACHT IN VAN DE RESPONDENTEN.

man en vrouw ...................................................... 1

beiden man........................................................... 2

beiden vrouw ....................................................... 3

BIJ HOMO/LESBISCHE STELLEN:
DE OUDSTE IS 'MENEER', DE JONGSTE 'MEVROUW'.

A2 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, afgezien van u beiden? KINDEREN EN PERSONEN DIE TIJDELIJK

NIET INWONEND ZIJN, (BIJV IVM MILITAIRE DIENST, ZIEKENHUISOPNAME, ETC) WEL MEETELLEN.

________________ personen

ALS ER GEEN ANDERE PERSONEN WONEN:  ®  A4.

A3 Van ieder van de andere personen dan u beiden willen we graag weten in welke relatie ze tot u staan, en wat hun
geslacht en leeftijd is. Laten we beginnen met de oudste. 

ANTWOORDKAART 1 "RELATIE HUISGENOTEN TOT RESPONDENTEN".

Personen

 relatie tot respondenten
   1   kind van respondent(en)
   2   broer of zus van MENEER
   3   vader of moeder van MENEER
   4   andere familie van MENEER
   5   broer of zus van MEVROUW
   6   vader of moeder van MEVROUW
   7   andere familie van MEVROUW
   8   andere mensen (huisgenoten) geslacht leeftijd

man.............................. 1

 Persoon 1 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2 ____________

man ............................. 1

 Persoon 2 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2  ____________

man.............................. 1

 Persoon 3 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2  ____________

man.............................. 1

 Persoon 4 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2  _____________

man.............................. 1

 Persoon 5 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2

 ______________

man.............................. 1

 Persoon 6 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2  _____________

man.............................. 1

 Persoon 7 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2  _____________

man ............................. 1

 Persoon 8 1 2 3 4 5 6 7 8 vrouw........................... 2  _____________

A4 Meneer, wanneer bent u geboren?

 meneer   _____ (dag ) _____ (maand) 19_____

A5 En u, mevrouw, wanneer bent u geboren?

 mevrouw  ____ (dag ) _____ (maand)  19____
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Kennismaking

B1 Waar heeft u elkaar voor het eerst ontmoet? KIES DE BELANGRIJKSTE PLAATS

ANTWOORDKAART 2  "KENNISMAKING"
 op of via het werk 1

 op of via school/opleiding 2

 via de kerk .. 3

 in of bij een uitgaansgelegenheid (café, bioscoop, etc) 4

 in of bij een sportevenement of sportvereniging 5

 in een gezelligheidsvereniging (sociëteit, dansclub, etc) 6

 op een feestje (van familie, vrienden, etc.) 7

 via een relatiebureau of advertentie 8

 op vakantie... 9

 bij u thuis/in uw buurt (buurjongen, buurmeisje, etc.) 10

 toevallig (op straat, winkel, trein, etc.) 11

 anders, nl 12

B2 Hoe oud was u, meneer, toen u mevrouw ontmoette?

leeftijd MENEER _____________

B3 En u mevrouw, hoe oud was u toen?

 leeftijd MEVROUW ____________

B4 We willen iets weten over mogelijke overeenkomsten
tussen u beiden voordat u elkaar leerde kennen. 

ALLE VRAGEN VOORLEZEN nee ja

a Woonde u in dezelfde buurt?................................................................................................... 1 2

b Zat u op dezelfde lagere school?.............................................................................................. 1 2

c Zat u op dezelfde middelbare school?...................................................................................... 1 2

d Zat u op dezelfde hogere opleiding? ........................................................................................ 1 2

e Werkte u in hetzelfde bedrijf? ................................................................................................. 1 2

f Zat u op dezelfde vereniging?.................................................................................................. 1 2

g Kwam u in dezelfde uitgaansgelegenheden? ............................................................................ 1 2

B5 Hoe goed kende u, meneer, de ouders, broers of zussen
van mevrouw voordat u elkaar leerde kennen?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

niet ..................................................................... 1

enigszins............................................................. 2

goed.................................................................... 3

nvt, geen ouders, broers of zussen ..................... 4

B6 Hoe goed kende u, mevrouw, de ouders, broers of zussen
van meneer voordat u elkaar leerde kennen?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

niet .................................................................... . 1

enigszins............................................................. 2

goed.................................................................... 3

nvt, geen ouders, broers of zussen ..................... 4
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B7 Hoe goed kenden uw beider ouders, broers en zussen
elkaar voordat u elkaar ontmoette? CATEGORIEËN VOORLEZEN

niet ....................................................................... 1

enigszins............................................................... 2

goed...................................................................... 3

nvt, een van beide geen familie............................ 4

B8 Meneer, hoeveel van de vrienden en kennissen van mevrouw
kende u al voordat u mevrouw leerde kennen?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen één............................................................... . 1

sommige............................................................... 2

de meeste.............................................................. 3

allemaal................................................................ 4

B9 Mevrouw, hoeveel van de vrienden en kennissen van meneer
kende u al voordat u elkaar leerde kennen?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen één............................................................... . 1

sommige............................................................... 2

de meeste.............................................................. 3

allemaal................................................................ 4

B10 Hoe lang heeft het ongeveer geduurd van het moment
dat u elkaar leerde kennen tot het moment waarop u een
vaste relatie (`verkering')  kreeg?

__________ jaar en ________ maanden

B11 We gaan nu verder met vragen over wat u samen deed in
het eerste jaar van uw verkering (vaste relatie), maar nog
voordat u ging trouwen of samenwonen.

INDIEN RESPONDENTEN BINNEN 1 JAAR ZIJN GAAN SAMENWONEN:
DE PERIODE WAARIN ZE NOG NIET SAMENWOONDEN.

ANTWOORDKAART 3   "GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN"

 1  vrijwel nooit
 2  minder dan 1 keer per maand
 3  één keer per maand
 4  meerdere keren per maand
 5  niet van toepassing

a Hoe vaak ging u met z'n tweeën uit, bijvoorbeeld naar de bioscoop, naar
een restaurant, of naar het strand, etc.?.....................................................

1 2 3 4

b Hoe vaak ging u samen op bezoek
bij familie of ontving u samen familie? ....................................................

1 2 3 4

c Hoe vaak ging u samen naar de kerk? ...................................................... 1 2 3 4

d Hoe vaak ging u samen op bezoek
bij collega's of ontving u samen collega's?...............................................

1 2 3 4 5

e Hoe vaak ging u samen op bezoek
bij vrienden of ontving u samen vrienden?...............................................

1 2 3 4

f Hoe vaak ging u samen uit met vrienden,
bijvoorbeeld naar een restaurant of naar de bioscoop? .............................

1 2 3 4

B12 Bent u in het eerste jaar van uw verkering samen op vakantie geweest?
ALS RESPONDENTEN ELKAAR OP VAKANTIE ONTMOET HEBBEN TELT DEZE KEER NIET MEE
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nee.......................................................................... 1

ja ............................................................................ 2

B13 Hoeveel keer per maand zag u elkaar in het eerste jaar
van uw verkering?

______ keer per maand

B14 Hoeveel keer per maand at u met elkaar in het eerste jaar
van uw verkering?

  ______ keer per maand

Samen in één huis

C1 Wanneer bent u, gehuwd of ongehuwd, met elkaar, evt voor het eerst, gaan samenwonen?
GOED DOORVRAGEN, GRAAG TOT OP MAAND NAUWKEURIG!

 ____________  (maand)  19 _______

C2 Mevrouw, hoe ver reizen was deze woning verwijderd
van de woning waar u daarvoor woonde? CATEGORIEËN VOORLEZEN

minder dan 1 kwartier voor mevrouw ................ 1

kwartier tot half uur ........................................... 2

half uur tot een uur  ............................................ 3

meer dan een uur ................................................ 4

nvt, mevrouw niet verhuisd ................................ 5

C3 En hoe ver was het voor u, meneer? CATEGORIEËN VOORLEZEN

minder dan een kwartier voor meneer ................ 1

kwartier tot half uur ........................................... 2

half uur tot een uur ............................................. 3

meer dan een uur  .............................................. . 4

nvt, meneer niet verhuisd ................................... 5

C4 We willen graag weten waar u samen allemaal gewoond hebt? Wilt u steeds aangeven:
(1) Of u hier zelfstandig in een koopwoning of een huurwoning woonde, dan wel op kamers, of by uw

ouders, of andere familie;
(2) Hoe lang u in dit huis gewoond heeft.
(3) Uw woonplaats;

Wilt u ook verhuizingen binnen een woonplaats vermelden. Vergeet ook de huidige woning en woonplaats niet.
Laten we beginnen met de woning waar u bent gaan samenwonen.

Zelfstandig in koop- of
huurwoning of ... ?

Hoe lang in deze woning
gewoond? (99/99 als huidig)

Woonplaats.
VUL LAND IN ALS BUITEN NEDERLAND

zelfstandig in koophuis. 1
zelfstandig in huurhuis.. 2

1

op kamers ..................... 3 ______ jaar en _____ maanden   ____________________________



Mondeling gemeenschappelijk 5

bij ouders/familie ......... 4
zelfstandig in koophuis 1
zelfstandig in huurhuis. 2

2

op kamers .................... 3 ______ jaar en _____ maanden

bij ouders/familie ......... 4

  ____________________________

zelfstandig in koophuis 1
zelfstandig in huurhuis. 2

3

op kamers .................... 3 ______ jaar en _____ maanden

bij ouders/familie ......... 4

  ____________________________

zelfstandig in koophuis 1
zelfstandig in huurhuis. 2

4

op kamers .................... 3 ______ jaar en _____ maanden

bij ouders/familie ......... 4

  ____________________________

zelfstandig in koophuis 1
zelfstandig in huurhuis. 2

5

op kamers .................... 3 ______ jaar en _____ maanden

bij ouders/familie ......... 4

  ____________________________

zelfstandig in koophuis 1
zelfstandig in huurhuis. 2

6

op kamers .................... 3 ______ jaar en _____ maanden

bij ouders/familie ......... 4

  ____________________________

zelfstandig in koophuis 1
zelfstandig in huurhuis. 2

7

op kamers .................... 3 ______ jaar en _____ maanden

bij ouders/familie ......... 4

  ____________________________

zelfstandig in koophuis 1
zelfstandig in huurhuis. 2

8

op kamers .................... 3 ______ jaar en _____ maanden

bij ouders/familie ......... 4

  ____________________________

Trouwen of samenwonen?

D1a Toen u met elkaar ging samenwonen, bent u toen ook direct met elkaar getrouwd?
nee ..........................................................  ®  D1b 1

ja ................................................................ ®  E1 2

D1b Zo nee, bent u later met elkaar getrouwd?
nee ............................................................  ®  D2 1

ja ................................................................ ®  E1 2

D2 Meneer en mevrouw, wat is nu uw officiële burgelijke staat?  
ANTWOORDKAART  4  "BURGELIJKE STAAT"

meneer mevrou
w

gehuwd (niet met partner) ......... 1 1

gescheiden................................. 2 2

gescheiden van tafel en bed ....... 3 3

weduwe/weduwnaar .................. 4 4

nooit gehuwd geweest ............... 5 5
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D3 Mensen die met elkaar getrouwd zijn doen vaak iets speciaals op hun trouwdag. Viert u op een of andere manier
dat u met elkaar verkering heeft of samenwoont?

nee ...................................................................... 1

ja.......................................................................... 2

D4 Draagt u, meneer/mevrouw, een "vriendschapsring"?  
nee ja

a meneer 1 2

b mevrouw 1 2

D5 Bent u van plan om in de toekomst met elkaar te trouwen? 
CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeker niet............................................................ 1

misschien............................................................ 2

waarschijnlijk..................................................... 3

zeker................................................................... 4

EINDE  MONDELING GEMEENSCHAPPELIJK  VOOR NU SAMENWONENDEN.  
®  "AFSLUITING" OP PAGINA 7

Uw trouwdag  

E1 Wanneer en waar bent u voor de wet getrouwd?

 ______ (dag)  ______ (maand)   19_____   

__________________________ (plaats)

E2 We willen u iets vragen over uw trouwdag.

nee ja

a Bent u ook in de kerk getrouwd? ................................................................................. 1 2

b Heeft u een receptie gegeven?...................................................................................... 1 2

c Heeft u een feest gegeven?........................................................................................... 1 2

d Heeft u trouwkaarten rondgestuurd? ............................................................................ 1 2

e Viert u doorgaans uw trouwdag? ................................................................................. 1 2

E3 Draagt u, meneer/mevrouw, een trouwring?
nee ja

a meneer ............................ 1 2

b mevrouw......................... 1 2

E4 Welke achternaam gebruikt u, mevrouw? CATEGORIEËN VOORLEZEN

alleen eigen/meisjesnaam....................................... 1

alleen achternaam van meneer.............................. . 2

dubbele naam ........................................................ . 3

afwisselend ............................................................. 4
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Afsluiting gemeenschappelijk mondeling interview

INT: SLUIT GEMEENSCHAPPELIJK MONDELING AF

INTRODUCEER VERVOLG VAN HET INTERVIEW

Suggestie voor tekst

Hiermee zijn we aan het einde van het gezamenlijke deel. We willen nu graag aan u, mevrouw, enkele
mondelinge vragen stellen. Wilt u dan, meneer, ondertussen de schriftelijke vragenlijst invullen? Als we
daarmee klaar zijn draaien we de rollen om. Mocht u het, meneer, tijdens het invullen van het schriftelijke
gedeelte onduidelijk zijn hoe u een bepaalde vraag moet invullen, dan kunt u dit natuurlijk gewoon vragen.

 GEEF MENEER DE SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST EN VRAAG HEM DIE ERGENS ANDERS IN TE VULLEN.  
ALS ER GEEN GESCHIKTE RUIMTE IS, DAN IN DE KAMER, MAAR PROBEER AFSTAND TE SCHEPPEN
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Individueel mondeling interview met mevrouw

Mevrouw, ik zou dit gedeelte van het interview willen beginnen met enkele vragen over uw opleiding en uw
werkervaring. Daarna heb ik nog enkele vragen over uw situatie thuis.

Onderwijs

H1 We willen u vragen naar alle opleidingen in het volledig dagonderwijs en deeltijdopleidingen die u heeft gevolgd.
Deeltijdopleidingen hoeft u alleen te vermelden als u er totaal meer dan een half jaar aan besteed heeft. Als dat
op u van toepassing is, wilt u ook noemen
- opleidingen die u niet heeft afgemaakt, maar waar u meer dan 1/2 jaar tijd aan heeft besteed; 
- opleidingen die u gevolgd hebt na een onderbreking waarin u andere dingen heeft gedaan;
- uw huidige opleiding.
ANTWOORDKAARTEN  5  "OPLEIDINGSNIVO"  EN 6  "OPLEIDINGSRICHTING"

Laten we beginnen met de lagere school.

 Nivo van opleiding
 1   lagere school
 2   lbo, huishoudschool
 3   mavo, ulo, mulo
 4   havo, mms
 5   vwo,hbs,atheneum,  
        gymnasium
 6   mbo             
 7   hbo
 8   universiteit
 9   postacademisch

 Richting van opleiding
 A    algemeen
 B    onderwijskundig
 C    talen/geschiedenis
 D   agrarisch
 E    technisch/exact
 F    transport, communicatie,  
           en verkeer
 G   (para)-medisch
 H   conomisch,administratie   
           commercieel
 I     juridisch, bestuurlijk
 J     sociaal-cultureel
 K    persoonlijke of sociale     
          verzorging
 L    kunst-onderwijs
 M   openbare orde/veiligheid 

 Voltijd of
 deeltijd ?

 In welk   
    jaar      
     
begonnen?

 Hoeveel    
    jaar       
     
geduurd ?

 afronden    
  op hele     
   jaren

Met diploma
afgesloten ?

nivo = 1..9 richting = A..M

niet afgemaakt 2

____ 1_____ ______ A _____  19_____   _____ jaar wel afgemaakt 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet af gemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

____________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2
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________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

Aanvullende opleidingen en cursussen

H2 Volgt u of heeft u ooit aanvullende opleidingen of cursussen gevolgd, die van belang waren of kunnen zijn voor
het uitoefenen van een beroep? We zijn hierbij ook geïnteresseerd in cursussen en opleidingen vanuit het bedrijf.
Wilt u bij de vorige vraag genoemde opleidingen die u geheel of gedeeltelijk op kosten van een werkgever of in
werktijd volgt of gevolgd heeft, ook meetellen. 

nee................ .® "WERKERVARING" PAG 11, 49 1

ja ........................................................................ 2

H3 Hoeveel van deze aanvullende opleidingen of cursussen heeft u gevolgd, inclusief evt cursussen die u nu volgt?   

_________  cursussen

H4 Kunt u aangeven aan welke van de deeltijdopleidingen of cursussen u de meeste tijd besteed hebt? Indien dit er
meerdere zijn kies dan de laatste.   NOTEER UITGEBREID WAT DEZE OPLEIDING OF CURSUS WAS/IS. BIJV.
SECRETARESSEOPLEIDING, MIDDENSTANDSDIPLOMA, CURSUS SYSTEEMONTWERP. GEEN RIJBEWIJS!

H5 Bij welk instituut volgt u / heeft u deze deeltijdopleiding of cursus  gevolgd? 
DE NAAM VAN HET INSTITUUT

   
H6 Welk niveau van vooropleiding werd bij deze deeltijdopleiding/cursus verondersteld?

ANTWOORDKAART 5 "ONDERWIJSNIVO"
lager onderwijs ................................................ 1
lbo/huishoudschool ......................................... 2
mavo, ulo, mulo .............................................. 3
havo, mms ....................................................... 4
vwo, hbs, atheneum, gymnasium.................... 5
middelbaar beroepsonderwijs.......................... 6
hoger beroepsonderwijs................................... 7
universiteit....................................................... 8
postacademisch................................................ 9
geen vergelijkbaar nivo................................... 10

H7 Heeft u deze opleiding met een formeel diploma of certificaat afgesloten?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

met diploma/certificaat ...................................... 1

wel afgemaakt, geen diploma ............................ 2

voortijdig gestopt................................................ 3

nog bezig............................................................ . 4

H8 In welk jaar bent u met deze deeltijdopleiding/cursus begonnen?
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19 _________ 

H9 ALS REEDS AFGEMAAKT/GESTOPT: Hoelang heeft deze deeltijdopleiding of cursus geduurd?

ALS NOG MEE BEZIG: Hoelang zal deze deeltijdopleiding/cursus duren?

_______ jaar en ______  maanden

H10 Hoeveel uur per week besteedt/ besteedde u gemiddeld aan deze deeltijdopleiding of cursus?

______  uur per week

H11 In hoeverre is/ was hetgeen u op deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft direct bruikbaar in uw
huidige/toenmalige werk?

CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer goed bruikbaar .............................................. 1

goed bruikbaar ...................................................... 2

enigszins bruikbaar ............................................... 3

niet bruikbaar ........................................................ 4

nvt, werkte toen niet ............................................. 5

H12 ALS RESPONDENT WERKTE: In hoeverre zou hetgeen u in deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft ook
bruikbaar zijn als u bij een andere werkgever zou gaan werken ?

ALS RESPONDENT NIET WERKTE: In hoeverre zou hetgeen u in deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft
bruikbaar bij mogelijke werkgevers als u na deze cursus weer zou werken ?

CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer goed bruikbaar ........................................... 1

goed bruikbaar ................................................... 2

enigszins bruikbaar ............................................ 3

niet bruikbaar ..................................................... 4

      
H13 Heeft u deze opleiding/cursus geheel in uw eigen vrije tijd gevolgd, of kon u die geheel of gedeeltelijk in werktijd

volgen?

geheel in eigen tijd ............................................ 1

gedeeltelijk in werktijd....................................... 2

geheel in werktijd.............................................. . 3

H14 Wie betaalt/heeft betaald uw deelname aan deze opleiding?  CATEGORIEËN VOORLEZEN,
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

uzelf/uw partner  1

de werkgever 2

ouders.......... 3

arbeidsbureau/sociale dienst 4

anders, nl 5

H15 ALS -  DE WERKGEVER ALLES OF EEN GEDEELTE BETAALT/BETAALDE:
 OF DE CURSUS/DEELTIJDOPLEIDING WORDT/WERD GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN WERKTIJD GEVOLGD:

Verbindt/verbond de werkgever daaraan de voorwaarde dat u het cursusgeld zal/zou moeten terugbetalen als u
binnen een bepaalde termijn zal/zou vertrekken?

nee ..................................................................... . 1

ja ........................................................................ 2
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Werkervaring

Dan willen we u nu graag enkele vragen stellen over uw werkervaring. We willen graag weten bij welke
bedrijven of instellingen u heeft gewerkt, en wat voor werk u daar gedaan heeft. Als u gedurende perioden van
langer dan drie maanden niet gewerkt heeft of in het volledig dagonderwijs was, willen we graag weten wat in die
perioden uw belangrijkste bezigheden waren. We gebruiken daarbij de ANTWOORDKAARTEN 7 "BELANGRIJKSTE

BEZIGHEDEN" EN 8  "BEDRIJFSKENMERKEN".

We zijn alleen geïnteresseerd in banen van minstens drie maanden. Vakantie- of bijbaantjes terwijl u nog school
zat hoeft u niet te noemen.

Mensen met een eigen zaak (winkel, boerderij etc) of in een vrij beroep (huisartsen, etc) werken in hun eigen
bedrijf; ze zijn hun eigen werkgever. Als u werkzaamheden verricht of verrichtte in het bedrijf van uw partner, al
dan niet met een arbeidscontract, telt dit natuurlijk als een betaalde baan.

Interviewer instructie bij het invullen van de werkervaring (steeds 2 pagina's per werkgever):

A. Wat telt als een betaalde baan?
1. Moet minstens drie maanden geduurd hebben.
2. Werk bij een uitzendbureau telt niet als een baan. Uitzendwerk wordt opgegeven als 'activiteit in

tussenliggende periode' in vraag J1.2, J2.2, etc
3. Oproepcontracten tellen gewoon als een betaalde baan.
4 Freelance werk telt als "werk voor eigen rekening", net zoals een eigen bedrijf.
5. Als mensen tegelijkertijd meerdere banen hebben: Laat de Respondent de belangrijkste kiezen.

B. We willen weten in welke periode de respondent bij iedere werkgever heeft gewerkt. Noteer de begindatum
en einddatum in het uitklapvel. Normaal is het zo dat iemand bij een werkgever vertrekt voordat hij/zij bij
de volgende begint begint. Het is voor ons van groot belang dat u dit goed controleert.

Als de respondent na een onderbreking, anders dan ziekte of zwangerschap terugkeert bij een eerdere 
werkgever dan invullen als een nieuwe werkgever.

C. In vraag J1.10-J1.13 wordt gevraagd naar de functies die de respondent bij zijn/haar eerste
bedrijf/werkgever had. (En net zo: J2.10-J2.13 voor de tweede werkgever etc). We willen steeds weten wat
iemand deed toen hij/zij bij het bedrijf begon te werken (J1.10). We vragen naar werkzaamheden en aantal
ondergeschikten. Evenzo willen we weten wat iemand op het laatst deed, dus toen hij/zij bij het bedrijf
vertrok (J1.13).  Schrijf "idem" als werkzaamheden dezelfde waren als in het begin. Echter, ook als de
werkzaamheden hetzelfde gebleven zijn moet de vraag naar het aantal ondergeschikten gesteld
worden.

Leiding geeft men aan (andere) werknemers, niet aan kinderen/scholieren, pupillen, bewoners.

D. Gewerkt aantal uren en veranderingen daarin (J1.14, J2.14, ...)
(1) Als in loondienst: het gaat ons om de omvang van de formele aanstelling, niet om het feitelijk aantal

gewerkte uren.
(2) Als voor eigen rekening: feitelijk aantal gewerkte uren, incl werkzaamheden thuis. Als men voor het

werk onderweg is, anders dan als woon-werk verkeer, tel dit ook mee.
(3) Geen tijdelijke veranderingen ivm ouderschapsverlof of tijdelijke arbeidstijdverkorting



12 Mondeling mevrouw

Werkervaring 1.
J1.1 Heeft u ooit een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden. Zo ja, begon

u te werken bij uw eerste bedrijf binnen drie maanden nadat u voor het eerst uit het volledig dagonderwijs kwam?

nooit gewerkt .......................................................... ® J1.2 1

1e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J1.3 2

1e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J1.2 3

J1.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u voor het eerst uit het volledig dagonderwijs kwam?
ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang duurde dit? Als de situatie in de tussentijd
nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                          2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin               4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                      6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing     8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1      1         2         3          4          5          6          7         
     8 nl __________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

  periode 2      1         2         3          4          5          6          7   
     8 nl __________________________________________________  

 
____ jaar en _____  maanden

  periode 3      1         2         3          4          5          6          7   
     8 nl __________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT GEWERKT HEEFT:   ®    J10.1 OP PAGINA 28

J1.3 Wanneer bent u bij uw eerste bedrijf/instelling begonnen?   ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V1

J1.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V1

J1.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J1.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?
 KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ............... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers.................. 2 2

van 10 t/m 24 werknemers .................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers .................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers ........... 5 5

500 of meer werknemers................. 6 6

J1.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8 "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................... 1

meer dan de helft mannen ........................ 2

evenveel mannen en vrouwen................... 3

meer dan de helft vrouwen....................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen................... 5
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J1.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening . 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J1.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld? CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstellling ....................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

J1.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en
werkzaamheden

Leidinggevend,
direct of via
anderen

Hoe lang duurde het
tot u was ingewerkt?

Stel dat u uw eerste baan voor 5 jaar
had onder- broken, bv vanwege
opvoeding kinderen, hoe lang zou
het dan duren voor opnieuw
ingewerkt zou zijn?

niemand 1 minder dan 1 week 1 minder dan 1 week 1

1-2 personen 2 1 week........ 2 1 week ................................... 2

3-10 personen 3 1 maand ..... 3 1 maand ................................. 3

11-24 personen 4 half jaar...... 4 half jaar.................................. 4

> 24 personen 5 meer dan half jaar 5 meer dan half jaar................... 5

J1.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J1.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J1.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J1.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:   ®   J10.1 op pagina 28
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Werkervaring 2.
J2.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................. ® J2.2 1

2e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J2.3 2

2e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J2.2 3

J2.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 1e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                  4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en _____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________  

 
____ jaar en _____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:   ®    ®   J10.1 OP PAGINA 28

J2.3 Wanneer bent u bij uw 2e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V2

J2.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V2

J2.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J2.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als respondent nog bij dit bedrijf werkt)?
 KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers.................. . 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J2.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen ...................................... 2

evenveel mannen en vrouwen ................................ 3

meer dan de helft vrouwen..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J2.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"



Mondeling mevrouw 15

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J2.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

J2.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J2.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J2.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J2.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J2.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   J10.1 op pagina 28

Werkervaring 3.
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J3.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.
Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................. ® J3.2 1

3e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J3.3 2

3e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J3.2 3

J3.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 2e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                  4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en______maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________  

 
____ jaar en______maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en______maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   J10.1 op pagina 28

J3.3 Wanneer bent u bij uw 3e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V3

J3.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V3

J3.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J3.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers.................. . 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J3.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen ...................................... 2

evenveel mannen en vrouwen ................................ 3

meer dan de helft vrouwen..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J3.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8  "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2
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eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J3.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

J3.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J3.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J3.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J3.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J3.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:   ®   J10.1 op pagina 28 

Werkervaring 4.
J4.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
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vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................. ® J4.2 1

4e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J4.3 2

4e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J4.2 3

J4.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 3e werkgeverf vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                  4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________  

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   J10.1 OP PAGINA 28

J4.3 Wanneer bent u bij uw 4e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V4

J4.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V4

J4.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J4.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers.................. . 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J4.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen ...................................... 2

evenveel mannen en vrouwen ................................ 3

meer dan de helft vrouwen..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J4.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4
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anders, nl 5

J4.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

J4.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J4.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J4.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J4.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J4.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:  ®   J10.1 op pagina 28

Werkervaring 5.
J5.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ..................................................® J5.2 1
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5e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J5.3 2

5e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J5.2 3

J5.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 4e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                  4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ 

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl___________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   J10.1 OP PAGINA 28

J5.3 Wanneer bent u bij uw 5e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V5

J5.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V5

J5.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J5.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers.................. . 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J5.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen ...................................... 2

evenveel mannen en vrouwen ................................ 3

meer dan de helft vrouwen..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J5.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5
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J5.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

J5.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J5.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J5.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J5.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J5.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:   ®   J10.1 op pagina 28

Werkervaring 6.
J6.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ..................................................® J6.2 1

6e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J6.3 2

6e werkgever pas na 3 maanden ............................® J6.2 3
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J6.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 5e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl  _________________________________________________  

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   J10.1 OP PAGINA 28

J6.3 Wanneer bent u bij uw 6e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V6

J6.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V6

J6.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J6.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers.................. . 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J6.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen ...................................... 2

evenveel mannen en vrouwen ................................ 3

meer dan de helft vrouwen..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J6.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J6.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1
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direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

J6.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J6.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J6.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J6.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J6.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   J10.1 op pagina 28

Werkervaring 7.
J7.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ..................................................® J7.2 1

7e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J7.3 2

7e werkgever pas na 3 maanden ............................® J7.2 3

J7.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 6e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
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duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________

 
......_____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl___________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   J10.1 OP PAGINA 28

J7.3 Wanneer bent u bij uw 7e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V7

J7.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V7

J7.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J7.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als respondent nog bij dit bedrijf werkt)?
 KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers.................. . 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J7.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen ...................................... 2

evenveel mannen en vrouwen ................................ 3

meer dan de helft vrouwen..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J7.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J7.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4
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J7.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J7.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J7.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J7.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J7.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   J10.1 op pagina 28

Werkervaring 8.
J8.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ..................................................® J8.2 1

8e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J8.3 2

8e werkgever pas na 3 maanden ............................® J8.2 3

J8.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 7e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode   hoe lang duurde dit?



26 Mondeling mevrouw

   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8
nl__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl__________________________________________________

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   J10.1 OP PAGINA 28

J8.3 Wanneer bent u bij uw 8e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA V8

J8.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA V8

J8.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J8.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers ................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers.................. . 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J8.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen ...................................... 2

evenveel mannen en vrouwen ................................ 3

meer dan de helft vrouwen..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J8.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J8.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J8.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"
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Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J8.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J8.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J8.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand............. 1

1-2 personen...... 2

3-10 personen.... 3

11-24 personen.. 4

> 24 personen.... 5

J8.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Door op de volgende pagina

Als de respondent meer dan 8 werkgevers heeft gehad kunt u hier
 de gegevens van de  laatste/huidige  baan noteert.

J9.3 Wanneer bij het bedrijf begonnen:

J9.4 Wanneer vertrokken: (99-99) is nooit

J9.5 Produkt/dienst van het  bedrijf:

     _______ maand   19___ jaar
  
     _______ maand   19___ jaar

__________________________________________

J9.6 Aantal werknemers van het bedrijf    Kaart 8 "Bedrijfsomvang"

begin :   _______      op het eind/nu:      ______

J9.7 Mannelijke of vrouwelijke collega's? Kaart 8 "Uw Collega's"              _____________

J9.8 Loondienst of eigen rekening? Kaart 8 "Rekeningsvorm"            _____________
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J9.9 Hoe was uw aanstelling geregeld? __________________________________________

J9.10 Eerste functie bij het bedrijf
    naam van de functie

    aantal ondergeschikten :

naam _____________________________________

Kaart 8 "Ondergeschikten"        ______________

J9.13 Laatste/huidige functie bij het bedrijf
    naam van de functie

    aantal ondergeschikten

naam _____________________________________

Kaart 8 "Ondergeschikten"        ______________

J9.14 Omvang van de aanstelling
___________ uur per week

Afsluiting werkervaring

J10.1 INT: OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN, WERKT MEVROUW OP DIT MOMENT?
nee......................................................................... . 1

ja ............................................................................ 2

J10.2 INT: BIJ HOEVEEL WERKGEVERS HEEFT MEVROUW IN TOTAAL GEWERKT? TEL DAARBIJ DE EVENTUELE HUIDIGE

WERKGEVER MEE.

______ werkgevers

CONTROLEER DAT DE EVENTUELE HUIDIGE WERKGEVER DOOR MEVROUW IS GENOEMD.

CONTROLEER HET TIJDSCHEMA OP HET UITKLAPVEL:
  (1) MEVROUW BEGINT BIJ EEN WERKGEVER NADAT ZIJ  BIJ DE VORIGE WERKGEVER IS VERTROKKEN

  (2) ALS MEVROUW NU WEL WERKT:  BIJ DE LAATSTE  WERKGEVER IS  99-99 ALS EINDDATUM INGEVULD

  (3) ALS MEVROUW NU NIET WERKT:  BIJ DE LAATSTE WERKGEVER IS DE EINDDATUM INGEVULD.

J10.3 Heeft u ooit serieuze plannen gehad om een eigen zaak te beginnen of over te nemen?
nee......................................................................... . 1

ja, maar nog nooit gebeurd.................................... 2

ja, en is ook echt gebeurd...................................... 3

J10.4 Zo ja, toen u die plannen maakte, wie zou in zo'n eigen zaak gaan werken, u, uw
partner of beiden?

alleen uzelf ............................................................ 1

beiden .................................................................... 2

alleen uw partner................................................... 3

respondent kende partner nog niet ........................ 4

Het familiebedrijf

K1a Werkt u momenteel voor eigen risico in een eigen bedrijf of in een vrij beroep ("voor eigen rekening"), of bent u
werkzaam in het bedrijf van uw ouders/schoonouders.

nee................................................® L1 op pag 34 1

ja, in eigen bedrijf/vrij beroep ....................® K1b 2

ja, in bedrijf (schoon)ouders.......................® K1b 3

K1b Zo ja, werkt uw partner ook in dit bedrijf? En zo ja, wie werkt er dan meer uren in
het bedrijf, u of uw partner?

partner werkt meer ..................... .® L1 op pag 34 1

beiden evenveel .......................... .® L1 op pag 34 2
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partner werkt minder ...................................®  K2 3

nvt, partner werkt niet mee..........................®  K2 4

De volgende vragen hebben betrekking op dit bedrijf. Als u in meerdere eigen zaken werkzaam bent, verzoeken
we u de vragen te beantwoorden voor de belangrijkste daarvan.

K2 Wat is de afstand tussen (de belangrijkste vestiging van) de zaak en uw eigen woning?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

bedrijf aan huis/loopafstand ................................. 1

1-10 kilometer. ...................................................... 2

meer dan 10 kilometer........................................... 3

K3 Hoeveel vestigingen heeft de zaak?   CATEGORIEËN VOORLEZEN

1 vestiging ............................................................. 1

2 vestigingen.......................................................... 2

meer dan 2 vestigingen.......................................... 3

K4 Hoeveel uur werken u (en uw partner) gemiddeld per week voor de zaak? Het gaat ons om alle uren, inclusief
reistijd, die u (en uw partner) in de zaak of thuis maken
. 0 ALS DE PARTNER NIET MEEWERKT.

a uzelf _____ uur per week

b uw partner _____ uur per week

K5 Hoe zou u de werkzaamheden van uw partner omschrijven:  CATEGORIEËN VOORLEZEN

inspringen in geval van nood (ziekte, drukke
periode).................................................................. 1

min of meer geregelde werkzaamheden................ 2

geregelde werkzaamheden..................................... 3

partner verricht geen werkzaamheden................... 4

K6 Hebben u of uw partner de volgende diploma's die nodig zijn voor het uitoefenen van de zaak?

u zelf uw partner

nee ja nee ja

a middenstandsdiploma .................................................................................................. 1 2 1 2

b vakdiploma's etc .......................................................................................................... 1 2 1 2

c andere diploma's die nodig zijn voor het uitoefenen van de zaak............................... 1 2 1 2

K7 Hebben of hadden uw ouders en schoonouders een eigen zaak? Zo ja, is/was dat in dezelfde branche, in een
branche die verwant is aan de branche van uw bedrijf, of was dit in een geheel andere branche?

ouders schoonouders

nee, geen eigen zaak............................................................................................................ 1 1

ja, in dezelfde branche ........................................................................................................ 2 2

ja, in een verwante branche................................................................................................. 3 3

ja, in een andere branche..................................................................................................... 4 4

het bedrijf waar u werkt is eigendom van uw ouders/schoonouders ................................. 5 5

De medewerkers van het bedrijf

K8 Afgezien van uzelf en eventueel uw partner, hoeveel kinderen, leden van uw familie en schoonfamilie, en
andere medewerkers heeft het bedrijf die 20 uur of meer per week werken
en die minder dan 20 uur per week werken.  CATEGORIEËN VOORLEZEN

aantal: 20 uur of meer
per week

aantal: minder dan 20
uur/week
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a eigen kinderen......................................................................................................................

b leden van eigen familie........................................................................................................

c leden van de schoonfamilie ................................................................................................

d andere medewerkers (geen familie).....................................................................................

K9 Hoeveel medewerkers had het bedrijf 5 jaar geleden?  ALS HET BEDRIJF KORTER BESTAAT: IN HET 1E JAAR

_________

 
K10 Hoeveel mensen heeft het bedrijf de afgelopen 5 jaar in dienst genomen?                   

_________

K11 Van hoeveel medewerkers is de afgelopen 5 jaar het dienstverband beëindigd? 
ZOWEL VRIJWILLIG ALS ONTSLAGEN.

 __________

K12 We noemen u nu een aantal werkzaamheden die in het bedrijf mogelijk uitgevoerd moeten worden. Kunt u
voor ieder van deze werkzaamheden een schatting maken van de omvang van de werkzaamheden in het bedrijf,
uitgedrukt in uren per week.

Als werkzaamheden worden uitbesteed, bv boekhouder of schoonmaakbedrijf, vul 9999 in.

Kunt u ook aangeven welk percentage van deze werkzaamheden verricht wordt door uzelf, uw partner, en door
uw medewerkers.

aantal uur
per week

door
u zelf

door
uw partner

door
medewerkers

a administratie/boekhouding ________ _______ % _______ % _______%

b inkoop/contact met leveranciers ________ _______ % _______ % _______ %

c verkoop/contact met klanten/cliënten ________ _______ % _______ % _______ %

d leidinggeven aan personeel ________ _______ % _______ % _______ %

e schoonmaken van de zaak ________ _______ % _______ % _______ %

f uitvoerend of produktie-werk ________ _______ % _______ % _______ %

g anders, nl _______ _______ % _______ % _______ %

K13 We leggen u een aantal uitspraken voor die een omschrijving geven van het bedrijf en de verrichte
werkzaamheden. Wilt u aangeven of deze uitspraken voor het bedrijf kloppen.

ANTWOORDKAART 9 "UITSPRAKEN OVER HET BEDRIJF" helemaal
mee oneens

helemaal
mee eens

nvt

a Er is vaak sprake van onregelmatige werktijden.............................. 1 2 3 4 5

b Er wordt veel in het weekend en in de avonduren gewerkt............... 1 2 3 4 5

c Het is moeilijk om geschikte medewerkers te vinden....................... 1 2 3 4 5

d Het duurt erg lang om mensen in te werken..................................... 1 2 3 4 5

e Personeelsverloop is buitengewoon schadelijk
voor de zaak. ................................................................................. 1 2 3 4 5

f De zaak brengt voldoende geld op voor een volwaardige vervanging van
mijn partner als dat nodig mocht zijn. ............................................. 1 2 3 4 5

g De ervaring van mijn partner is voor de zaak onmisbaar. ................ 1 2 3 4 5

h Voortdurend toezicht houden op de medewerkers is noodzakelijk. .. 1 2 3 4 5
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i Ik ben een groot deel van de tijd onderweg...................................... 1 2 3 4 5

j Het toezicht houden op en leiding geven aan mijn medewerkers kan ik
zonder mijn partner nauwelijks aan. ................................................ 1 2 3 4 5

k Het zorgvuldig onderhouden van de zakelijke contacten is voor ons bedrijf
zeer belangrijk. .............................................................................. 1 2 3 4 5

l Het is voor de zaak van groot belang om bij te houden welke prijs de
concurrentie rekent.......................................................................... 1 2 3 4 5

m Het is vooral zaak om een persoonlijke relatie met klanten op te bouwen. 1 2 3 4 5

n Het werk in de zaak vraagt een grote mate van eigen initiatief......... 1 2 3 4 5

o In de zaak gaat veel contant geld om. .............................................. 1 2 3 4 5

p Het grootste deel van de werkzaamheden is routine-werk. ............... 1 2 3 4 5

q Het is moeilijk te beoordelen of werkzaamheden zorgvuldig verricht zijn. 1 2 3 4 5

K14 Wie neemt de belangrijke beslissingen over het beleid en aangelegenheden die de toekomst van de zaak
betreffen:

ANTWOORDKAART  10  "BESLISSINGEN"

uitsluitend u zelf 1

overwegend u zelf 2

doorgaans samen met partner 3

overwegend uw partner 4

uitsluitend uw partner 5

anders, nl 6

De juridische vorm van uw zaak 

K15 Welke ondernemingsvorm heeft de zaak? ANTWOORDKAART  11  "ONDERNEMINGSVORM"
eenmanszaak.......................................................... 1

maatschap .............................................................. 2

vennootschap onder firma /
     Man-Vrouw Firma............................................ 3

commanditaire vennootschap ................................ 4

besloten vennootschap (BV).................................. 5

naamloze vennootschap (NV) ............................... 6

coöperatie............................................................... 7

K16 ALS DE ONDERNEMINGSVORM VAN DE ZAAK EEN NV OF BV IS: Hebben u en uw partner een werknemerstatus in
de zaak?

nee ja

a u zelf........................................ 1 2

b uw partner ............................... 1 2

K17 Wie is of zijn de eigenaren van het bedrijf? Bent u dat zelf, is dat uw partner, of zijn er andere (mede)-eigenaren?
Wilt u een indicatie geven hoe groot het aandeel van de verschillende eigenaren in de zaak is?

aandeel sinds wanneer (mede)-eigenaar

a uzelf..................................................................................................................  _______ %  sinds 19 ______

b uw partner ........................................................................................................  _______ %  sinds 19 ______
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c uw kinderen .....................................................................................................  _______ %

d uw vader en moeder.........................................................................................  _______ %

e andere familie van uzelf ..................................................................................  _______ %

f uw schoonvader en schoonmoeder ..................................................................  _______ %

g andere schoonfamilie.......................................................................................  _______ %

h anderen.............................................................................................................  _______ %

K18 Sinds wanneer bestaat het bedrijf?

sinds 19________

K19 Wie heeft het bedrijf opgericht? CATEGORIEËN VOORLEZEN,
MEERDERE ANTWOORDEN TOEGESTAAN

u zelf ..................................................................... . 1

uw familie............................................................. . 2

uw partner.............................................................. 3

uw schoonfamilie .................................................. 4

anderen .................................................................. 5

K20 Van wie was het geld dat u en uw partner in de zaak gestopt hebben, vooral van u of vooral van uw partner?CATEGORIEËN VOORLEZEN

vooral van uzelf / uw familie ............................... . 1

ongeveer gelijk van u en uw partner..................... 2

vooral van uw partner/uw schoonfamilie..............
3

bijna geen eigen geld............................................. 4

nvt, zaak geërfd of geen mede-eigenaar................ 5

K21 Stel dat u nu het bedrijf of het aandeel en/of dat van uw partner in de zaak verkoopt (d.w.z., alle roerende en
onroerende goederen inclusief de goodwill.) Wat denkt u dat u dan zou overhouden na aftrek van eventuele
betalingsverplichtingen?   ANTWOORDKAART 12  "WAARDE VAN HET BEDRIJF" Noemt u alleen het cijfer voor uw
 antwoord.

minder dan f 100.000.......................................... 1

f 100.000 -  f 250.000 ...................................... .. 2

f 250.000 --- f 500.000 ...................................... . 3

f 500.000 --- f 1 miljoen...................................... 4

f 1 miljoen ---- f 2,5 miljoen............................... . 5

f 2,5 miljoen --- f 10 miljoen............................... 6

f 10 miljoen of meer ............................................ 7

nvt, geen mede-eigenaar...................................... 8
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Uw eigen inkomsten

L1 Heeft u op dit moment een eigen inkomen uit loondienst (loon, salaris)?
nee   ............................................................. ®  L9 1

ja ..................................................................®  L2 2

L2 Wat is het bedrag dat u gemiddeld als loon of salaris op uw giro- of bankrekening krijgt?
VUL HET NETTO BEDRAG IN BIJ DE WIJZE (PER WEEK, ETC) WAAROP HET SALARIS ONTVANGEN WORDT.
DOORVRAGEN TOT OP EEN NAUWKEURIGHEID VAN F 100.

F __________________ per week

F __________________ per maand

F __________________ per jaar

We willen graag weten of u bovenop dit bedrag nog andere inkomsten uit arbeid ontvangt.

L3 Krijgt u naast het bedrag dat u maandelijks op giro of de bank krijgt nog vakantie-geld? 
nee .................................................................... . 1

ja....................................................................... . 2

L4 Krijgt u, naast dit bedrag op de bank/giro, nog eventuele toeslagen, overwerk, fooien, etc? Zo ja, hoeveel
bedragen dergelijke toeslagen gemiddeld netto per maand?

 VUL 0 IN ALS GEEN TOESLAGEN.

gemiddeld F __________ netto per maand

L5 Heeft u daarnaast in 1994 een dertiende maand, winstdeling, een tantième of gratificatie gehad? Zo ja, hoeveel
bedroegen deze inkomsten netto in 1994?

VUL 0 IN ALS GEEN DERTIENDE MAAND

totaal netto F ________________ in 1994

L6 Heeft u, naast dit bedrag op bank/giro, in 1994 nog inkomsten ontvangen uit nevenbetrekkingen of 
bijverdiensten?  Zo ja, hoeveel bedroegen deze inkomsten netto in 1994? 

VUL 0 IN ALS GEEN BIJVERDIENSTEN.

netto F ____________________ in 1994

L7 Soms heeft de werkgever op uw loon een aantal  inhoudingen  gepleegd, zoals de "spaarloonregeling",
contributie aan de vakbond, PC-privé-projecten, naast de gewone inhoudingen van loon/inkomsten belasting en
van premies voor de sociale verzekeringen. Hoeveel bedragen dergelijke inhoudingen bij u netto per maand.  VUL 0 IN ALS GEEN INHOUDINGEN

F ______________________   per maand

L8a Heeft u een hypotheek voor een eigen woning?
nee............................................................. ®  L9 1

ja ............................................................. ®  L8b 2

L8b Zo ja: Men kan jaarlijks bij de belasting een loonbeschikking vragen zodat uw
werkgever minder loonbelasting op uw salaris inhoudt. Heeft u zo'n loonbeschikking?

nee....................................................................... 1

ja ......................................................................... 2

L8c Hoeveel betalen u en uw partner aan hypotheekrente per jaar (bruto)?
NIET DE AFLOSSING.

F ____________  hypotheekrente per jaar

L9a Heeft u zelf een inkomen uit eigen onderneming of uit vrij beroep?
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nee .......................................................... ®  L10 1

ja..............................................................®  L9b 2

L9b Zo ja, hoeveel bedroeg in 1994 uw bruto inkomen uit onderneming of uit het vrije
beroep, na aftrek van beroeps- en bedrijfskosten? 

F _________________ bruto in 1994

L9c Kunt u een schatting maken wat dat netto per maand betekent?

F _________________ netto per maand

L9d Als uw partner ook werkzaamheden in dit bedrijf verricht, is dan het zojuist genoemde
bedrag het inkomen van u beiden of uw deel daarvan?

alleen inkomsten van respondent ....................... 1

zowel van respondent als partner ....................... 2

partner werkt niet mee........................................ 3

L10 Ik noem u nu een aantal andere mogelijke inkomsten die u wellicht ontvangt. Het gaat hierbij om inkomsten die
op uw eigen naam binnenkomen. Als u dergelijke inkomsten ontvangt wilt u dan het netto-bedrag per maand 
aangeven.

CATEGORIEËN VOORLEZEN. 
NOTEER BEDRAG IN DE BETREFFENDE KOLOM;
VUL  0 IN ALS RESPONDENT DERGELIJKE INKOMSTEN NIET ONTVANGT.
KINDERBIJSLAG EN RENTE/DIVIDEND HOEFT NIET INGEVULD TE WORDEN.

a  uitkeringen  (werkloosheid, wachtgeld, WAO, bijstand, ... )  F __________

b  (bedrijfs)pensioen, lijfrente, VUT, AOW  F __________

c  alimentatie ....  F __________

d  studietoelage .  F __________

e  toelage van ouders/verzorgers  F __________

f  anders, nl  F __________

L11 Ik noem u nu een aantal andere inkomsten die u wellicht samen met uw partner ontvangen heeft? Als u
dergelijke inkomsten ontvangt wilt u dan het netto-bedrag per maand  aangeven.

0 ALS RESPONDENTEN DERGELIJKE INKOMSTEN NIET ONTVANGEN

a  bijstand ...........  F __________

b  huursubsidie....  F __________

c  kamerverhuur ..  F __________

d  kostgeld inwonende kinderen  F __________

e  kostgeld andere familieleden  F __________

f  anders,   nl  F __________

De situatie thuis

Tot nu toe hebben we vooral over betaald werk buitenshuis gesproken. We willen u enkele vragen stellen over



Mondeling mevrouw 35

de hoe u en uw partner het werk thuis verdelen en over uw eventuele kinderen.

M1 Hoe waren de volgende huishoudelijke taken verdeeld toen u en uw partner gingen samenwonen?

 ANTWOORDKAART  13: "TAAKVERDELING"

uitsluitend
u zelf

echt
evenveel

uitsluitend
uw partner

a eten koken............................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

b opruimen................................................................................. 1 2 3 4 5 6 7

c de was doen ............................................................................ 1 2 3 4 5 6 7

d schoonmaken .......................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

e boodschappen doen................................................................. 1 2 3 4 5 6 7

M2 Had u toen u ging samenwonen huishoudelijke hulp? Zo ja, voor hoeveel dagdelen per week?
0 ALS GEEN HULP

_________ dagdelen per week

Uw kinderen

N1 Hoeveel kinderen heeft u zelf ooit gekregen, dat wil zeggen, kinderen waarvan u de biologische ouder bent? OOK OVERLEDEN KINDEREN MEETELLEN

 ___________ kinderen

N2 Heeft uw partner ooit kinderen gekregen waarvan u niet de biologische ouder bent? Zo ja, hoeveel?  OOK OVERLEDEN KINDEREN MEETELLEN

__________ kinderen van partner

N3 Hebben u en uw partner kinderen geadopteerd of heeft u gedurende langere tijd voor pleeg-kinderen gezorgd?  Zo
ja, hoeveel? OOK OVERLEDEN KINDEREN MEETELLEN. 

 ___________ adoptie/pleeg kinderen

ALS VROUW OUDER DAN 45 JAAR:  ®  N8

N4 Bent u momenteel zwanger? Zo ja, over hoeveel maanden wordt het kind verwacht?

kind verwacht over ______ maanden

niet zwanger............................... 99

N5 Wilt u in de toekomst (nog) kinderen?
zeker niet ..................................................®  N8 1

waarschijnlijk niet .............................................. 2

waarschijnlijk wel .............................................. 3

zeker wel............................................................ . 4

N6 Hoeveel kinderen wilt u dan (nog)?

_____________ kinderen

N7 Wanneer wilt u het liefst uw eerste/volgende kind? CATEGORIEËN VOORLEZEN

binnen 1 jaar ...................................................... 1

binnen 3 jaar....................................................... 2

binnen 5 jaar....................................................... 3

over 5 jaar of later ............................................. . 4

ALS BEIDE RESPONDENTEN GEEN KINDEREN HEBBEN GEKREGEN ®     O1 OP PAGINA 45



36 Mondeling mevrouw

N8 Kunt u van al kinderen die u en/of uw partner hebben gekregen  aangeven:
- de geboortedatum,
- of het een jongen of een meisje is,
- wie de biologische ouders zijn,
- in welke periode het ononderbroken deel heeft uitgemaakt van het huishouden dat u samen met uw

(huidige) partner voert 
ALS HET KIND NIET VAN DE GEBOORTE TOT NU  BIJ DE RESPONDENTEN HEEFT GEWOOND:

NOTEER LEEFTIJD (LFT) WAAROP HET KIND IN HET HUISHOUDEN IS GEKOMEN EN DE LEEFTIJD

WAAROP HET VOOR HET EERST HET HUISHOUDEN VERLIET.
- de eventuele datum van overlijden

Begint u met het kind dat het eerst werd geboren.

Geboortedatu
m
dd/mm/jaar

Geslacht Wie van u zijn de biologische
ouders ?

Wanneer deel van uw gezamenlijk
huishouden?

Sterfte datum
dd/mm/jaar

jongen 1 u en uw partner ........ 1 van geboorte tot nu ........... 1

meisje 2 u wel, partner niet .... 2 van geboorte tot _____  (lft) 2

____/____/19__
_

u niet, partner wel .... 3 van _____ (lft) tot nu ....... 3 ____/_____/19___

1
beiden niet ............... 4 van _____ (lft) tot _____ (lft) 4

jongen 1 u en uw partner ........ 1 van geboorte tot nu ........... 1

meisje 2 u wel, partner niet .... 2 van geboorte tot  _____ (lft) 2

____/____/19__
_

u niet, partner wel .... 3 van _____ (lft) tot nu ....... 3 ____/_____/19___

2
beiden niet ............... 4 van _____ (lft) tot _____ (lft) 4

jongen 1 u en uw partner ........ 1 van geboorte tot nu ........... 1

meisje 2 u wel, partner niet .... 2 van geboorte tot _____ (lft) 2

____/____/19__
_

u niet, partner wel .... 3 van _____ (lft) tot nu ....... 3 _____/____/19___

3
beiden niet ............... 4 van _____ (lft) tot _____ (lft) 4

jongen 1 u en uw partner ........ 1 van geboorte tot nu ........... 1

meisje 2 u wel, partner niet .... 2 van geboorte tot _____ (lft) 2

____/____/19__
_

u niet, partner wel .... 3 van _____ (lft) tot nu ....... 3 ____/____/19____

4
beiden niet ............... 4 van _____ (lft) tot _____ (lft) 4

jongen 1 u en uw partner ........ 1 van geboorte tot nu ........... 1

meisje 2 u wel, partner niet .... 2 van geboorte tot _____ (lft) 2

____/____/19__
_

u niet, partner wel .... 3 van _____ (lft) tot nu ....... 3 ____/____/19____

5
beiden niet ............... 4 van _____ (lft) tot _____ (lft) 4

jongen 1 u en uw partner ........ 1 van geboorte tot nu ........... 1

meisje 2 u wel, partner niet .... 2 van geboorte tot _____ (lft) 2

____/____/19__
_

u niet, partner wel .... 3 van _____ (lft) tot nu ...... 3 ____/____/19____

6
beiden niet ............... 4 van _____ (lft) tot _____ (lft) 4



Mondeling mevrouw 37

N9a Hebben u en uw partner een kind gekregen terwijl u ongehuwd samenwoonde?

nee...........................................................®  N10 1

ja .............................................................®  N9b 2

nooit samengewoond..............................®  N10 3

N9b Heeft uw partner het kind op het stadhuis of bij de notaris officieel erkend?

nee....................................................................... 1

ja ......................................................................... 2

N9c Wat is/was de officiële rechtspositie van u en uw partner ten opzichte van het kind? Deze
rechtspositie dient te zijn vastgelegd bij de kantonrechter.

CATEGORIEËN VOORLEZEN

voogd en toeziend voogd . 1

gezamenlijke ouderlijke macht. 2

alleen respondent heeft voogdij 3

anders, nl 4

ALS RESPONDENTEN SAMEN GEEN KINDEREN HEBBEN GEKREGEN: ® O1 OP PAG 45

Uw eerste kind (met uw huidige partner)

Nu willen we u enkele vragen stellen over de zwangerschap van het eerste kind dat u met uw  huidige
partner heeft gekregen. 

INT: VANAF NU NOEMEN WE DIT "HET EERSTE KIND"
INT: ALS DIT KIND BINNEN EEN JAAR OVERLEDEN: VRAAG NAAR HET VOLGENDE KIND

N10 De geboorte van een kind is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis met grote consequenties. Hoe
vaak heeft u, voordat of toen u zwanger was van uw eerste kind, gepraat over ..

CATEGORIEËN VOORLEZEN niet af en toe regelmati
g

vaak

a het aantal uren dat u zou gaan/blijven werken? .............................. 1 2 3 4

b het aantal uren dat uw partner zou werken ..................................... 1 2 3 4

c de verdeling van het huishoudelijk werk ........................................ 1 2 3 4

d wie de verzorging van uw kind zou doen ....................................... 1 2 3 4

e de opvoeding van uw kind ............................................................. 1 2 3 4

N11 Toen u zwanger werd, was dit voor u zelf op het gewenste moment,
of had u zelf liever eerder of later zwanger willen worden? 

liever eerder ........................................................ 1

ongeveer het gewenste moment ......................... 2

liever later .......................................................... 3

N12 En wat denkt u, was dit voor uw partner het gewenste
moment, of had hij dit liever eerder of later gewild? 

liever eerder ........................................................ 1

ongeveer het gewenste moment ......................... 2

liever later .......................................................... 3

N13 Had u in uw baan ten tijde van de zwangerschap recht
op ouderschapsverlof? CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen recht .......................................................... . 1

alleen onbetaald ouderschapsverlof ................... 2

recht op betaald ouderschapsverlof .................... 3

nvt: werkte niet................................................... 4
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N14 Was u ten tijde van de zwangerschap van plan te werken na de geboorte?
Zo ja, wou u dan minder, evenveel of meer te gaan werken? 

wilde niet werken/stoppen met werken.............. 1

wilde minder  gaan werken ................................ 2

wilde evenveel blijven werken........................... 3

wilde meer gaan werken ................................... . 4

N15 Had uw partner in zijn baan ten tijde van uw zwangerschap
recht op ouderschapsverlof? CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen recht .......................................................... 1

alleen onbetaald ouderschapsverlof ................... 2

recht op betaald ouderschapsverlof................... . 3

nvt: werkte niet................................................... 4

N16 Was hij van plan minder te werken na de geboorte?
wilde niet werken/stoppen met werken.............. 1

wilde minder  gaan werken ................................ 2

wilde evenveel blijven werken........................... 3

wilde meer gaan werken ................................... . 4

N17 Welke van de volgende mogelijkheden voor kinderopvang waren er
voor u aanwezig toen u zwanger was van uw eerste kind? ANTWOORDKAART  14   "KINDEROPVANG"

MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

 kinderdagverblijf ...................................................... 1

 gastouder-project....................................................... 2

 particuliere betaalde oppas ....................................... 3

 opvang door ouders of andere familie....................... 4

 opvang door kennissen en vrienden ......................... . 5

 bedrijfscreche of opvang via het bedrijf................... . 6

N18 Was u toen u zwanger was van plan gebruik te maken van kinderopvang na de geboorte? Zo ja, voor hoeveel
dagdelen per week? VUL 0 IN ALS GEEN PLANNEN

____________ dagdelen per week

N19 Hoe was u destijds van plan de verzorging van het kind te verdelen tussen u en uw partner?
ANTWOORDKAART  13  "TAAKVERDELING"
uitsluitend u zelf ................................................ 1

vooral u zelf ...................................................... . 2

u iets meer dan uw partner 3

beiden echt evenveel........................................... 4

uw partner iets meer dan u................................ . 5

vooral uw partner ............................................... 6

uitsluitend uw partner ........................................ 7

N20 Was u van plan huishoudelijke hulp in te schakelen na de geboorte van uw kind? We bedoelen hierbij geen
kraamhulp.  Zo ja, voor hoeveel dagdelen per week?      VUL 0 IN ALS 'NEE'/ 'GEEN PLAN'.

____________ dagdelen per week

N21 Afgezien van huishoudelijke hulp, hoe was u van plan de overige huishoudelijke taken te verdelen tussen u  en
uw partner?  ANTWOORDKAART  13  "TAAKVERDELING"

uitsluitend u zelf ................................................ 1

vooral u zelf ...................................................... . 2

u iets meer dan uw partner 3

beiden echt evenveel........................................... 4

uw partner iets meer dan u................................ . 5

vooral uw partner ............................................... 6

uitsluitend uw partner ........................................ 7

Het jaar na de geboorte van uw eerste kind
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N22 Heeft u na de geboorte, en na afloop van uw zwangerschapsverlof, nog ouderschapsverlof opgenomen?  Zo ja, 
hoeveel maanden?  VUL 0 IN ALS GEEN VERLOF OPGENOMEN 

aantal maanden ouderschapsverlof _____

respondent werkte niet ........................................ 99

N23 Heeft uw partner na de geboorte ouderschapsverlof opgenomen?
 Zo ja, hoeveel maanden?  VUL 0 IN ALS GEEN VERLOF OPGENOMEN

aantal maanden ouderschapsverlof _____

partner werkte niet ............................................ 99

N24a Maakte u één jaar na de geboorte gebruik van kinderopvang?

nee...........................................................®  N25 1

ja ...........................................................®  N24b 2

N24b Kunt u aangeven van welk van de volgende mogelijkheden u gebruik
maakte?

ANTWOORDKAART  14  "KINDEROPVANG"
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

 kinderdagverblijf ...................................................... 1

 gastouder-project .......................................................  2

 particuliere betaalde oppas ....................................... 3

 opvang door ouders of andere familie....................... 4

 opvang door kennissen en vrienden .......................... 5

 bedrijfscreche of opvang via het bedrijf .................... 6

N24c Hoeveel dagdelen per week maakte u daar in totaal gebruik van?

____________ dagdelen per week

N25 We noemen u een aantal verzorgende taken. Kunt u voor elk daarvan aangeven wie ze deed, u of uw partner?
ANTWOORDKAART  13  "TAAKVERDELING"

uitsluitend
u zelf

echt
evenveel

uitsluitend
uw partner

a luiers verschonen ....................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

b 's-nachts uit bed gaan................................................................. 1 2 3 4 5 6 7

c kind wassen ............................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

d naar de dokter gaan bij ziekte van kind ...................................... 1 2 3 4 5 6 7

e thuis blijven bij ziekte van kind ................................................. 1 2 3 4 5 6 7

N26 Had u één jaar na de geboorte huishoudelijke hulp?
Zo ja, voor hoeveel dagdelen per week? GEEN KRAAMHULP.  VUL 0 ALS GEEN HULP.

____________ dagdelen per week

N27 We noemen u opnieuw een aantal huishoudelijke taken. Kunt u voor elk daarvan aangeven wie ze deed toen uw
eerste kind 1 jaar was? ANTWOORDKAART  13  "TAAKVERDELING"

uitsluitend
u zelf

echt
evenveel

uitsluitend
uw partner
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a eten koken ............................................................................ 1 2 3 4 5 6 7

b opruimen .............................................................................. 1 2 3 4 5 6 7

c de was doen.......................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

d schoonmaken........................................................................ 1 2 3 4 5 6 7

e boodschappen doen .............................................................. 1 2 3 4 5 6 7

N28 Heeft u de uitzet voor uw  eerste kind geheel nieuw gekocht, of heeft u gebruikte spullen gekregen of geleend van
uw familie of vrienden?   ANTWOORDKAART  15   "GEKOCHT OF GEKREGEN.."

bijna niets gekocht............................................. . 1

enige spullen gekocht......................................... 2

het meeste gekocht ............................................ . 3

alles gekocht...................................................... . 4

N29 Kocht u altijd nieuwe kleren voor uw kinderen, of gebruikte u ook wel eens kleren van oudere kinderen, familie
of vrienden? ANTWOORDKAART  15   "GEKOCHT OF GEKREGEN.."

bijna niets gekocht............................................. . 1

enige spullen gekcoht 2

het meeste gekocht ............................................. 3

alles gekocht...................................................... . 4

N30 Hoeveel spelletjes en puzzels had u in huis toen uw eerste kind klein was, voordat het naar de
kleuterschool ging?   CATEGORIEËN VOORLEZEN

minder dan 20 ................................................... 1

ongeveer 20-50................................................... 2

meer dan 50....................................................... . 3

N31 Als uw kinderen een cadeautje kregen, wie zocht dat dan uit? 
ANTWOORDKAART  13   "TAAKVERDELING"

uitsluitend u zelf ................................................ 1

vooral u zelf ...................................................... . 2

u iets meer dan uw partner 3

beiden echt evenveel........................................... 4

uw partner iets meer dan u................................ . 5

vooral uw partner ............................................... 6

uitsluitend uw partner ........................................ 7

ALS HET EERSTE KIND NOG NIET OP DE LAGERE SCHOOL:    ®   N50.

De lagere school periode van het eerste kind

N32 Naar wat voor een soort lagere school gaat/ging uw eerste kind? ANTWOORDKAART 

Openbaar ............................................................ 1

Rooms-Katholiek ............................................... 2

Nederlands hervormd......................................... 3

Gereformeerd .................................................... . 4

Bijzondere school (Montessori, Vrije          
School, Frenet, Dalton, etc................................. 5

N33 Ik lees u een aantal uitspraken voor over uw keuze van deze lagere school. Kunt u aangeven of u het met deze
uitspraken eens of oneens bent? ANTWOORDKAART 16 "SCHOOLKEUZE"

helemaal
mee oneens

helemaal
mee eens

a De school was het dichtst bij ........................................................ 1 2 3 4

b We zochten een school van deze richting/type .............................. 1 2 3 4
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c We hadden een goede indruk van de school/onderwijzers 1 2 3 4

d De school had een goede naam...................................................... 1 2 3 4

e De kind kon er tussen de middag overblijven. ............................... 1 2 3 4

N34 Heeft u over andere lagere scholen geïnformeerd, of andere scholen op een open dag bezocht?

nee...................................................................... . 1

ja ......................................................................... 2

N35 Gaan of gingen u en/of uw partner doorgaans naar ouderavonden van school? 
CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit ................................................................... 1

regelmatig........................................................... 2

meestal............................................................... . 3

altijd.................................................................... 4

N36 Wie van u heeft/had het vaakst contact met school?  ANTWOORDKAART  13  "TAAKVERDELING"
uitsluitend u zelf ................................................ 1

vooral u zelf ...................................................... . 2

u iets meer dan uw partner 3

beiden echt evenveel........................................... 4

uw partner iets meer dan u ................................ . 5

vooral uw partner ............................................... 6

uitsluitend uw partner......................................... 7

N37 Helpen/hielpen u en uw partner mee aan activiteiten op school (bijv., oudercommissie, leesmoeder, enzovoort)?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit ................................................................... 1

regelmatig.......................................................... . 2

vaak .................................................................... 3

N38 Wie van u beiden doet/deed dat het meest? ANTWOORDKAART  13  "TAAKVERDELING"
uitsluitend u zelf ................................................ 1

vooral u zelf ...................................................... . 2

u iets meer dan uw partner 3

beiden echt evenveel........................................... 4

uw partner iets meer dan u ................................ . 5

vooral uw partner ............................................... 6

uitsluitend uw partner......................................... 7

N39 Kan/kon uw eerste kind op de lagere school gemakkelijk of moeilijk meekomen?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

heel gemakkelijk ............................................... 1

gemakkelijk....................................................... . 2

moeilijk 3

zeer moeilijk ....................................................... 4

N40 Heeft/had uw eerste kind wel eens gedragsmoeilijkheden op school? 
CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit ................................................................... 1

een enkele keer ................................................... 2

regelmatig........................................................... 3

vaak .................................................................... 4

N41 We noemen u een aantal vrijetijds-activiteiten die men met een kind kan doen. Wilt u weer aangeven hoe vaak u
en/of uw partner dat met uw eerste kind deed toen hij/zij op de lagere school zat?
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ANTWOORDKAART  17   "HOE VAAK..."

nooit minder dan
maandelijks

maande
lijks

vaker

a naar dierentuin/pretpark................................................................ 1 2 3 4

b naar het zwembad, speeltuin......................................................... 1 2 3 4

c naar bioscoop ............................................................................... 1 2 3 4

d naar het strand, het bos................................................................. 1 2 3 4

N42 Wie van u beiden deed dit soort dingen met uw kinderen?
ANTWOORDKAART 13 "TAAKVERDELING"

uitsluitend u zelf ................................................ 1

vooral u zelf ...................................................... . 2

u iets meer dan uw partner................................. 3

beiden echt evenveel........................................... 4

uw partner iets meer dan u................................ . 5

vooral uw partner ............................................... 6

uitsluitend uw partner ........................................ 7

N43 Hoe vaak ging u in deze lagere school periode gemiddeld per jaar op vakantie met z'n allen?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit ................................................................... 1

niet alle jaren ..................................................... 2

1 keer per jaar 3

meerdere keren per jaar..................................... . 4

N44 Toen uw oudste kind op de lagere school zat, van hoeveel sport-, hobby- en anderen verenigingen was het toen
gemiddeld tegelijkertijd lid?

minder dan 1 vereniging ................................... 1

ongeveer 1 vereniging ....................................... . 2

meer dan 1 vereniging........................................ 3

N45 Hoeveel kinderboeken had u in huis toen uw eerste kind op de lagere school zat?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

minder dan 20 ................................................... 1

ongeveer 20-50.................................................. . 2

meer dan 50....................................................... . 3

N46 Mensen praten over verschillende onderwerpen met hun kinderen.   Kunt u voor elk van de volgende
onderwerpen aangeven wie van u met uw kinderen sprak in de periode dat uw oudste kind op de lagere school
zat.

ANTWOORDKAART  13  "TAAKVERDELING"

uitsluitend
u zelf

echt
evenveel

uitsluitend
uw partner

a kamer opruimen......................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

b beleefdheidsregels...................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

c naar bed brengen/sturen............................................................. 1 2 3 4 5 6 7

d problemen over school............................................................... 1 2 3 4 5 6 7

e problemen met vriendjes/broers/zussen...................................... 1 2 3 4 5 6 7
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N47 Als u de lagere school periode van uw kind overziet, was hij/zij dan een gemakkelijk kind of juist een moeilijk
kind?

heel gemakkelijk ............................................... 1

gemakkelijk....................................................... . 2

moeilijk 3

zeer moeilijk ....................................................... 4

ALS HET EERSTE KIND NOG NIET IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS:    ®   N51

Het voortgezet onderwijs van uw eerste kind

N48 Wat is de hoogst behaalde van uw oudste kind, of de huidige opleiding als uw kind nu nog een opleiding in
het volledig dagonderwijs volgt?

ANTWOORDKAART   18  OPLEIDINGSNIVO OUDSTE KIND

lagere school........................................................ 1

lbo, huishoudschool ............................................ 2

mavo, ulo, mulo .................................................. 3

havo, mms ........................................................... 4

vwo, hbs, atheneum, gymnasium........................ 5

middelbaar beroepsonderwijs ............................. 6

hoger beroepsonderwijs....................................... 7

universiteit........................................................... 8

postacademisch ................................................... 9

N49 Zit uw oudste kind nog op school/in opleiding?

nee...................................................................... . 1

ja ......................................................................... 2

N50 Als N48 = MBO (6), HBO (7) of WO (8):
In hoeverre heeft u mee betaald aan de voortgezette opleiding van uw kind?

niet ...................................................................... 1

tot 25 % .............................................................. 2

van 25% - 75 %.................................................. 3

meer dan 75%.................................................... . 4

N51 Welk van de dingen heeft u ooit speciaal voor uw
kinderen gekocht? ANTWOORDKAART  19  "SPECIAAL VOOR UW KINDEREN...".  

MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

 een atlas................................................................ 1

 tijdschriften zoals de "Donald Duck" 2

 een spoorbaan/racebaan ....................................... 3

 een spelletjescomputer ......................................... 4

 merksportkleding ................................................. 5

 ski's ....................................................................... 6

 stereo installatie.................................................... 7

 televisie of video................................................... 8

 een nieuwe fiets .................................................... 9

 een racefiets of mountainbike .............................. 10
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 een brommer ........................................................ 11

 een muziekinstrument---geen blokfluit 12

 buitenlandse vakantiereisjes ................................ 13

De taakverdeling nu

O1 ALLEEN ALS RESPONDENTEN MINSTENS 3 JAAR SAMENWONEN:
 Tenslotte vragen we u hoe de taken bij u thuis tegenwoordig verdeeld zijn.

ANTWOORDKAART: 13 "TAAKVERDELING"

uitsluitend
u zelf

echt
evenveel

uitsluitend
uw partner

a eten koken ................................................................................. 1 2 3 4 5 6 7

b opruimen ................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

c de was doen............................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

d schoonmaken............................................................................. 1 2 3 4 5 6 7

e boodschappen doen ................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

O2 Heeft u nu huishoudelijke hulp? Zo ja, voor hoeveel dagdelen per week? 
0 ALS GEEN HULP

_________ dagdelen per week

Afsluiting mondeling interview met mevrouw

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het mondeling gedeelte.

Ik zou u nu willen vragen dit boekje in te vullen. Ik zal nu een mondeling interview houden met uw partner.

INTERVIEWER: OVERHANDIG SCHRIFTELIJK GEDEELTE AAN VROUW

Mocht u vragen hebben bij het beantwoorden van de vragen, dan kan ik proberen u daarbij te helpen.
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Individueel mondeling interview met meneer

Meneer, ik zou dit gedeelte van het interview willen beginnen met enkele vragen over uw opleiding en uw
werkervaring. Daarna heb ik nog enkele vragen over uw situatie thuis.

Onderwijs

P1 We willen u vragen naar alle opleidingen in het volledig dagonderwijs en deeltijdopleidingen die u heeft gevolgd.
Deeltijdopleidingen hoeft u alleen te vermelden als u er totaal meer dan een half jaar aan besteed heeft. Als dat
op u van toepassing is, wilt u ook noemen
- opleidingen die u niet heeft afgemaakt, maar waar u meer dan 1/2 jaar tijd aan heeft besteed; 
- opleidingen die u gevolgd hebt na een onderbreking waarin u andere dingen heeft gedaan;
- uw huidige opleiding.

ANTWOORDKAARTEN  5 "OPLEIDINGSNIVO"  EN  6   "OPLEIDINGSRICHTING"

Laten we beginnen met de lagere school.

 Nivo van opleiding
 1   lagere school
 2   lbo, huishoudschool
 3   mavo, ulo, mulo
 4   havo, mms
 5   vwo,hbs,atheneum,  
        gymnasium
 6   mbo             
 7   hbo
 8   universiteit
 9   postacademisch

 Richting van opleiding
 A    algemeen
 B    onderwijskundig
 C    talen/geschiedenis
 D   agrarisch
 E    technisch/exact
 F    transport, communicatie,  
           en verkeer
 G   (para)-medisch
 H   conomisch,administratie   
           commercieel
 I     juridisch, bestuurlijk
 J     sociaal-cultureel
 K    persoonlijke of sociale     
          verzorging
 L    kunst-onderwijs
 M   openbare orde/veiligheid

Voltijd of
 deeltijd ?

 In welk   
    jaar      
     
begonnen?

 Hoeveel    
    jaar       
     
geduurd ?

 afronden    
  op hele     
   jaren

Met diploma
afgesloten ?

nivo = 1..9 richting = A..M

niet afgemaakt 2

____ 1_____ ______ A _____  19_____   _____ jaar wel afgemaakt 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet af gemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

____________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3
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nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

Aanvullende opleidingen en cursussen

P2 Volgt u of heeft u ooit aanvullende opleidingen of cursussen gevolgd, die van belang waren of kunnen zijn voor
het uitoefenen van een beroep? We zijn hierbij ook geïnteresseerd in cursussen en opleidingen vanuit het bedrijf
of in militaire dienst. Wilt u bij de vorige vraag genoemde opleidingen die u geheel of gedeeltelijk op kosten van
een werkgever of in werktijd volgt of gevolgd heeft, ook meetellen. 

nee .......................® "WERKERVARING" PAG 49 1

ja ........................................................................ 2

P3 Hoeveel van deze aanvullende opleidingen of cursussen heeft u gevolgd, inclusief evt cursussen die u nu volgt?   

_________  cursussen

P4 Kunt u aangeven aan welke van de deeltijdopleidingen of cursussen u de meeste tijd besteed hebt? Indien dit er
meerdere zijn kies dan de laatste.   NOTEER UITGEBREID WAT DEZE OPLEIDING OF CURSUS WAS/IS. BIJV.
SECRETARESSEOPLEIDING, MIDDENSTANDSDIPLOMA, CURSUS SYSTEEMONTWERP. GEEN RIJBEWIJS!

P5 Bij welk instituut volgt u / heeft u deze deeltijdopleiding of cursus  gevolgd? 
DE NAAM VAN HET INSTITUUT

   
P6 Welk niveau van vooropleiding werd bij deze deeltijdopleiding/cursus verondersteld?

ANTWOORDKAART 5 "ONDERWIJSNIVO"
lager onderwijs................................................ 1
lbo/huishoudschool ......................................... 2
mavo, ulo, mulo .............................................. 3
havo, mms....................................................... 4
vwo, hbs, atheneum, gymnasium.................... 5
middelbaar beroepsonderwijs ......................... 6
hoger beroepsonderwijs .................................. 7
universiteit....................................................... 8
postacademisch ............................................... 9
geen vergelijkbaar nivo................................... 10

P7 Heeft u deze opleiding met een formeel diploma of certificaat afgesloten?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

met diploma/certificaat ..................................... 1

wel afgemaakt, geen diploma ........................... 2

voortijdig gestopt................................................ 3

nog bezig ........................................................... . 4

P8 In welk jaar bent u met deze deeltijdopleiding/cursus begonnen?
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19 _________ 

P9 ALS REEDS AFGEMAAKT/GESTOPT: Hoelang heeft deze deeltijdopleiding of cursus geduurd?

ALS NOG MEE BEZIG: Hoelang zal deze deeltijdopleiding/cursus duren?

_______ jaar en ______  maanden

P10 Hoeveel uur per week besteedt/ besteedde u gemiddeld aan deze deeltijdopleiding of cursus?

______  uur per week

P11 In hoeverre is/ was hetgeen u op deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft direct bruikbaar in uw
huidige/toenmalige werk?

CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer goed bruikbaar ............................................. 1

goed bruikbaar...................................................... 2

enigszins bruikbaar............................................... 3

niet bruikbaar ....................................................... 4

nvt, werkte toen niet ............................................ 5

P12 ALS RESPONDENT WERKTE: In hoeverre zou hetgeen u in deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft ook
bruikbaar zijn als u bij een andere werkgever zou gaan werken ?

ALS RESPONDENT NIET WERKTE: In hoeverre zou hetgeen u in deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft
bruikbaar bij mogelijke werkgevers als u na deze cursus weer zou werken ?

CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer goed bruikbaar ........................................... 1

goed bruikbaar.................................................... 2

enigszins bruikbaar............................................. 3

niet bruikbaar ..................................................... 4

      
P13 Heeft u deze opleiding/cursus geheel in uw eigen vrije tijd gevolgd, of kon u die geheel of gedeeltelijk in werktijd

volgen?

geheel in eigen tijd ............................................. 1

gedeeltelijk in werktijd....................................... 2

geheel in werktijd .............................................. . 3

P14 Wie betaalt/heeft betaald uw deelname aan deze opleiding?  CATEGORIEËN VOORLEZEN,
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

uzelf/uw partner  1

de werkgever 2

ouders.......... 3

arbeidsbureau/sociale dienst 4

anders, nl 5

P15 ALS -  DE WERKGEVER ALLES OF EEN GEDEELTE BETAALT/BETAALDE:
 OF DE CURSUS/DEELTIJDOPLEIDING WORDT/WERD GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN WERKTIJD GEVOLGD:

Verbindt/verbond de werkgever daaraan de voorwaarde dat u het cursusgeld zal/zou moeten terugbetalen als u
binnen een bepaalde termijn zal/zou vertrekken?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ 2
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Werkervaring

Dan willen we u nu graag enkele vragen stellen over uw werkervaring. We willen graag weten bij welke
bedrijven of instellingen u heeft gewerkt, en wat voor werk u daar gedaan heeft. Als u gedurende perioden van
langer dan drie maanden niet gewerkt heeft of in het volledig dagonderwijs was, willen we graag weten wat in die
perioden uw belangrijkste bezigheden waren. We gebruiken daarbij de ANTWOORDKAARTEN 7 "BELANGRIJKSTE

BEZIGHEDEN" EN 8  "BEDRIJFSKENMERKEN".

We zijn alleen geïnteresseerd in banen van minstens drie maanden. Vakantie- of bijbaantjes terwijl u nog school
zat hoeft u niet te noemen.

Mensen met een eigen zaak (winkel, boerderij etc) of in een vrij beroep (huisartsen, etc) werken in hun eigen
bedrijf; ze zijn hun eigen werkgever. Als u werkzaamheden verricht of verrichtte in het bedrijf van uw partner,
met of zonder een arbeidscontract, telt dit natuurlijk als een betaalde baan.

Interviewer instructie bij het invullen van de werkervaring (steeds 2 pagina's per werkgever):

A. Wat telt als een betaalde baan?
1. Moet minstens drie maanden geduurd hebben.
2. Werk bij een uitzendbureau telt niet als een baan. Uitzendwerk wordt opgegeven als 'activiteit in

tussenliggende periode' in vraag Q1.2, Q2.2, etc
3. Oproepcontracten tellen gewoon als een betaalde baan.
4 freelance werk telt als "werk voor eigen rekening", net zoals een eigen bedrijf.
5. Als mensen tegelijkertijd meerdere banen hebben: Laat de Respondent de belangrijkste kiezen.

B. We willen weten in welke periode de respondent bij iedere werkgever heeft gewerkt. Noteer de begindatum
en einddatum in het uitklapvel. Normaal is het zo dat iemand bij een werkgever vertrekt voordat hij/zij bij
de volgende begint begint. Het is voor ons van groot belang dat u dit goed controleert.

Als de respondent na een onderbreking, anders dan ziekte of zwangerschap terugkeert bij een eerdere 
werkgever dan invullen als een nieuwe werkgever.

C. In vraag Q1.10-Q1.13 wordt gevraagd naar de functies die de respondent bij zijn/haar eerste
bedrijf/werkgever had. (En net zo: Q2.10-Q2.13 voor de tweede werkgever etc). We willen steeds weten
wat iemand deed toen hij/zij bij het bedrijf begon te werken (Q1.10). We vragen naar werkzaamheden en
aantal ondergeschikten. Evenzo willen we weten wat iemand op het laatst deed, dus toen hij/zij bij het
bedrijf vertrok (Q1.13).  Schrijf "idem" als werkzaamheden dezelfde waren als in het begin. Echter, ook
als de werkzaamheden hetzelfde gebleven zijn moet de vraag naar het aantal ondergeschikten
gesteld worden.

Leiding geeft men aan (andere) werknemers, niet aan kinderen/scholieren, pupillen, bewoners.

D. Gewerkt aantal uren en veranderingen daarin (Q1.14, Q2.14, ...)
(1) Als in loondienst: het gaat ons om de omvang van de formele aanstelling, niet om het feitelijk aantal

gewerkte uren.
(2) Als voor eigen rekening: feitelijk aantal gewerkte uren, incl werkzaamheden thuis. Als men voor het

werk onderweg is, anders dan als woon-werk verkeer, tel dit ook mee.
(3) Geen tijdelijke veranderingen ivm ouderschapsverlof of tijdelijke arbeidstijdverkorting

Werkervaring 1.
Q1.1 Heeft u ooit een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden. Zo ja, begon
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te te werken binnen drie maanden nadat u voor het eerst uit het volledig dagonderwijs kwam ?

nooit gewerkt ..........................................................® Q1.2 1

1e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q1.3 2

1e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q1.2 3

Q1.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u voor het eerst uit het volledig dagonderwijs kwam?
ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang duurde dit? Als de situatie in de tussentijd
nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1      1         2         3          4          5          6          7         
     8 nl ___________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

  periode 2      1         2         3          4          5          6          7   
     8 nl ___________________________________________________

 
____ jaar en _____  maanden

  periode 3      1         2         3          4          5          6          7   
     8 nl ___________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT GEWERKT HEEFT:   ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q1.3 Wanneer bent u bij uw eerste bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M1

Q1.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M1

Q1.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q1.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .............. 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ................. 2 2

van 10 t/m 24 werknemers .................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers .................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers........... 5 5

500 of meer werknemers ................ 6 6

Q1.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8 "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen .................. 1

meer dan de helft mannen........................ 2

evenveel mannen en vrouwen.................. 3

meer dan de helft vrouwen ...................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen.................. 5

Q1.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
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gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"
loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening. 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

Q1.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

Q1.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en
werkzaamheden

Leidinggevend,
direct of via
anderen

Hoe lang duurde het
tot u was ingewerkt?

Stel dat u uw eerste baan voor 5 jaar
had onderbroken, bv vanwege
opvoeding kinderen, hoe lang zou
het dan duren voor opnieuw
ingewerkt zou zijn?

niemand 1 minder dan 1 week 1 minder dan 1 week 1

1-2 personen 2 1 week ....... 2 1 week ................................... 2

3-10 personen 3 1 maand..... 3 1 maand................................. 3

11-24 personen 4 half jaar ..... 4 half jaar ................................. 4

> 24 personen 5 meer dan half jaar 5 meer dan half jaar .................. 5

Q1.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q1.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? ________ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? ________ jaar en ________ maanden

Q1.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q1.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Werkervaring 2.
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Q2.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.
Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt .................................................® Q2.2 1

2e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q2.3 2

2e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q2.2 3

Q2.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 1e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ........____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________

 
 ____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl___________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q2.3 Wanneer bent u bij uw 2e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M2

Q2.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M2

Q2.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q2.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

Q2.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

Q2.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1
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loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

Q2.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

Q2.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q2.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q2.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

Q2.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q2.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Werkervaring 3.
Q3.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever



Mondeling meneer 53

vertrokken was?

nooit meer gewerkt .................................................® Q3.2 1

3e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q3.3 2

3e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q3.2 3

Q3.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 2e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________

 
 ____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ___  maanden

Als respondent nooit meer gewerkt heeft:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q3.3 Wanneer bent u bij uw 3e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M3

Q3.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M3

Q3.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q3.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

Q3.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

Q3.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3
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meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

Q3.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

Q3.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q3.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q3.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

Q3.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q3.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Werkervaring 4.
Q4.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................® Q4.2 1
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4e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q4.3 2

4e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q4.2 3

Q4.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 3e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ 

 
 ____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q4.3 Wanneer bent u bij uw 4e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M4

Q4.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M4

Q4.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q4.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

Q4.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

Q4.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5
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Q4.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

Q4.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q4.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q4.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

Q4.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q4.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Werkervaring 5.
Q5.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................® Q5.2 1

5e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q5.3 2

5e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q5.2 3
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Q5.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 4e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________

 
 ____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl___________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q5.3 Wanneer bent u bij uw 5e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M5

Q5.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M5

Q5.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q5.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

Q5.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8   "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

Q5.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

Q5.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN
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via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

Q5.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q5.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q5.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

Q5.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q5.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:   ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Werkervaring 6.
Q6.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................® Q6.2 1

6e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q6.3 2

6e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q6.2 3

Q6.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 5e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
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duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:  ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q6.3 Wanneer bent u bij uw 6e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M6

Q6.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M6

Q6.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q6.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

Q6.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

Q6.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

Q6.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3
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Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

Q6.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q6.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q6.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

Q6.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q6.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:   ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Werkervaring 7.
Q7.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................® Q7.2 1

7e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q7.3 2

7e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q7.2 3

Q7.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 6e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode   hoe lang duurde dit?
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   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________  

 
 ____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl___________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:   ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q7.3 Wanneer bent u bij uw 7e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M7

Q7.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M7

Q7.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q7.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

Q7.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

Q7.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

Q7.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

Q7.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
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ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q7.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q7.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

Q7.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q7.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:  ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Werkervaring 8.
Q8.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................® Q8.2 1

8e werkgever binnen 3 maanden ...........................® Q8.3 2

8e werkgever pas na 3 maanden ...........................® Q8.2 3

Q8.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 7e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?      ANTWOORDKAART 7  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?
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  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ 

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:   ®    Q10.1 OP PAGINA 66

Q8.3 Wanneer bent u bij uw 8e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA M8

Q8.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTEVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA M8

Q8.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

Q8.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 8 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

Q8.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 8  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

Q8.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 8 "REKENINGVORM"

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

Q8.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

Q8.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
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direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q8.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

Q8.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

Q8.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 8 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

Q8.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Door met de volgende pagina

Als de respondent meer dan 8 werkgevers heeft gehad kunt u hier
 de gegevens van de  laatste/huidige  baan noteert.

Q9.3 Wanneer bij het bedrijf begonnen:

Q9.4 Wanneer vertrokken: (99-99) is nooit

Q9.5 Produkt/dienst van het  bedrijf:

     _______ maand   19___ jaar
  
     _______ maand   19___ jaar

__________________________________________

Q9.6 Aantal werknemers van het bedrijf    Kaart 8 "Bedrijfsomvang"

begin :   _______      op het eind/nu:      ______

Q9.7 Mannelijke of vrouwelijke collega's? Kaart 8 "Uw Collega's"              _____________

Q9.8 Loondienst of eigen rekening? Kaart 8 "Rekeningsvorm"            _____________

Q9.9 Hoe was uw aanstelling geregeld? __________________________________________

Q9.10 Eerste functie bij het bedrijf
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    naam van de functie

    aantal ondergeschikten :

naam _____________________________________

Kaart 8 "Ondergeschikten"        ______________

Q9.13 Laatste/huidige functie bij het bedrijf
    naam van de functie

    aantal ondergeschikten

naam _____________________________________

Kaart 8 "Ondergeschikten"        ______________

Q9.14 Omvang van de aanstelling
___________ uur per week

 Afsluiting werkervaring

Q10.1 INT: OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN, WERKT MENEER OP DIT MOMENT?
nee.......................................................................... 1

ja ............................................................................ 2

Q10.2 INT: BIJ HOEVEEL WERKGEVERS HEEFT MENEER IN TOTAAL GEWERKT? TEL DAARBIJ DE EVENTUELE HUIDIGE

WERKGEVER MEE.

______ werkgevers

CONTROLEER DAT DE EVENTUELE HUIDIGE WERKGEVER DOOR MENEER IS GENOEMD.

CONTROLEER HET TIJDSCHEMA OP HET UITKLAPVEL:
  (1) MENEER BEGINT BIJ EEN WERKGEVER NADAT HIJ BIJ DE VORIGE WERKGEVER IS VERTROKKEN

  (2) ALS MENEER NU WEL WERKT:  BIJ DE LAATSTE  WERKGEVER IS  99-99 ALS EINDDATUM INGEVULD

  (3) ALS MENEER NU NIET WERKT:  BIJ DE LAATSTE WERKGEVER IS DE EINDDATUM INGEVULD.

Q10.3  Heeft u ooit serieuze plannen gehad om een eigen zaak te beginnen of over te nemen? 
nee.......................................................................... 1

ja, maar nog nooit gebeurd.................................... 2

ja, en is ook echt gebeurd ...................................... 3

Q10.4 Zo ja, toen u die plannen maakte, wie zou in zo'n eigen zaak gaan werken, u, uw
partner of beiden?

alleen uzelf............................................................. 1

beiden..................................................................... 2

alleen uw partner ................................................... 3

respondent kende partner nog niet......................... 4

Het familiebedrijf

R1a Werkt u momenteel voor eigen risico in een eigen bedrijf of in een vrij beroep ("voor eigen rekening"), of bent u
werkzaam in het bedrijf van uw ouders/schoonouders.

nee................................................® S1 op pag 72 1

ja, in eigen bedrijf/vrij beroep ....................® R1b 2

ja, in bedrijf (schoon)ouders.......................® R1b 3

R1b Zo ja, werkt uw partner ook in dit bedrijf? En zo ja, wie werkt er dan meer uren in
het bedrijf, u of uw partner?

partner werkt meer................................................. 1

beiden evenveel.............................................® R2 2

partner werkt minder ....................................® R2 3

nvt, partner werkt niet mee...........................® R2 4
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Als meneer zegt dat partner meer uren in de zaak werkt, controleer dan dat vragen K2-K21
inderdaad zijn ingevuld. Als dat klopt: ga door met S1

Zo niet vraag dan toch R2-R21.

De volgende vragen hebben betrekking op dit bedrijf. Als u in meerdere eigen zaken werkzaam bent, verzoeken
we u de vragen te beantwoorden voor de belangrijkste daarvan.

R2 Wat is de afstand tussen (de belangrijkste vestiging van) de zaak en uw eigen woning?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

bedrijf aan huis/loopafstand ................................. 1

1-10 kilometer. ...................................................... 2

meer dan 10 kilometer ......................................... . 3

R3 Hoeveel vestigingen heeft de zaak?   CATEGORIEËN VOORLEZEN

1 vestiging ............................................................ 1

2 vestigingen.......................................................... 2

meer dan 2 vestigingen.......................................... 3

R4 Hoeveel uur werken u en uw partner gemiddeld per week voor de zaak? Het gaat ons om alle uren, inclusief
reistijd, die u en uw partner in de zaak of thuis maken. 0 ALS DE PARTNER NIET MEEWERKT.

uzelf _____ uur per week

uw partner _____ uur per week

R5 Hoe zou u de werkzaamheden van uw partner omschrijven:  CATEGORIEËN VOORLEZEN

inspringen in geval van nood (ziekte, drukke
periode)................................................................. . 1

min of meer geregelde werkzaamheden............... . 2

geregelde werkzaamheden ................................... . 3

partner verricht geen werkzaamheden .................. 4

R6 Hebben u of uw partner de volgende diploma's die nodig zijn voor het uitoefenen van de zaak?
u zelf uw partner

nee ja nee ja

a  middenstandsdiploma.......................................................................................................... 1 2 1 2

b  vakdiploma's etc.................................................................................................................. 1 2 1 2

c andere diploma's die nodig zijn voor het uitoefenen van de zaak ....................................... 1 2 1 2

R7 Hebben of hadden uw ouders en schoonouders een eigen zaak? Zo ja, is/was dat in dezelfde branche, in een
branche die verwant is aan de branche van uw bedrijf, of was dit in een geheel andere branche?

ouders schoonouders

nee, geen eigen zaak............................................................................................................ 1 1

ja, in dezelfde branche ........................................................................................................ 2 2

ja, in een verwante branche................................................................................................. 3 3

ja, in een andere branche.................................................................................................... . 4 4

het bedrijf waar u werkt is eigendom van ouders/schoonouders........................................ 5 5

De medewerkers van het bedrijf

R8 Afgezien van uzelf en eventueel uw partner, hoeveel kinderen, leden van uw familie en schoonfamilie, en
andere medewerkers heeft het bedrijf die 20 uur of meer per week werken
en die minder dan 20 uur per week werken.  CATEGORIEËN VOORLEZEN

aantal: 20 uur of meer per
week

aantal: minder dan 20
uur/week

a eigen kinderen .......................................................................................................................
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b leden van eigen familie..........................................................................................................

c leden van de schoonfamilie ..................................................................................................

d andere medewerkers (geen  familie) .....................................................................................

R9 Hoeveel medewerkers had het bedrijf 5 jaar geleden?  ALS HET BEDRIJF KORTER BESTAAT: IN HET 1E JAAR

_________

 
R10 Hoeveel mensen heeft het bedrijf de afgelopen 5 jaar in dienst genomen?                   

_________

R11 Van hoeveel medewerkers is de afgelopen 5 jaar het dienstverband beëindigd? 
ZOWEL VRIJWILLIG ALS ONTSLAGEN.

 __________

R12 We noemen u nu een aantal werkzaamheden die in het bedrijf mogelijk uitgevoerd moeten worden. Kunt u
voor ieder van deze werkzaamheden een schatting maken van de omvang van de werkzaamheden in het bedrijf,
uitgedrukt in uren per week.

Als werkzaamheden worden uitbesteed, bv boekhouder of schoonmaakbedrijf, vul 9999 in.

Kunt u ook aangeven welk percentage van deze werkzaamheden verricht wordt door uzelf, uw partner, en door
uw medewerkers.

aantal uren
 per week

door
u zelf

door
uw partner

door
medewerkers

a administratie/boekhouding ________ _______ % _______ % _______%

b inkoop/contact met leveranciers ________ _______ % _______ % _______ %

c verkoop/contact met klanten/cliënten ________ _______ % _______ % _______ %

d leidinggeven aan personeel ________ _______ % _______ % _______ %

e schoonmaken van de zaak ________ _______ % _______ % _______ %

f uitvoerend of produktie-werk ________ _______ % _______ % _______ %

g anders, nl _______ _______ % _______ % _______ %

R13 We leggen u een aantal uitspraken voor die een omschrijving geven van het bedrijf en de verrichte
werkzaamheden. Wilt u aangeven of deze uitspraken voor het bedrijf kloppen.

ANTWOORDKAART  9  "UITSPRAKEN OVER HET BEDRIJF" helemaal
mee oneens

helemaal
mee eens

nvt

a Er is vaak sprake van onregelmatige werktijden............................. 1 2 3 4 5

b Er wordt veel in het weekend en in de avonduren gewerkt.............. 1 2 3 4 5

c Het is moeilijk om geschikte medewerkers te vinden...................... 1 2 3 4 5

d Het duurt erg lang om mensen in te werken.................................... 1 2 3 4 5

e Personeelsverloop is buitengewoon schadelijk
voor de zaak. ................................................................................ 1 2 3 4 5

f De zaak brengt voldoende geld op voor een volwaardige vervanging van
mijn partner als dat nodig mocht zijn............................................. 1 2 3 4 5

g De ervaring van mijn partner is voor de zaak onmisbaar................ 1 2 3 4 5

h Voortdurend toezicht houden op de medewerkers is noodzakelijk. . 1 2 3 4 5
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i Ik ben een groot deel van de tijd onderweg. .................................... 1 2 3 4 5

j Het toezicht houden op en leiding geven aan mijn medewerkers kan ik
zonder mijn partner nauwelijks aan. ............................................... 1 2 3 4 5

k Het zorgvuldig onderhouden van de zakelijke contacten is voor ons
bedrijf zeer belangrijk. ................................................................... 1 2 3 4 5

l Het is voor de zaak van groot belang om bij te houden welke prijs de
concurrentie rekent. ........................................................................ 1 2 3 4 5

m Het is vooral zaak om een persoonlijke relatie met klanten op te bouwen. 1 2 3 4 5

n Het werk in de zaak vraagt een grote mate van eigen initiatief. ....... 1 2 3 4 5

o In de zaak gaat veel contant geld om. ............................................. 1 2 3 4 5

p Het grootste deel van de werkzaamheden is routine-werk. .............. 1 2 3 4 5

q Het is moeilijk te beoordelen of werkzaamheden zorgvuldig verricht zijn. 1 2 3 4 5

R14 Wie neemt de belangrijke beslissingen over het beleid en aangelegenheden die de toekomst van de zaak
betreffen:

ANTWOORDKAART 10  "BESLISSINGEN"

uitsluitend u zelf 1

overwegend u zelf 2

doorgaans samen met partner 3

overwegend uw partner 4

uitsluitend uw partner 5

anders, nl 6

De juridische vorm van uw zaak 

R15 Welke ondernemingsvorm heeft de zaak? ANTWOORDKAART  11  "ONDERNEMINGSVORM"
eenmanszaak ........................................................ . 1

maatschap............................................................. . 2

vennootschap onder firma
    = Man/Vrouw Firma ........................................ 3

commanditaire vennootschap............................... . 4

besloten vennootschap (BV) ................................. 5

naamloze vennootschap (NV).............................. . 6

coöperatie .............................................................. 7

R16 ALS DE ONDERNEMINGSVORM VAN DE ZAAK EEN NV OF BV IS: Hebben u en uw partner een werknemerstatus in
de zaak?

nee ja

uzelf 1 2

uw partner 1 2

R17 Wie is of zijn de eigenaar van het bedrijf? Bent u dat zelf, is dat uw partner, of zijn er andere (mede)-eigenaren?
Wilt u een indicatie geven hoe groot het aandeel van de verschillende eigenaren in de zaak is?

aandeel sinds wanneer (mede)-eigenaar

a uzelf...............................................................................................................  _______ %  sinds 19 ______

b uw partner .....................................................................................................  _______ %  sinds 19 ______

c uw kinderen...................................................................................................  _______ %
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d uw vader en moeder ......................................................................................  _______ %

e andere familie van uzelf ................................................................................  _______ %

f uw schoonvader en schoonmoeder................................................................  _______ %

g andere schoonfamilie.....................................................................................  _______ %

h anderen ..........................................................................................................  _______ %

R18 Sinds wanneer bestaat het bedrijf?

sinds 19________

R19 Wie heeft het bedrijf opgericht? CATEGORIEËN VOORLEZEN,
MEERDERE ANTWOORDEN TOEGESTAAN

u zelf ...................................................................... 1

uw familie.............................................................. 2

uw partner.............................................................. 3

uw schoonfamilie................................................... 4

anderen................................................................... 5

R20 Van wie was het geld dat u en uw partner in de zaak gestopt hebben, vooral van u of vooral van uw partner?CATEGORIEËN VOORLEZEN

vooral van uzelf / uw familie................................. 1

ongeveer gelijk van u en uw partner ..................... 2

vooral van uw partner/uw schoonfamilie..............
3

bijna geen eigen geld ............................................. 4

nvt, zaak geërfd of geen mede-eigenaar ................ 5

R21 Stel dat u nu het bedrijf of het aandeel en/of dat van uw partner in de zaak verkoopt (d.w.z., alle roerende en
onroerende goederen inclusief de goodwill.) Wat denkt u dat u dan zou overhouden na aftrek van eventuele
betalingsverplichtingen?   ANTWOORDKAART 12  "WAARDE VAN HET BEDRIJF". Noemt u alleen het cijfer voor
uw antwoord.

minder dan f 100.000 .......................................... 1

f 100.000 --  f 250.000 ....................................... 2

f 250.000 --- f 500.000........................................ 3

f 500.000 --- f 1 miljoen...................................... 4

f 1 miljoen ---- f 2,5 miljoen................................ 5

f 2,5 miljoen --- f 10 miljoen ............................... 6

f 10 miljoen of meer ............................................ 7

nvt, geen mede-eigenaar ...................................... 8
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Uw eigen inkomsten

S1 Heeft u op dit moment een eigen inkomen uit loondienst (loon, salaris)?
nee   ..............................................................®  S9 1

ja .................................................................. ®  S2 2

S2 Wat is het bedrag dat u gemiddeld als loon of salaris op uw giro- of bankrekening krijgt?
VUL HET NETTO BEDRAG IN BIJ DE WIJZE (PER WEEK, ETC) WAAROP HET SALARIS ONTVANGEN WORDT.
DOORVRAGEN TOT OP EEN NAUWKEURIGHEID VAN F 100.

F __________________ per week

F __________________ per maand

F __________________ per jaar

We willen graag weten of u bovenop dit bedrag nog andere inkomsten uit arbeid ontvangt.

S3 Krijgt u naast het bedrag dat u maandelijks op giro of de bank krijgt nog vakantie-geld? 
nee .................................................................... . 1

ja....................................................................... . 2

S4 Krijgt u, naast dit bedrag op de bank/giro, nog eventuele toeslagen, overwerk, fooien, etc? Zo ja, hoeveel
bedragen dergelijke toeslagen gemiddeld netto per maand?

 VUL 0 IN ALS GEEN TOESLAGEN.

gemiddeld F __________ netto per maand

S5 Heeft u daarnaast in 1994 een dertiende maand, winstdeling, een tantième of gratificatie gehad? Zo ja, hoeveel
bedroegen deze inkomsten netto in 1994?

VUL 0 IN ALS GEEN DERTIENDE MAAND

totaal netto F ________________ in 1994

S6 Heeft u, naast dit bedrag op bank/giro, in 1994 nog inkomsten ontvangen uit nevenbetrekkingen of 
bijverdiensten?  Zo ja, hoeveel bedroegen deze inkomsten netto in 1994? 

VUL 0 IN ALS GEEN BIJVERDIENSTEN.

netto F ____________________ in 1994

S7 Soms heeft de werkgever op uw loon een aantal  inhoudingen  gepleegd, zoals "spaarloonregeling", contributie
aan de vakbond, PC-privé-projecten, naast de gewone inhoudingen van
loon/inkomsten belasting en van premies voor de sociale verzekeringen. Hoeveel
bedragen dergelijke inhoudingen bij u netto per maand.  VUL 0 IN ALS GEEN INHOUDINGEN

F ______________________   per maand

S8a Heeft u een hypotheek voor een eigen woning?
nee .............................................................®  S9 1

ja..............................................................®  S8b 2

S8b Zo ja: Men kan jaarlijks bij de belasting een loonbeschikking vragen zodat uw
werkgever minder loonbelasting op uw salaris inhoudt. Heeft u zo'n loonbeschikking?

nee ...................................................................... 1

ja......................................................................... 2

S8c Hoeveel betalen u en uw partner aan hypotheekrente per jaar (bruto)?
NIET DE AFLOSSING.

F ____________  hypotheekrente per jaar

S9a Heeft u zelf een inkomen uit eigen onderneming of uit vrij beroep?

nee ...........................................................®  S10 1
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ja ..............................................................®  S9b 2

S9b Zo ja, hoeveel bedroeg in 1994 uw bruto inkomen uit onderneming of uit het vrije
beroep, na aftrek van beroeps- en bedrijfskosten? 

F _________________ bruto in 1994

S9c Kunt u een schatting maken wat dat netto per maand betekent?

F _________________ netto per maand

S9d Als uw partner ook werkzaamheden in dit bedrijf verricht, is het zojuist genoemde bedrag
het  inkomen van u beiden of uw deel daarvan?

alleen inkomsten van respondent ....................... 1

zowel van respondent als partner ....................... 2

partner werkt niet mee........................................ 3

S10 Ik noem u nu een aantal andere mogelijke inkomsten die u wellicht ontvangt. Het gaat hierbij om inkomsten die
op uw eigen naam binnenkomen. Als u dergelijke inkomsten ontvangt wilt u dan het netto-bedrag per maand 
aangeven.

CATEGORIEËN VOORLEZEN. 
NOTEER HET BEDRAG IN DE BETREFFENDE KOLOM.
VUL 0 IN ALS RESPONDENT DERGELIJKE INKOMSTEN NIET ONTVANGT.
KINDERBIJSLAG EN RENTE/DIVIDEND HOEFT NIET INGEVULD TE WORDEN.

a  uitkeringen  (werkloosheid, wachtgeld, WAO, bijstand, ... )  F __________

b  (bedrijfs)pensioen, lijfrente, VUT, AOW  F __________

c  alimentatie...  F __________

d  studietoelage  F __________

e  toelage van ouders/verzorgers  F __________

f  anders, nl  F __________

S11 Ik noem u nu een aantal andere inkomsten die u wellicht samen met uw partner ontvangen heeft.
Als u dergelijke inkomsten ontvangt wilt u dan het netto-bedrag per maand  aangeven.

VUL 0 IN ALS RESPONDENTEN DERGELIJKE INKOMSTEN NIET ONTVANGEN.

a  bijstand .............  F __________

b  huursubsidie ......  F __________

c  kamerverhuur ....  F __________

d  kostgeld inwonende kinderen  F __________

e  kostgeld andere familieleden  F __________

f  anders,   nl  F __________

Beheer van geld
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We willen u nu enkele vragen stellen over hoe u en uw partner de financiën geregeld hebben.

T1a Houden u of uw partner de uitgaven bij in een huishoudboekje of kasboek?

nee ........................................................... ®  T2 1

ja............................................................ .®  T1b 2

T1b Zo ja, doet u dat voor sommige, de meeste of alle uitgaven?

voor sommige uitgaven...................................... 1

voor de meeste uitgaven..................................... 2

voor alle uitgaven.............................................. . 3

T1c En wie doet dat vooral? ANTWOORDKAART  20   "TAAKVERDELING"

uzelf  .................................................................. 1

uw partner .......................................................... 2

u en uw partner afzonderlijk
(ieder heeft eigen administratie)........................ . 3

samen/afwisselend.............................................. 4

T2 Wie doet bij u de financiële administratie, dus de betalingen voor de huur, energie, verzekeringen, abonnementen
en lidmaatschappen, etc.?

ANTWOORDKAART   20   "TAAKVERDELING"

uzelf  .................................................................. 1

uw partner .......................................................... 2

u en uw partner afzonderlijk
(ieder heeft eigen administratie)........................ . 3

samen/afwisselend.............................................. 4

T3 Wie vult de belasting-formulieren in? ANTWOORDKAART  21   "BELASTINGEN"

uzelf .................................................................. . 1

uw partner .......................................................... 2

u en uw partner afzonderlijk
(ieder eigen belastingformulier)......................... 3

samen/afwisselend.............................................. 4

anderen (bv belastingadviseur ...) ...................... 5

nvt, geen belastingformulieren........................... 6

T4 Ik noem u hierna vijf soorten uitgaven. Wilt u bij elk van deze uitgaven aangeven of u ze gewoonlijk via
automatische afschrijving betaalt of dat u de betalingen zelf doet. Met "zelf doen" bedoelen we dat u een
overschrijvingskaart of acceptgirokaart invult, ondertekent, en opstuurt.

automatisch zelf
niet van

toepassing

a verzekeringspremies ................................................................ 1 2 3

b abonnement op dagblad ........................................................... 1 2 3

c telefoonrekening ...................................................................... 1 2 3

d gas, water en energie................................................................ 1 2 3

e huur of hypotheek .................................................................... 1 2 3

T5 Bij onregelmatige grote uitgaven kan men vaak gespreid betalen. Dit wordt ook wel "kopen op afbetaling"
genoemd. Ik noem u nu een aantal dingen die vaak op afbetaling gekocht worden. Wilt u van elk artikel
aangeven of u het op afbetaling gekocht heeft. 

niet op wel op artikel niet
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afbetaling afbetaling  gekocht

a auto................................................................................................ 1 2 3

b tv ................................................................................................... 1 2 3

c stereoinstallatie óf videorecorder óf camera.................................... 1 2 3

d wasmachine.................................................................................... 1 2 3

e meubels.......................................................................................... 1 2 3

T6 Heeft u de afgelopen 5 jaar andere dingen op afbetaling gekocht?
 GEEN HYPOTHEEK OP HUIS

nee ...................................................................... 1

ja ........................................................................ . 2

T7 Hoe vaak komt het voor dat u meer dan F 500,-  rood staat bij uw bank of giro?
ANTWOORDKAART  22  "ROOD OP DE GIRO"

nooit.................................................................... 1

af en toe ............................................................. 2

regelmatig .......................................................... 3

(bijna) voortdurend............................................ . 4

T8 Heeft u een creditcard?

nee ...................................................................... 1

ja ........................................................................ . 2

T9 En heeft uw partner een creditcard?

nee ...................................................................... 1

ja ........................................................................ . 2

T10a Hebben u en uw partner beiden eigen inkomsten?

nee ..........................................................®  T11 1

ja .......................................................... .®  T10b 2

T10b Heeft u met uw partner afgesproken wie wat betaalt aan de kosten van uw
huishouding,  uitgaven aan huur/hypotheek,  inrichting,  eten etc.

 CATEGORIEËN VOORLEZEN

nee, geen afspraken 1

allebei gelijk bedrag 2

beiden bedrag naar inkomen 3

anders, nl . 4
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Zakgeld

T11 Heeft u zelf een maandelijks bedrag dat u kunt besteden aan persoonlijke uitgaven? Sommige mensen noemen dit
zakgeld en/of kleedgeld.

nee ......................................................... ®  T14 1

ja........................................................................ . 2

T12 Welk van de volgende dingen betaalt u daarvan? KAART  23  "WAT MET ZAKGELD BETAALD?"

nooit af en toe meestal altijd nvt

a gebruik van de auto (benzine, etc) ............................................... 1 2 3 4 5

b eigen kleding ............................................................................... 1 2 3 4 5

c eigen hobbies, lidmaatschappen, abonnementen .......................... 1 2 3 4 5

d
als u zonder uw partner uitgaat
(bijv. bioscoop, eten met vrienden)..............................................

1 2 3 4 5

e kadootjes voor eigen familie ........................................................ 1 2 3 4 5

f kadootjes voor eigen vrienden...................................................... 1 2 3 4 5

T13 Hoeveel is dit maandelijkse bedrag voor persoonlijke uitgaven?
 ANTWOORDKAART 23  "HOEVEEL ZAKGELD"

minder dan fl. 100,-............................................ 1

van fl 100,- tot fl. 250,-...................................... 2

van fl 250,- tot fl 500,-....................................... 3

van fl 500,- tot fl 1000,-..................................... 4

fl 1000,- of meer................................................ . 5

T14 Heeft uw partner een maandelijks bedrag dat zij kan besteden aan persoonlijke uitgaven?  ZAKGELD EN/OF

KLEEDGELD.

nee ......................................................... ®  T17 1

ja........................................................................ . 2

T15 Welk van de volgende dingen betaalt uw partner daarvan?  KAART  23  "WAT MET ZAKGELD BETAALD?"

nooit af en toe meestal altijd nvt

a gebruik van de auto (benzine, etc) ................................................. 1 2 3 4 5

b eigen kleding ................................................................................. 1 2 3 4 5

c eigen hobbies, lidmaatschappen, abonnementen ............................ 1 2 3 4 5

d
als u zonder uw partner uitgaat
(bijv. bioscoop, eten met vrienden)................................................

1 2 3 4 5

e kadootjes voor eigen familie .......................................................... 1 2 3 4 5

f kadootjes voor eigen vrienden........................................................ 1 2 3 4 5

T16 Hoeveel is dit maandelijkse bedrag voor de persoonlijke uitgaven van uw partner?
 ANTWOORDKAART  23   "HOEVEEL ZAKGELD"

minder dan fl. 100,-............................................ 1

van fl 100,- tot fl. 250,-...................................... 2

van fl 250,- tot fl 500,-....................................... 3

van fl 500,- tot fl 1000,-..................................... 4

fl 1000,- of meer................................................ . 5

Betaalrekeningen
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We stellen u nu enkele vragen over betaalrekeningen. Dit zijn rekeningen bij de bank of giro waarvan men
direct geld naar iemand anders kan overmaken en zelf geld kan opnemen bij bank, postkantoor of
betaalautomaat.

T17a Hebben u en uw partner een of meer betaalrekeningen op gezamenlijke naam? 

nee........................................................ .®  T18a 1

ja ...........................................................®  T17b 2

T17b Wanneer is deze rekening als gezamenlijke rekening geopend, dan wel op uw
beider naam gesteld? Voordat, op het moment dat, of nadat u ging
samenwonen?

  ALS MEERDERE REKENINGEN: DE MEEST GEBRUIKTE

voordat u ging samenwonen............................... 1

toen u ging samenwonen .................................... 2

nadat u ging samenwonen ................................. . 3

T18a Heeft u een of meer betaalrekeningen op uw eigen naam?

nee.......................................................... .®  T19 1

ja ...........................................................®  T18b 2

T18b Kan uw partner ook geld van deze rekening opnemen (bijv. met een
machtiging,  of met uw pincode) ?

nee...................................................................... . 1

ja ......................................................................... 2

T18c Wanneer is deze rekening geopend?   Voordat, op het moment dat, of nadat u
ging samenwonen?

  ALS MEERDERE  REKENINGEN: DE MEEST GEBRUIKTE

voordat u ging samenwonen............................... 1

toen u ging samenwonen .................................... 2

nadat u ging samenwonen ................................. . 3

T18d ALS RESPONDENT INDIVIDUELE EN GEZAMENLIJKE REKENING HEEFT

(T17A=JA):
Ontvangt u uw salaris of uitkering op een individuele of op een
gemeenschappelijke rekening?

op individuele rekening...................................... 1

op gemeenschappelijke rekening........................ 2

nvt: geen eigen inkomsten ................................. . 3

T19a Heeft uw partner een of meer betaalrekeningen op haar eigen naam?

nee......................................... .® intro voor  T20 1
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ja ........................................................... ®  T19b 2

T19b Kunt u ook geld van deze rekening opnemen (bijv. met een machtiging of
met haar pincode) ?

nee ..................................................................... . 1

ja......................................................................... 2

T19c Wanneer is deze rekening geopend?  Voordat, op het moment dat, of nadat u
ging samenwonen?  

ALS MEERDERE REKENINGEN: DE MEEST GEBRUIKTE

voordat u ging samenwonen .............................. 1

toen u ging samenwonen.................................... 2

nadat u ging samenwonen................................. . 3

T19d ALS PARTNER INDIVIDUELE EN GEZAMENLIJKE REKENING HEEFT: T17A=ja.
Ontvangt uw partner haar salaris of uitkering op een individuele of op een
gemeenschappelijke rekening?

op individuele rekening...................................... 1

op gemeenschappelijke rekening ....................... 2

nvt: geen eigen inkomsten................................. . 3

Sparen en spaarrekeningen

We stellen u nu enkele vragen over sparen en de spaarrekeningen bij bank of giro die u, uw partner, of u
samen heeft. Met spaarrekeningen bedoelen we bankrekeningen die bedoeld zijn om er geld voor een wat
langere periode op weg te zetten. Ook beleggingsfondsen en effecten, obligaties en dergelijke rekenen we
daarbij.  

REKENINGEN VAN KINDEREN OVERSLAAN .   

T20a Hebben u en uw partner een of meer spaarrekeningen die op uw beider naam staat?,

nee ............................................................ .®  21 1

ja........................................................... ®  T20b 2

T20b Hoe regelmatig sparen u en uw partner op deze rekeningen?
ANTWOORDKAART 24 "HOE WORDT GESPAARD"

niet...................................................................... 1

af en toe .............................................................. 2

regelmatig een vast bedrag................................. 3

regelmatig een vast bedrag, en af en toe iets
extra................................................................... . 4

T20c Hoeveel geld staat er (bij elkaar) ongeveer op deze rekeningen?
ANTWOORDKAART 24 "HOEVEEL OP SPAARREKENING?"

minder dan f 10.000........................................... 1

van f 10.000 tot f 25.000 ................................... 2

van f 25.000 tot f 50.000 ................................... 3

f 50.000 of meer................................................ . 4

T21a Heeft u zelf, op uw eigen naam, een of meer spaarrekeningen ?

nee ......................................................... .®  T22 1

ja........................................................... ®  T21b 2
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T21b Hoe regelmatig spaart u op deze rekeningen?
KAART  24   "HOE WORDT GESPAARD?"

niet ...................................................................... 1

af en toe .............................................................. 2

regelmatig een vast bedrag................................. 3

regelmatig een vast bedrag, en af en toe iets
extra ................................................................... . 4

T21c Hoeveel geld staat er (bij elkaar) ongeveer op de spaarrekeningen die op uw eigen
naam staan? KAART  24  "HOEVEEL OP SPAARREKENING?"

minder dan f 10.000 ........................................... 1

van f 10.000 tot f 25.000 ................................... 2

van f 25.000 tot f 50.000 ................................... 3

f 50.000 of meer ................................................ . 4

T22a Heeft uw partner een of meer spaarrekeningen op haar eigen naam?

nee.......................................................... .®  T23 1

ja ...........................................................®  T22b 2

T22b Hoe regelmatig spaart uw partner op deze rekeningen?
KAART 24  "HOE WORDT GESPAARD?"

niet ...................................................................... 1

af en toe .............................................................. 2

regelmatig een vast bedrag................................. 3

regelmatig een vast bedrag, en af en toe iets
extra ................................................................... . 4

T22c Hoeveel geld staat er (bij elkaar) ongeveer op de spaarrekeningen die op de naam
van uw partner staan?

KAART  24  "HOEVEEL OP SPAARREKENING?"

minder dan f 10.000 ........................................... 1

van f 10.000 tot f 25.000 ................................... 2

van f 25.000 tot f 50.000 ................................... 3

f 50.000  of meer .............................................. . 4

Verzekeringen

T23 Welke van de volgende verzekeringen hebben u en uw partner?

nee ja

a   rechtsbijstandverzekering ........................................................................................... 1 2

b   aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.......................................................... 1 2

c   levensverzekering in geval u komt te overlijden.......................................................... 1 2

d   levensverzekering in geval uw partner  komt te overlijden ........................................ 1 2

e   kostbaarhedenverzekering........................................................................................... 1 2

f   inboedel/brandverzekering.......................................................................................... 1 2

g   uitvaartverzekering ..................................................................................................... 1 2

Uw woning en uw auto

U1 INTERVIEWER: IN WELK TYPE WONING WONEN RESPONDENTEN? 
inwonend,  studentenflat 1
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flat, bovenwoning, etage, benedenwoning 2

rijtjeshuis, tussenwoning . 3

"twee-onder-een-kap", hoekhuis 4

vrijstaand woonhuis 5

anders, nl 6

U2 We willen u nu enkele vragen stellen over uw woning. Hoeveel kamers, inclusief de woonkamer, zijn er in uw
woning?  HOBBY-, STUDEER-, OF LOGEERKAMER MEETELLEN.

______ kamers

U3 Heeft u of uw partner een eigen werkkamer? (voor hobby's, studie, e.d.)  CATEGORIEËN VOORLEZEN

een gemeenschappelijke werkkamer.................. 1

alleen uzelf een werkkamer ............................... 2

alleen uw partner een werkkamer..................... . 3

beiden een eigen werkkamer.............................. 4

geen van beiden.................................................. 5

U4a Is dit een huurwoning of een eigen woning?

eigen woning .......................................... ®  U4b 1

huurwoning .............................................®  U4f 2

Als eigen woning: U4b In welk jaar hebben u en uw partner deze woning gekocht?

in 19______

U4c Is aan uw hypotheek een levensverzekering verbonden, zodat de hypotheek
automatisch wordt afgelost bij overlijden?

geen levensverzekering ...................................... 1

wel levensverzekering ........................................ 2

nvt,  geen hypotheek........................................... 3

U4d Weet u wat uw woning bij vrije verkoop ongeveer zou opbrengen?
IN LEGE TOESTAND. ANTWOORDKAART  25  "WAARDE EIGEN HUIS"

minder dan F 50.000 ........................................ 1

F 50.000 tot F 100.000 .................................... 2

F 100.000 tot F 150.000 .................................. 3

F 150.000 tot F 200.000 .................................. 4

F 200.000 tot F 250.000 .................................. 5

F 250.000 tot F 300.000 .................................. 6

F 300.000 tot F 350.000 .................................. 7

F 350.000 tot F 400.000 .................................. 8

F 400.000 gulden of meer................................. 9

U4e Op wiens naam staat de woning?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

op uw naam ..... 1

op naam van uw partner 2

op naam van u /uw partner gezamenlijk 3

anders, nl 4

NU NAAR VRAAG U5

Als huurwoning U4f Op wiens naam staat het huurcontract? CATEGORIEËN VOORLEZEN

op uw naam 1

op naam van uw partner 2

op naam van u/uw partner gezamenlijk 3

anders, nl 4
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U4g Wat is de maandelijkse huur van uw woning, inclusief de servicekosten, maar
exclusief de energiekosten.

F _________  huur per maand

De auto

U5 Heeft u een auto of motor?

nee............................................................ .®  V1 1

ja ......................................................................... 2

U5b Zo ja, hoeveel auto's en/of motoren hebben u en uw partner?

_________ auto's en/of motoren

U6 Dan willen we u graag enige vragen stellen over uw auto(s). ALS MEER DAN 2 AUTO'S/MOTOREN: DE TWEE

MEEST WAARDEVOLLE.

VRAAG VOORAL GOED DOOR BIJ "TYPE/UITVOERING"

Auto/motor  1 Auto/motor  2

auto................................ 1 auto ................................. 1Auto of motor?

motor/scooter ................. 2 motor/scooter................... 2

Merk   bv Mitstubishi

Type en uitvoering
  bv Colt 1300 GL

Bouwjaar 19________ 19________

nee ................................. 1 nee................................... 1Auto van de zaak?

ja.................................... 2 ja ..................................... 2

uitsluitend uzelf.............. 1 uitsluitend uzelf ............... 1

uzelf veel meer ............... 2 uzelf veel meer................. 2

uzelf iets meer ................ 3 uzelf iets meer.................. 3

echt evenveel.................. 4 echt evenveel ................... 4

uw partner iets meer ....... 5 uw partner iets meer......... 5

uw partner veel meer ...... 6 uw partner veel meer........ 6

Wie gebruikt deze auto vooral?

Antwoordkaart 26 "Auto"

uitsluitend uw partner..... 7 uitsluitend uw partner ...... 7

uzelf............................... 1 uzelf ................................ 1

gezamenlijk.................... 2 gezamenlijk ..................... 2

uw partner...................... 3 uw partner ....................... 3

Wie heeft deze auto (vooral:
type/uitvoering) uitgezocht?

CATEGORIEËN VOORLEZEN
anders ............................ 4 anders.............................. 4
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Het huwelijk en andere juridische arrangementen

V1 Tegenwoordig gaan de meeste paren eerst een tijdje ongehuwd samenwonen, terwijl vroeger samen in één huis
gaan wonen en trouwen voor bijna iedereen onlosmakelijk aan elkaar verbonden was. Er kunnen verschillende
zaken van invloed zijn op de keuze tussen ongehuwd samenwonen en trouwen. Dit kunnen zowel praktische
omstandigheden als normatieve of religieuze overwegingen zijn. Kunt u steeds aangeven of de volgende
uitspraken op u en uw partner van toepassing waren toen u voor het eerst -- al dan niet getrouwd --  met
elkaar in één huis ging wonen?

nee ja

a Trouwen sprak voor u vanzelf.................................................................................. 1 2

b Het was financieel gunstiger om te trouwen
BIJV: IN VERBAND MET BELASTINGEN OF SOCIALE UITKERING ..................................

1 2

c Het was juist financieel gunstiger om niet te trouwen.
BIJV: IN VERBAND MET BELASTINGEN OF SOCIALE UITKERING ..................................

1 2

d Toen we gingen samenwonen, was trouwen nodig om een huis te krijgen................. 1 2

e Trouwen was nodig om niet in militaire dienst te hoeven. ........................................ 1 2

f Toen u in een huis ging wonen, wilde of verwachtte u toen kinderen? ...................... 1 2

g De mening van uw ouders en schoonouders speelde een rol ..................................... 1 2

h Toen u ging samenwonen wilde u zich nog niet via een huwelijk binden.................. 1 2

i U was het nog niet met elkaar eens of u zou gaan trouwen. ...................................... 1 2

j Het huwelijk was juridisch niet mogelijk
BV EEN VAN BEIDEN WAS NOG NIET GESCHEIDEN .....................................................

1 2

V2 INTERVIEWER: WAT IS OP DEZE  RESPONDENTEN VAN TOEPASSING?   VERGEET NIET TE OMCIRKELEN!
ECHT VRAGEN ALS U HET NIET ZEKER MEER WEET.

respondenten zijn nooit met elkaar getrouwd............................................................................................................................... ®  W1 1

respondenten hebben eerst ongehuwd samengewoond, en zijn nu met elkaar getrouwd............................................................ . ®  X1 2

respondenten zijn getrouwd en hebben nooit ongehuwd samengewoond .....................................................................................®  Y1 3

Juridische arrangementen voor mensen die nu ongehuwd samenwonen

W1 Hebben u en uw partner ooit overwogen een van de volgende formele regelingen te treffen of heeft u zo'n regeling
gesloten?:

nee ja

a huwelijk ........................................................... 1 2

b samenlevingscontract....................................... 1 2

c testament .......................................................... 1 2

d levensverzekering ........................................... . 1 2

Als geen van deze mogelijkheden overwogen: ®   W4

W2 Ik noem u verschillende redenen waarom mensen die ongehuwd samenwonen kunnen overwegen iets te gaan
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regelen. Wilt u van de volgende uitspraken zeggen of ze een rol speelden bij uw overwegingen of u iets zou
regelen.

nee ja

a U wilde iets regelen voor de verzorging van aanwezige of
toekomstige kinderen....................................................................................................

1 2

b U wilde de rechten bij eigendom of huur van huis vastleggen. ...................................... 1 2

c U wilde gezamenlijk bezit vastleggen........................................................................... 1 2

d U wilde financiële aangelegenheden in geval van overlijden regelen ............................. 1 2

e U wilde financiële aangelegenheden in geval van scheiding regelen.............................. 1 2

f U wilde de duurzaamheid van de relatie formeel bevestigen.......................................... 1 2

g U wilde kostwinnerschap in verband met militaire dienst aantonen............................... 1 2

h Samenlevingscontract was een voorwaarde om in aanmerking te komen voor
partnerpensioen, of andere via de werkgever aangeboden regelingen.............................

1 2

i Het huwelijk was een voorwaarde om in aanmerking te komen voor partnerpensioen,
of andere via de werkgever aangeboden regelingen. ......................................................

1 2

W3 Hebben u en uw partner een samenlevingscontract opgesteld?

nee ..................................................................... . 1

ja ..............................................................®  W5 2

W4 Bent u van plan om in de toekomst een samenlevingscontract op te laten stellen?

CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeker niet ............................................................ 1

misschien............................................................ 2

waarschijnlijk..................................................... 3

zeker wel ............................................................ 4

® afsluiting op pag 92

De inhoud van het samenlevingscontract

Dan volgen nu enkele vragen over de inhoud van uw samenlevingscontract.

W5 Wanneer heeft u een samenlevingscontract opgesteld?

_______ (maand) 19 ____  

W6 Heeft u in het samenlevingscontract een regeling opgenomen over de verhouding bij eigendom van huis?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ . 2

W7a Heeft u een regeling opgenomen over wie er na een mogelijke beëindiging van de relatie (scheiding) in de
woning mag blijven?

nee......................................................... .®  W8a 1

ja ........................................................... .®  W7b 2
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W7b Zo ja, wat is er in deze regeling bepaald? 
ANTWOORDKAART 27  "DE WONING"

uzelf blijft in de woning .................................... 1

uw partner blijft in de woning............................ 2

de woning wordt verkocht/opgezegd ................ . 3

in geval van conflict wordt door onafhankelijke
derde beslist........................................................ 4

W8a Heeft u een regeling opgenomen over hoe de kosten van uw gezamenlijke huishouden tussen u beiden worden
verdeeld?

nee .......................................................... .®  W9 1

ja........................................................... .®  W8b 2

W8b Hoe ziet deze bepaling over de verdeling van de kosten van uw
huishouden er uit?

ANTWOORDKAART  27  "FINANCIELE BIJDRAGEN"

U betaalt beiden evenveel 1

de kosten worden naar draagkracht verdeeld
2

anders, nl 3

W9 Heeft u een regeling opgenomen om elkaar, indien mogelijk, aan te melden bij een pensioenfonds?

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

W10 Heeft u een verblijvingsbeding opgenomen? In zo'n verblijvingsbeding wordt geregeld dat in geval van
overlijden van één van de partners de gemeenschappelijke bezittingen eigendom worden van de langstlevende
partner.

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

W11 Heeft u een regeling opgenomen voor de financiële verzorging van (eventuele) kinderen na overlijden?

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

W12 Heeft u een regeling opgenomen over hoe geld en bezit verdeeld zal worden mocht u uit elkaar gaan?

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

W13 Heeft u een regeling opgenomen waarin u of uw partner een verplichting aangaat om alimentatie te betalen voor
het geval dat u uit elkaar mocht gaan?

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

W14 Heeft u in uw samenlevingscontract regelingen opgenomen over wat er met uw
bezittingen gebeurt als u beiden mocht komen te overlijden?

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

W15a Heeft u bij het opstellen van uw samenlevingscontract een lijst gemaakt van goederen die in de samenwoonrelatie
zijn aangebracht?

nee ........................................................ .®  W16 1
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ja ..........................................................®  W15b 2

W15b Welke goederen betrof dit?
ANTWOORDKAART  27  "GOEDEREN"

uitsluitend goederen van uzelf ........................... 1

vooral goederen van uzelf .................................. 2

evenveel goederen van beiden............................ 3

vooral goederen van partner............................... 4

uitsluitend goederen van partner ....................... . 5

W16 Hoe goed je je bij het opstellen van een samenlevingscontract ook op de hoogte stelt, het is haast onmogelijk de
precieze inhoud van zo'n contract te onthouden. Hoe goed herinnert u zich de  inhoud van uw
samenlevingscontract? CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer slecht ......................................................... . 1

slecht.................................................................. . 2

goed ................................................................... . 3

zeer goed . 4

W17 Heeft u het samenlevingscontract ooit bijgesteld of veranderd?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ . 2

W18 Heeft u na het opstellen van uw samenlevingscontract met uw partner nog spaargeld en/of inkomen verrekend?

nee....................................................................... 1

ja ........................................................................ . 2

W19 Heeft u na het opstellen van uw samenlevingscontract nog goederen als privé eigendom van één van u beiden
geregistreerd? HIERMEE ZIJN ZOWEL REGISTRATIES BIJ DE NOTARIS ALS DOOR BEIDEN ONDERTEKENDE LIJSTEN

BEDOELD.

nee....................................................................... 1

ja ......................................................................... 2

® Einde interview op pagina 92
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Juridische arrangementen voor mensen die eerst ongehuwd samenwoonden en later
met elkaar getrouwd zijn.

We willen u wat vragen over regelingen die bij de notaris opgesteld kunnen worden tussen partners die
ongehuwd samenwonen.

X1 In de periode dat u ongehuwd samenwoonde, hebben u en uw partner toen ooit overwogen een van de volgende
formele regelingen te treffen:

nee ja

a samenlevingscontract..................... 1 2

b testament ........................................ 1 2

c levensverzekering ......................... . 1 2

Als geen van de mogelijkheden overwogen: ®   X19

X2 Ik noem u verschillende redenen waarom mensen die ongehuwd samenwonen kunnen overwegen iets te gaan
regelen. Wilt u van de volgende uitspraken zeggen of ze een rol speelden bij uw overwegingen of iets zou
regelen.

nee ja

a U wilde iets regelen voor de verzorging van aanwezige of
toekomstige kinderen....................................................................................................

1 2

b U wilde de rechten bij eigendom of huur van huis vastleggen. ...................................... 1 2

c U wilde gezamenlijk bezit vastleggen........................................................................... 1 2

d U wilde financiële aangelegenheden in geval van overlijden regelen............................. 1 2

e U wilde financiële aangelegenheden in geval van scheiding regelen.............................. 1 2

f U wilde de duurzaamheid van de relatie formeel bevestigen ......................................... 1 2

g U wilde kostwinnerschap in verband met militaire dienst aantonen .............................. 1 2

h Samenlevingscontract was een voorwaarde om in aanmerking te komen voor
partnerpensioen, of andere via de werkgever aangeboden regelingen ............................

1 2

X3 Hebben u en uw partner toen een samenlevingscontract opgesteld?
nee ..........................................................® X19 1

ja........................................................................ . 2

X4 Wanneer heeft u toen een samenlevingscontract opgesteld?

 _____ (maand)   19_____ 

X5 Had u in uw samenlevingscontract een regeling opgenomen over de verhouding bij eigendom van huis?
nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

X6a Had u een regeling opgenomen over wie er na een mogelijke beëindiging van de relatie (scheiding) in de woning
zou mogen blijven?

nee ......................................................... .®  X7a 1

ja............................................................ .®  X6b 2

X6b Wat was er in deze regeling daarover bepaald?  KAART  27  "DE WONING"
uzelf zou in de woning blijven........................... 1

uw partner zou in de woning blijven ................. 2

de woning zou worden verkocht of opgezegd... . 3

in geval van conflict zou door een
onafhankelijke derde worden beslist.................. 4

X7a Had u een regeling opgenomen over hoe de kosten van uw gezamenlijke huishouden tussen u beiden verdeeld
werden?

nee ........................................................... .®  X8 1
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ja ............................................................ .®  X7b 2

X7b Zo ja, hoe zag deze bepaling over de verdeling van de kosten van uw
huishouden er uit? KAART  27  "FINANCIELE BIJDRAGEN"

u betaalde beiden evenveel 1

de kosten werden naar draagkracht verdeeld
2

anders, nl 3

X8 Had u een regeling opgenomen om elkaar, indien mogelijk, aan te melden bij een pensioenfonds?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ . 2

X9 Had u een verblijvingsbeding opgenomen? In zo'n verblijvingsbeding wordt geregeld dat in geval van overlijden
van één van de partners de gemeenschappelijke bezittingen eigendom worden van de langstlevende partner.

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ . 2

X10 Had u een regeling opgenomen voor de financiële verzorging van (eventuele) kinderen na overlijden?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ . 2

X11 Had u een regeling opgenomen over hoe geld/bezit verdeeld zal worden mocht u uit elkaar gaan?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ . 2

X12 Had u een regeling opgenomen waarin u of uw partner een verplichting aangingen om alimentatie te betalen voor
het geval dat u uit elkaar zou gaan?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ . 2

X13 Had u in uw samenlevingscontract regelingen opgenomen over wat er met uw bezittingen zou gebeuren als u
beiden mocht komen te overlijden?

nee .................................................................... . 1

ja....................................................................... . 2

X14a Had u bij het opstellen van uw samenlevingscontract een lijst gemaakt van
goederen die in de samenwoonrelatie waren aangebracht?

nee...........................................................®  X15 1

ja ...........................................................®  X14b 2

X14b Welke goederen betrof dit? KAART  27  "GOEDEREN"
uitsluitend goederen van uzelf ........................... 1

vooral goederen van uzelf .................................. 2

evenveel goederen van beiden............................ 3

vooral goederen van partner............................... 4

uitsluitend goederen van partner ....................... . 5

X15 Hoe goed je je bij het opstellen van een samenlevingscontract ook op de hoogte stelt, het is haast onmogelijk de
precieze inhoud van zo'n contract te onthouden. Hoe goed herinnert u zich de  inhoud van het
samenlevingscontract dat u toen had?   CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer slecht ......................................................... . 1

slecht.................................................................. . 2

goed ................................................................... . 3

zeer goed . 4
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X16 Heeft u, voordat u met elkaar trouwde, het samenlevingscontract ooit bijgesteld of veranderd?

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

X17 Heeft u daarna, voordat u met elkaar trouwde, met uw partner nog spaargeld en/of inkomen verrekend?

nee ...................................................................... 1

ja........................................................................ . 2

X18 Heeft u voordat u met elkaar trouwde nog goederen als privé eigendom van één van u beiden geregistreerd?
HIERMEE ZIJN ZOWEL REGISTRATIES BIJ DE NOTARIS ALS DOOR BEIDEN ONDERTEKENDE LIJSTEN BEDOELD.

nee ...................................................................... 1

ja......................................................................... 2

X19 Nadat u eerst een periode met elkaar ongehuwd heeft samengewoond, bent u alsnog getrouwd.
Wilt u van de volgende uitspraken zeggen of ze van toepassing op u waren bij uw overwegingen om alsnog te
trouwen.

nee ja

a Het was financieel gunstiger om te trouwen
BIJV: IN VERBAND MET BELASTINGEN OF UITKERING ..........................................................

1 2

b Het huwelijk was juridisch eerder niet mogelijk
BV EEN VAN BEIDEN WAS NOG NIET GESCHEIDEN ...............................................................

1 2

c Trouwen was nodig om een huis te krijgen......................................................................... 1 2

d Trouwen was nodig om niet in militaire dienst te hoeven. .................................................. 1 2

e Het was eerder financieel gunstiger om niet te trouwen.
BIJV: IN VERBAND MET BELASTINGEN OF UITKERING ..........................................................

1 2

f U wilde door te trouwen de duurzaamheid van uw relatie bevestigen. ............................... 1 2

g De mening van uw ouders en schoonouders speelden een rol.............................................. 1 2

h U wilde of verwachtte kinderen.......................................................................................... 1 2

i De mening van uw vrienden en kennissen en schoonouders speelden mee .......................... 1 2
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Voor de mensen die direct of later getrouwd zijn

Y1 Toen u met elkaar ging trouwen, hebben u en uw partner ooit overwogen een van de volgende formele regelingen
te treffen:

nee ja

a huwelijkse voorwaarden .................................... 1 2

b testament ............................................................ 1 2

Als huwelijkse voorwaarden niet overwogen: ®  afsluiting op pagina 92

Y2 Er zijn verschillende redenen waarom echtparen kunnen overwegen om huwelijkse voorwaarden op te stellen.
Kunt u van de volgende uitspraken aangegeven of ze voor uw situatie waar of onwaar waren.

nee ja

a U had een eigen bedrijf of plannen daarvoor. ....................................................................... 1 2

b U wilde de risico's in verband met mogelijke betalingsverplichtingen anders dan van een
eigen bedrijf beperken .........................................................................................................

1 2

c U wilde financiële aangelegenheden in geval van overlijden regelen .................................... 1 2

d U wilde financiële aangelegenheden in geval van scheiding regelen..................................... 1 2

e U wilde kinderen uit een eerdere relatie beschermen ............................................................ 1 2

f U wilde uw financiële zelfstandigheid behouden.................................................................. 1 2

g Uw ouders of schoonouders drongen er op aan .................................................................... 1 2

Y3 Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen?

nee........................................................® pag 92 1

ja ......................................................................... 2

Y4 Heeft de huwelijkse voorwaarden laten opstellen toen u trouwde of daarna? Als na het huwelijk, in welk jaar was
dat dan? NIET VERGETEN JAARTAL IN TE VULLEN

bij het huwelijk.................... 1

na het huwelijk, nl  in 19___

Indien u de huwelijkse voorwaarden ooit heeft bijgesteld, beantwoordt u de volgende vragen dan voor uw eerste
huwelijkse voorwaarden.
           

Y5 Er bestaan verschillende vormen huwelijkse voorwaarden.  Kunt u het nummer aangeven van de vorm van
huwelijkse voorwaarden die u toen heeft afgesloten?

 Antwoordkaart 28 "Huwelijkse voorwaarden".

koude uitsluiting .................................................. 1

periodiek/Amsterdams verrekeningsbeding.........
2

beperkte gemeenschap ........................................ . 3

gemeenschap van winst en verlies........................ 4

Y6a Heeft u daarnaast in uw huwelijkse voorwaarden een bepaling opgenomen waardoor bij beëindiging van uw
huwelijk het bezit wordt verdeeld alsof alles gemeenschappelijk bezit was? Dit wordt een 'finaal
verrekenbeding' genoemd.

nee.......................................................... .®  Y7a 1

ja .............................................................®  Y6b 2
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Y6b Geldt dit finaal verrekenbeding alleen als het huwelijk door overlijden
wordt ontbonden, of ook voor het geval van
echtscheiding?

alleen bij overlijden............................................ 1

bij overlijden als bij echtscheiding..................... 2

Y7a Heeft u bij het opstellen van uw huwelijkse voorwaarden een lijst gemaakt van goederen die bij het huwelijk zijn
aangebracht?

nee ............................................................®  Y8 1

ja.............................................................®  Y7b 2

Y7b Betrof dit de goederen van uzelf, uw partner of van beiden?

ANTWOORDKAART  29  "INHOUD HUW. VOORWAARDEN"

uitsluitend goederen van uzelf .......................... 1

vooral goederen van uzelf .................................. 2

evenveel goederen van beiden............................ 3

vooral goederen van uw partner......................... 4

uitsluitend goederen van uw partner................. . 5

                             
Y8 Is in uw huwelijkse voorwaarden een zogenaamde verval termijn opgenomen? Hiermee vervalt het recht op

verrekening tussen u en uw partner als dit niet binnen een bepaalde periode geschiedt.

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

Y9 Hoe goed men zich bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden ook op de hoogte stelt, het is haast onmogelijk
de precieze inhoud van zo'n contract te onthouden. Hoe goed herinnert u zich de inhoud van uw huwelijkse
voorwaarden?

zeer slecht .......................................................... 1

slecht................................................................... 2

goed .................................................................... 3

zeer goed 4

Y10 Heeft u  na  het opstellen van uw huwelijkse voorwaarden met uw partner nog spaargeld en inkomen verrekend?

nee ..................................................................... . 1

ja........................................................................ . 2

Y11 Heeft u  na  het opstellen van uw samenlevingscontract nog goederen als privé eigendom van één van u beiden
geregistreerd?   HIERMEE ZIJN ZOWEL REGISTRATIES BIJ DE NOTARIS ALS REGISTRATIES OP EEN DOOR BEIDEN

ONDERTEKENDE LIJST BEDOELD.

nee ...................................................................... 1

ja......................................................................... 2

Y12 Zijn uw huwelijkse voorwaarden later ingrijpend gewijzigd?  Hiermee worden NIET aanvullende specificaties
van goederen bedoeld.

nee ..........................................................®  Y14 1

ja......................................................................... 2

Y13 Op welke manier heeft u toen uw huwelijkse voorwaarden bijgesteld?

ANTWOORDKAART 30, "BIJSTELLING HUWELIJKSE VOORWAARDEN"

gemeenschap van goederen 1

finaal verrekeningsbeding 2
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beperkte gemeenschap 3

anders, nl . 4

Y14 INT: PRECIES ZO VOORLEZEN

Uit eerder onderzoek is ons gebleken dat mensen de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden vaak niet zo goed
herinneren. Voor ons onderzoek is het echt van belang om het hoofdtype van uw huwelijkse voorwaarden precies
te kennen. We zouden daarom graag uw huwelijkse voorwaarden laten bekijken door een jurist, natuurlijk in
strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. Hierbij wordt alleen het hoofdtype
voorwaarden vastgesteld, maar niet individuele specificaties van bijvoorbeeld eigendom etc. En uiteraard doen
we dit alleen met uw toestemming. Wilt u die toestemming geven?

nee....................................................................... 1

ja ......................................................................... 2

Zo ja, wilt u dan de plaats noemen waar u voor de wet getrouwd bent? Dit stelt ons in staat om uw voorwaarden
bij de rechtbank op te vragen.

plaats 
          ______________________________
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Afsluiting

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het interview. We willen u graag uitdrukkelijk bedanken voor de
tijd die u voor ons heeft uitgetrokken en voor uw bereidheid om de vaak persoonlijke vragen te
beantwoorden.

Wilt u ter zijner tijd een verslagje ontvangen van ons onderzoek?

nee ...................................................................... 1

ja........................................................................ . 2

OVERHANDIG HET KADOOTJE.

BOEKJE MET ANTWOORDKAARTEN WEER MEENEMEN.

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht willen graag nog iets anders doen als blijk van waardering:

OVERHANDIG DE "LEAVE BEHIND" IN DE ANTWOORDENVELOP VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT.

Aan dit boekje is een prijsvraag verbonden. Onder de deelnemers van het onderzoek wordt 5 vakantiereizen naar
 "Center Parcs"  ter waarde van f 1000 verloot. U kunt beiden meedoen, daarmee verdubbelt u uw kans. In deze
envelop leest u hoe dat in z'n werk gaat.

Mag ik u nogmaals hartelijk bedanken...



Uitklapvel Tijdschema

Januari 1

.. ..

December 12

eerste kwartaal jan,feb,mrt 21

tweede kwartaal apr,mei,jun 22

derde kwartaal jul,aug,sep 23

vierde kwartaal oct,nov,dec 24

eerste helft van het jaar jan..jun 31

tweede helft van het jaar jul..dec 32

Notatie van tijdstippen

Geen jaargetijden!

geen antwoord 00

ALS MEVROUWT NU NOG BIJ DIT BEDRIJF WERKT, VUL DAN BIJ DE "LAATSTE WERKDAG"    99 - 99 IN.

mevrouw eerste werkdag in maand... laatste werkdag in maand...

V1  eerste werkgever  (pag 12) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

V2  tweede werkgever (pag 14) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

V3  derde werkgever (pag 16) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

V4  vierde werkgever (pag 18) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

V5  vijfde werkgever (pag 20) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

V6  zesde werkgever (pag 22) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

V7  zevende werkgever (pag 24) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

V8  achtste werkgever (pag 26) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

ALS MENEER NU NOG BIJ DIT BEDRIJF WERKT, VUL DAN BIJ DE "LAATSTE WERKDAG"    99 - 99 IN.

meneer eerste werkdag in maand... laatste werkdag in maand...

M1  eerste werkgever  (pag 50) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

M2  tweede werkgever (pag 52) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

M3  derde werkgever (pag 54) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

M4  vierde werkgever (pag 56) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

M5  vijfde werkgever (pag 58) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

M6  zesde werkgever (pag 60) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

M7  zevende werkgever (pag 62) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

M8  achtste werkgever (pag 64) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar



Huishoudens in Nederland 1995
Vragenlijst voor mondeling interview

voor alleenstaanden

In te vullen door interviewer

type interview   alleenstaande      1 
  (echt)paar 2 

respondent nummer ...................................................   _________________________________

interviewer nummer...................................................   _________________________________

datum interview.........................................................   _______ (dag) ________ (maand)    1995

begin interview..........................................................   _______ (uur) ________ (min)

einde interview ..........................................................   _______ (uur) ________ (min)

Vakgroep Sociologie
Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
tel. 030-532101



Deze vragenlijst is bestemd voor respondenten die
niet met een partner samenwonen.

Als de respondent wel met een partner blijkt samen te wonen:
nieuwe afspraak maken waarbij beide partners aanwezig zijn en

de vragenlijst voor samenwonenden gebruiken.

Begin van het interview

Om te beginnen willen we u hartelijk danken dat u aan ons onderzoek wilt meewerken. Voor alle duidelijkheid
lichten we nog even het doel van ons onderzoek toe. De Universiteit van Utrecht doet in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam een onderzoek naar het gezinsleven in Nederland. Zoals u wellicht wel eens
gelezen of gehoord hebt, is er de laatste twintig jaar erg veel veranderd rond het gezin in Nederland. Met dit
onderzoek proberen we beter te begrijpen waarom dit zo is.

LEG HET ANTWOORDBOEKJE OP TAFEL VOOR DE RESPONDENT

Soms zullen we gebruik maken van antwoordkaarten in dit boekje. U ziet dan een lijst van antwoorden
waartussen u kunt kiezen. Elk antwoord heeft een nummer. Wilt u dan steeds het nummer  noemen dat op u
van toepassing is.

 KLAP HET TIJDSCHEMA OP HET EIND VAN DE VRAGENLIJST UIT



Mondeling alleenstaanden 1

Samenstelling van het huishouden

A1 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, afgezien van uzelf? KINDEREN EN PERSONEN DIE TIJDELIJK NIET

INWONEND ZIJN, BV IVM MILITAIRE DIENST, ZIEKENHUISOPNAME, ETC MEETELLEN.

________________ personen

ALS ER NAAST DE RESPONDENT GEEN ANDERE PERSONEN WONEN:  ®  A3.

A2 Van ieder van deze andere personen willen we graag weten in welke relatie ze tot u staan, en wat hun geslacht en
leeftijd is. Laten we beginnen met de oudste.

 ANTWOORDKAART 1  "RELATIE HUISGENOTEN TOT DE RESPONDENT".

Personen

 relatie tot Respondent
   1   eigen kind van Respondent
   2   broer of zus van Respondent
   3   vader/moeder van Respondent
   4   andere familie van Respondent
   5   andere mensen (huisgenoten) geslacht leeftijd

man......................... 1

 Persoon 1 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2 ____________

man ........................ 1

 Persoon 2 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2  ____________

man......................... 1

 Persoon 3 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2  ____________

man......................... 1

 Persoon 4 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2  _____________

man......................... 1

 Persoon 5 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2

 ______________

man......................... 1

 Persoon 6 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2  _____________

man......................... 1

 Persoon 7 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2  _____________

man ........................ 1

 Persoon 8 1 2 3 4 5 vrouw ..................... 2  _____________

A3 INT: NOTEER HET GESLACHT VAN DE RESPONDENT

man ........................................................................ 1

vrouw..................................................................... 2

A4 Wat is uw geboortedatum?

 _______ (dag ) _______ (maand)  19_____

A5 Wat is uw officiële burgelijke staat? 
ANTWOORDKAART 2  "BURGELIJKE STAAT"

gehuwd................................................................... 1

gescheiden.............................................................. 2

gescheiden van tafel en bed ................................... 3

weduwe/weduwnaar .............................................. 4

nooit gehuwd geweest............................................ 5

Onderwijs
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H1 We willen u vragen naar alle opleidingen in het volledig dagonderwijs en deeltijdopleidingen die u heeft gevolgd.
Deeltijdopleidingen hoeft u alleen te vermelden als u er totaal meer dan een half jaar aan besteed heeft. Als dat
op u van toepassing is, wilt u ook noemen
- opleidingen die u niet heeft afgemaakt, maar waar u meer dan 1/2 jaar tijd aan heeft besteed; 
- opleidingen die u gevolgd hebt na een onderbreking waarin u andere dingen heeft gedaan;
- uw huidige opleiding.

ANTWOORDKAARTEN  3 "OPLEIDINGSNIVO"  EN 4 "OPLEIDINGSRICHTING"

Laten we beginnen met de lagere school.

 Nivo van opleiding
 1   lagere school
 2   lbo, huishoudschool
 3   mavo, ulo, mulo
 4   havo, mms
 5   vwo,hbs,atheneum,  
        gymnasium
 6   mbo             
 7   hbo
 8   universiteit
 9   postacademisch

 Richting van opleiding
 A    algemeen
 B    onderwijskundig
 C    talen/geschiedenis
 D   agrarisch
 E    technisch/exact
 F    transport, communicatie,  
           en verkeer
 G   (para)-medisch
 H   conomisch,administratie   
           commercieel
 I     juridisch, bestuurlijk
 J     sociaal-cultureel
 K    persoonlijke of sociale     
          verzorging
 L    kunst-onderwijs
 M   openbare orde/veiligheid

 Voltijd of
 deeltijd ?

 In welk   
    jaar      
     
begonnen?

 Hoeveel    
    jaar       
     
geduurd ?

 afronden    
  op hele     
   jaren

Met diploma
afgesloten ?

nivo = 1..9 richting = A..M

niet afgemaakt 2

____ 1_____ ______ A _____  19_____   _____ jaar wel afgemaakt 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet af gemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald ... 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

___________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

____________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2

________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald 3

nivo = 1..9 richting = A..M voltijd 1 nog bezig 1

deeltijd 2 niet afgemaakt 2
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________ ______________  19_____   _____ jaar diploma
behaald

3
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Aanvullende opleidingen en cursussen

H2 Volgt u of heeft u ooit aanvullende opleidingen of cursussen gevolgd, die van belang waren of kunnen zijn voor
het uitoefenen van een beroep? We zijn hierbij ook geïnteresseerd in cursussen en opleidingen vanuit het bedrijf
of in militaire dienst. Wilt u bij de vorige vraag genoemde opleidingen die u geheel of gedeeltelijk op kosten van
een werkgever of in werktijd volgt of gevolgd heeft, ook meetellen. 

nee ....................... .®WERKERVARING OP PAG ? 1

ja ........................................................................ 2

H3 Hoeveel van deze aanvullende opleidingen of cursussen heeft u gevolgd, inclusief evt cursussen die u nu volgt?   

_________  cursussen

H4 Kunt u aangeven aan welke van de deeltijdopleidingen of cursussen u de meeste tijd besteed hebt? Indien dit er
meerdere zijn kies dan de laatste.   NOTEER UITGEBREID WAT DEZE OPLEIDING OF CURSUS WAS/IS. BIJV.
SECRETARESSEOPLEIDING, MIDDENSTANDSDIPLOMA, CURSUS SYSTEEMONTWERP. GEEN RIJBEWIJS!

H5 Bij welk instituut volgt u / heeft u deze deeltijdopleiding of cursus  gevolgd? 
DE NAAM VAN HET INSTITUUT

   
H6 Welk niveau van vooropleiding werd bij deze deeltijdopleiding/cursus verondersteld?

ANTWOORDKAART 5 "ONDERWIJSNIVO"
lager onderwijs................................................ 1
lbo/huishoudschool ......................................... 2
mavo, ulo, mulo .............................................. 3
havo, mms....................................................... 4
vwo, hbs, atheneum, gymnasium.................... 5
middelbaar beroepsonderwijs ......................... 6
hoger beroepsonderwijs .................................. 7
universiteit....................................................... 8
postacademisch ............................................... 9
geen vergelijkbaar nivo................................... 10

H7 Heeft u deze opleiding met een formeel diploma of certificaat afgesloten?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

met diploma/certificaat ..................................... 1

wel afgemaakt, geen diploma ........................... 2

voortijdig gestopt................................................ 3

nog bezig ........................................................... . 4

H8 In welk jaar bent u met deze deeltijdopleiding/cursus begonnen?

19 _________ 

H9 ALS REEDS AFGEMAAKT/GESTOPT: Hoelang heeft deze deeltijdopleiding of cursus geduurd?
ALS NOG MEE BEZIG: Hoelang zal deze deeltijdopleiding/cursus duren?

_______ jaar en ______  maanden

H10 Hoeveel uur per week besteedt/ besteedde u gemiddeld aan deze deeltijdopleiding of cursus?
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______  uur per week

H11 In hoeverre is/ was hetgeen u op deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft direct bruikbaar in uw
huidige/toenmalige werk? CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer goed bruikbaar ............................................. 1

goed bruikbaar...................................................... 2

enigszins bruikbaar............................................... 3

niet bruikbaar ....................................................... 4

nvt, werkte toen niet ............................................ 5

H12 ALS RESPONDENT TOEN WERKTE: In hoeverre zou hetgeen u in deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft ook
bruikbaar zijn als u bij een andere werkgever zou gaan werken ?

ALS RESPONDENT NIET WERKTE: In hoeverre zou hetgeen u in deze deeltijdopleiding/cursus geleerd heeft
bruikbaar bij mogelijke werkgevers als u na deze cursus weer zou werken ?

CATEGORIEËN VOORLEZEN

zeer goed bruikbaar ........................................... 1

goed bruikbaar.................................................... 2

enigszins bruikbaar............................................. 3

niet bruikbaar ..................................................... 4

      
H13 Heeft u deze opleiding/cursus geheel in uw eigen vrije tijd gevolgd, of kon u die geheel of gedeeltelijk in werktijd

volgen?

geheel in eigen tijd ............................................. 1

gedeeltelijk in werktijd....................................... 2

geheel in werktijd .............................................. . 3

H14 Wie betaalt/heeft betaald uw deelname aan deze opleiding?  CATEGORIEËN VOORLEZEN,
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

uzelf/uw partner  1

de werkgever 2

ouders.......... 3

arbeidsbureau/sociale dienst 4

anders, nl 5

H15 ALS  DE WERKGEVER ALLES OF EEN GEDEELTE BETAALT/BETAALDE:
 OF DE CURSUS/DEELTIJDOPLEIDING WORDT/WERD GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN WERKTIJD GEVOLGD:

Verbindt/verbond de werkgever daaraan de voorwaarde dat u het cursusgeld zal/zou moeten terugbetalen als u
binnen een bepaalde termijn zal/zou vertrekken?

nee...................................................................... . 1

ja ........................................................................ 2

Werkervaring

Dan willen we u nu graag enkele vragen stellen over uw werkervaring. We willen graag weten bij welke
bedrijven of instellingen u heeft gewerkt, en wat voor werk u daar gedaan heeft. Als u gedurende perioden van
langer dan drie maanden niet gewerkt heeft of in het volledig dagonderwijs was, willen we graag weten wat in die
perioden uw belangrijkste bezigheden waren. We gebruiken daarbij de ANTWOORDKAARTEN 5 "BELANGRIJKSTE

BEZIGHEDEN" EN 6  "BEDRIJFSKENMERKEN".

We zijn alleen geïnteresseerd in banen van minstens drie maanden. Vakantie- of bijbaantjes terwijl u nog school



Mondeling alleenstaanden 6

zat hoeft u niet te noemen.

Mensen met een eigen zaak (winkel, boerderij etc) of in een vrij beroep (huisartsen, etc) werken in hun eigen
bedrijf; ze zijn hun eigen werkgever. Als u werkzaamheden verricht of verrichtte in het bedrijf van uw partner, al
dan niet met een arbeidscontract, telt dit natuurlijk als een betaalde baan.

Interviewer instructie bij het invullen van de werkervaring (steeds 2 pagina's per werkgever):

A. Wat telt als een betaalde baan?
1. Moet minstens drie maanden geduurd hebben.
2. Werk bij een uitzendbureau telt niet als een baan. Uitzendwerk wordt opgegeven als 'activiteit in

tussenliggende periode' in vraag J1.2, J2.2, etc
3. Oproepcontracten tellen gewoon als een betaalde baan.
4 Freelance werk telt als "werk voor eigen rekening", net zoals een eigen bedrijf.
5. Als mensen tegelijkertijd meerdere banen hebben: Laat de Respondent de belangrijkste kiezen.

B. We willen weten in welke periode de Respondent bij iedere werkgever heeft gewerkt. Noteer de
begindatum en einddatum in het uitklapvel. Normaal is het zo dat iemand bij een werkgever vertrekt
voordat hij/zij bij de volgende begint begint. Het is voor ons van groot belang dat u dit goed
controleert.

Als de Respondent na een onderbreking, anders dan ziekte of zwangerschap terugkeert bij een eerdere 
werkgever dan invullen als een nieuwe werkgever.

C. In vraag J1.10-J1.13 wordt gevraagd naar de functies die de Respondent bij zijn/haar eerste
bedrijf/werkgever had. (En net zo: J2.10-J2.13 voor de tweede werkgever etc). We willen steeds weten wat
iemand deed toen hij/zij bij het bedrijf begon te werken (J1.10). We vragen naar werkzaamheden en aantal
ondergeschikten. Evenzo willen we weten wat iemand op het laatst deed, dus toen hij/zij bij het bedrijf
vertrok (J1.13).  Schrijf "idem" als werkzaamheden dezelfde waren als in het begin. Echter, ook als de
werkzaamheden hetzelfde gebleven zijn moet de vraag naar het aantal ondergeschikten gesteld
worden.

Leiding geeft men aan (andere) werknemers, niet aan kinderen/scholieren, pupillen, bewoners.

D. Gewerkt aantal uren en veranderingen daarin (J1.14, J2.14, ...)
(1) Als in loondienst: het gaat ons om de omvang van de formele aanstelling, niet om het feitelijk aantal

gewerkte uren.
(2) Als voor eigen rekening: feitelijk aantal gewerkte uren, incl werkzaamheden thuis. Als men voor het

werk onderweg is, anders dan als woon-werk verkeer, tel dit ook mee.
(3) Geen tijdelijke veranderingen ivm ouderschapsverlof of tijdelijke arbeidstijdverkorting
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Werkervaring 1.
J1.1 Heeft u ooit een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om  banen van minstens drie maanden. Zo ja,

begon u met werken binnen drie maanden nadat u voor het eerst uit het volledig dagonderwijs kwam?

nooit gewerkt ...........................................................® J1.2 1

1e baan binnen 3 maanden...................................... ® J1.3 2

1e baan pas na 3 maanden .....................................® J1.2 3

J1.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u voor het eerst uit het volledig dagonderwijs kwam?
ANTWOORDKAART 5 "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang duurde dit? Als de situatie in de tussentijd
nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1      1         2         3          4          5          6          7         
     8 nl __________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

  periode 2      1         2         3          4          5          6          7   
     8 nl __________________________________________________  

 
____ jaar en _____  maanden

  periode 3      1         2         3          4          5          6          7   
     8 nl __________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT GEWERKT HEEFT:   ®   J10.1 OP PAGINA 22

J1.3 Wanneer bent u bij uw eerste bedrijf/instelling begonnen?   ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA WG1

J1.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ®  LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA WG1

J1.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J1.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?
 KAART 6 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .............. 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ................. 2 2

van 10 t/m 24 werknemers .................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers .................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers........... 5 5

500 of meer werknemers ................ 6 6

J1.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen .................. 1

meer dan de helft mannen........................ 2

evenveel mannen en vrouwen.................. 3

meer dan de helft vrouwen ...................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen.................. 5
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J1.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening. 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J1.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld? CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J1.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 6 "ONDERGESCHIKTEN"

Naam van de functie en
werkzaamheden

Leidinggevend,
direct of via
anderen

Hoe lang duurde het
tot u was ingewerkt?

Stel dat u uw eerste baan voor 5 jaar
had onder- broken, bv vanwege
opvoeding kinderen, hoe lang zou
het dan duren voor opnieuw
ingewerkt zou zijn?

niemand 1 minder dan 1 week 1 minder dan 1 week 1

1-2 personen 2 1 week ....... 2 1 week ................................... 2

3-10 personen 3 1 maand..... 3 1 maand................................. 3

11-24 personen 4 half jaar ..... 4 half jaar ................................. 4

> 24 personen 5 meer dan half jaar 5 meer dan half jaar .................. 5

J1.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J1.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J1.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J1.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22
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Werkervaring 2.
J2.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit gewerkt ...........................................................® J2.2 1

2e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J2.3 2

2e werkgever pas na 3 maanden ............................® J2.2 3

J2.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 1e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?   ANTWOORDKAART 5  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
_________________________________________________  ____ jaar en _____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl _________________________________________________  

 
____ jaar en _____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl _________________________________________________ ____ jaar en _____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:   ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

J2.3 Wanneer bent u bij uw 2e bedrijf/instelling begonnen?   ® EERSTE WERKDAG IN  SCHEMA WG2

J2.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA WG2

J2.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit? OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J2.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?
 KAART 6 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J2.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J2.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM
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loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J2.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J2.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J2.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J2.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J2.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J2.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:   ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

Werkervaring 3.
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J3.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.
Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ..................................................® J3.2 1

3e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J3.3 2

3e werkgever pas na 3 maanden ............................® J3.2 3

J3.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 2e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?   ANTWOORDKAART 5  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en______maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________  

 
____ jaar en______maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en______maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:   ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

J3.3 Wanneer bent u bij uw 3e bedrijf/instelling begonnen?   ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA WG3

J3.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN  SCHEMA WG3

J3.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J3.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 6 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J3.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J3.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2
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eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J3.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J3.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J3.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J3.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J3.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J3.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   vraag J10.1 op pagina 22

Werkervaring 4.
J4.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
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vertrokken was?

nooit meer gewerkt ..................................................® J4.2 1

4e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J4.3 2

4e werkgever pas na 3 maanden ............................® J4.2 3

J4.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 3e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?   ANTWOORDKAART 5  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________  

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

J4.3 Wanneer bent u bij uw 4e bedrijf/instelling begonnen?   ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA WG4

J4.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA WG4

J4.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J4.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 6 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J4.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J4.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4
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anders, nl 5

J4.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J4.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J4.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J4.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J4.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J4.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

Werkervaring 5.
J5.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt .................................................. ® J52 1
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5 werkgever binnen 3 maanden ............................... ® J53 2

5 werkgever pas na 3 maanden ...............................® J52 3

J5.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 4e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?   ANTWOORDKAART 5  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ 

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl___________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

J5.3 Wanneer bent u bij uw 5e bedrijf/instelling begonnen?   ® EERSTE WERKDAG IN  SCHEMA WG5

J5.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA WG5

J5.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J5.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 6 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J5.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J5.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5
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J5.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J5.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J5.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J5.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J5.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J5.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:   ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

Werkervaring 6.
J6.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................. ® J6.2 1

6e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J6.3 2

6e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J6.2 3
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J6.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 5e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?   ANTWOORDKAART 5  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl  _________________________________________________  

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

J6.3 Wanneer bent u bij uw 6e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN SCHEMA WG6

J6.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA WG6

J6.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J6.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 6 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J6.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J6.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J6.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1
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direct een vast contract/aanstelling ........................ 2

eerst tijdelijk, daarna vast ...................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J6.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ........... 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J6.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J6.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J6.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ........... 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J6.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

Werkervaring 7.
J7.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................. ® J7.2 1

7e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J7.3 2

7e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J7.2 3

J7.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 6e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?   ANTWOORDKAART 5  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
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duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.

 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8 nl
__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________

 
_____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl___________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

J7.3 Wanneer bent u bij uw 7e bedrijf/instelling begonnen?   ® EERSTE WERKDAG IN  SCHEMA WG7

J7.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA WG7

J7.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J7.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

KAART 6 BEDRIJFSOMVANG

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J7.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J7.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J7.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3
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Respondent werkt(e) voor eigen rekening ............. 4

J7.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J7.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J7.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J7.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J7.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Als Respondent nog bij dit bedrijf of instelling werkt:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

Werkervaring 8.
J8.1 Heeft u daarna ooit weer een betaalde baan gehad? Het gaat hierbij alleen om banen van minstens drie maanden.

Zo ja, begon u te werken bij deze nieuw werkgever binnen drie maanden nadat u bij uw vorige werkgever
vertrokken was?

nooit meer gewerkt ................................................. ® J8.2 1

8e werkgever binnen 3 maanden ............................ ® J8.3 2

8e werkgever pas na 3 maanden ............................ ® J8.2 3

J8.2 Wat waren dan uw belangrijkste bezigheden nadat u bij uw 7e werkgever vertrokken was (maar eventueel
voordat u bij het volgende bedrijf begon)?   ANTWOORDKAART 5  "BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT".  Hoe lang
duurde dit? Als de situatie in de tussentijd nogmaals gewijzigd is, geeft u dan ook de veranderingen aan.
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 belangrijkste activiteit per periode
   1  werkloos                              2  ziek/arbeidsongeschikt
   3  huishouden/gezin                   4  militaire/vervangende dienst
   5  uitzendwerk                          6  vrijwilligerswerk
   7  onderwijs, bij/omscholing        8  anders, nl ..........

  hoe lang duurde dit?

  periode 1       1           2           3            4            5            6           7           8
nl__________________________________________________  ____ jaar en ____  maanden

  periode 2       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl__________________________________________________

 
____ jaar en ____  maanden

  periode 3       1           2           3            4            5            6           7   
      8 nl __________________________________________________ ____ jaar en ____  maanden

ALS RESPONDENT NOOIT MEER GEWERKT HEEFT:    ®   VRAAG J10.1 OP PAGINA 22

J8.3 Wanneer bent u bij uw 8e bedrijf/instelling begonnen?  ® EERSTE WERKDAG IN  SCHEMA WG8

J8.4 Tot wanneer heeft u bij dit bedrijf/instelling gewerkt?
ZIEKTE/ZWANGERSCHAPSVERLOF  TELT NIET ALS ONDERBREKING.   ® LAATSTE WERKDAG IN SCHEMA WG8

J8.5 Wat voor soort bedrijf/instelling was dit?  OMSCHRIJF  HET BELANGRIJKSTE  PRODUKT/ DIENST

J8.6 Hoeveel mensen werkten bij (deze vestiging) van dit  bedrijf/instelling toen u daar begon te werken en toen u bij
dit bedrijf wegging (of nu, als Respondent nog bij dit bedrijf werkt)?

kaart 6 Bedrijfsomvang

begin eind

minder dan 5 werknemers .................... 1 1

van 5 t/m 9 werknemers ....................... 2 2

van 10 t/m 24 werknemers ................... 3 3

van 25 t/m 99 werknemers ................... 4 4

van 100 t/m 499 werknemers............... 5 5

500 of meer werknemers ...................... 6 6

J8.7 Waren uw collega's vooral mannen of vrouwen? ANTWOORDKAART 6  "COLLEGA'S"

meer dan drie-kwart mannen ................................. 1

meer dan de helft mannen....................................... 2

evenveel mannen en vrouwen................................. 3

meer dan de helft vrouwen ..................................... 4

meer dan drie-kwart vrouwen ................................ 5

J8.8 Werkte u hier in loondienst bij een particulier bedrijf of bij de overheid, voor eigen rekening of als meewerkend
gezinslid? ANTWOORDKAART 6 REKENINGVORM

loondienst in particulier bedrijf 1

loondienst bij (semi-)overheid 2

eigen rekening 3

meewerkend gezinslid 4

anders, nl 5

J8.9 Hoe was uw aanstelling hier geregeld?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

via tijdelijk contract(en) ........................................ 1

direct een vast contract/aanstelling......................... 2

eerst tijdelijk, daarna vast....................................... 3

Respondent werkt(e) voor eigen rekening.............. 4

J8.10   Toen u bij dit bedrijf/instelling begon ...
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ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J8.11 Hoeveel verschillende functies heeft u bij dit bedrijf gehad:

______ functies

J8.12 ALS MEER DAN 1 FUNCTIE:

Hoe lang heeft u gewerkt in uw eerste functie? _______ jaar en ________ maanden

En hoe lang in uw laatste/huidige functie? _______ jaar en ________ maanden

J8.13 Toen u bij dit bedrijf/instelling vertrok (of nu):
ANTWOORDKAART 6 ONDERGESCHIKTEN

Naam van de functie en werkzaamheden Leidinggevend,
direct of via anderen

niemand ............ 1

1-2 personen ..... 2

3-10 personen ... 3

11-24 personen . 4

> 24 personen.... 5

J8.14 Tenslotte willen we graag weten hoeveel uur per week u was aangesteld toen u bij dit bedrijf/instelling begon.
Als dit later veranderd is, wilt u dan aangeven gedurende welke periode u hoeveel uur per week werkte?

Hoeveel uur per week Hoelang was dit de aanstelling?
99/99 ALS NOOIT (MEER) VERANDERD.

a   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

b   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

c   ______ uur per week gedurende ________ jaar en _______ maanden

Door op volgende pagina

Als de respondent meer dan 8 werkgevers heeft gehad kunt u hier
 de gegevens van de  laatste/huidige  baan noteert.

J9.3 Wanneer bij het bedrijf begonnen:

J9.4 Wanneer vertrokken: (99-99) is nooit

J9.5 Produkt/dienst van het  bedrijf:

     _______ maand   19___ jaar
  
     _______ maand   19___ jaar

__________________________________________

J9.6 Aantal werknemers van het bedrijf    Kaart 6 "Bedrijfsomvang"

begin :   _______      op het eind/nu:      ______

J9.7 Mannelijke of vrouwelijke collega's? Kaart 6 "Uw Collega's"              _____________
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J9.8 Loondienst of eigen rekening? Kaart 6 "Rekeningsvorm"            _____________

J9.9 Hoe was uw aanstelling geregeld? __________________________________________

J9.1
0

Eerste functie bij het bedrijf
   naam van de functie

   aantal ondergeschikten :

naam _____________________________________

Kaart 6 "Ondergeschikten"        ______________

J9.1
3

Laatste/huidige functie bij het bedrijf
  naam van de functie

  aantal ondergeschikten

naam _____________________________________

Kaart 6 "Ondergeschikten"        ______________

J9.1
4

Omvang van de aanstelling
___________ uur per week

Afsluiting werkervaring

J10.1 INT: OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN, WERKT DE RESPONDENT OP DIT MOMENT?
nee............................................................................. 1

ja ............................................................................... 2

J10.2 INT: BIJ HOEVEEL WERKGEVERS HEEFT DE RESPONDENT IN TOTAAL GEWERKT? TEL DAARBIJ DE EVENTUELE

HUIDIGE WERKGEVER MEE.

______ werkgevers

CONTROLEER DAT DE EVENTUELE HUIDIGE WERKGEVER DOOR DE RESPONDENT IS GENOEMD.

CONTROLEER HET TIJDSCHEMA OP HET UITKLAPVEL:
  (1)  RESPONDENT BEGINT BIJ EEN WERKGEVER NADAT HIJ/ZIJ BIJ VORIGE WERKGEVER IS VERTROKKEN

  (2) ALS RESPONDENT NU WEL WERKT:  BIJ DE LAATSTE  WERKGEVER IS  99-99 ALS EINDDATUM

INGEVULD

  (3) ALS RESPONDENT NU NIET WERKT:  BIJ DE LAATSTE WERKGEVER IS DE EINDDATUM INGEVULD.

J.10.3 Heeft u ooit serieuze plannen gehad om een eigen zaak te beginnen of over te nemen?

nee............................................................................. 1

ja, maar is nooit gebeurd .......................................... 2

ja, dat is ook echt gebeurd........................................ 3

Het familiebedrijf

K1a Werkt u momenteel voor eigen risico in een eigen bedrijf of in een vrije beroep ("voor eigen rekening"), of bent u
werkzaam in het bedrijf van uw ouders?

nee................................................® L1 op pag 27 1

ja, in eigen bedrijf/vrij beroep...................... ® K2 2

ja, in bedrijf ouders ...................................... ® K2 3
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De volgende vragen hebben betrekking op dit bedrijf. Als u in meerdere eigen zaken werkzaam bent, verzoeken
we u de vragen te beantwoorden voor de belangrijkste daarvan.

K2 Wat is de afstand tussen (de belangrijkste vestiging van) de zaak
en uw eigen woning? CATEGORIEËN VOORLEZEN

bedrijf aan huis/loopafstand ................................. 1

1-10 kilometer. ...................................................... 2

meer dan 10 kilometer........................................... 3

K3 Hoeveel vestigingen heeft de zaak?   CATEGORIEËN VOORLEZEN

1 vestiging ............................................................. 1

2 vestigingen.......................................................... 2

meer dan 2 vestigingen.......................................... 3

K4 Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week voor de zaak? Het gaat ons om alle uren, inclusief reistijd, die u on de
zaak of thuis maken.

_____ uur per week

K5 Heeft u de volgende diploma's die nodig zijn voor het uitoefenen van de zaak?

nee ja

a  middenstandsdiploma ...................................................................................... 1 2

b  vakdiploma's etc............................................................................................... 1 2

c andere diploma's die nodig zijn voor eigen bedrijf........................................... 1 2

K6 Hebben of hadden uw ouders een eigen zaak? Zo ja, is/was dat in dezelfde branche, in een branche die verwant is
aan de branche van uw bedrijf, of was dit in een geheel andere branche?

nee, ouders geen eigen zaak ......................... 1

ja, in dezelfde branche ................................. 2

ja, in een verwante branche .......................... 3

ja, in een andere branche ............................. . 4

het bedrijf waar Respondent werkt is
eigendom van ouders.................................... 5

De medewerkers van het bedrijf

K7 Afgezien van uzelf, hoeveel kinderen, leden van uw familie en andere medewerkers heeft het bedrijf die 20
uur of meer per week werken en die minder dan 20 uur per week werken.

 CATEGORIEËN VOORLEZEN

aantal: 20 uur of meer per
week

aantal: minder dan 20
uur/week

a eigen kinderen ......................................................................................................................

b leden van eigen familie ........................................................................................................

c andere medewerkers (geen familie) .....................................................................................

K8 Hoeveel medewerkers had het bedrijf 5 jaar geleden?
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ALS HET BEDRIJF KORTER BESTAAT: IN HET EERSTE JAAR

_________

K9 Hoeveel mensen heeft het bedrijf de afgelopen 5 jaar in dienst genomen?                   

_________

K10 Van hoeveel medewerkers is de afgelopen 5 jaar het dienstverband beëindigd? 
ZOWEL VRIJWILLIG ALS ONTSLAGEN.

 __________

K11 We noemen u nu een aantal werkzaamheden die in het bedrijf mogelijk uitgevoerd moeten worden. Kunt u
voor ieder van deze werkzaamheden een schatting maken van de omvang van deze werkzaamheden in uw
bedrijf, uitgedrukt in aantal uren per week.

ALS DERGELIJKE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITBESTEEDT, BIJVOORBEELD AAN EEN  BOEKHOUDER OF

SCHOONMAAKBEDRIJF, VUL 9999 IN.

Kunt u ook aangeven welk percentage van deze werkzaamheden verricht wordt door uzelf, uw (eventuele)
familie, en door uw medewerkers.

aantal uren
per week

door
u zelf

door
uw familie

door
medewerkers

a administratie/boekhouding ________ _______ % _______ % _______%

b inkoop/contact met leveranciers ________ _______ % _______ % _______ %

c verkoop/contact met klanten/cliënten ________ _______ % _______ % _______ %

d leidinggeven aan personeel ________ _______ % _______ % _______ %

e schoonmaken van de zaak ________ _______ % _______ % _______ %

f uitvoerend of produktie-werk ________ _______ % _______ % _______ %

g anders, nl _______ _______ % _______ % _______ %
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K12 We leggen u een aantal uitspraken voor die een omschrijving geven van het bedrijf en de verrichte
werkzaamheden. Wilt u aangeven of deze uitspraken voor het bedrijf kloppen.

ANTWOORDKAART 7  "UITSPRAKEN OVER HET BEDRIJF" helemaal
mee oneens

helemaal
mee eens

nvt

a Er is vaak sprake van onregelmatige werktijden. ...................................... 1 2 3 4 5

b Er wordt veel in het weekend en in de avonduren gewerkt. ....................... 1 2 3 4 5

c Het is moeilijk om geschikte medewerkers te vinden................................ 1 2 3 4 5

d Het duurt erg lang om mensen in te werken.............................................. 1 2 3 4 5

e Personeelsverloop is buitengewoon schadelijk
voor de zaak. ........................................................................................... 1 2 3 4 5

f De zaak brengt voldoende geld op voor een volwaardige vervanging van
mijn familieleden als dat nodig mocht zijn. .............................................. 1 2 3 4 5

g De ervaring van mijn familie is voor de zaak onmisbaar. ......................... 1 2 3 4 5

h Voortdurend toezicht houden op de medewerkers is noodzakelijk. ........... 1 2 3 4 5

i Ik ben een groot deel van de tijd onderweg............................................... 1 2 3 4 5

j Het toezicht houden op en leiding geven aan mijn medewerkers kan ik
zonder mijn familie nauwelijks aan. ......................................................... 1 2 3 4 5

k Het zorgvuldig onderhouden van de zakelijke contacten is voor ons
bedrijf zeer belangrijk. ............................................................................ 1 2 3 4 5

l Het is voor de zaak van groot belang om bij te houden welke prijs de
concurrentie rekent................................................................................... 1 2 3 4 5

m Het is vooral zaak om een persoonlijke relatie met klanten op te bouwen.
................................................................................................................ 1 2 3 4 5

n Het werk in de zaak vraagt een grote mate van eigen initiatief.................. 1 2 3 4 5

o In de zaak gaat veel contant geld om. ....................................................... 1 2 3 4 5

p Het grootste deel van de werkzaamheden is routine-werk. ........................ 1 2 3 4 5

q Het is moeilijk te beoordelen of werkzaamheden zorgvuldig verricht zijn. 1 2 3 4 5

De juridische vorm van uw zaak 

K13 Welke ondernemingsvorm heeft de zaak? ANTWOORDKAART 8  "ONDERNEMINGSVORM"

eenmanszaak.......................................................... 1

maatschap .............................................................. 2

vennootschap onder firma ..................................... 3

commanditaire vennootschap ................................ 4

besloten vennootschap (BV).................................. 5

naamloze vennootschap (NV) ............................... 6

cooperatie............................................................... 7

K14 ALS DE ONDERNEMINGSVORM EEN NV OF BV IS:  Heeft u een werknemerstatus in de zaak?
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nee........................................................................ . 1

ja............................................................................ 2

K15 Wie is of zijn de eigenaren van het bedrijf?. Bent u dat zelf, of zijn er andere (mede)-eigenaren? Wilt u een
indicatie geven hoe groot het aandeel van de verschillende eigenaren in de zaak is?

aandeel sinds wanneer (mede)-eigenaar

a uzelf ................................................................................................................  _______ %  sinds 19 ______

b uw kinderen ....................................................................................................  _______ %

c uw vader of moeder .......................................................................................  _______ %

d anderen ...........................................................................................................  _______ %

K16 Sinds wanneer bestaat het bedrijf?

sinds 19________

K17 Wie heeft het bedrijf opgericht? CATEGORIEËN VOORLEZEN,
MEERDERE ANTWOORDEN TOEGESTAAN

u zelf..................................................................... . 1

uw ouders ............................................................ . 2

anderen.................................................................. 3

K18 Heeft u uw aandeel in het bedrijf zelf gekocht of heeft u het bedrijf gekregen, bijvoorbeeld via een erfenis van uw
familie?

zelf gekocht.......................................................... . 1

gekregen van ouders ............................................. 2

anders .................................................................... 3

K19 Stel dat u nu het bedrijf of uw aandeel in de zaak verkoopt (d.w.z., alle roerende en onroerende goederen
inclusief de goodwill.) Wat denkt u dat u dan zou overhouden na aftrek van eventuele betalingsverplichtingen?  
ANTWOORDKAART 9  "WAARDE VAN HET BEDRIJF"   Noemt u alleen het cijfer voor uw antwoord.

minder dan f 100.000 ......................................... 1

f 100.000 tot f 250.000 ................................... .. 2

f 250.000 --- f 500.000...................................... . 3

f 500.000 --- f 1 miljoen ..................................... 4

f 1 miljoen ---- f 2,5 miljoen .............................. . 5

f 2,5 miljoen --- f 10 miljoen .............................. 6

f 10 miljoen of meer............................................ 7

nvt, geen mede-eigenaar ..................................... 8
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Uw eigen inkomsten

L1 Heeft u op dit moment een eigen inkomen uit loondienst (loon, salaris)?

nee   ...........................................................®  L9A 1

ja ..................................................................®  L2 2

L2 Wat is het bedrag dat u gemiddeld als loon of salaris op uw giro- of bankrekening krijgt?
VUL HET NETTO BEDRAG IN BIJ DE WIJZE (PER WEEK, ETC) WAAROP HET SALARIS ONTVANGEN WORDT.
DOORVRAGEN TOT OP EEN NAUWKEURIGHEID VAN F 100.

F __________________ per week

F __________________ per maand

F __________________ per jaar

We willen graag weten of u bovenop dit bedrag nog andere inkomsten uit arbeid ontvangt.

L3 Krijgt u naast het bedrag dat u maandelijks op giro of de bank krijgt nog vakantie-geld? 

nee ....................................................................... 1

ja.......................................................................... 2

L4 Krijgt u, naast dit bedrag op de bank/giro, nog eventuele toeslagen, overwerk, fooien, etc? Zo ja, hoeveel
bedragen dergelijke toeslagen gemiddeld netto per maand?

VUL 0 IN ALS GEEN TOESLAGEN.

gemiddeld F __________ netto per maand

L5 Heeft u daarnaast in 1994 een dertiende maand, winstdeling, een tantième of gratificatie gehad? Zo ja, hoeveel
bedroegen deze inkomsten netto in 1994?

VUL 0 IN ALS GEEN DERTIENDE MAAND etc

totaal netto F ________________ in 1994

L6 Heeft u, naast dit bedrag op bank/giro, in 1994 nog inkomsten ontvangen uit nevenbetrekkingen of 
bijverdiensten?  Zo ja, hoeveel bedroegen deze inkomsten netto in 1994? 

VUL 0 IN ALS GEEN BIJVERDIENSTEN.

netto F ____________________ in 1994

L7 Soms heeft de werkgever op uw loon een aantal  inhoudingen  gepleegd, zoals de "spaarloonregeling",
contributie aan de vakbond, en PC-privé-projecten, naast de gewone inhoudingen van loon/inkomsten belasting
en van premies voor de sociale verzekeringen.

Hoeveel bedragen dergelijke inhoudingen bij u netto per maand?
 VUL 0 IN ALS GEEN INHOUDINGEN.

F ______________________   per maand

L8a Heeft u een hypotheek voor een eigen woning?
nee ...........................................................®  L9a 1

ja..............................................................®  L8b 2
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L8b Men kan jaarlijks bij de belasting een loonbeschikking vragen zodat uw werkgever
minder loonbelasting op uw salaris inhoudt. Heeft u zo'n loonbeschikking?

nee ...................................................................... 1

ja......................................................................... 2

L8c Hoeveel betaalt u aan hypotheekrente per jaar (bruto)? NIET DE AFLOSSING.

F ____________  hypotheekrente per jaar

L9a Heeft u zelf een inkomen uit eigen onderneming of uit vrij beroep?

nee .......................................................... ®  L10 1

ja..............................................................®  L9b 2

L9b Zo ja, hoeveel bedroeg in 1994 uw bruto inkomen uit onderneming of uit het vrije
beroep, na aftrek van beroeps- en bedrijfskosten? 

F _________________ bruto in 1994

L9c Kunt u een schatting maken wat dat netto per maand betekent?

F _________________ netto per maand

L10 Ik noem u nu een aantal andere mogelijke inkomsten die u wellicht ontvangt. Als u dergelijke inkomsten
ontvangt wilt u dan het netto-bedrag per maand aangeven.

INT:  CATEGORIEËN VOORLEZEN. 
NOTEER HET BEDRAG IN DE BETREFFENDE KOLOM.
VUL 0 IN ALS RESPONDENT DERGELIJKE INKOMSTEN NIET ONTVANGT.
KINDERBIJSLAG EN RENTE/DIVIDEND HOEFT NIET INGEVULD TE WORDEN.

a  uitkeringen  (werkloosheid, wachtgeld, WAO, bijstand, ... )  F __________

b  (bedrijfs)pensioen, lijfrente, VUT, AOW  F __________

c  alimentatie.................................  F __________

d  studietoelage .............................  F __________

e  toelage van ouders/verzorgers....  F __________

f  bijstand .....................................  F __________

g  huursubsidie..............................  F __________

h  kamerverhuur ............................  F __________

i  kostgeld inwonende kinderen.....  F __________

j  kostgeld andere familieleden......  F __________

k  anders, nl  F __________

Een partner?

M1 Heeft u een vaste partner, d.w.z, iemand waarmee u gedurende minstens drie maanden een vaste relatie
(verkering) mee heeft?
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nee.......................................................................... 1

ja ............................................................................ 2

INT: ONTHOUD GOED OF DE RESPONDENT EEN PARTNER HEEFT.

Uw kinderen

Dan gaan we nu verder met vragen over kinderen.

N1 Hoeveel kinderen heeft u zelf ooit gekregen, dat wil zeggen, kinderen waarvan u de biologische ouder bent?
 OOK OVERLEDEN KINDEREN MEETELLEN

 ___________ kinderen

N2 Heeft u kinderen geadopteerd of heeft u gedurende langere tijd voor pleeg-kinderen gezorgd?  Zo
 ja, hoeveel?

VUL 0 IN ALS GEEN ADOPTIE/PLEEGKINDEREN

 ___________ adoptie/pleeg kinderen

N3 ALLEEN ALS RESPONDENT VROUW IS VAN HOOGSTENS 45 JAAR

Bent u momenteel zwanger? Zo ja, over hoeveel maanden wordt het kind verwacht?

kind verwacht over ______ maanden

niet zwanger ............................... 99

ALLEEN ALS RESPONDENT MAN IS MET EEN PARTNER

Verwachten u en uw partner een kind? Zo ja, over hoeveel maanden wordt het kind verwacht?

kind verwacht over ______ maanden

partner niet zwanger................... 99

N4 Wilt u in de toekomst (nog) kinderen?

zeker niet............................................................. 1

waarschijnlijk niet............................................... 2

waarschijnlijk wel............................................... 3

zeker wel ............................................................. 4

N5 Hoeveel kinderen wilt u dan (nog)?

_____________ kinderen

N6 Wanneer wilt u het liefst uw eerste/volgende kind?

binnen 1 jaar ...................................................... 1

binnen 3 jaar ....................................................... 2

binnen 5 jaar ....................................................... 3

over 5 jaar of later............................................... 4

ALS RESPONDENT GEEN KINDEREN HEEFT GEKREGEN OF GEADOPTEERD: ®    VRAAG T1 OP PAGINA 33

N7 Kunt u van al de kinderen die u gekregen of geadopteerd hebt aangeven:
- de geboortedatum;
- of het een jongen of een meisje is;
-      of het uw eigen kind is of een pleeg/adoptiekind;
- in welke periode ze bij u gewoond hebben;
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- de eventuele datum van overlijden.  

Begint u met het kind dat het eerst werd geboren.

Geboortedatum
dd/mm/jaar

Geslacht Eigen kind of
adoptie/pleeg kind?

Woont kind bij u?
Zo nee, op welke leeftijd is het kind elders gaan
wonen

Sterfte datum
dd/mm/jaar

jongen 1 eigen kind . 1 kind woont nog bij Respondent 99

1

____/____/19_

__

meisje 2 adoptie/pleeg

kind

2 kind is elders gaan wonen op

leeftijd

___

____/_____/19_

__

jongen 1 eigen kind . 1 kind woont nog bij Respondent 99

2

____/____/19_

__

meisje 2 adoptie/pleeg

kind

2 kind is elders gaan wonen op

leeftijd

___

____/_____/19_

__

jongen 1 eigen kind . 1 kind woont nog bij Respondent 99

3

____/____/19_

__

meisje 2 adoptie/pleeg

kind

2 kind is elders gaan wonen op

leeftijd

___

____/_____/19_

__

jongen 1 eigen kind . 1 kind woont nog bij Respondent 99

4

____/____/19_

__

meisje 2 adoptie/pleeg

kind

2 kind is elders gaan wonen op

leeftijd

___

____/_____/19_

__

jongen 1 eigen kind . 1 kind woont nog bij Respondent 99

5

____/____/19_

__

meisje 2 adoptie/pleeg

kind

2 kind is elders gaan wonen op

leeftijd

___

____/_____/19_

__

jongen 1 eigen kind . 1 kind woont nog bij Respondent 99

6
____/____/19_

__

meisje 2 adoptie/pleeg

kind

2 kind is elders gaan wonen op

leeftijd

___
____/_____/19_
__

ALS HET OUDSTE KIND NOG NIET OP DE LAGERE SCHOOL:    ®  T1 OP PAG 33

HET ONDERWIJS VAN UW OUDSTE (=EERSTE) KIND

We willen u nu wat vragen over de lagere school van uw oudste kind.

N8 Naar wat voor een lagere school gaat/ging uw oudste kind?
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 ANTWOORDKAART 10  "SCHOOLTYPE"

Openbaar............................................................. 1

Rooms-Katholiek ................................................ 2

Nederlands hervormd.......................................... 3

Gereformeerd ...................................................... 4

Bijzondere school (Montessori, Vrije          
School, Frenet, Dalton, etc.................................. 5

N9 Ik lees u een aantal uitspraken voor over uw keuze van deze lagere school. Kunt u aangeven of u het met deze
uitspraken helemaal oneens, mee oneens, mee eens, of helemaal mee eens bent.

ANTWOORDKAART 10 "SCHOOLKEUZE" helemaal
oneens

helemaal
eens

a De school was het dichtst bij ........................................................... 1 2 3 4

b Ik zocht een school van deze richting/type ...................................... 1 2 3 4

c Ik had een goede indruk van de school/onderwijzers........................ 1 2 3 4

d De school had een goede naam ........................................................ 1 2 3 4

e Mijn kind kon er tussen de middag overblijven. .............................. 1 2 3 4

N10 Heeft u over andere lagere scholen geïnformeerd, of andere scholen op een open dag bezocht?

nee ....................................................................... 1

ja.......................................................................... 2

N11 Gaat/ging u doorgaans naar ouderavonden van school?  CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit ................................................................... 1

regelmatig ........................................................... 2

meestal ................................................................ 3

altijd .................................................................... 4

N12 Helpt/hielp u mee aan activiteiten op school (bijv., oudercommissie, leesmoeder, enzovoort)?
 CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit ................................................................... 1

regelmatig ........................................................... 2

vaak..................................................................... 3

N13 Kan/kon uw oudste kind op de lagere school gemakkelijk of moeilijk meekomen?
 CATEGORIEËN VOORLEZEN

heel gemakkelijk ................................................ 1

gemakkelijk ........................................................ 2

moeilijk 3

zeer moeilijk........................................................ 4

N14 Komt/kwam het voor dat uw oudste kind gedragsmoeilijkheden had op school?
 CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit ................................................................... 1

een enkele keer.................................................... 2

regelmatig ........................................................... 3

vaak..................................................................... 4
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N15 Hoeveel kinderboeken heeft/had u in huis toen uw oudste kind op de lagere school zat?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

minder dan 20 ................................................... 1

ongeveer 20-50.................................................. . 2

meer dan 50....................................................... . 3

ALS HET OUDSTE KIND NOG NIET IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS:    ®  VRAAG T1 OP PAG 33

N16 Wat is de hoogst behaalde of huidige opleiding van uw oudste kind?
ANTWOORDKAART  11 "OPLEIDINGSNIVO OUDSTE KIND"

lager onderwijs ....................................................... 1

lbo, huishoudschool ................................................ 2

mavo, ulo, mulo ...................................................... 3

havo, mms ............................................................... 4

vwo, hbs, atheneum, gymnasium............................ 5

middelbaar beroepsonderwijs ................................. 6

hoger beroepsonderwijs........................................... 7

universiteit............................................................... 8

postacademisch ....................................................... 9

N17 Heeft uw oudste kind deze opleiding met een diploma afgesloten?

nog mee bezig ......................................................... 1

zonder diploma afgesloten ...................................... 2

met diploma afgesloten ........................................... 3

N18 ALS HOOGST BEHAALDE OF HUIDIGE OPLEIDING MBO/HBO/WO:
In hoeverre betalen/betaalden u en uw eventuele toenmalige partner mee aan de studie van uw oudste kind?

niet........................................................................... 1

tot 25 %................................................................... 2

van 25% - 75 % ...................................................... 3

meer dan 75% ......................................................... 4

N19 Kunt u aangeven welk van de dingen u ooit spciaal voor uw kinderen heeft gekocht?

ANTWOORDKAART 12  "SPECIAAL VOOR UW KINDEREN...".  
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

 een atlas................................................................. 1

 tijdschriften zoals de "Donald Duck" 2

 een spoorbaan/racebaan ........................................ 3

 een spelletjescomputer .......................................... 4

 merksportkleding .................................................. 5

 ski's ........................................................................ 6

 stereo installatie..................................................... 7

 televisie of video.................................................... 8

 een nieuwe fiets ..................................................... 9

 een racefiets of mountainbike ............................... 10

 een brommer.......................................................... 11

 een muziekinstrument (geen blokfluit) 12

 buitenlandse vakantiereisjes.................................. 13
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Beheer van geld

We willen u nu enkele vragen stellen over hoe u uw financiën regelt.

T1a Houdt u uw uitgaven bij in een huishoudboekje of kasboek?

nee ............................................................®  T2 1

ja..............................................................®  T1b 2

T1b Doet u dat voor sommige, de meeste of alle uitgaven?

voor sommige uitgaven....................................... 1

voor de meeste uitgaven...................................... 2

voor alle uitgaven ............................................... 3

T2 Ik noem u hierna vijf soorten uitgaven. Wilt u bij elk van deze uitgaven aangeven of u ze gewoonlijk via
automatische afschrijving betaalt of dat u de betalingen zelf doet. Met "zelf doen" bedoelen we dat u een
overschrijvingskaart of acceptgirokaart invult, ondertekent, en opstuurt.

automatisch zelf
niet van

toepassing

a verzekeringspremies........................................................................ 1 2 3

b abonnement op dagblad .................................................................. 1 2 3

c telefoonrekening.............................................................................. 1 2 3

d gas, water en energie ....................................................................... 1 2 3

e huur of hypotheek ........................................................................... 1 2 3

T3 Bij onregelmatige grote uitgaven kan men vaak gespreid betalen. Dit wordt ook wel "kopen op afbetaling"
genoemd. Ik noem u nu een aantal dingen die vaak op afbetaling gekocht worden. Wilt u van elk artikel
aangeven of u het op afbetaling gekocht heeft. 

niet op
afbetaling

wel op
afbetaling

artikel niet
 gekocht

a auto........................................................................................... 1 2 3

b tv .............................................................................................. 1 2 3

c stereo installatie óf videorecorder óf camera.............................. 1 2 3

d wasmachine .............................................................................. 1 2 3

e meubels .................................................................................... 1 2 3

T4 Heeft u de afgelopen 5 jaar andere dingen op afbetaling gekocht? GEEN HYPOTHEEK OP HUIS.

nee ...................................................................... 1

ja.......................................................................... 2

T5 Hoe vaak komt u voor dat u meer dan F 500,-  rood staat bij uw bank of giro?
ANTWOORDKAART 13 "ROOD BIJ DE GIRO"

nooit .................................................................... 1

af en toe .............................................................. 2

regelmatig .......................................................... 3

(bijna) voortdurend ............................................. 4

T6 Heeft u een creditcard?
nee ...................................................................... 1

ja.......................................................................... 2
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Sparen en spaarrekeningen

T7a Heeft u een of meer spaarrekeningen?

nee ........................................................... .®  T8 1

ja............................................................. ®  T7b 2

T7b Hoe regelmatig spaart u?
ANTWOORDKAART 14  "HOE SPAART U"

niet...................................................................... 1

af en toe .............................................................. 2

regelmatig een vast bedrag................................. 3

regelmatig een vast bedrag, en af en toe iets
extra................................................................... . 4

T7c Hoeveel geld staat er (bij elkaar) ongeveer op deze rekeningen?

ANTWOORDKAART 14  "HOEVEEL SPAARGELD"

minder dan f 10.000........................................... 1

van f 10.000 tot f 25.000 ................................... 2

van f 25.000 tot f 50.000 ................................... 3

f 50.000 of meer................................................ . 4

T8 Welke van de volgende verzekeringen heeft u?

nee ja

a rechtsbijstandverzekering............................................................................................ 1 2

b aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.......................................................... 1 2

c levensverzekering in geval u komt te overlijden.......................................................... 1 2

d levensverzekering in geval uw partner  komt te overlijden ........................................ 1 2

e kostbaarhedenverzekering........................................................................................... 1 2

f inboedel/brandverzekering .......................................................................................... 1 2

g uitvaartverzekering ..................................................................................................... 1 2
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Uw woning en uw auto

U1 INTERVIEWER: IN WELK TYPE WONING WOONT DE RESPONDENT? 

inwonend,  studentenflat 1

flat, bovenwoning, etage,
benedenwoning

2

rijtjeshuis, tussenwoning . 3

"twee-onder-een-kap", hoekhuis 4

vrijstaand woonhuis 5

anders,
nl

6

U2 We willen u nu enkele vragen stellen over uw woning. Hoeveel kamers, inclusief de woonkamer, zijn er in
uw woning? HOBBY-, STUDEER-, OF LOGEERKAMER MEETELLEN.

______ kamers

U3a Is dit een huurwoning of een eigen woning?

eigen woning......................................... ®  W3b 1

huurhuis ................................................. ®  W3f 2

Als eigen woning: U3b In welk jaar heeft u deze woning gekocht?

in 19______

U3c Is aan uw hypotheek een levensverzekering verbonden, zodat de hypotheek
automatisch wordt afgelost bij overlijden?

Geen levensverzekering ..........................® W3e 1

Wel levensverzekering........................................ 2

nvt, geen hypotheek ................................® W3e 3

U3d Aan wie wordt deze levensverzekering uitgekeerd?
eigen kinderen 1

ouders/broers/zusters 2

huidige partner 3

ex- partner... 4

anders, nl..... 5

U3e Weet u wat uw woning bij vrije verkoop ongeveer zou opbrengen?
IN LEGE TOESTAND.

ANTWOORDKAART 15 "WAARDE EIGEN HUIS"
minder dan F 50.000 ........................................ 1

F 50.000 tot F 100.000 .................................... 2

F 100.000 tot F 150.000 ................................. 3

F 150.000 tot F 200.000 ................................. 4

F 200.000 tot F 250.000 ................................. 5

F 250.000 tot F 300.000 ................................. 6

F 300.000 tot F 350.000 ................................. 7

F 350.000 tot F 400.000 ................................. 8

F 400.000 gulden of meer ................................ 9

DOOR MET U4A
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Als huurwoning U3f Wat is de maandelijkse huur van uw woning, inclusief de servicekosten, maar
exclusief de energiekosten.

F _________  huur per maand

U4a Heeft u een auto of motor? 

nee .............................................................®  Z1 1

ja............................................................. ®  U4b 2

U4b Zo ja, hoeveel auto's of motoren?

_________ auto's en/of motoren

U5 Dan willen we u graag enige vragen over uw auto(s). ALS MEER DAN 2 AUTO'S/MOTOREN: DE TWEE MEEST

WAARDEVOLLE. VRAAG VOORAL GOED DOOR BIJ "TYPE/UITVOERING" .

Auto/motor  1 Auto/motor  2

auto ................................. 1 auto................................... 1Auto of motor?

motor/scooter................... 2 motor/scooter .................... 2

Merk   bv Mitstubishi

Type en uitvoering
  bv Colt 1300 GL

Bouwjaar 19________ 19________

nee................................... 1 nee.................................... 1Auto van de zaak?

ja ..................................... 2 ja ...................................... 2



Mondeling alleenstaanden 38

LAT- Partner

Z1 INT: HEEFT DE RESPONDENT EEN VASTE PARTNER, D.W.Z, IEMAND WAARMEE HIJ/ZIJ GEDURENDE MINSTENS

DRIE MAANDEN EEN VASTE RELATIE (VERKERING) MEE HEEFT?
nee.........................® EINDE MONDELING  PAG 45 1

ja ............................................................................ 2

Z2 Waar heeft u uw partner voor het eerst ontmoet? ALS MEERDERE: DE BELANGRIJKSTE

ANTWOORDKAART 16 "KENNISMAKING"
 op of via het werk 1

 op of via school/opleiding 2

 via de kerk .. 3

 in of bij een uitgaansgelegenheid (café, bioscoop, etc) 4

 in of bij een sportevenement of sportvereniging 5

 in/bij een gezelligheidsvereniging (sociëteit,dansclub,etc) 6

 op een feestje (van familie, vrienden, etc.) 7

 via een relatiebureau of advertentie 8

 op vakantie .. 9

 bij u thuis of in uw buurt (buurjongen, buurmeisje, etc.) 10

 toevallig (op straat, winkel, trein, etc.) 11

 anders, nl 12

Z3 Hoe oud was u toen u uw partner ontmoette?

leeftijd Respondent _____________

Z4 En hoe oud was uw partner toen?

 leeftijd partner ____________

Z5 We willen iets weten over mogelijke overeenkomsten tussen u beiden voordat u elkaar leerde kennen.

ALLE VRAGEN VOORLEZEN nee ja

a Woonde u in dezelfde buurt? .......................................................................................... 1 2

b Zat u op dezelfde lagere school? ..................................................................................... 1 2

c Zat u op dezelfde middelbare school? ............................................................................. 1 2

d Zat u op dezelfde hogere opleiding?................................................................................ 1 2

e Werkte u in hetzelfde bedrijf? ......................................................................................... 1 2

f Zat u op dezelfde vereniging? ......................................................................................... 1 2

g Kwam u in dezelfde uitgaansgelegenheden?.................................................................... 1 2

Z6 Hoe goed kende u de familie van uw partner voordat u elkaar leerde kennen? 
CATEGORIEËN VOORLEZEN

niet ...................................................................... 1

enigszins ............................................................. 2

goed .................................................................... 3

nvt, geen ouders, broers of zussen ..................... 4

Z7 En hoe goed kende uw partner uw familie voordat u elkaar leerde kennen? 
CATEGORIEËN VOORLEZEN

niet ...................................................................... 1

enigszins ............................................................. 2

goed .................................................................... 3

nvt, geen ouders, broers of zussen ..................... 4

Z8 Hoe goed kenden uw beider ouders, broers en zussen elkaar voordat u elkaar leerde kennen?
 CATEGORIEËN VOORLEZEN

niet ....................................................................... 1
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enigszins............................................................... 2

goed...................................................................... 3

nvt, een van beide geen familie ........................... 4

Z9 Hoeveel van de vrienden en kennissen van uw partner kende u al voordat u elkaar leerde kennen?
  CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen één .............................................................. . 1

sommige............................................................... 2

de meeste.............................................................. 3

allemaal ............................................................... 4

Z10 Hoeveel van uw vrienden en kennissen kende uw partner al voordat u elkaar leerde kennen?
 CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen één .............................................................. . 1

sommige............................................................... 2

de meeste.............................................................. 3

allemaal ............................................................... 4

Z11 Hoe lang heeft het ongeveer geduurd van het moment dat u elkaar leerde kennen tot het moment waarop u een
vaste relatie (`verkering')  kreeg?

__________ jaar en ________ maanden

Z12 We gaan nu verder met vragen over wat u samen deed in het eerste jaar van uw verkering (vaste relatie).
 

ALS DE RELATIE NOG GEEN JAAR DUURT: DE PERIODE TOT NU TOE.

ANTWOORDKAART 17   "GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN"

 1 vrijwel nooit
 2 minder dan 1 keer per
maand
 3 één keer per maand
 4 meerdere keren per maand
 5 niet van toepassing

a Hoe vaak ging u met z'n tweeën uit, bijvoorbeeld naar de bioscoop, naar een
restaurant, of naar het strand, etc.?................................................................

1 2 3 4

b Hoe vaak ging u samen op bezoek
bij familie of ontving u samen familie? .........................................................

1 2 3 4

c Hoe vaak ging u samen naar de kerk? ........................................................... 1 2 3 4

d Hoe vaak ging u samen op bezoek
bij collega's of ontving u samen collega's? ....................................................

1 2 3 4 5

e Hoe vaak ging u samen op bezoek
bij vrienden of ontving u samen vrienden? ....................................................

1 2 3 4

f Hoe vaak ging u samen uit met vrienden,
bijvoorbeeld naar een restaurant of naar de bioscoop?...................................

1 2 3 4

Z13 Bent u in het eerste jaar van uw verkering samen op vakantie geweest?
ALS RESPONDENT ZIJN/HAAR PARTNER OP VAKANTIE ONTMOET HEEFT TELT DEZE KEER NIET MEE

nee......................................................................... 1

ja............................................................................ 2

Z14 Hoeveel keer per maand zag u elkaar in het eerste jaar van uw relatie?
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______ keer per maand

Z15 Hoeveel keer per maand at u met elkaar in deze periode?

  ______ keer per maand

Financiële verbindingen tussen partners

Z16 Betaalt u op de een of andere manier mee aan de uitgaven van uw partner?

nee ..........................................................®  Z20 1

ja.......................................................................... 2

Z17 In welke mate betaalt u wel eens voor uw partner bij de volgende uitgaven?

niets klein
gedeelte

groot
gedeelte

alles nvt

a gebruik van partners auto (benzine, etc)...................................... 1 2 3 4 5

b partners kleding .......................................................................... 1 2 3 4 5

c partners hobbies, lidmaatschappen, abonnementen ..................... 1 2 3 4 5

d
als u samen met uw partner uitgaat (bijv. bioscoop, eten met
vrienden) ....................................................................................

1 2 3 4 5

e uw partners huur/huisvesting ...................................................... 1 2 3 4 5

Z18 Alles bij elkaar geteld, hoeveel is het maandelijkse bedrag dat u bijdraagt?
ANTWOORDKAART 18  "FINANCIËLE BIJDRAGEN"

minder dan fl. 100,- ............................................ 1

van fl 100,- tot fl. 250,-....................................... 2

van fl 250,- tot fl 500,-........................................ 3

van fl 500,- tot fl 1000,- ..................................... 4

fl 1000,- of meer ................................................. 5

Z19 Betaalt uw partner op de een of andere manier mee aan uw uitgaven?

nee ..........................................................®  Z22 1

ja.......................................................................... 2

Z20 In welke mate betaalt uw partner wel eens voor u bij de volgende uitgaven?

niets klein
gedeelt

e

groot
gedeelte

alles nvt

a gebruik van uw auto (benzine, etc) ................................................ 1 2 3 4 5

b uw kleding..................................................................................... 1 2 3 4 5

c uw hobbies, lidmaatschappen, abonnementen................................ 1 2 3 4 5

d
als u samen met uw partner uitgaat
(bijv. bioscoop, eten met vrienden)................................................

1 2 3 4 5

e uw huur/huisvesting ...................................................................... 1 2 3 4 5

Z21 Alles bij elkaar opgeteld, hoeveel is het maandelijkse bedrag dat uw partner aan uw uitgaven bijdraagt? ANTWOORDKAART 18 "F
minder dan fl. 100,- ............................................ 1

van fl 100,- tot fl. 250,-....................................... 2

van fl 250,- tot fl 500,-........................................ 3

van fl 500,- tot fl 1000,- ..................................... 4

fl 1000,- of meer ................................................. 5
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Z22 Maakt uw partner wel eens gebruik van uw auto?
nooit.................................................................... 1

af en toe .............................................................. 2

regelmatig........................................................... 3

nvt, Respondent heeft geen auto ........................ 4

Z23 Maakt u wel eens gebruik van de auto van uw partner?
nooit.................................................................... 1

af en toe .............................................................. 2

regelmatig........................................................... 3

nvt, partner heeft geen auto................................ 4

Trouwen en samenwonen

Z24 Mensen die met elkaar getrouwd zijn doen vaak iets speciaals op hun trouwdag. Viert u op een of andere manier
dat u met elkaar verkering heeft ?

nee ...................................................................... 1

ja.......................................................................... 2

Z25 Draagt u een "vriendschapsring"? 
nee ...................................................................... 1

ja.......................................................................... 2

Z26 Denkt u dat u ooit met uw partner ongehuwd gaat samenwonen?

zeker niet 1

waarschijnlijk niet 2

waarschijnlijk wel 3

zeker wel . 4

Z27 Denkt u dat u ooit met uw partner gaat trouwen?

zeker niet 1

waarschijnlijk niet 2

waarschijnlijk wel 3

zeker wel . 4

Z28 Stel dat u zou gaan samenwonen, zou u dan de voorkeur geven aan eerst samenwonen en dan trouwen, of
zou u direct trouwen?

liever eerst samenwonen 1

maakt niet veel uit 2

liever direct trouwen 3

Z29 Over hoeveel jaar denkt u te gaan samenwonen (of trouwen). 
vul 99 in als nooit

  _____ jaar

Z30 Heeft u in het verleden misschien al wel eens met uw huidige partner samengewoond?

nee 1

ja 2

Z31 Bent u misschien ooit al getrouwd geweest met uw huidige partner, of bent u nu met uw partner getrouwd?
nee 1
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ja 2

Uw partner

Tenslotte zouden we u graag enkele vragen willen stellen over uw partner.

Z32 Wat is de geboortedatum van uw partner?

 _____ (dag ) _____ (maand) 
19____ (jaar)

Z33 Wat is de officiële burgerlijke staat van uw partner?   Antwoordkaart 19 "Burgelijke staat"

gehuwd . 1

gescheiden 2

gescheiden van tafel en bed 3

weduwnaar 4

nooit gehuwd geweest . 5

 Z34 ALS HET GESLACHT VAN DE PARTNER AL DUIDELIJK IS, ZELF INVULLEN; ANDERS GEWOON VRAGEN.
Wat is het geslacht van uw partner?

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

Z35 Wat is het hoogst behaalde opleidingsnivo van uw partner, of het nivo van de huidige opleiding als uw partner
nu een dagopleiding volgt? ANTWOORDKAART 20 "OPLEIDINGSNIVO"

lager of basisonderwijs  ............................................................ 1

lbo, huishoudschool .................................................................. 2

mavo, ulo, mulo ........................................................................ 3

havo, mms................................................................................. 4

vwo, hbs, atheneum, gymnasium.............................................. 5

middelbaar beroepsonderwijs ................................................... 6

hoger beroepsonderwijs ............................................................ 7

universiteit................................................................................. 8

postacademisch (promotie, etc) ................................................ 9

Z36 Wat voor een soort opleiding is/was dat? ANTWOORDKAART 21 "OPLEIDINGSRICHTING"
algemeen ................................................................................... 1

onderwijskundig........................................................................ 2

talen/ geschiedenis .................................................................... 3

agrarisch.................................................................................... 4

technisch en exact ..................................................................... 5

transport, communicatie, en verkeer......................................... 6

medisch en para-medisch.......................................................... 7

economisch, administratief, en commercieel............................ 8

juridisch, bestuurlijk ................................................................. 9

sociaal-cultureel........................................................................ 10

persoonlijke of sociale verzorging ............................................ 11

kunst-onderwijs......................................................................... 12

openbare orde en veiligheid ...................................................... 13

Z37 Heeft uw partner deze opleiding afgesloten met een diploma?

nog mee bezig .................................................. 1

geen diploma .................................................... 2

diploma ............................................................ 3

Z38 Wat is de belangrijkste bezigheid van uw partner? ANTWOORDKAART 22  "BELANGRIJKSTE BEZIGHEID"
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betaald werk.... 1

werkloos.......... 2

ziek/arbeidsongeschikt/invalide 3

huishouden...... 4

militaire/vervangende dienst 5

uitzendwerk..... 6

vrijwilligerswerk 7

onderwijs, bijscholing 8

anders, nl
9

Z39a Verricht uw partner momenteel betaalde arbeid?

nee ......................................................... .®  Z40 1

ja........................................................... ®  Z39b 2

Z39b Wat voor werk doet uw partner? Wat is de naam van de functie van uw partner?  (ALS

ONDUIDELIJK, GEEF OOK EEN OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Z39c Is dit een tijdelijke of een vaste baan?

tijdelijk werk ..................................................... . 1

vast werk ........................................................... 2

Z39d Geeft uw partner leiding aan anderen, direct of via anderen? Zo, ja aan hoeveel mensen
geeft hij/zij leiding? KAART 23 ONDERGESCHIKTEN

partner geeft geen leiding................................... 1

1-2 personen ....................................................... 2

3-10 personen..................................................... 3

11-24 personen................................................... 4

> 24 personen .................................................... 5

Z39e Wat is de omvang van de aanstelling van uw partner? (Bijv 38 uur per week)

_______ uur per week

Z40 Heeft uw partner steeds gewerkt sinds u met elkaar een relatie heeft?
 CATEGORIEËN VOORLEZEN

nooit.................................................................... 1

soms.................................................................... 2

meestal................................................................ 3

altijd................................................................... . 4

Z41 Weet u wat uw partner totaal ongeveer aan maandelijke inkomsten ontvangt, dus aan salaris, uitkering,
studietoelage etc.?

weet het vrij precies............................................ 1

weet het bij benadering/ongeveer....................... 2

weet het niet/geen idee ...................................... . 3

Z42 Wat zijn de totale netto maandelijkse inkomsten van uw partner? Als u het niet weet, maak dan in ieder geval een
schatting. (TOTAAL VAN SALARIS, UITKERINGEN, ALIMENTATIE ETC)

F _______ netto per maand
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Z43 Heeft uw partner spaargeld? Kunt u dit uitdrukken in het aantal maandinkomsten?

CATEGORIEËN VOORLEZEN.

minder dan 1 maandl-inkomst ........................... 1

1-3 maand-inkomsten ......................................... 2

4-6 maand-inkomsten ......................................... 3

meer dan 6 maand-inkomsten?........................... 4

Z44 Heeft uw partner betalingsverplichtingen, zoals een studieschuld, zakelijke schulden, een consumentenkrediet,
alimentatieverplichtingen etc.? Zo ja, welk deel van zijn/haar inkomen is hij/zij ongeveer kwijt aan deze
betalingsverplichtingen?

CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen betalingsverplichtingen .............................. 1

0 t./m 10 procent................................................. 2

11 t/m 20 procent................................................ 3

meer dan 20 procent............................................ 4

Z45 Hoe ver is de woning van uw partner verwijderd van uw woning.  VIA DE GEBRUIKELIJKE MANIER VAN

VERVOER VAN DE RESPONDENT. CATEGORIEËN VOORLEZEN

minder dan een kwartier .................................... 1

kwartier tot een half uur ..................................... 2

half uur tot een uur ............................................. 3

meer dan een uur................................................. 4

Z46 Hoe woont uw partner op dit moment? CATEGORIEËN VOORLEZEN

bij ouders/familie ...................................®  Z49 1

op kamers................................................®  Z49 2

zelfstandige woning ............................................ 3

internaat/ kazerne etc ..............................®  Z49 4

Z47 Uit hoeveel woon- en slaapkamers bestaat de woning van uw partner?

_______ kamers

Z48 Is uw partners woning een huurhuis of een eigen woning?

huurhuis .............................................................. 1

koophuis.............................................................. 2

Z49 Is uw partner lid van een kerk of geloofsgemeenschap? Zo ja, van welke?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

geen lid kerk/geloofsgemeenschap 1

Rooms-Katholiek 2

Nederlands Hervormd 3

Gereformeerd 4

Anders, nl 5

Z50 Hoe vaak bezoekt uw partner diensten of vieringen van een kerk- of geloofsgenootschap?
CATEGORIEËN VOORLEZEN

praktisch nooit..................................................... 1

een of enkele malen per jaar ............................... 2
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ongeveer 1 keer per maand ................................ 3

ongeveer 1 keer per week.................................. . 4

Z51 In welke plaats woonde uw partner toen hij/zij 14 jaar oud was?
ALS IN HET BUITENLAND:  IN WELK LAND

___________________________

Z52 Hoe woonde uw partner toen hij/zij 14 jaar oud was, bij zijn/haar ouders of anders?
ANTWOORDKAART 24 "HOE WOONDE UW PARTNER..."

bij beide biologische ouders 1

alleen met moeder 2

alleen met vader 3

met moeder en stiefvader 4

met vader en stiefmoeder 5

bij andere familie 6

kostschool, seminarie, tehuis, etc. 7

anders, nl 8

Z54 Zijn de biologische ouders van uw partner ooit uit elkaar gegaan?
nee ..................................................................... . 1

ja......................................................................... 2

Z55 Heeft uw partner voorheen wel eens met een andere partner samengewoond? Zo ja, waren ze ook getrouwd?
nooit samengewoond.......................................... 1

ja, gehuwd samengewoond ................................ 2

ja, ongehuwd samengewoond ........................... . 3

Z56a Heeft uw partner kinderen uit een eerdere relatie?
nee .......................................® afsluiting pag 45 1

ja......................................................................... 2

Z56b Hoeveel kinderen heeft uw partner uit een eerdere relatie?

_______ kinderen

Z56c Hoe oud is het jongste kind van uw partner?

_______ jaar
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Afsluiting mondeling gedeelte

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het mondelinge interview.

OVERHANDIG DE RESPONDENT DE SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST.

HELP DE RESPONDENT OP WEG.

BOEKJE MET ANTWOORDKAARTEN WEER MEENEMEN.

Afsluiting van het interview

We willen u graag uitdrukkelijk bedanken voor de tijd die u voor ons heeft uitgetrokken en voor uw
bereidheid om de vaak persoonlijke vragen te beantwoorden.

Wilt u ter zijner tijd een verslagje ontvangen van ons onderzoek?

nee ....................................................................... 1

ja.......................................................................... 2

OVERHANDIG "INCENTIVE".

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht willen graag nog iets anders doen als blijk van waardering:

OVERHANDIG DE "LEAVE BEHIND" IN DE ANTWOORDENVELOP VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT.

Aan dit boekje is een prijsvraag verbonden. Onder de deelnemers van het onderzoek wordt 5 vakantiereizen naar
 "Center Parcs"  ter waarde van f 1000 verloot. In deze envelop leest u hoe dat in z'n werk gaat.

Mag ik u nogmaals hartelijk bedanken...
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Uitklapvel Tijdschema

Januari 1

.. ..

December 12

eerste kwartaal jan,feb,mrt 21

tweede kwartaal apr,mei,jun 22

derde kwartaal jul,aug,sep 23

vierde kwartaal oct,nov,dec 24

eerste helft van het jaar jan..jun 31

tweede helft van het jaar jul..dec 32

Notatie van tijdstippen

Geen jaargetijden!

geen antwoord 00

ALS RESPONDENT NU NOG BIJ DIT BEDRIJF WERKT, VUL DAN BIJ DE "LAATSTE WERKDAG"    99 - 99 IN.

eerste werkdag
in maand...

laatste werkdag
in maand...

WG1 werkgever 1  (pag  6) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

WG2 werkgever 2 (pag  8) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

WG3 werkgever 3 (pag 10) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

WG4 werkgever 4 (pag 12) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

WG5 werkgever 5 (pag 14) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

WG6 werkgever 6 (pag 16) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

WG7 werkgever 7 (pag 18) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar

WG8 werkgever 8 (pag 20) ____ maand 19___ jaar ____ maand 19___ jaar
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Schriftelijke vragenlijst

Universiteit Utrecht

In te vullen door interviewer

respondent nummer .................................................................... _________________________________
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datum interview .......................................................................... ______ (dag)    ______ (maand)    1995

Vakgroep Sociologie/ICS
Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
tel. 030-532101
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Hoe vult u de vragenlijst in?

In dit boekje stellen we u een aantal vragen. Hieronder wordt aan de hand van enkele voorbeelden uitgelegd hoe u de
vragen kunt beantwoorden.

Voorbeeld 1
Tenzij anders vermeld kiest u steeds slechts één van de mogelijke antwoorden. In het voorbeeld hieronder geeft u aan
dat u geen auto heeft door het cijfer 5 te omcirkelen.

elke dag............................................................ 1

één of enkele keren per week .......................... 2

één of enkele keren per maand ........................ 3

minder vaak, of nooit ....................................... 4

1 Hoe vaak gebruikt u uw auto?

u heeft geen auto .............................................. 5

Voorbeeld 2
Veel vragen zijn gesteld in de vorm van uitspraken. Het is dan de bedoeling dat u achter elke uitspraak één antwoord
kiest. Dit doet U door het cijfer van uw keuze te omcirkelen.

helemaal
oneens

helemaal
eens

2 Ik vind dat het hebben van kinderen de band tussen man en
vrouw versterkt ...............................................................................

1 2 3 4 5

3 Het is goed voor een relatie als de partners zo nu en dan met z´n
tweeën op stap gaan........................................................................

1 2 3 4 5

De betekenis van de nummers 1 t/m 5 is dan als volgt:
1 ik ben het helemaal oneens met deze uitspraak
2 ik ben het deels oneens met deze uitspraak
3 ik ben het noch eens, noch oneens met deze uitspraak
4 ik ben het deels eens met deze uitspraak
5 ik ben het helemaal eens met deze uitspraak

In het voorbeeld hierboven geeft u aan dat u het helemaal oneens bent (1) met de eerste uitspraak, en dat u het deels
eens bent (4) met de tweede uitspraak.

Voorbeeld 3
Wanneer we van u verwachten dat u iets invult, bijvoorbeeld een woord of een getal, dan wordt dit aangegeven door
een lijn.

4 Wanneer ging u voor het eerst zelfstandig wonen? u was toen _______ jaar oud

Voorbeeld 4
Soms ook combineren we deze soorten vragen. U kunt dan een keuze maken door ofwel een antwoord te omcirkelen,
ofwel iets op de lijn in te vullen. In het voorbeeld geeft u aan dat u van 2 sportverenigingen lid bent. Bent u van geen
enkele sportvereniging lid dan omcirkelt u de 0.

5 Bent u lid van een sportvereniging? Zo ja, van hoeveel
sportverenigingen bent u lid?

nee.................................................................... 0
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ja, aantal verenigingen : .................................. __

Voorbeeld 5
De keuze tussen omcirkelen en invullen bestaat ook bij vragen waarin een aantal mogelijke antwoorden al staan
vermeld, maar waar u zelf eventueel ook een eigen antwoord kunt invullen indien dat nodig is. In het voorbeeld
hieronder islamitisch niet bij de mogelijke antwoorden. U omcirkelt daarom de 6 en vult zelf islam in op de lijn achter
"anders, namelijk".

geen lid van kerk- of geloofsgenootschap 1

rooms-katholiek............ 2

nederlands hervormd.... 3

gereformeerd ................ 4

uw vader was overleden 5

6 Toen u 14 jaar oud was, was uw vader toen lid van een kerk- of
geloofsgenootschap? Zo ja, van welke? 

anders, namelijk  __________ × 6

Zoals u ziet zijn het steeds de donker gekleurde vakken waar u iets in dient te vullen. Dit
geldt voor alle vragen in deze vragenlijst.

Nog enkele opmerkingen voordat u begint

Soms vragen we u naar de maand en het jaar waarin een bepaalde gebeurtenis plaatsvond. Wanneer u niet meer precies
weet wanneer iets heeft plaatsgevonden, dan hebben we liever dat u invult wanneer dat ongeveer was dan dat u niets
invult. U kunt eventueel dus invullen eerste kwartaal 1978 als u bijvoorbeeld niet meer precies weet of het januari,
februari of maart was. Vul liever geen jaargetijden in; dus niet  "winter 1989".

Voor de vragen staan steeds nummers. Deze nummers zijn voor u nauwelijks van belang, maar vereenvoudigen voor
ons de verwerking van uw antwoorden. Soms staat achter een door u gekozen antwoord een pijltje en bijvoorbeeld de
tekst: Ø VRAAG 3 OP BLADZIJDE 7. In dat geval gaat u verder met invullen bij vraag 3 op bladzijde 7. De tussenliggende
vragen slaat u dan over.

Omdat er zulke grote verschillen bestaan tussen mensen en tussen gezinnen is het onmogelijk om een vragenlijst te
maken die precies aansluit op uw persoonlijke situatie. Sommige vragen zullen daardoor moeilijk te beantwoorden zijn.
Wanneer een vraag volgens u niet van toepassing is, schrijft u dit er dan bij en geeft u aan waaróm dat zo is. Maak
echter waar mogelijk een keuze uit de voorgedrukte antwoorden.

Al uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de interviewer zal dit ingevulde boekje even  vluchtig
doorkijken om te zien of alles is ingevuld. Na afloop van het vraaggesprek worden alle papieren in een envelop gestopt
die wordt dichtgeplakt. Uw naam komt niet op de boekjes, formulieren of envelop te staan.

Misschien is iets u niet duidelijk. Vraag dan om toelichting aan de interviewer.
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Eerst enkele vragen over uzelf

1 Wanneer bent u geboren?
___ dag ____ maand 19 ___

jaa
r

man.................................................. 12 Bent u man of vrouw?
vrouw ............................................. 2

basisonderwijs, lager onderwijs ........ 1
lager beroepsonderwijs,
huishoudschool ................................

2

mavo, ulo, mulo ............................... 3
havo, mms........................................ 4
vwo, hbs, atheneum, gymnasium ...... 5
middelbaar beroepsonderwijs............ 6
hoger beroepsonderwijs.................... 7
universiteit ....................................... 8

3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

postacademisch (promotie, etc.) ....... 9

geen lid van kerk- of
geloofsgenootschap

1

rooms-katholiek .... 2
nederlands hervormd 3
gereformeerd......... 4

4 Bent u lid van een kerk- of geloofsgenootschap?
Zo ja, van welk?

anders, namelijk  __________ × 8

nooit ................................................ 1
één of enkele keren per jaar.............. 2
ongeveer één keer per maand ........... 3

5 Hoe vaak bezoekt u diensten of vieringen van een
kerk- of geloofsgenootschap?

één keer per week of vaker .............. 4

PvdA ............................................... 1
CDA................................................ 2
D66 ................................................. 3
VVD................................................ 4
Groen Links..................................... 5
SGP................................................. 6
RPF ................................................. 7
GPV ................................................ 8
AOV................................................ 9
Unie 55+.......................................... 10
SP.................................................... 11

6 Als er morgen verkiezingen voor de Tweede Kamer
zouden zijn en u zou gaan stemmen, op welke partij
zou u dan stemmen? Als u twijfelt tussen twee
partijen, kiest u de meest waarschijnlijke.

CD................................................... 12

7 Als er morgen verkiezingen voor de Tweede Kamer
zouden zijn, hoe waarschijnlijk acht u het dat u dan
zou gaan stemmen?

zeker niet ......................................... 1



4

waarschijnlijk niet ............................ 2
waarschijnlijk wel............................. 3
zeker wel ......................................... 4
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Uw ouderlijk gezin

8 In welke plaats woonden uw ouders toen u werd
geboren? Als dat niet in Nederland was, graag alleen
het land vermelden.

in ______________________________

zij leeft nog ...................................... 09 Leeft uw (biologische) moeder nog? Zo nee, op
welke leeftijd is zij overleden? zij is overleden op de leeftijd van ..... __

hij leeft nog ...................................... 010 Leeft uw (biologische) vader nog? Zo nee, op welke
leeftijd is hij overleden? hij is overleden op de leeftijd van...... __

altijd bij elkaar gebleven ................... 011 Zijn uw ouders altijd bij elkaar gebleven, of zijn zij
uit elkaar gegaan? (gescheiden) uit elkaar gegaan. Uw  leeftijd was

toen .................................................
__

12 Hoeveel broers heeft u (inclusief eventuele overleden
broers)?

aantal broers..................................... __

13 Hoeveel zusters heeft u (inclusief eventuele
overleden zusters)?

aantal zusters ................................... __

14 In welke plaats woonde u toen u 14 jaar oud was?
Als dat niet in Nederland was, graag het land
vermelden.

in
_____________________________

_

bij uw (biologische) vader en
moeder...............

1

alleen met uw moeder 2
alleen met uw vader 3
met moeder en stiefvader 4
met vader en stiefmoeder 5
bij andere familie 6
kostschool, seminarie, tehuis, etc. 7

15 Hoe woonde u toen u 14 jaar oud was?

anders, namelijk __________ × 8

In de nu volgende vragen bedoelen we met uw ouders degenen die voor uw opvoeding
verantwoordelijk waren toen U 14 jaar oud was. Dat kan dus bijvoorbeeld ook een stief- of
pleegouder zijn. Werd u alléén door uw moeder opgevoed, beantwoordt de vragen naar uw vader
dan voor uw biologische vader.

16 Wat is de geboortedatum van uw vader?
___ dag ___ maand

19_
_

jaar

17 Wat is de geboortedatum van uw moeder?
___ dag ___ maand

19_
_

jaar
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getrouwd in gemeenschap van
goederen..........................................

1

getrouwd op huwelijkse
voorwaarden....................................

2

ouders waren niet getrouwd ............. 3
u werd door één ouder opgevoed ..... 4

18 Waren uw ouders getrouwd? Zo ja, was dat in
gemeenschap van goederen of op huwelijkse
voorwaarden?

weet niet .......................................... 5

geen lid van kerk- of
geloofsgenootschap

1

rooms-katholiek .... 2
nederlands hervormd 3
gereformeerd......... 4

19 Toen u 14 jaar oud was, was uw vader toen lid van
een kerk- of geloofsgenootschap? Zo ja, van welke?

anders, namelijk  __________ × 5

uw vader was overleden 6

nooit ................................................ 1
één of enkele keren per jaar .............. 2
ongeveer één keer per maand ........... 3
één keer per week of vaker............... 4

20 Toen u 14 jaar oud was, hoe vaak bezocht uw vader
diensten of vieringen van een kerk of
geloofsgenootschap?

uw vader was overleden ................... 5

geen lid van kerk- of
geloofsgenootschap

1

rooms-katholiek .... 2
nederlands hervormd 3
gereformeerd......... 4

21 Toen u 14 jaar oud was, was uw moeder toen lid van
een kerk- of geloofsgenootschap? Zo ja, van welke?

anders, namelijk  __________ × 5

uw moeder was overleden 6

nooit ................................................ 1
één of enkele keren per jaar .............. 2
ongeveer één keer per maand ........... 3
één keer per week of vaker............... 4

22 Toen u 14 jaar oud was, hoe vaak bezocht uw
moeder  diensten of vieringen van een kerk of
geloofsgenootschap?

uw moeder was overleden ................ 5

De opleiding en het beroep van uw vader

De volgende vragen gaan over uw vader. Indien u toen u 14 jaar was een stiefvader of
pleegvader had gaan de vragen over deze stief- of pleegvader.

23 Wat is of was de hoogst voltooide opleiding van uw
vader?

basisonderwijs, lager onderwijs......... 1
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lager beroepsonderwijs..................... 2
mavo, ulo, mulo ............................... 3
havo, mms........................................ 4
vwo, hbs, atheneum, gymnasium ...... 5
middelbaar beroepsonderwijs............ 6
hoger beroepsonderwijs.................... 7
universiteit ....................................... 8
postacademisch (promotie, etc.) ....... 9

full-time werkend ............................. 1
part-time werkend ............................ 2
huishouden/gezin.............................. 3
ziek, arbeidsongeschikt..................... 4
werkloos/werkzoekend..................... 5
vrijwilligerswerk, onbetaald werk ..... 6
onderwijs, bij/omscholing ................. 7
gepensioneerd/vut/aow..................... 8

24 Wat deed uw vader toen u 14 jaar oud was?

uw vader was overleden ................... 9

nooit werk gehad Ø VRAAG 30 OP BLZ

6.......................................................
0

ja, hij werkte voor het laatst op de
leeftijd van .......................................

__

25 Alleen invullen als uw vader niet werkte toen u
14 jaar was (of overleden was). Heeft uw vader
daarvoor wel gewerkt? Zo ja, op welke leeftijd was
hij er mee gestopt?

We vragen u nu naar de baan van uw vader toen uzelf 14 jaar oud was. Als hij gestopt was met
werken of overleden was, beantwoordt de vragen dan voor zijn laatste baan voordat uzelf 14 jaar
was.

loondienst in particulier bedrijf ....... 1
loondienst bij (semi-)overheid......... 2
voor eigen rekening, free-lance ,
etc..................................................

3

meewerkend gezinslid .................... 4
anders, namelijk

26 Hoe werkte uw vader toen?

___________________________ ×
5

27 In wat voor soort bedrijf of instelling werkte uw
vader toen? Kunt u omschrijven wat het belangrijkste
produkt of dienst was die geleverd werd?

__________________________________
____

__________________________________
____

28 Welk beroep of functie had hij bij dat bedrijf?
Gebruik ten minste twee woorden voor de _________________________________
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omschrijving, en geef aan welke werkzaamheden en
verantwoordelijkheden daar zoal bij hoorden.

_____

_________________________________
_____

geen ondergeschikten....................... 1
1 of 2 ondergeschikten ..................... 2
3 tot 10 ondergeschikten. ................. 3
11 tot 24 ondergeschikten ................ 4

29 Aan hoeveel mensen gaf uw vader in dit beroep
direct of via anderen leiding? Opmerking:
leerlingen tellen niet als ondergeschikten.

meer dan 24 ondergeschikten ........... 5

De opleiding en het beroep van uw moeder

De volgende vragen gaan over uw moeder. Indien u toen u 14 jaar was een stiefmoeder of
pleegmoeder had gaan de vragen over deze stief- of pleegmoeder.

basisonderwijs, lager onderwijs......... 1
lager beroepsonderwijs..................... 2
mavo, ulo, mulo ............................... 3
havo, mms........................................ 4
vwo, hbs, atheneum, gymnasium ...... 5
middelbaar beroepsonderwijs............ 6
hoger beroepsonderwijs.................... 7
universiteit ....................................... 8

30 Wat is of was de hoogst voltooide opleiding van uw
moeder?

postacademisch (promotie, etc.) ....... 9

full-time werkend.............................. 1
part-time werkend............................. 2
huishouden/gezin .............................. 3
ziek, arbeidsongeschikt ..................... 4
werkloos, werkzoekend ................... 5
vrijwilligerswerk, onbetaald werk ..... 6
onderwijs, bij/omscholing.................. 7
gepensioneerd/vut/aow ..................... 8

31 Wat deed uw moeder toen u 14 jaar oud was?

uw moeder was overleden................. 9

nee, nooit werk gehad Ø VRAAG 37 OP BLADZIJDE 8 ......... 1
moeder gestopt met werken voordat ze trouwde ............. 2
moeder gestopt met werken nadat ze trouwde maar voor
eerste kind werd geboren ................................................

3

32 Alleen invullen als uw moeder
niet werkte toen u 14 jaar was
(of overleden was). Heeft uw
moeder daarvoor wel gewerkt?
Zo ja, wanneer was zij er mee
gestopt?

moeder gestopt met werken nadat eerste kind geboren
werd ...............................................................................

4
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We vragen u nu naar de baan van uw moeder toen uzelf 14 jaar oud was. Als zij gestopt was met
werken of overleden was, beantwoordt de vragen dan voor haar laatste baan voordat uzelf 14
jaar was.

loondienst in particulier bedrijf .......... 1
loondienst bij (semi-)overheid............ 2
voor eigen rekening, free-lance , etc. . 3
meewerkend gezinslid ....................... 4
anders, namelijk

33 Hoe werkte uw moeder toen?

___________________________ ×
5

34 In wat voor soort bedrijf of instelling werkte uw
moeder toen? Kunt u omschrijven wat het
belangrijkste produkt of dienst was die geleverd
werd?

_________________________________
_____

_________________________________
_____

35 Welk beroep of functie had zij bij dat bedrijf?
Gebruik ten minste twee woorden voor de
omschrijving, en geef aan welke werkzaamheden en
verantwoordelijkheden daar zoal bij hoorden.

_________________________________
___

_________________________________
___

geen ondergeschikten....................... 1
1 of 2 ondergeschikten ..................... 2
3 tot 10 ondergeschikten. ................. 3
11 tot 24 ondergeschikten ................ 4

36 Aan hoeveel mensen gaf uw moeder in dit beroep
direct of via anderen leiding? Opmerking:
leerlingen tellen niet als ondergeschikten.

meer dan 24 ondergeschikten ........... 5
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Toen u 18 tot 21 jaar oud was

nee................................ Ø VRAAG 39 037 Toen u 18 tot 21 jaar oud was, was u toen lid van
één of meer verenigingen waar u met jongeren van
uw leeftijd in contact kwam? Zo ja, van hoeveel van
zulke verenigingen was u lid?

ja, aantal verenigingen : ................... __

(vrijwel) alleen meisjes ..................... 1
meer meisjes dan jongens ................. 2
evenveel jongens als meisjes. ............ 3
meer jongens dan meisjes ................. 4

38 Van deze jongere mensen, hoeveel daarvan waren
jongens en hoeveel meisjes?

(vrijwel) alleen jongens .................... 5

vrijwel nooit..................................... 1
minder dan eens per maand .............. 2
één keer per maand .......................... 3

39 Toen u 18 tot 21 jaar oud was, hoe vaak ging u 's-
avonds uit? We bedoelen uitgaansgelegenheden
zoals een disco, café, bioscoop, restaurant,
dansschool.

meerdere keren per maand ............... 4

vrijwel nooit..................................... 1
minder dan eens per maand .............. 2
één keer per maand .......................... 3

40 Hoe vaak ging u naar feestjes van vrienden en
kennissen?

meerdere keren per maand ............... 4

Uw laatste jaar in het voortgezet onderwijs

(vrijwel) alleen meisjes ..................... 1
meer meisjes dan jongens ................. 2
evenveel jongens als meisjes. ............ 3
meer jongens dan meisjes ................. 4
(vrijwel) alleen jongens .................... 5

41 In uw laatste jaar in het voortgezet onderwijs (LTS,
MAVO, MULO, HBS, HAVO etc.), hoeveel van uw
klasgenoten/studiegenoten waren jongens en hoeveel
meisjes?

geen voortgezet onderwijs gevolgd .. 6

In uw eerste werkkring
geen mensen van uw leeftijd 1
1 tot 10 mensen van uw leeftijd ........ 2
11 tot 25 mensen van uw leeftijd ...... 3
meer dan 25 mensen van uw leeftijd. 4

42 Hoeveel van de mensen met wie u dagelijks in uw
eerste werkkring omging waren van uw eigen
leeftijd?

nog nooit werkkring gehad............... 5

43 En van deze mensen, hoeveel daarvan waren mannen
en hoeveel vrouwen?

(vrijwel) alleen vrouwen................... 1



11

meer vrouwen dan mannen............... 2
evenveel mannen als vrouwen. ......... 3
meer mannen dan vrouwen............... 4
(vrijwel) alleen mannen .................... 5

er waren geen mensen van uw
leeftijd..............................................

6

nog nooit werkkring gehad............... 7

Wanneer u voor het eerst ...

nooit verkering gehad ...................... 044 Met "verkering" bedoelen we een periode waarin
mensen elkaar als "vaste partner" beschouwen, maar
niet samenwonen of getrouwd zijn. Op welke leeftijd
had u voor het eerst verkering?

uw leeftijd was toen ......................... __

nooit zonder ouders op vakantie....... 045 Op welke leeftijd ging u voor het eerst zonder uw
ouders op vakantie? Meerdaagse schoolreisjes,
kinderkampen en soortgelijke vakanties "onder
begeleiding" niet meerekenen.

uw leeftijd was toen ......................... __

nooit zelfstandig gewoond Ø BLADZIJDE 046 Op welke leeftijd verliet u voor het eerst het
ouderlijk huis om zelfstandig te gaan wonen? (evt.
militaire dienst niet meerekenen).

uw leeftijd was toen ......................... __

Waren de volgende dingen een reden om uit huis te gaan? geen
 reden

wel een
reden

47 U ging een opleiding volgen die te ver van huis was............................... 1 2

48 U kreeg een baan die verhuizen noodzakelijk maakte............................. 1 2

49 U ging trouwen of samenwonen ............................................................ 1 2

50 U kon niet goed overweg met uw ouders............................................... 1 2

51 U wilde meer vrijheid, dingen zelf regelen, meer verantwoordelijkheid... 1 2

52 U kreeg een kind / u was in verwachting................................................ 1 2

53 Andere financiële en/of praktische redenen ............................................ 1 2

54 In welke plaats ging u toen wonen? Als dat niet in
Nederland was, graag alleen het land vermelden. in

_____________________________
_

alleen (op kamers, eigen woning) 1
met een partner samen 2

55 Hoe ging u toen wonen?

anders, namelijk _____________
_ ×

9
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Hoe denkt u over het gezinsleven?

Hieronder staan een aantal uitspraken. Omcirkel het nummer dat het beste met uw mening
overeen komt. Het is niet de bedoeling dat U lang over elke afzonderlijke uitspraak nadenkt. Ga
op uw eerste indruk af!

helemaal
oneens

helemaal
 eens

56 In een relatie moet je maar weinig dingen los van je
partner doen, anders groei je uit elkaar .............................

1 2 3 4 5

57 Voor je relatie moet je je tot het uiterste toe inzetten ........ 1 2 3 4 5

58 Ruzie tussen partners verstoort toch altijd hun onderlinge
verhouding en kan daarom het beste vermeden worden.....

1 2 3 4 5

59 Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden
dan een man .....................................................................

1 2 3 4 5

60 Het is in een relatie belangrijk dat beide partners over
eigen geld beschikken.......................................................

1 2 3 4 5

61 Ik vind het heel gewoon als een meisje naar de Technische
School gaat ......................................................................

1 2 3 4 5

62 Het is het meest natuurlijk dat de man kostwinner is en de
vrouw voor het huishouden en de kinderen zorgt..............

1 2 3 4 5

63 Voor een goede relatie is het nodig dat partners veel vrije
tijd samen doorbrengen ....................................................

1 2 3 4 5

64 Het is slecht voor een kind als de vader weinig thuis is...... 1 2 3 4 5

65 Het is belangrijk dat partners ieder hun eigen vrienden en
vriendinnen hebben...........................................................

1 2 3 4 5

66 Het is niet aan mensen om zelf te bepalen hoeveel
kinderen zij krijgen ...........................................................

1 2 3 4 5

67 Een vrouw die nog op school zit moet geen kinderen
krijgen..............................................................................

1 2 3 4 5

68 Een moeder die werkt kiest voor zichzelf in plaats van
voor het gezin ..................................................................

1 2 3 4 5

69 Vrouwen moeten pas kinderen krijgen als hun carrière
goed van de grond is ........................................................

1 2 3 4 5

70 Voor een vrouw is economische zelfstandigheid een groot
goed.................................................................................

1 2 3 4 5

71 Een stabiele relatie is absoluut noodzakelijk om ver-
antwoord voor kinderen te kunnen zorgen........................

1 2 3 4 5

72 Voor het stichten van een gezin is goede huisvesting
onontbeerlijk ....................................................................

1 2 3 4 5

73 Een paar moet pas kinderen krijgen als zij voldoende
financiële zekerheid in zijn bestaan heeft ...........................

1 2 3 4 5
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74 Een goed contact met de schoonfamilie is belangrijk voor
de relatie met een partner .................................................

1 2 3 4 5

75 Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding
uitoefenen over mannen....................................................

1 2 3 4 5

76 De taken en verantwoordelijkheden in een relatie kunnen
het best verdeeld worden volgens de gewoonten, tradities
en regels die altijd al hebben gegolden ..............................

1 2 3 4 5



14

Hoe denkt u over ouderschap?

Hieronder staan uitspraken over de rol van kinderen in het leven. Wilt u aangeven in hoeverre u
het met deze uitspraken eens bent? Het is niet de bedoeling dat U lang over elke afzonderlijke
uitspraak nadenkt. Ga op uw eerste indruk af!

helemaal
oneens

helemaal
eens

77 Ik vind het fijn om kinderen om mij heen te hebben...................... 1 2 3 4 5

78 Ik denk dat je je in de moderne wereld alleen in het eigen gezin
met kinderen op je gemak en gelukkig kunt voelen ......................

1 2 3 4 5

79 Ik vind dat je volledig tevreden kunt zijn met je leven als je een
goede moeder of vader bent geweest ...........................................

1 2 3 4 5

80 Ik vind het fijn om kinderen te hebben, omdat ze je echt nodig
hebben.........................................................................................

1 2 3 4 5

81 Ik vind dat het je plicht is tegenover de samenleving om kinderen
te krijgen.....................................................................................

1 2 3 4 5

De wettelijke rechten en plichten van partners

Hieronder staan een aantal uitspraken over wettelijke rechten en plichten tussen echtgenoten en
tussen partners die ongehuwd met elkaar samenwonen. Wilt u steeds aangeven of een uitspraak
volgens u waar of onwaar is. Het is niet de bedoeling dat u uw mening geeft over of bepaalde
rechten of plichten al dan niet rechtvaardig zijn, maar dat u aangeeft of de uitspraken volgens u
onwaar of waar zijn.

onwaar waar

82 Wim trouwt met Suzanne. Suzanne heeft voor fl. 50.000,- spaargeld. Als ze in
gemeenschap van goederen trouwen wordt dit spaargeld eigendom van beiden .

1 2

83 Harry woont ongehuwd samen met Rina. Hij vraagt bijstand aan. Voor het
toekennen van de uitkering is Rina's inkomen niet van belang............................

1 2

84 Tanja en Hans wonen 5 jaar ongehuwd samen. Zij hebben geen kinderen. Als
Hans komt te overlijden is zijn familie volgens de wet zijn enige erfgenaam.......

1 2

85 Door onder huwelijkse voorwaarden te trouwen kan je voorkomen dat je
aansprakelijk bent voor elkaars schulden...........................................................

1 2

86 Jeroen en Marleen wonen ongehuwd samen. Wanneer zij een kind krijgen,
krijgt Jeroen automatisch dezelfde rechten en plichten als een gehuwde vader...

1 2
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Eerdere relaties
Er volgen nu een aantal vragen over vaste relaties die u in het verleden heeft gehad. Indien u
momenteel een vaste partner heeft gaat het dus NIET over uw huidige relatie.

geen relaties Ø VRAAG 116  OP BLZ 13 087 Hoeveel vaste relaties die minstens drie maanden
duurden heeft u in het verleden gehad?
Meetellen: partners met wie u niet samenwoonde.
Niet meetellen: uw huidige relatie

aantal relaties ................................... __

nooit eerder samengewoond............. 088 Met hoeveel van deze partners heeft u in het
verleden samengewoond (gehuwd of ongehuwd)?
Niet meetellen: uw huidige partner

aantal keren samengewoond ............. __

nooit eerder getrouwd...................... 089 Met hoeveel van deze partners bent u getrouwd
geweest.
Niet meetellen: uw huidige huwelijk

aantal keren getrouwd geweest ........ __

Er volgen nu een aantal vragen over uw ex-partner.
Met 'ex-partner' bedoelen we de laatste voormalige partner met wie u, al dan niet gehuwd,
samenwoonde. Als u nooit eerder gehuwd was en ook nooit eerder heeft samengewoond is dit
de laatste ex-partner met wie u minstens drie maanden een vaste relatie had.
De vragen gaan dus niet over uw huidige partner.

90 Hoe oud was u toen u met deze ex-partner een
relatie (verkering) kreeg?

u was _____ jaar

91 Hoe oud was deze ex-partner toen?
uw ex-partner was _____ jaar

basisonderwijs, lager onderwijs ........ 1
lager beroepsonderwijs..................... 2
mavo, ulo, mulo ............................... 3
havo, mms........................................ 4
vwo, hbs, atheneum, gymnasium ...... 5
middelbaar beroepsonderwijs............ 6
hoger beroepsonderwijs.................... 7
universiteit ....................................... 8

92 Wat was destijds de hoogst voltooide opleiding van
uw ex-partner?

postacademisch (promotie, etc.) ....... 9

nee................................ Ø VRAAG 96 193 Heeft u met deze ex-partner ongehuwd
samengewoond? ja...................................................... 2

94 Wanneer ging u ongehuwd met deze ex-partner
samenwonen?

_____ (maand) 19 ___ (jaar)
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nee................................................... 195 Toen u met deze partner samenwoonde, had u toen
een samenlevingscontract? ja ..................................................... 2

nee.................................Ø VRAAG 99 196 Bent u met deze ex-partner getrouwd geweest?
ja ..................................................... 2

97 Wanneer bent u met deze ex-partner getrouwd?
_____ (maand) 19 ___ (jaar)

getrouwd met huwelijkse
voorwaarden....................................

1
98 Hoe was u met deze ex-partner getrouwd? 

getrouwd in gemeenschap van
goederen..........................................

2

99 Wanneer is deze relatie geëindigd?
_____ (maand) 19 ___ (jaar)

ex-partner overleden ..  Ø VRAAG 110 1100 Hoe is deze eerdere relatie geëindigd?
uit elkaar gegaan .............................. 2

In hoeverre speelden de volgende dingen een rol
bij het  beëindigen van die relatie?

speelde
geen rol

speelde
kleine rol

speelde
 grote rol

101 pasten niet (meer) bij elkaar...................................... 1 2 3

102 financiële problemen (schulden, ...) ........................... 1 2 3

103 partner had iemand anders ........................................ 1 2 3

104 ik had iemand anders ................................................ 1 2 3

105 konden niet meer met elkaar praten .......................... 1 2 3

106 te weinig tijd voor elkaar .......................................... 1 2 3

107 onenigheid over (krijgen van) kinderen ..................... 1 2 3

108 familie/vrienden vielen niet in de smaak .................... 1 2 3

109 onverenigbare toekomstplannen................................ 1 2 3

Hoe negatief of positief waren de gevolgen
voor u persoonlijk in de 5 jaar na het
einde van die eerdere relatie?

zeer
negatief

geen
verschil

zeer
positief

110 in financieel opzicht................................................. 1 2 3 4 5

111 qua huisvesting........................................................ 1 2 3 4 5

112 contacten met vrienden/kennissen ............................ 1 2 3 4 5

113 vrijetijdsbesteding ................................................... 1 2 3 4 5

114 Heeft u op grond van deze of andere eerdere
relaties alimentatie betaald aan een ex-partner?

nee, nooit............................ 0
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alimentatie betaald
gedurende ...........................

__ jaar

nee, nooit........................... 0115 Heeft u op grond van deze of andere eerdere
relaties alimentatie ontvangen van een ex-partner? alimentatie ontvangen

gedurende ..........................
__ jaar

Uw huidige situatie

u bent getrouwd en woont met uw echtgenoot ....  Ø BLZ 14 1
u woont ongehuwd samen met uw partner...........  Ø BLZ 14 2
u heeft een vaste relatie, maar woont
niet samen met uw partner...................................  Ø BLZ 14

3

116 Wat is uw huidige situatie?
Vergeet niet te
omcirkelen wat op u van
toepassing is.

u heeft geen vaste relatie .....................................  Ø BLZ 30 4
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Hoe woonde u toen...

bij ouders of familie ....................................... 1
op kamers...................................................... 2
zelfstandige woning ....................................... 3

117 Hoe woonde u toen u uw huidige partner
leerde kennen?

internaat, kazerne, etc. ................................... 4

bij ouders of familie ....................................... 1
op kamers...................................................... 2
zelfstandige woning ....................................... 3

118 Hoe woonde u toen u "verkering" (een
vaste relatie) kreeg met uw huidige partner?

internaat, kazerne, etc. ................................... 4

bij ouders of familie ....................................... 1
op kamers...................................................... 2
zelfstandige woning ....................................... 3

119 Hoe woonde u direct voordat u en uw
huidige partner gingen samenwonen of
trouwen?

internaat, kazerne, etc. ................................... 4

niet van toepassing, u en uw partner zijn nooit
gaan samenwonen/trouwen ............................

5

Toen u nog maar kort verkering had met uw huidige partner

Nu komen enkele vragen over de het eerste jaar dat u en uw huidige partner verkering (een vaste
relatie) hadden, maar nog niet samenwoonden of getrouwd waren. U vult deze vragen dus ook in
als u en uw partner nu niet samenwonen.

Hoe gelijk of verschillend waren u en uw
partner wat betreft ...

helemaal
gelijk

redelijk
gelijk

redelijk
verschillend

erg
verschillend

120 politieke opvattingen ................................. 1 2 3 4

121 levensbeschouwing en religie ..................... 1 2 3 4

122 hobbies en voorkeuren voor
vrijetijdsbesteding......................................

1 2 3 4

minder dan 1 maandloon/salaris/uitkering ....... 1
1-3 maanden loon/salaris/uitkering.................. 2
3-6 maanden loon/salaris/uitkering.................. 3

123 Had u toen u nog maar kort verkering had
spaargeld? Kunt u dit vergelijken met wat u
toen maandelijks aan loon, uitkering,
studietoelage, etc. ontving?

meer dan 6 maanden loon/salaris/uitkering...... 4

geen betalingsverplichtingen ........................... 1
0 tot 10%....................................................... 2
10 tot 20% ..................................................... 3

124 Had u toen betalingsverplichtingen, zoals
studieschuld, zakelijke schulden,
consumentenkrediet, alimentatie, etc? Zo
ja, welk deel van uw inkomen was u kwijt
aan deze betalingsverplichtingen?

meer dan 20% ................................................ 4
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veel beter ....................................................... 1
iets beter ........................................................ 2
gelijk.............................................................. 3
iets slechter .................................................... 4

125 Hoe was uw financiële situatie in
vergelijking tot uw vrienden?

veel slechter ................................................... 5

meesten woonden bij ouders .......................... 1
meesten woonden alleen (zelfstandig)............. 2
meesten woonden ongehuwd samen............... 3

126 Toen u nog maar kort verkering had met u
huidige partner, hoe woonden de meeste
van uw vrienden en vriendinnen toen?

meesten waren getrouwd ............................... 4

volkomen onaanvaardbaar ............................. 1
alleen aanvaardbaar als proefperiode voor het
huwelijk.........................................................

2

maakte ze weinig uit ...................................... 3
voorstanders van samenwonen voorafgaand
aan  het huwelijk............................................ 4

127 Hoe dachten de meeste van uw vrienden en
vriendinnen destijds over ongehuwd
samenwonen?

voorstanders van samenwonen in plaats van
het huwelijk ................................................... 5

heel slecht ..................................................... 1
vrij slecht....................................................... 2
vrij goed........................................................ 3

128 Hoe vonden uw vrienden/vriendinnen
destijds dat u en uw partner bij elkaar
pasten?

heel goed....................................................... 4

volkomen onaanvaardbaar ............................. 1
alleen aanvaardbaar als proefperiode voor het
huwelijk ........................................................

2

maakte ze weinig uit...................................... 3
voorstanders van samenwonen voorafgaand
aan  het huwelijk ...........................................

4

129 Toen u nog maar kort verkering had met
uw huidige partner, hoe dachten uw ouders
toen over ongehuwd samenwonen?

voorstanders van samenwonen in plaats van
het huwelijk...................................................

5

uw ouders leefden niet meer .......................... 6

heel slecht ..................................................... 1
vrij slecht ...................................................... 2
vrij goed........................................................ 3

130 Hoe vonden uw ouders destijds dat u en uw
partner bij elkaar pasten?

heel goed....................................................... 4

uw ouders leefden niet meer .......................... 5
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Hoe goed kent u uw partner?

PvdA................................................ 1
CDA ................................................ 2
D66.................................................. 3
VVD................................................ 4
Groen Links ..................................... 5
SGP ................................................. 6
RPF ................................................. 7
GPV ................................................ 8
AOV................................................ 9
Unie 55+.......................................... 10
SP.................................................... 11

131 Als er morgen verkiezingen voor de Tweede Kamer
zouden zijn en uw partner zou gaan stemmen, op
welke partij zou uw partner dan stemmen? Als u
twijfelt tussen twee partijen, kiest u de meest
waarschijnlijke.

CD................................................... 12

zeker niet ......................................... 1
waarschijnlijk niet............................. 2
waarschijnlijk wel............................. 3

132 Als er morgen verkiezingen voor de Tweede Kamer
zouden zijn, hoe waarschijnlijk acht u het dat uw
partner dan zouden gaan stemmen?

zeker wel ......................................... 4

133 Wat is de geboortedatum van uw schoonmoeder?
Weet u het niet precies? Maak dan een schatting.

___ dag ___ maand 19 __ jaar

134 Wat is de geboortedatum van uw schoonvader?
Weet u het niet precies? Maak dan een schatting.

___ dag ___ maand 19 __ jaar

slecht ............................................... 1
matig................................................ 2
redelijk............................................. 3
goed................................................. 4

135 Hoe goed vallen cadeautjes die u voor uw partner
heeft uitgezocht gewoonlijk bij uw partner in de
smaak?

zeer goed ......................................... 5

slecht ............................................... 1
matig................................................ 2
redelijk............................................. 3
goed................................................. 4

136 Hoe goed vallen cadeautjes die uw partner voor u
heeft uitgezocht gewoonlijk bij u in de smaak?

zeer goed ......................................... 5
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Goederen van u en uw partner

Kunt u van de volgende goederen aangeven of ze in uw huishouden aanwezig zijn? Wilt u van de
genoemde goederen die in uw huishouden aanwezig zijn aangeven wie van u er het meeste
gebruik van maakt? Wanneer u het genoemde goed niet bezit hoeft u uiteraard niets in te vullen
in de laatste kolom.

Bezitten u
en/of uw

partner dit? Wie van u maakt hiervan het meeste gebruik?

nee ja
uzelf
veel
meer

uzelf
iets

meer

echt
even
veel

uw
partner

iets
meer

uw
partner

veel
meer

137 Videocamera/camcorder.................. 1 2 1 2 3 4 5

138 Videorecorder ................................. 1 2 1 2 3 4 5

139 Tweede kleurentelevisie................... 1 2 1 2 3 4 5

140 Personal computer (PC) .................. 1 2 1 2 3 4 5

141 Laserprinter..................................... 1 2 1 2 3 4 5

142 Fax-apparaat ................................... 1 2 1 2 3 4 5

143 Draadloze telefoon voor in huis ....... 1 2 1 2 3 4 5

144 Autotelefoon/mobiele telefoon......... 1 2 1 2 3 4 5

145 Spiegelreflex camera........................ 1 2 1 2 3 4 5

146 Piano, viool of cello......................... 1 2 1 2 3 4 5

147 Stacaravan of toercaravan ............... 1 2 1 2 3 4 5

148 Bungalowtent.................................. 1 2 1 2 3 4 5

149 Motorboot of zeilboot ..................... 1 2 1 2 3 4 5

150 Tweede huis .................................... 1 2 1 2 3 4 5

151 Encyclopedie bestaande uit meer dan
3 delen ...........................................

1 2 1 2 3 4 5

152 Meer dan 250 boeken (± 4 meter
boekenplank)...................................

1 2 1 2 3 4 5

153 Meer dan 100 CD´s ......................... 1 2 1 2 3 4 5

Naast deze luxe goederen die in meer of mindere mate door u beiden gebruikt worden, zijn er
dingen voor individueel gebruik. Wie van u beiden geeft meer geld uit voor ....

 u zelf
veel meer

u zelf
 iets
meer

echt even
veel

 uw
partner

iets meer

uw partner
veel meer

154  kleding ...................................... 1 2 3 4 5

155  eigen hobbies............................. 1 2 3 4 5

156  uitgaan ...................................... 1 2 3 4 5
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157  boeken / platen / CD's................ 1 2 3 4 5

158  kranten en tijdschriften .............. 1 2 3 4 5

u zelf veel meer................................ 1
u zelf iets meer................................. 2
echt even veel .................................. 3
uw partner iets meer......................... 4

159 Als u deze uitgaven voor individueel gebruik
overziet, wie geeft er dan alles met elkaar meer uit, u
of uw partner?

uw partner veel meer........................ 5

eigenlijk hebben we alles vooral
gemeenschappelijk. .......................... 1
ongeveer evenveel
gemeenschappelijk als apart. ............ 2

160 Hoe typeert u de gang van zaken bij u en uw partner
voor wat betreft het bezit van goederen?

eigenlijk hebben we alles vooral
apart ................................................

3

alleen mondeling .............................. 1
sommige dingen mondeling,
sommige dingen schriftelijk .............. 2
alleen schriftelijk .............................. 3

161 Houdt u op een of andere manier bij welke
bezittingen van u beiden afzonderlijk zijn?

nee, we houden het niet bij; alles is
gezamenlijk ......................................

4

Over geld

erg voorzichtig................................. 1
voorzichtig....................................... 2
zorgeloos ......................................... 3

162 Hoe zou u uw bestedingspatroon willen beschrijven?
Hoe gaat u met geld om?

erg zorgeloos ................................... 4

erg voorzichtig................................. 1
voorzichtig....................................... 2
zorgeloos ......................................... 3

163 Hoe zou u het bestedingspatroon van uw partner
willen beschrijven?

erg zorgeloos ................................... 4

Hoe vaak hebben u en uw partner ...

nooit zelden soms vaak voort-
durend

164 onenigheid over wie van u het geld beheert................. 1 2 3 4 5

165 onenigheid over hoe u en uw partner het geld
besteden

1 2 3 4 5
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166 onenigheid over het feit dat de een de ander te zuinig
of juist verkwistend vindt............................................

1 2 3 4 5

167 onenigheid over dat u te weinig bijdraagt aan de
gemeenschappelijke uitgaven......................................

1 2 3 4 5

168 onenigheid over dat uw partner te weinig bijdraagt
aan de gemeenschappelijke uitgaven ...........................

1 2 3 4 5

169 onenigheid over de verdeling tussen eigen geld en de
gezamenlijke uitgaven.................................................

1 2 3 4 5

Wilt u van de onderstaande uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? Denk niet te
lang over elke afzonderlijke uitspraak na. Ga op uw eerste indruk af!

helemaal
oneens

helemaal
eens

170 Het plannen van inkomsten en uitgaven heeft geen zin ......... 1 2 3 4 5

171 Het is voldoende om een week van tevoren te weten dat je
je uitgaven kunt betalen .......................................................

1 2 3 4 5

172 Aan het begin van de maand zou je moeten weten welke
inkomsten en uitgaven er zijn in die maand ..........................

1 2 3 4 5

173 Grote uitgaven voor het huishouden zouden minstens drie
maanden van tevoren gepland moeten worden .....................

1 2 3 4 5

174 Ik zou nooit zomaar fl. 500,- uitgeven zonder dit met mijn
partner te bespreken ............................................................

1 2 3 4 5

175 Als een familielid fl. 500,- van mij zou willen lenen overleg
ik dit zeker eerst met mijn partner........................................

1 2 3 4 5

176 Als ik voor fl. 100,- CD's voor mezelf wil kopen bespreek
ik dat eerst met mijn partner ................................................

1 2 3 4 5

De oude dag

Voor sommige mensen is het gewone pensioen dat ze ontvangen via de AOW en een aanvullend
bedrijfspensioen voldoende als oudedagsvoorziening. Andere mensen hebben aanvullende
regelingen. De volgende vragen gaan over voorzieningen voor de oude dag van u en uw partner.

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

177 Heeft u zich wel eens geïnformeerd over hoe uw
financiële situatie eruit zal zien na uw pensionering?

u bent reeds gepensioneerd .............. 3

nee................................................... 1178 Heeft u met uw partner wel eens gesproken over hoe
u er financieel voor zult staan nadat u (beiden)
gepensioneerd bent?

ja ..................................................... 2

nee...............................Ø VRAAG 183 1179 Heeft u een bedrijfspensioen opgebouwd?
ja ..................................................... 2

180 Zal dat pensioen voldoende zijn om na uw
pensionering niet sterk in levensstandaard achteruit
te gaan?

zeker niet voldoende ........................ 1
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waarschijnlijk niet voldoende............ 2
waarschijnlijk wel voldoende............ 3
zeker wel voldoende ........................ 4
weet niet .......................................... 8

nee................................................... 1181 Heeft uw partner recht op een pensioen van uw
bedrijfspensioenfonds, mocht u komen te overlijden? ja ..................................................... 2

pensioenfonds kent geen
partnerpensioen................................

1

pensioenfonds kent wel
partnerpensioen, maar uw partner is
niet aangemeld .................................

2

pensioenfonds kent wel
partnerpensioen en uw partner is
daarbij aangemeld.............................

3

182 Deze vraag alleen beantwoorden als u en uw
partner ongehuwd samenwonen.
Kent uw pensioenfonds een partnerpensioen, dat is
een regeling waarbij de ongehuwde partner ook recht
op pensioen heeft indien de verzekerde komt te
overlijden?

Zo ja, is uw partner ook voor zo'n partnerpensioen
aangemeld?

weet niet .......................................... 4

levensstandaard sterk achteruit ......... 1
levensstandaard enigszins achteruit... 2
huidige levensstandaard voortzetten 3
levensstandaard enigszins vooruit ..... 4

183 Als u nu zou overlijden, wat zou dat financieel
gezien voor de levensstandaard van uw partner
betekenen?

levensstandaard sterk vooruit ........... 5

nee................................................... 1184 Als u nu zou komen te overlijden, zou uw partner
dan alleen de huur of hypotheek van uw huidige
woning kunnen opbrengen?

ja ..................................................... 2

nee.................................................................... 1

ja, namelijk
185 Heeft u (behalve uw eventuele bedrijfspensioen) nog

iets geregeld waardoor uw inkomen op uw oude dag
wordt aangevuld? Denk bijvoorbeeld aan spaar-
levensverzekeringen, lijfrentepolis, koopsompolis
etc.

______________________________ × 2

nee.................................................................... 1

ja, namelijk
186 Heeft u (behalve uw eventuele pensioen) nog iets

geregeld waardoor uw partner's inkomen wordt
aangevuld wanneer u mocht komen te overlijden?
Denk bijvoorbeeld aan spaar-levensverzekeringen,
lijfrentepolis, koopsompolis etc.

______________________________ × 2

nee.................................................................... 1

ja, namelijk
187 Heeft u (behalve uw eventuele pensioen) nog iets

geregeld waardoor het inkomen van uw kinderen
wordt aangevuld wanneer u mocht komen te
overlijden? Denkt u bijvoorbeeld aan
levensverzekeringen, lijfrentepolis etc.

______________________________ × 2

niet van toepassing, geen kinderen 3

188 Heeft u een testament? nee Ø BLADZIJDE 21 ........................................ 1
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ja ...................................................................... 2

189 Wanneer heeft u uw (huidige) testament laten
opstellen? 19_____ (jaar)

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

190 Hebben u en uw partner tegelijkertijd een testament
op laten stellen?

uw partner heeft geen testament ....... 3

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

191 Heeft u vastgelegd dat uw erfenis pas tussen de
erfgenamen verdeeld mag worden nadat u beiden
bent overleden? Dit wordt ook wel een testament op
langstlevende genoemd.

nee................................................... 1192 Heeft u in uw testament een nalatenschap aan
anderen dan uw wettige erfgenamen vastgelegd? Dit
wordt ook wel een legaat genoemd.

ja...................................................... 2

nee................................................... 1193 Heeft u in uw testament iets geregeld over de
voogdij over uw kinderen? ja...................................................... 2
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Uw sociale contacten

Hieronder vindt u een lijst met bezigheden die mensen vaak in hun vrije tijd doen. Wilt u voor elk
van deze bezigheden aangeven hoe vaak u ze ongeveer doet. We vragen u tevens aan te geven
hoe vaak u deze bezigheid samen met uw partner doet.

Let op: Het is dus de bedoeling dat u beide kolommen invult.

bezigheid hoe vaak doet u dit?
hoe vaak
samen met
partner?

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

194 Bezoek brengen aan vrienden,
kennissen, buren (geen collega's)

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

minder vaak, of nooit ........................ 4 nooit ........ 4

195 Bezoek brengen aan uw
collega's

niet van toepassing, geen collega's .... 5

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

196 Bezoek brengen aan uw ouders,
broers en zusters en andere
familie van uzelf

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

niet van toepassing, inwonend bij
ouders of familie................................

5

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

197 Bezoek brengen aan uw
schoonouders en andere
schoonfamilie

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

niet van toepassing, inwonend bij
schoonouders of schoonfamilie

5

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

198 toneel-, theater-,
dansvoorstelling, concert of
bioscoop

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

199 café of restaurant

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

200 festiviteiten i.v.m. uw werk
(feestjes, uitjes, recepties)

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4



27

niet van toepassing, geen werkkring .. 5

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

201 sporten/ontspanning in club- of
verenigingsverband

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

202 sporten/ontspanning individueel 
(bijvoorbeeld: hardlopen,
wandelen, vissen, zeilen)

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

bezigheid Hoe vaak doet u dit?

Hoe vaak
samen met
partner?

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

203 verenigingsleven (anders dan
sport)

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

204 meerdaagse reizen in verband
met werk

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

een of enkele keren per week............. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per maand........... 2 meestal..... 2

een of enkele keren per jaar ............... 3 zelden ...... 3

205 hobbies thuis

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

meer dan een keer per jaar ................. 1 altijd......... 1
een keer per jaar ................................ 2 meestal..... 2

minder dan een keer per jaar.............. 3 zelden ...... 3

206 vakantiereizen

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

elke dag............................................. 1 altijd......... 1
een of enkele keren per week............. 2 meestal..... 2

een of enkele keren per maand........... 3 zelden ...... 3

207 TV kijken of lezen of muziek
luisteren

minder vaak, of nooit......................... 4 nooit ........ 4

Wilt U hieronder aangeven op welke mensen u een beroep zou doen bij problemen.
U kunt hier per vraag meer dan 1 keuzemogelijkheid omcirkelen.

208 uw partner ....................................................... 1

uw vader en/of moeder .................................... 2

uw broer(s) en/of zuster(s)............................... 3

familieleden van uw partner (bijv.
schoonouders) .................................................

4

uw vriend(en) of vriendin(nen) ......................... 5

Met wie zou u praten als u
relatieproblemen had?

buren of buurtgenoten...................................... 6
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209 uw partner ....................................................... 1

uw vader en/of moeder .................................... 2

uw broer(s) en/of zuster(s)............................... 3

familieleden van uw partner (bijv.
schoonouders) .................................................

4

uw vriend(en) of vriendin(nen) ......................... 5

Met wie zou u praten als u problemen
had op uw werk?

buren of buurtgenoten...................................... 6

210 uw partner ....................................................... 1

uw vader en/of moeder .................................... 2

uw broer(s) en/of zuster(s)............................... 3

familieleden van uw partner (bijv.
schoonouders) .................................................

4

uw vriend(en) of vriendin(nen) ......................... 5

Op wie zou u een beroep doen voor
praktische hulp en klussen?

buren of buurtgenoten...................................... 6

211 uw partner ....................................................... 1

uw vader en/of moeder .................................... 2

uw broer(s) en/of zuster(s)............................... 3

familieleden van uw partner (bijv.
schoonouders) .................................................

4

uw vriend(en) of vriendin(nen) ......................... 5

Bij wie zou u aankloppen als u 1000
gulden nodig had?

buren of buurtgenoten...................................... 6
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De volgende vragen gaan over de mensen die u als uw 5 beste vrienden of vriendinnen beschouwt, afgezien van uw partner en van uw eventuele
kinderen. Als er minder dan 5 mensen zijn die u als goede vrienden beschouwd dan vult u niet alle vijf de kolommen in. Beantwoordt eerst alle
vragen voor de eerste vriend(in) in de eerste kolom, daarna alle vragen voor de tweede vriend(in) in de tweede kolom, etc.

212 Wat is de naam van deze persoon (eventueel alleen
voornaam en eerste letter van achternaam)

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

213 In welke relatie staat u tot
deze persoon?

....................... eigen familie

........ familie van uw partner

........... collega van uw werk

............buur of buurtgenoot

...................... andere relatie

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

214 Wat is de leeftijd van deze
persoon? vul steeds de leeftijd in

___ jaar ___ jaar ___ jaar ___ jaar ___ jaar

215 Wat is het geslacht van deze
persoon?

.................................... man

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

1
2

1
2

1
2

1
2

216 Was deze persoon al een
vriend(in) van u voordat u
uw partner leerde kennen?

..................................... nee

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

1
2

1
2

1
2

1
2

217 Hoe vaak spreekt u deze
persoon ongeveer? (ook
telefoneren)

. 1 of enkele keren per week
1 of enkele keren per maand
....1 of enkele keren per jaar
........................minder vaak

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

218 Wanneer u deze persoon
spreekt, hoe vaak is dat
dan in aanwezigheid
van uw partner?

................................... altijd

............................... meestal

.................................zelden

...................................nooit

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

219 Denkt u dat uw partner deze
persoon tot zijn of haar 5
beste vrienden rekent?

............................ zeker wel

............... waarschijnlijk wel

......................misschien wel

............... waarschijnlijk niet

............................zeker niet

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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220 Heeft deze persoon een
partner?

.................... ja, is getrouwd

.ja, woont ongehuwd samen

...ja, maar woont niet samen

........nee, heeft geen partner

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
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Uw gezondheid en leefgewoonten

veel slechter ..................................... 1
iets slechter ...................................... 2
ongeveer hetzelfde ........................... 3
iets beter .......................................... 4

221 Hoe goed is uw gezondheid in vergelijking met
andere mensen van uw leeftijd?

veel beter ......................................... 5

niet langer dan 1 maand ziek............. 0222 Hoe vaak bent in de afgelopen 10 jaar langer dan 1
maand ziek geweest? aantal keren langer dan 1 maand ziek __

niet opgenomen in ziekenhuis ........... 0223 Hoe vaak bent u in de afgelopen 10 jaar in het
ziekenhuis opgenomen, afgezien van een eventuele
bevalling in het ziekenhuis?

aantal keren opgenomen in
ziekenhuis ........................................

__

224 Wat is uw gewicht?
_____ kg

225 Wat is uw lengte?
_____ cm

niet ................................................... 0
minder dan 1 glas per dag ................. 1
1 of 2 glazen per dag......................... 2
3 of 4 glazen per dag......................... 3

226 Hoeveel glazen alcohol-houdende drank (wijn, bier,
borrel) drinkt u, gemiddeld per dag?

meer dan 4 glazen per dag................. 4

niet .................................................... 0
1 tot 10 sigaretten/sigaren per dag...... 1
11 tot 20 sigaretten/sigaren per dag.... 2

227 Hoeveel rookt u?

meer dan 20 sigaretten/sigaren ........... 3

In ons onderzoek naar het gezinsleven in Nederland is het nodig om u ook enkele vragen te
stellen over vertrouwelijke onderwerpen zoals het gebruik van voorbehoedmiddelen.

nee................................................... 0
gebruikten de pil, het condoom,
spiraaltje of pessarium......................

1

228 Nadat u en uw huidige partner waren gaan
samenwonen (al dan niet getrouwd), deed u toen iets
om een zwangerschap te voorkomen?

periodieke onthouding, coïtus
interruptus, ("voor zingen de kerk
uit") .................................................

2

Er zijn verschillende redenen waarom mensen door lichamelijke oorzaken geen kinderen kunnen
krijgen. Dit kan door natuurlijke oorzaken komen, maar ook het gevolg zijn van sterilisatie, of
door ziekte of een ongeluk veroorzaakt zijn.
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nee, zeker niet onvruchtbaar............. 1
voor zover u weet niet onvruchtbaar 2

229 Bent u, voor zover u weet, onvruchtbaar? (niet
vanwege uw leeftijd)

ja, zeker onvruchtbaar ...................... 3

nee................................................... 1230 Heeft u ooit een medische behandeling ondergaan
vanwege ongewenste onvruchtbaarheid?
(bijvoorbeeld een hormoonbehandeling,
reageerbuisbevruchting)

ja ..................................................... 2

nee................................................... 1231 Bent u gesteriliseerd?
ja ..................................................... 2

De volgende vragen slaat u over als u een man bent Ø GA DAN NAAR VRAAG 234 OP BLADZIJDE 26

u heeft nog nooit een miskraam
gehad ...............................................

1

u heeft een miskraam gehad nadat u
al kinderen had.................................

2

232 Heeft u ooit een miskraam gehad?
Wat is op u van toepassing?

u heeft een miskraam gehad voordat
u kinderen had..................................

3

u heeft nog nooit een abortus gehad . 1
u heeft een abortus gehad nadat u al
kinderen had ....................................

2

233 Heeft u ooit een abortus meegemaakt?
Wat is op u van toepassing?

u heeft een abortus gehad voordat u
kinderen had ....................................

3



33

Uw relatie

Kunt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u ze op u en uw relatie van toepassing
vindt?

helemaal
oneens

helemaal
eens

234 Ik heb vaak het gevoel dat mijn partner niet waardeert wat ik
allemaal voor hem/haar doe .............................................................

1 2 3 4 5

235 Mijn partner neemt me zoals ik ben.................................................. 1 2 3 4 5

236 Ik kan me nauwelijks voorstellen dat mijn partner en ik uit elkaar
zouden gaan ....................................................................................

1 2 3 4 5

237 De laatste tijd heb ik wel eens gedacht dat onze relatie in gevaar
was .................................................................................................

1 2 3 4 5

238 Ik zou graag willen dat mijn partner meer rekening met me hield ..... 1 2 3 4 5

239 Mijn partner zou wel eens wat meer zijn/haar best kunnen doen om
hogerop te komen ...........................................................................

1 2 3 4 5

240 De afgelopen tijd heb ik wel eens met vrienden gepraat over de
mogelijkheid om te scheiden............................................................

1 2 3 4 5

241 Mijn partner en ik hebben het er de laatste tijd over gehad of we bij
elkaar zouden moeten blijven...........................................................

1 2 3 4 5

242 Mijn partner zou wel eens wat meer tijd en moeite mogen besteden
aan werkzaamheden in en rond het huis ...........................................

1 2 3 4 5

243 Ik schaam me soms voor mijn partner.............................................. 1 2 3 4 5

244 Ik heb nog nooit op het punt gestaan om bij mijn partner weg te
gaan ................................................................................................

1 2 3 4 5

245 We hebben een gelukkig huwelijk/relatie.......................................... 1 2 3 4 5

246 Ik denk soms wel eens hoe het leven zou zijn met een ander ............ 1 2 3 4 5

247 In het afgelopen jaar heb ik me wel eens sterk aangetrokken
gevoeld tot een ander ......................................................................

1 2 3 4 5

248 Ik heb me wel eens afgevraagd of ik met een ander niet gelukkiger
zou zijn ...........................................................................................

1 2 3 4 5

249 Ik ga graag zonder mijn partner uit .................................................. 1 2 3 4 5

250 Mijn partner praat regelmatig tegen mij op een toon die mij niet
aanstaat ...........................................................................................

1 2 3 4 5

251 Ruzies met mijn partner lopen regelmatig uit de hand....................... 1 2 3 4 5

252 Mijn partner is gauw jaloers............................................................. 1 2 3 4 5

De volgende vier vragen alleen beantwoorden als u één of meer thuiswonende kinderen heeft.

253 De kinderen zijn mijn lust en mijn leven ........................................... 1 2 3 4 5

254 Ik wou dat mijn partner wat meer geduld had met de kinderen......... 1 2 3 4 5

255 
Sinds we kinderen hebben, is de relatie met mijn partner beter
geworden ........................................................................................ 1 2 3 4 5
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256 Ik hecht er aan om samen met mijn partner en kinderen te ontbijten . 1 2 3 4 5
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In bijna alle relaties komt wel eens een "crisis" voor, een periode van meerdere weken of
maanden waarin het tussen de partners onderling niet goed gaat.

nooit .......................  Ø BLADZIJDE 28 1
een keer ........................................... 2

257 Hoe vaak heeft u zo'n moeilijke periode in uw relatie
gehad?

meerdere keren ................................ 3

258 Hoe lang is het geleden dat zo´n moeilijke periode in
uw relatie het laatst voorkwam?

_____ jaren en _____ maanden

In hoeverre speelden de volgende dingen daarbij een rol?

speelde
geen rol

speelde
kleine rol

speelde
 grote rol

259 u paste niet (meer) bij elkaar.................................... 1 2 3

260 financiële problemen (schulden, ...) .......................... 1 2 3

261 uw partner had iemand anders ................................. 1 2 3

262 uzelf had iemand anders........................................... 1 2 3

263 u kon niet meer met elkaar praten............................ 1 2 3

264 u had te weinig tijd voor elkaar................................ 1 2 3

265 u had onenigheid over (krijgen van) kinderen........... 1 2 3

266 familie/vrienden vielen niet in de smaak ................... 1 2 3

267 u had onverenigbare toekomstplannen ..................... 1 2 3

nee................................................... 1
ja, met partner naar vrienden/familie. 2

268 Heeft u er toen met vrienden of familie over gepraat?

ja, zonder partner naar
vrienden/familie................................

3

nee................................................... 1
ja, met partner naar huisarts/RIAGG
e.d. ..................................................

2
269 Heeft u toen hulp gezocht bij huisarts / RIAGG

/psycholoog?

ja, zonder partner naar huisarts,
RIAGG............................................

3

nee................................................... 1270 Hebben u en uw partner wel eens een periode apart
gewoond omdat het in uw relatie niet goed ging? ja ..................................................... 2
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De kans om ooit uit elkaar te gaan

271 Op dit moment eindigen 4 van elke 10 huwelijken in Nederland in een echtscheiding. Het aantal samenwonende paren
dat uit elkaar gaat is waarschijnlijk nog groter. Als u probeert een realistische inschatting te maken, hoe groot acht u de
kans dat u ooit uit elkaar zou gaan?

zeker nooit
uit elkaar

Gemiddeld in Nederland
¯

zeker ooit
 uit elkaar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

We willen u vragen om u zich te verplaatsen in de situatie dat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan, ook al kunt u zich
dat misschien moeilijk voorstellen. Wilt u aangeven in hoeverre deze uitspraken op u van toepassing zouden wanneer u
en uw partner uit elkaar zouden gaan? Denk niet te lang na over elke afzonderlijk uitspraak. Ga af op uw eerste indruk!

helemaal
oneens

helemaal
eens

272 Ik zou er door mijn familie en vrienden op worden aangekeken als ik
zou scheiden.........................................................................................

1 2 3 4 5

273 Ik zou het alleen heel goed kunnen redden............................................ 1 2 3 4 5

274 Als ik het zou willen, zou ik wel weer een andere partner vinden .......... 1 2 3 4 5

275 Als we uit elkaar zouden gaan zou ik veel van mijn vrienden ook
kwijtraken ............................................................................................

1 2 3 4 5

276 Als ik alleen zou zijn zou ik het moeilijk vinden er zonder partner op uit
te gaan .................................................................................................

1 2 3 4 5

277 Het zou me veel moeite kosten om regelmatig voor mezelf zelf te
koken en het huishouden te doen ..........................................................

1 2 3 4 5

278 Ik zou het financieel flink moeilijk krijgen............................................. 1 2 3 4 5

279 In materiële zin zou ik me evenveel kunnen permitteren als nu .............. 1 2 3 4 5

280 Ik zou er wat betreft huisvesting flink op achteruit gaan........................ 1 2 3 4 5

281 Na verloop van tijd zou ik er financieel wel weer bovenop zijn.............. 1 2 3 4 5

De volgende vijf vragen alleen beantwoorden als u één of meer thuiswonende kinderen
heeft.

282 Ik zou het vreselijk vinden om mijn kinderen niet dagelijks te zien ........ 1 2 3 4 5

283 Na een scheiding zou ik mijn kinderen nauwelijks meer te zien krijgen .. 1 2 3 4 5

284 Ik zou het moeilijk vinden alleen voor de kinderen te moeten zorgen .... 1 2 3 4 5

285 Ik vraag me af of de kinderen het aan zouden kunnen als we uit elkaar
zouden zijn...........................................................................................

1 2 3 4 5

286 De kinderen zouden zich na een scheiding veel moeten ontzeggen ........ 1 2 3 4 5

Eigenschappen van de "ideale" partner
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Tot slot van deze vragenlijst vragen we u wat u belangrijke eigenschappen vindt voor een
levenspartner.  Hoe wenselijk zou u het vinden om als partner iemand te hebben ...

zeer
onwenselijk

maakt
niet uit

zeer
wenselijk

287 die 5 jaar jonger is dan uzelf ............................................. 1 2 3 4 5

288 die even oud is als uzelf .................................................... 1 2 3 4 5

289 die 5 jaar ouder is dan uzelf .............................................. 1 2 3 4 5

290 die Rooms-Katholiek is .................................................... 1 2 3 4 5

291 die Nederlands Hervormd is.............................................. 1 2 3 4 5

292 die Gereformeerd is .......................................................... 1 2 3 4 5

293 die geen lid is van een kerk- of geloofsgenootschap .......... 1 2 3 4 5

294 die rookt .......................................................................... 1 2 3 4 5

295 die nooit alcohol drinkt..................................................... 1 2 3 4 5

296 die minder dan 3 glazen alcohol per dag drinkt.................. 1 2 3 4 5

297 die meer dan 2 glazen alcohol per dag drinkt..................... 1 2 3 4 5

298 die als hoogste opleiding heeft:
lager onderwijs/basisschool...............................................

1 2 3 4 5

299 die als hoogste opleiding heeft:
LBO, MAVO, ULO of MULO.........................................

1 2 3 4 5

300 die als hoogste opleiding heeft:
HAVO of MMS ...............................................................

1 2 3 4 5

301 die als hoogste opleiding heeft:
VWO of HBS...................................................................

1 2 3 4 5

302 die als hoogste opleiding heeft:
middelbaar beroepsonderwijs (MBO)................................

1 2 3 4 5

303 die als hoogste opleiding heeft:
hoger beroepsonderwijs (HBO) of universitair onderwijs ..

1 2 3 4 5

304 die geen betaalde baan heeft ............................................. 1 2 3 4 5

305 die een betaalde baan heeft ............................................... 1 2 3 4 5

306 die nog niet eerder heeft samengewoond of getrouwd is
geweest met een andere partner ........................................

1 2 3 4 5

307 die al eens heeft samengewoond of getrouwd is geweest
met een andere partner .....................................................

1 2 3 4 5
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308 Zijn er nog andere eigenschappen die u als wenselijk of onwenselijk voor een levenspartner
vindt?

Wenselijk
______________________________________________________________

______

Onwenselijk
______________________________________________________________

______

U bent nu klaar (u kunt de rest van het boekje dus leeg laten)

Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst!

Wilt u dit boekje teruggeven aan de interviewer?



39

Luxe goederen

Kunt u van de volgende goederen aangeven of ze bezit?

Bezit u dit?

nee ja
309 Videocamera/camcorder............................................................................. 1 2

310 Videorecorder ............................................................................................ 1 2

311 Tweede kleurentelevisie.............................................................................. 1 2

312 Personal computer (PC) ............................................................................. 1 2

313 Laserprinter................................................................................................ 1 2

314 Fax-apparaat .............................................................................................. 1 2

315 Autotelefoon/mobiele telefoon.................................................................... 1 2

316 Draadloze telefoon voor in huis .................................................................. 1 2

317 Spiegelreflex camera................................................................................... 1 2

318 Piano, viool of cello.................................................................................... 1 2

319 Stacaravan of toercaravan .......................................................................... 1 2

320 Bungalowtent............................................................................................. 1 2

321 Motorboot of zeilboot ................................................................................ 1 2

322 Tweede huis ............................................................................................... 1 2

323 Encyclopedie bestaande uit meer dan 3 delen ............................................. 1 2

324 Meer dan 250 boeken (± 4 meter boekenplank) .......................................... 1 2

325 Meer dan 100 CD´s .................................................................................... 1 2

Over geld

erg voorzichtig....................... 1
voorzichtig............................. 2
zorgeloos ............................... 3

326 Hoe zou u uw bestedingspatroon willen beschrijven?
Hoe gaat u met geld om?

erg zorgeloos ......................... 4

Wilt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre
u het er mee eens bent?

helemaal
oneens

helemaal
eens

327 Het plannen van inkomsten en uitgaven heeft geen zin ......... 1 2 3 4 5

328 Het is voldoende om een week van tevoren te weten dat je
je uitgaven kunt betalen .......................................................

1 2 3 4 5

329 Aan het begin van de maand zou je moeten weten welke
inkomsten en uitgaven er zijn in die maand ..........................

1 2 3 4 5

330 Grote uitgaven voor het huishouden zouden minstens drie 1 2 3 4 5
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maanden van tevoren gepland moeten worden .....................

De oude dag

Voor sommige mensen is het gewone pensioen dat ze ontvangen via de AOW en een aanvullend
bedrijfspensioen voldoende als oudedagsvoorziening. Andere mensen hebben aanvullende
regelingen. De volgende vragen gaan over voorzieningen voor uw oude dag.

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

331 Heeft u zich wel eens geïnformeerd over hoe uw
financiële situatie eruit zal zien na uw pensionering?

niet van toepassing, u bent
gepensioneerd ..................................

3

nee................................................... 1332 Heeft u een bedrijfspensioen opgebouwd?
ja ..................................................... 2

zeker niet voldoende ........................ 1
waarschijnlijk niet voldoende............ 2
waarschijnlijk wel voldoende............ 3
zeker wel voldoende......................... 4
weet niet .......................................... 5

333 Is dat pensioen voldoende om (na uw pensionering)
ongeveer dezelfde levensstandaard te hebben als
daarvoor?

niet van toepassing, u heeft geen
pensioen opgebouwd........................

6

nee................................................... 1
ja, namelijk

334 Heeft u (behalve uw eventuele pensioen) nog iets
geregeld waardoor uw inkomen op uw oude dag
wordt aangevuld? Denkt u bijvoorbeeld aan
spaarlevensverzekeringen, lijfrentepolis etc. _____________________________

_ ×
2

nee................................................... 1
ja, namelijk

335 Heeft u (behalve uw eventuele pensioen) nog iets
geregeld waardoor het inkomen van uw kinderen
wordt aangevuld wanneer u mocht komen te
overlijden? Denkt u bijvoorbeeld aan
levensverzekeringen, lijfrentepolis etc.

_____________________________
_ ×

2

niet van toepassing, geen kinderen 3

nee..... Ø VRAAG  340 op bladzijde 32 1336 Heeft u een testament?
ja ..................................................... 2

337 Wanneer heeft u uw (huidige) testament laten
opstellen? 19 ___ (jaar)

338 Heeft u in uw testament een nalatenschap aan
anderen dan uw wettige erfgenamen vastgelegd? Dit
wordt ook wel een legaat genoemd.

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

nee................................................... 1339 Heeft u in uw testament iets geregeld over de
voogdij over uw kinderen? ja ..................................................... 2
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Uw sociale contacten

Hieronder vindt u een lijst met bezigheden die mensen vaak in hun vrije tijd doen. Wilt u voor elk
van deze bezigheden aangeven hoe vaak u ze ongeveer doet.

bezigheid hoe vaak doet u dit?
een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

340 Bezoek brengen aan vrienden, kennissen, buren
(geen collega's)

minder vaak, of nooit ......................... 4

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3
minder vaak, of nooit ........................ 4

341 Bezoek brengen aan uw collega's

niet van toepassing, geen collega's ..... 5

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

342 Bezoek brengen aan uw ouders, broers en zusters en
andere familie van uzelf

minder vaak, of nooit ......................... 4

niet van toepassing, inwonend bij
ouders of andere familie

5

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

343 Toneel-, theater-, dansvoorstelling, concert of
bioscoop

minder vaak, of nooit ......................... 4

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

344 Café of restaurant

minder vaak, of nooit ......................... 4

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

345 Festiviteiten i.v.m. uw werk (feestjes, uitjes,
recepties)

minder vaak, of nooit ......................... 4

niet van toepassing, geen werkkring ... 5

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

346 Sporten/ontspanning in club- of verenigingsverband

minder vaak, of nooit ......................... 4

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

347 Sporten/ontspanning individueel  (bijvoorbeeld:
hardlopen, wandelen, vissen, zeilen)

minder vaak, of nooit ......................... 4

348 Verenigingsleven (anders dan sport) een of enkele keren per week ............. 1
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een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3
minder vaak, of nooit ......................... 4

een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

349 Meerdaagse reizen in verband met werk

minder vaak, of nooit ......................... 4

u heeft geen werkkring....................... 5

bezigheid Hoe vaak doet u dit?
een of enkele keren per week ............. 1
een of enkele keren per maand ........... 2
een of enkele keren per jaar................ 3

350 Hobbies thuis

minder vaak, of nooit ......................... 4

meer dan een keer per jaar.................. 1
een keer per jaar................................. 2
minder dan een keer per jaar............... 3

351 Vakantiereizen

minder vaak, of nooit ......................... 4

elke dag ............................................. 1
een of enkele keren per week ............. 2
een of enkele keren per maand ........... 3

352 TV kijken of lezen of muziek luisteren

minder vaak, of nooit ......................... 4

Wilt U hieronder aangeven op welke mensen u een beroep zou doen bij problemen. U kunt hier
per vraag meer dan 1 keuzemogelijkheid omcirkelen.

353 uw vader en/of moeder....................... 1

uw broer(s) en/of zuster(s) ................. 2

uw vriend(en) of vriendin(nen) ........... 3

Met wie zou u praten als u relatieproblemen had?

buren of buurtgenoten........................ 4

354 uw vader en/of moeder....................... 1

uw broer(s) en/of zuster(s) ................. 2

uw vriend(en) of vriendin(nen) ........... 3

Met wie zou u praten als u problemen had op uw
werk?

buren of buurtgenoten........................ 4

355 uw vader en/of moeder....................... 1

uw broer(s) en/of zuster(s) ................. 2

uw vriend(en) of vriendin(nen) ........... 3

Op wie zou u een beroep doen voor praktische hulp
en klussen?

buren of buurtgenoten........................ 4

356 uw vader en/of moeder....................... 1Bij wie zou u aankloppen als u 1000 gulden nodig
had? uw broer(s) en/of zuster(s) ................. 2
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uw vriend(en) of vriendin(nen) ........... 3

buren of buurtgenoten........................ 4
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De volgende vragen gaan over de mensen die u als uw 5 beste vrienden of vriendinnen beschouwt, afgezien van uw eventuele kinderen. Als er minder
dan 5 mensen zijn die u als goede vrienden beschouwd dan vult u niet alle vijf de kolommen in. Beantwoordt eerst alle vragen voor de eerste
vriend(in) in de eerste kolom, daarna alle vragen voor de tweede vriend(in) in de tweede kolom, etc.

357 Wat is de naam van deze persoon (eventueel alleen
voornaam en eerste letter van achternaam)

____________ ____________ ____________ ___________ ____________

358 In welke relatie staat u tot
deze persoon?

....................... eigen familie

........... collega van uw werk

............buur of buurtgenoot

...................... andere relatie

1
3
4
5

1
3
4
5

1
3
4
5

1
3
4
5

1
3
4
5

359 Wat is de leeftijd van deze
persoon? vul steeds de leeftijd in

___ jaar ___ jaar ___ jaar ___ jaar ___ jaar

360 Wat is het geslacht van deze
persoon?

.................................... man

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

1
2

1
2

1
2

1
2

361 Hoe vaak spreekt u deze
persoon ongeveer? (ook
telefoneren)

. 1 of enkele keren per week
1 of enkele keren per maand
....1 of enkele keren per jaar
........................minder vaak

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

362 Heeft deze persoon een
partner?

.................... ja, is getrouwd

.ja, woont ongehuwd samen

...ja, maar woont niet samen

........nee, heeft geen partner

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
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Uw gezondheid en leefgewoonten

veel slechter ..................................... 1
iets slechter ...................................... 2
ongeveer hetzelfde ........................... 3
iets beter .......................................... 4

363 Hoe goed is uw gezondheid in vergelijking met
andere mensen van uw leeftijd?

veel beter ......................................... 5

niet langer dan 1 maand ziek............. 0364 Hoe vaak bent in de afgelopen 10 jaar langer dan 1
maand ziek geweest? aantal keren langer dan 1 maand ziek __

niet opgenomen in ziekenhuis ........... 0365 Hoe vaak bent u in de afgelopen 10 jaar in het
ziekenhuis opgenomen, afgezien van een eventuele
bevalling in het ziekenhuis?

aantal keren opgenomen in
ziekenhuis ........................................

__

366 Wat is uw gewicht? _____ kg

367 Wat is uw lengte? _____ cm

niet................................................... 0
minder dan 1 glas per dag................. 1
1 of 2 glazen per dag........................ 2
3 of 4 glazen per dag........................ 3

368 Hoeveel glazen alcohol-houdende drank (wijn, bier,
borrel) drinkt u, gemiddeld per dag?

meer dan 4 glazen per dag ................ 4

niet.................................................... 0
1 tot 10 sigaretten/sigaren per dag..... 1
11 tot 20 sigaretten/sigaren per dag... 2

369 Hoeveel rookt u?

meer dan 20 sigaretten/sigaren........... 3

Er zijn verschillende redenen waarom mensen door lichamelijke oorzaken geen kinderen kunnen
krijgen. Dit kan door natuurlijke oorzaken komen, door sterilisatie, of door ziekte of ongeluk een
veroorzaakt zijn.

nee, zeker niet onvruchtbaar............. 1
voor zover u weet niet onvruchtbaar 2

370 Bent u, voor zover u weet, onvruchtbaar? (niet
vanwege uw leeftijd)

ja, zeker onvruchtbaar ...................... 3

nee.................................................... 1371 Heeft u ooit een medische behandeling ondergaan
vanwege ongewenste onvruchtbaarheid?
(bijvoorbeeld een hormoonbehandeling,
reageerbuisbevruchting)

ja....................................................... 2

372 Bent u gesteriliseerd? nee.................................................... 1
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ja....................................................... 2

De volgende twee vragen slaat u over als u een man bent Ø GA DAN VERDER OP BLADZIJDE 36

u heeft nog nooit een miskraam gehad.................. 1
u heeft een miskraam gehad nadat u al kinderen
had ......................................................................

2

373 Heeft u ooit een miskraam gehad?
Wat is op u van toepassing?

u heeft een miskraam gehad voordat u kinderen
had ......................................................................

3

u heeft nog nooit een abortus gehad..................... 1
u heeft een abortus gehad nadat u al kinderen had 2

374 Heeft u ooit een abortus meegemaakt?
Wat is op u van toepassing?

u heeft een abortus gehad voordat u kinderen had 2

Eigenschappen van de "ideale" partner

Tot slot van deze vragenlijst vragen we u wat u belangrijke eigenschappen vindt voor een
levenspartner.

Hoe wenselijk zou u het vinden om als partner
iemand te hebben ...

zeer
onwenselijk

maakt
niet
uit

zeer
wenselijk

375 die 5 jaar jonger is dan uzelf ............................................. 1 2 3 4 5

376 die even oud is als uzelf .................................................... 1 2 3 4 5

377 die 5 jaar ouder is dan uzelf .............................................. 1 2 3 4 5

378 die Rooms-Katholiek is .................................................... 1 2 3 4 5

379 die Nederlands Hervormd is ............................................. 1 2 3 4 5

380 die Gereformeerd is .......................................................... 1 2 3 4 5

381 die geen lid is van een kerk- of geloofsgenootschap .......... 1 2 3 4 5

382 die rookt .......................................................................... 1 2 3 4 5

383 die nooit alcohol drinkt..................................................... 1 2 3 4 5

384 die minder dan 3 glazen alcohol per dag drinkt ................. 1 2 3 4 5

385 die meer dan 2 glazen alcohol per dag drinkt .................... 1 2 3 4 5

386 die als hoogste opleiding heeft:
lager onderwijs/basisschool...............................................

1 2 3 4 5

387 die als hoogste opleiding heeft:
LBO, MAVO, ULO of MULO.........................................

1 2 3 4 5

388 die als hoogste opleiding heeft:
HAVO of MMS ...............................................................

1 2 3 4 5

389 die als hoogste opleiding heeft:
VWO of HBS...................................................................

1 2 3 4 5

390 die als hoogste opleiding heeft:
middelbaar beroepsonderwijs (MBO) ...............................

1 2 3 4 5

391 die als hoogste opleiding heeft:
hoger beroepsonderwijs (HBO) of universitair onderwijs ..

1 2 3 4 5
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392 die geen betaalde baan heeft ............................................. 1 2 3 4 5

393 die een betaalde baan heeft ............................................... 1 2 3 4 5

394 die nog niet eerder heeft samengewoond of getrouwd is
geweest met een andere partner ........................................

1 2 3 4 5

395 die al eens heeft samengewoond of getrouwd is geweest
met een andere partner .....................................................

1 2 3 4 5

396 Zijn er nog andere eigenschappen die u als wenselijk of onwenselijk voor een levenspartner
vindt?

Wenselijk
______________________________________________________________

______

Onwenselijk
______________________________________________________________

______

U bent nu klaar

Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst!

Wilt u dit boekje teruggeven aan de interviewer?
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Huishoudens in Nederland 1995
Schriftelijke vragenlijst
Supplement

In deze vragenlijst staan vragen over hoe u aankijkt tegen werk en tegen relaties. Het zijn vragen over onderwerpen waar wij
in eerdere interviews met u ook al uitgebreid over hebben gesproken. Omdat het laatste interview al weer vier jaar geleden
plaatsvond, vinden wij het heel belangrijk te weten hoe u nu tegen deze zaken aankijkt. Om in het mondelinge interview
voldoende tijd te hebben om met u te praten over een aantal nieuwe onderwerpen, worden deze vragen u van te voren gesteld.

Veel vragen zijn gesteld in de vorm van uitspraken. Het is dan de bedoeling dat u achter elke uitspraak één antwoord kiest.
Dit doet U door het cijfer van uw keuze te omcirkelen.

Voorbeeld 1

heel
onbelangrijk

heel
belangrijk

1 Ik vind dingen doen die aansluiten bij je interesses............. 1 2 3 4 5,O

2 Ik vind een goede relatie met collega´s ............................... 1 2,O 3 4 5

De betekenis van de nummers 1 t/m 5 is dan als volgt:
1 ik vind dit heel onbelangrijk
2 ik vind dit vrij onbelangrijk
3 ik vind dit noch belangrijk, noch onbelangrijk
4 ik vind dit vrij belangrijk
5 ik vind dit heel belangrijk

In het voorbeeld geeft u aan dat u "dingen doen die aansluiten bij uw interesses" heel belangrijk (5) vind, en dat u "een goede
relatie met collega´s" vrij onbelangrijk (2) vind.

Soms staan de mogelijke antwoorden ónder elkaar. U kiest ook dan weer één antwoord door het cijfer van uw keuze te
omcirkelen.

Voorbeeld 2

sluit slecht aan.............................................. 1

sluit gedeeltelijk aan .................................... 2

sluit goed aan ............................................... 3

3 Sluit uw werk aan bij uw eerdere werkervaringen?

geen eerdere werkervaring .......................... Error!

In het voorbeeld geeft u aan dat u geen eerdere werkervaring heeft door het cijfer 9 te omcirkelen. Merk op dat het omcirkelde
vierde antwoord niet cijfer 4 heeft maar cijfer 9. Laat u zich daardoor niet in de war brengen; de cijfers hebben op zich zelf
geen betekenis. Zoals u ziet zijn de plaatsen waar u iets dient in te vullen steeds grijs gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben over deze vragenlijst, dan kunt u bellen met dr. Aat Liefbroer (070-3565320). Als het om een
kleinigheid gaat kunt u ook de interviewer om een toelichting vragen tijdens het mondelinge vraaggesprek.
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Vaardigheden en interesses

Kunt u bij de volgende zaken aangeven hoe belangrijk u ze vindt?

heel
onbelangrijk

heel
belangrijk

1

Ik vind veel werkzaamheden verrichten die aansluiten bij je talenten en
vaardigheden................................................................................................ 1 2 3 4 5

2
Ik vind veel werkzaamheden verrichten die aansluiten bij je interesses.....

1 2 3 4 5

Hoe belangrijk vindt u werken?

zeker niet zeker wel

3 Zou u zich ongelukkig voelen als u geen baan had of kreeg? ..................... 1 2 3 4 5

4

Stel dat u een grote geldprijs zou winnen, waarvan u gemakkelijk kon
leven, zou u dan toch blijven werken?......................................................... 1 2 3 4 5

Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande zaken zelf kunt bepalen,
dus hoeveel invloed u daar zelf op heeft?

zelf geen
invloed

zelf veel
  invloed

5 Afwisseling in het leven............................................................................... 1 2 3 4 5

6 Vrijheid om te beslissen wat ik doe en hoe ik iets doe................................ 1 2 3 4 5

7 Nuttig en zinvol bezig zijn......................................................................... . 1 2 3 4 5

8 Waardering en erkenning van mensen in mijn omgeving ........................... 1 2 3 4 5

9 Goede contacten met familie, vrienden en kennissen.................................. 1 2 3 4 5

10 Een goede baan............................................................................................ 1 2 3 4 5

11 Dingen doen die aansluiten bij mijn talenten .............................................. 1 2 3 4 5

12 Vrije tijd om dingen voor mijzelf te doen.................................................... 1 2 3 4 5

13 Orde en regelmaat in mijn leven.................................................................. 1 2 3 4 5

14 Dingen moeten doen die op mijn zenuwen werken..................................... 1 2 3 4 5

Kunt u aangeven hoe aantrekkelijk een beroep voor u is waarin u ...

heel
onaantrekkelijk

heel
aantrekkelijk

15 Technisch moet zijn en goed met machines moet kunnen omgaan.................... 1 2 3 4 5

16 Wetenschappelijk moet zijn ingesteld ................................................................ 1 2 3 4 5
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17 Creatief en artistiek moet zijn............................................................................. 1 2 3 4 5

18 Goed met mensen moet kunnen omgaan............................................................ 1 2 3 4 5

19 Goed moet zijn in leiding geven......................................................................... 1 2 3 4 5

20 Zakelijk moet zijn ingesteld................................................................................ 1 2 3 4 5

21 Goed met je handen moet kunnen werken.......................................................... 1 2 3 4 5

22 Goed in wiskundige vakken moet zijn................................................................ 1 2 3 4 5

23 Muzikaal moet zijn ............................................................................................. 1 2 3 4 5

24 Goed onderwijs moet kunnen geven .................................................................. 1 2 3 4 5

25 Mensen moet kunnen overtuigen, bijv. overhalen om iets te kopen.................. 1 2 3 4 5

26 Goed moet zijn in administratieve taken ............................................................ 1 2 3 4 5

27 Zorgzaam en behulpzaam moet zijn................................................................... 1 2 3 4 5

28 Goed met computers overweg moet kunnen ...................................................... 1 2 3 4 5

Hoe goed denkt u dat u bent in de volgende dingen?

heel
slecht

heel
goed

29 Mechanische principes begrijpen en die toepassen in uw werk ......................... 1 2 3 4 5

30

Goed kunnen schrijven, dat wil zeggen grammaticaregels, leestekens en
stijlregels goed kunnen toepassen .......................................................................

1 2 3 4 5

31 Werken met getallen en deze gebruiken om problemen op te lossen................. 1 2 3 4 5

32 Woorden begrijpen en er mee werken ................................................................ 1 2 3 4 5

33 Uw lichaam nauwkeurig, snel en beheerst bewegen (spierbeheersing) ............. 1 2 3 4 5

34 Snel en nauwkeurig combinaties van letters en getallen controleren ................. 1 2 3 4 5

35 Begrijpen van geschreven instructies of tekst om informatie te krijgen ............. 1 2 3 4 5

36 Verbanden leggen tussen voorwerpen, modellen of tekeningen 1 2 3 4 5

37

Voorwerpen in relatie tot elkaar zien, vorm en grootte beoordelen, of dingen
in drie dimensies zien ..........................................................................................

1 2 3 4 5

38

Precieze en nauwkeurige bewegingen maken met uw vingers, handen of
armen bij wat u ziet of hoort................................................................................

1 2 3 4 5

39

Andere mensen overtuigen of samen met anderen taken uitvoeren (anderen
op basis van uw informatie, advies en instructies laten werken) ........................

1 2 3 4 5

40 Mondelinge instructies, informatie, of advies begrijpen en correct opvolgen.... 1 2 3 4 5

41

Lezen en begrijpen van blauwdrukken, grafieken, of andere aanwijzingen
over wat gedaan moet worden, waarbij woorden of tekst niet zo belangrijk
zijn .......................................................................................................................

1 2 3 4 5

Uw mening over verschillende samenlevingsvormen

Hoe denkt u over verschillende samenlevingsvormen? Omcirkel het
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cijfer dat het beste met uw eigen mening overeenkomt.

keur ik
af

maakt me
niet uit

keur ik
goed

42 Samenwonen als voorbereiding op het huwelijk ............................................... 1 2 3

43 Samenwonen, zonder dat men met elkaar wil trouwen ..................................... 1 2 3

44 Wonen in een woongroep................................................................................... 1 2 3

45 Samenwonen van een homosexueel of lesbisch paar ........................................ 1 2 3

46 Een vaste partner, maar bewust kiezen om apart te blijven wonen................... 1 2 3

47 Alleen wonen en geen vaste relatie willen......................................................... 1 2 3

Geef bij de hieronder genoemde situaties steeds aan hoe positief of
hoe negatief het gevoel is dat deze situaties bij u oproepen. Wat voor
soort gevoel roepen de volgende situaties bij u op?

negatief
gevoel positief gevoel

48 Kinderen hebben ................................................................................................. 1 2 3 4 5 6 7

49 Getrouwd zijn ...................................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

50 Zelfstandig wonen ............................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

51 Een vaste partner hebben, maar bewust kiezen om apart te blijven wonen....... 1 2 3 4 5 6 7

52 (Ongehuwd) samenwonen................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

53 Geen vaste relatie hebben ................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

Hoe heeft u zich de afgelopen 2 weken gevoeld?

Hoe heeft u zich de afgelopen twee weken gevoeld? Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden door het
antwoord dat het meest op u van toepassing is aan te kruisen? Denk er om dat het bij deze vragen uitsluitend gaat
om de afgelopen twee weken, en niet om klachten die u in het verleden had.

beter dan gewoonlijk .................... 1

hetzelfde als anders....................... 2

minder goed dan gewoonlijk ........ 3

54 Kunt u zich de laatste tijd concentreren op de dingen waar u mee bezig
bent?

veel minder dan gewoonlijk.......... 4

helemaal niet ................................. 1

niet meer dan anders..................... 2

wat meer dan gewoonlijk.............. 3

55 Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad dat u uw moeilijkheden niet de
baas kon?

veel meer dan gewoonlijk............. 4

56 Heeft u de laatste tijd plezier in uw dagelijkse bezigheden? meer dan gewoonlijk..................... 1
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hetzelfde als anders....................... 2

wat minder dan gewoonlijk .......... 3

veel minder dan gewoonlijk ......... 4

helemaal niet................................. 1

niet meer dan anders..................... 2

wat meer dan gewoonlijk.............. 3

57 Heeft u zich de laatste tijd ongelukkig en neerslachtig gevoeld?

veel meer dan gewoonlijk............. 4

helemaal niet................................. 1

niet meer dan anders..................... 2

wat meer dan gewoonlijk.............. 3

58 Bent u de laatste tijd het vertrouwen in uzelf kwijtgeraakt?

veel meer dan gewoonlijk............. 4

gelukkiger dan gewoonlijk ........... 1

even gelukkig als gewoonlijk ....... 2

minder gelukkig dan  gewoonlijk . 3

59 Voelt u zich, alles bij elkaar genomen, de laatste tijd redelijk gelukkig?

veel minder gelukkig dan
gewoonlijk. ...................................

4

Hoe tevreden was u met uw leven in het afgelopen half jaar

Wilt u aangeven in hoeverre de onderstaande beweringen op u van
toepassing zijn, als u kijkt naar het afgelopen half jaar?

helemaal volledig
niet van van
toepassing toepassing

60 Mijn leven is ideaal in de meeste opzichten .............................. 1 2 3 4 5 6 7

61 Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend .............................. 1 2 3 4 5 6 7

62 Ik ben tevreden met mijn leven, alles bij elkaar genomen......... 1 2 3 4 5 6 7

63 De belangrijkste dingen die ik van het leven verwacht, heb ik
tot nu toe ook gekregen ..............................................................

1 2 3 4 5 6 7

Uw contacten met anderen in het algemeen

Hieronder staan een aantal uitspraken over contacten die u in het
algemeen hebt. Wilt u bij elke uitspraak aangeven of u die op uzelf
van toepassing vindt door ja, min of meer, of nee te antwoorden.

nee min of ja
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meer

64 Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes
terecht kan .........................................................................................................................

1 2 3

65 Ik mis een echte goede vriend of vriendin ........................................................................ 1 2 3

66 Ik ervaar een leegte om me heen....................................................................................... 1 2 3

67 Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen........................ 1 2 3

68 Ik mis gezelligheid om me heen........................................................................................ 1 2 3

69 Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt ..................................................................... 1 2 3

70 Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.................................................... 1 2 3

71 Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel...................................... 1 2 3

72 Ik mis mensen om me heen ............................................................................................... 1 2 3

73 Vaak voel ik me in de steek gelaten.................................................................................. 1 2 3

74 Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden terecht ....................... 1 2 3
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Hoe woonde u in de afgelopen vier jaar

Wij willen graag weten hoe u in de afgelopen vier jaar gewoond heeft, dus sinds het vorige vraaggesprek dat we
met u hadden in augustus 1991.

75 inwonend bij (schoon)ouders / familie....... 1

op kamers ................................................... 2

zelfstandige woning.................................... 3

Hoe woonde u  toen het  vorige vraaggesprek plaatsvond? 
(augustus 1991)

internaat, kazerne, etc................................. 4

76 nee ................> naar de volgende bladzijde 1Is uw woonsituatie daarna nog veranderd? (bijvoorbeeld:
zelfstandig gaan wonen, weer bij ouders gaan wonen) ja ................................................................. 2

77 Wanneer veranderde uw woonsituatie?
______ (maand) 19____ (jaar)

78 inwonend bij (schoon)ouders / familie....... 1

op kamers ................................................... 2

zelfstandige woning.................................... 3

Hoe kwam u toen te wonen?

internaat, kazerne, etc................................. 4

79 nee ................> naar de volgende bladzijde 1Is uw woonsituatie daarna nog veranderd? (bijvoorbeeld:
zelfstandig gaan wonen, weer bij ouders gaan wonen) ja ................................................................. 2

80 Wanneer veranderde uw woonsituatie?
______ (maand) 19____ (jaar)

81 inwonend bij (schoon)ouders / familie....... 1

op kamers ................................................... 2

zelfstandige woning.................................... 3

Hoe kwam u toen te wonen?

internaat, kazerne, etc................................. 4

82 nee ................> naar de volgende bladzijde 1Is uw woonsituatie daarna nog veranderd? (bijvoorbeeld:
zelfstandig gaan wonen, weer bij ouders gaan wonen) ja ................................................................. 2

83 Wanneer veranderde uw woonsituatie?
______ (maand) 19____ (jaar)

84 inwonend bij (schoon)ouders / familie....... 1

op kamers ................................................... 2

zelfstandige woning.................................... 3

Hoe kwam u toen te wonen?

internaat, kazerne, etc................................. 4
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Indien u op dit moment geen betaalde arbeid verricht, ga dan verder met vraag 153 op pagina 12.

Met betaalde arbeid bedoelen we ook: arbeid in loondienst, zelfstandig in een eigen zaak of onderneming, free-
lance werk, werk als oproepkracht en werk via een uitzendbureau.

Uw huidige baan

In welke mate zijn de volgende aspecten in uw baan aanwezig?

heel weinig heel
veel

85 Het geld dat u verdient ..................................................................................... 1 2 3 4 5

86 De afwisseling in de werkzaamheden .............................................................. 1 2 3 4 5

87 De vrijheid zelf te bepalen wat u doet en hoe u iets doet................................. 1 2 3 4 5

88 De mogelijkheid met nuttige en zinvolle dingen bezig te zijn......................... 1 2 3 4 5

89 De verantwoordelijkheid die u hebt ................................................................. 1 2 3 4 5

90 De mate waarin het werk aansluit bij uw kennis en vaardigheden.................. 1 2 3 4 5

91 De waardering die u voor uw werk krijgt ........................................................ 1 2 3 4 5

92 De mate waarin u onder druk staat, zenuwachtig wordt.................................. 1 2 3 4 5

93 De begeleiding die u krijgt ............................................................................... 1 2 3 4 5

94 De aandacht die men heeft voor uw ideeën en voorstellen.............................. 1 2 3 4 5

95 De mogelijkheden om uzelf waar te maken ..................................................... 1 2 3 4 5

96 De zekerheid over het kunnen behouden van uw werk ................................... 1 2 3 4 5

97 Goed contact met uw collega's ......................................................................... 1 2 3 4 5

98 Goed contact met uw directe chef .................................................................... 1 2 3 4 5

99 Uw kansen op promotie ................................................................................... 1 2 3 4 5

100 Goede werksfeer in het bedrijf ......................................................................... 1 2 3 4 5

101 Orde en regelmaat in het leven doordat u werkt .............................................. 1 2 3 4 5

Wat moet u in uw baan kunnen, dat wil zeggen, wat is voor uw werk 
belangrijk om het goed te kunnen doen?

heel
onbelangrijk

heel
 belangrijk

102 Technisch zijn en goed met machines kunnen omgaan......................................... 1 2 3 4 5

103 Wetenschappelijk zijn ingesteld ............................................................................ 1 2 3 4 5

104 Creatief en artistiek zijn......................................................................................... 1 2 3 4 5

105 Goed met mensen kunnen omgaan ........................................................................ 1 2 3 4 5

106 Goed zijn in leiding geven ..................................................................................... 1 2 3 4 5

107 Zakelijk zijn ingesteld............................................................................................ 1 2 3 4 5

108 Goed met je handen kunnen werken...................................................................... 1 2 3 4 5

109 Goed in wiskundige vakken zijn............................................................................ 1 2 3 4 5

110 Muzikaal zijn ......................................................................................................... 1 2 3 4 5

111 Goed onderwijs kunnen geven............................................................................... 1 2 3 4 5

112 Mensen kunnen overtuigen, bijv. overhalen om iets te kopen .............................. 1 2 3 4 5
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113 Goed zijn in administratieve taken ........................................................................ 1 2 3 4 5

114 Zorgzaam en behulpzaam zijn............................................................................... 1 2 3 4 5

115 Goed met computers overweg kunnen .................................................................. 1 2 3 4 5

Hoe belangrijk zijn de onderstaande dingen om uw werk goed te kunnen
doen?

heel
onbelangrijk

heel
belangrijk

116 Woorden begrijpen en er mee werken ............................................................... 1 2 3 4 5

117 Verbanden leggen tussen voorwerpen, modellen of tekeningen 1 2 3 4 5

118 Werken met getallen en deze gebruiken om problemen op te lossen................ 1 2 3 4 5

119 Snel en nauwkeurig combinaties van letters en getallen controleren ................ 1 2 3 4 5

120 Mechanische principes begrijpen en die toepassen in uw werk ........................ 1 2 3 4 5

121 Voorwerpen in relatie tot elkaar zien, vorm en grootte beoordelen, of dingen
in drie dimensies zien .........................................................................................

1 2 3 4 5

122 Uw lichaam nauwkeurig, snel en beheerst bewegen (spierbeheersing) ............ 1 2 3 4 5

123 Precieze en nauwkeurige bewegingen maken met uw vingers, handen of
armen bij wat u ziet of hoort...............................................................................

1 2 3 4 5

124 Goed kunnen schrijven, dat wil zeggen grammaticaregels, leestekens en
stijlregels goed kunnen toepassen ......................................................................

1 2 3 4 5

125 Begrijpen van geschreven instructies of tekst om informatie te krijgen ............ 1 2 3 4 5

126 Lezen en begrijpen van blauwdrukken, grafieken, of andere aanwijzingen
over wat gedaan moet worden, waarbij woorden of tekst niet zo belangrijk
zijn ......................................................................................................................

1 2 3 4 5

127 Andere mensen overtuigen of samen met anderen taken uitvoeren (anderen
op basis van uw informatie, advies en instructies laten werken) .......................

1 2 3 4 5

128 Mondelinge instructies, informatie, of advies begrijpen en correct opvolgen... 1 2 3 4 5

Hier zijn nog een aantal vragen over uw werk.

beslist niet
beslist

wel
129 Vindt u dat het werk zoals het nu is precies bij uw capaciteiten past?......... 1 2 3 4 5

130 Vindt u dat u toch wel vaak op uw tenen moet lopen om goede prestaties
te leveren?......................................................................................................

1 2 3 4 5

131 Vindt u de baan die u nu hebt eigenlijk te eenvoudig? ................................. 1 2 3 4 5

132 Zou u een meer uitdagende baan willen hebben? ......................................... 1 2 3 4 5

133 Hebt u het erg naar uw zin bij het bedrijf waar u nu werkt?......................... 1 2 3 4 5

134 Hebt u het gevoel dat er maar iets in de werksituatie hoeft te veranderen,
of u neemt de benen?.....................................................................................

1 2 3 4 5

135 Probeert u zo snel mogelijk bij dit bedrijf weg te komen? ........................... 1 2 3 4 5

136 Verzuimt u wel eens van uw werk, zonder een goede reden? nooit .......................................................... 1
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zelden ........................................................ 2

soms .......................................................... 3

vaak ........................................................... 4

heel vaak ................................................... 5

137 nooit........................................................... 1

zelden......................................................... 2

soms........................................................... 3

vaak............................................................ 4

Komt u wel eens te laat, zonder een goede reden?

heel vaak.................................................... 5

138 heel ontevreden ......................................... 1

tamelijk ontevreden................................... 2

noch tevreden, noch ontevreden................ 3

tamelijk tevreden....................................... 4

Hoe tevreden bent u al met al met de baan die u momenteel
hebt?

heel tevreden ............................................. 5

139 sluit slecht aan ........................................... 1

sluit gedeeltelijk aan .................................. 2

Sluit uw werk aan bij de opleidingen die u hebt gevolgd?

sluit goed aan............................................. 3

140 sluit slecht aan .......................................... 1

sluit gedeeltelijk aan ................................. 2

sluit goed aan............................................ 3

Sluit uw werk aan bij uw vorige baan (of eerdere
werkervaringen)?

niet van toepassing (dit is eerste baan) .... 9

Wilt u een vergelijking te maken tussen de baan die u nu hebt en de
verwachtingen die u had voordat u met deze baan begon? Hoe staat het
in de baan die U nu heeft met ...

veel
slechter dan
verwacht

veel
beter dan
verwacht

141 uw zelfstandigheid........................................................................................ 1 2 3 4 5

142 uw werkomstandigheden (licht, temperatuur, lawaai, vuil)......................... 1 2 3 4 5

143 uw gelegenheid om nieuwe dingen te leren ................................................. 1 2 3 4 5

144 de afwisseling in uw werk ............................................................................ 1 2 3 4 5

145

de overeenstemming tussen uw ervaring en capaciteiten en wat de baan
van u vraagt ..................................................................................................

1 2 3 4 5

146 uw contacten met chef of baas...................................................................... 1 2 3 4 5

147 de zekerheid dat u uw werk kan behouden .................................................. 1 2 3 4 5

148 uw beloning (salaris, loon)........................................................................... 1 2 3 4 5
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149 uw mogelijkheid van bevordering of promotie............................................ 1 2 3 4 5

150 uw werktijden............................................................................................... 1 2 3 4 5

151 uw interesse in het werk............................................................................... 1 2 3 4 5

152 uw contacten met collega's........................................................................... 1 2 3 4 5

153

Tenslotte nog een vraag over uw vorige baan. Als u geen vorige baan heeft gehad kunt u deze vraag
natuurlijk overslaan en bent u klaar met het invullen van deze vragenlijst.

ik kon een betere baan krijgen ....................................... 1 1

ik heb ontslag genomen omdat het werk niet goed
beviel ..............................................................................

2 2

het werk was tijdelijk met arbeidscontract .................... 3 3

ik kreeg ontslag omdat er geen werk meer was............. 4 4

ik kreeg ontslag in verband met reorganisatie ............... 5 5

ik ging een opleiding volgen .......................................... 6 6

ik kreeg een kind ............................................................ 7 7

Waarom bent u met dat werk gestopt? Hiernaast
staan een aantal mogelijke redenen. Welke
daarvan was voor u het belangrijkste?
Omcirkel de belangrijkste reden in de eerste
kolom.

ik kreeg ontslag omdat ik niet goed functioneerde. ....... 8 8

154 Was er nog een andere belangrijke reden? Omcirkel dan de op één na belangrijkste reden in de
tweede kolom hierboven. ^

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Bewaar deze ingevulde vragenlijst goed. Bij het mondelinge vraaggesprek zal de interviewer u
er om vragen. U kunt de lijst dan aan hem of haar meegeven.   



HUISHOUDENS IN NEDERLAND 1995

Antwoordkaarten

 alleenstaanden

Vakgroep Sociologie/ICS
Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht



Kaart 1. Relatie van huisgenoten tot de respondenten

1. uw eigen kind
2. uw broer of zus
3. uw vader of moeder
4. andere familie
5. andere huisgenoten



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 2. Burgelijke staat

1. gehuwd 
2. gescheiden
3. gescheiden van tafel en bed
4. weduwe of weduwnaar
5. nooit gehuwd geweest



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 3. Opleidingsniveau

1. lager/basis onderwijs
2. lbo (lager beroepsonderwijs), huishoudschool
3. mavo, ulo, mulo
4. havo, mms
5. vwo, hbs, atheneum, gymnasium
6. mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
7. hbo  (hoger beroepsonderwijs)
8. universiteit
9. postacademisch (promotie, etc)



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 4. Opleidingsrichting

A. algemeen   
bv MAVO, VWO

B. onderwijskundig  
bv Kweekschool/PABO, SOL

C. letteren/geschiedenis
bv bibliothecaris, vertaler, kunstgeschiedenis, theologie

D. agrarische opleiding
bv landbouw, bosbouw, veeteelt, milieukunde

E. technische en exacte studies
LTS/MTS/HTS, niet-medisch laborant, wiskunde, scheikunde, bouwkunde, elektrotechniek, computer-
analist/programmeur, grafische opleiding

F. transport, communicatie, verkeer
bv toerisme, chauffeursopleiding, scheepvaart, PTT/NS-opleidingen

G. medisch of para-medisch
bv medisch laborant, doktersassistent, fysiotherapie, verpleging, (tand)arts, apotheek

H. economisch, administratief, en commercieel onderwijs
bv secretaresse-opleiding, detailhandel, meao/heao, management, 
(bedrijfs)economie, (computer)administratie

I. juridische of  bestuurlijke opleiding
bv  belastingdienst/adviseur, rechten, bestuurskunde, openbare administratie

J. sociaal-culturele opleiding
bv maatschappelijk werk, personeelswerk, sociale academie, psychologie, journalistiek

K. persoonlijke of sociale verzorging
huishoudschool, bejaarden verzorging, horeca, kappersopleiding

L. kunst onderwijs
bv kunstacademie, theaterschool, conservatorium, fotografie, mode-school

M. openbare orde en veiligheid
bv politieschool, beveiliging, brandweer, militaire opleiding



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 5. Belangrijkste activiteit voor/tussen betaald werk

1. werkzoekend, werkloos
2. ziek, arbeidsongeschikt, invalide
3. huishouden, gezin
4. militaire of vervangende dienst
5. uitzendwerk
6. vrijwilligerswerk
7. onderwijs, omscholing, bijscholing

8. anders, namelijk ...



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 6. Bedrijfskenmerken

Bedrijfsomvang

1. minder dan 5 werknemers
2. van 5 tot 9 werknemers
3. van 10 tot 24 werknemers
4. van 25 tot 99 werknemers
5. van 100 tot 499 werknemers
6. minstens 500 werknemers

Collega's

1. meer dan drie-kwart mannen
2. meer dan de helft mannen
3. evenveel mannen en vrouwen
4. meer dan de helft vrouwen
5. meer dan drie-kwart vrouwen

Rekeningsvorm

1. loondienst in particulier bedrijf
2. loondienst bij (semi-)overheid
3. eigen bedrijf, vrij beroep, "free lance"
4. u werkt mee in het bedrijf van uw familie
5. anders, nl ....

Ondergeschikten
 

1. geen ondergeschikten
2. 1-2 ondergeschikten
3. 3-10 ondergeschikten
4.     11-24 ondergeschikten
5. minstens 25 ondergeschikten



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 7. Uitspraken over het bedrijf

1. helemaal mee oneens
2. enigszins mee oneens
3. enigszins mee eens
4. helemaal mee eens

5. niet van toepassing,

voorbeeld "niet van toepassing":

"Toezicht houden op medewerkers is noodzakelijk"

terwijl het bedrijf geen medewerkers/werknemers heeft.



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 8. De ondernemingsvorm

1. eenmanszaak
2. maatschap
3. vennootschap onder firma
4. commanditaire vennootschap
5. besloten vennootschap (BV)
6. naamloze vennootschap (NV)
7. coöperatie



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 9. De geschatte verkoopwaarde van het bedrijf

1. minder dan f 100.000
2. van f 100.000 tot f 250.000
3. van f 250.000 tot f 500.000
4. van f 500.000 tot f 1 miljoen
5. van f 1 miljoen tot f 2,5 miljoen
6. van f 2,5 miljoen tot f 10 miljoen
7. f 10 miljoen of meer

8. u bent geen mede-eigenaar



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 10. Lagere school van uw oudste kind

Schooltype

1. Openbaar
2. Rooms-Katholiek
3. Nederlands hervormd
4. Gereformeerd
5. Bijzondere school, bv Montessori, Vrije School, Frenet, Dalton

Schoolkeuze

1. helemaal mee oneens
2. enigszins mee oneens
3. enigszins mee eens
4. helemaal mee eens



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 11. Hoogst behaalde of huidige opleiding van uw oudste kind

1. lager/basis onderwijs
2. lbo (lager beroepsonderwijs), huishoudschool
3. mavo, ulo, mulo
4. havo, mms
5. vwo, hbs, atheneum, gymnasium
6. mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
7. hbo (hoger beroepsonderwijs)
8. universiteit
9. postacademisch (promotie, etc)



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 12. Speciaal voor uw kinderen ...

1. een atlas
2. tijdschriften zoals de "Donald Duck", de "Kijk" enz.
3. een spoorbaan/racebaan
4. een spelletjescomputer
5. merksportkleding
6. ski's
7. stereo-installatie
8. televisie of video
9. een nieuwe fiets
10. een racefiets of mountainbike
11. een brommer
12. een muziekinstrument (geen blokfluit)
13. buitenlandse vakantiereisjes



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 13. Rood bij bank of giro

1. nooit
2. af en toe
3. regelmatig
4. (bijna) voortdurend



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 14. Sparen

Hoe spaart u?

1. niet
2. af en toe
3. regelmatig een vast bedrag
4. regelmatig een vast bedrag, en af en toe wat extra

Hoeveel spaargeld?

1. minder dan f 10.000
2. van f 10.000 tot f 25.000
3. van f 25.000 tot f 50.000
4. f 50.000 of meer



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 15. De waarde van uw eigen huis

1. minder dan 50.000 gulden
2. van 50.000 tot 100.000 gulden
3. van 100.000 tot 150.000 gulden
4. van 150.000 tot 200.000 gulden
5. van 200.000 tot 250.000 gulden
6. van 250.000 tot 300.000 gulden
7. van 300.000 tot 350.000 gulden
8. van 350.000 tot 400.000 gulden
9. 400.000 gulden of meer



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 16. Kennismaking

  1. via het werk
  2. via school/opleiding

   3. via de kerk
   4. een uitgaansgelegenheid (café, bioscoop, etc)

  5. een sportevenement of sportvereniging
  6. een gezelligheidsvereniging (sociëteit, dansclub, etc)
  7. op een feestje (van familie, vrienden, etc.)
  8. via een relatiebureau of advertentie
  9. op vakantie
10. bij u thuis of in uw buurt (buurjongen, buurmeisje, etc.)
11. toevallig (op straat, winkel, trein, etc.)

12 anders, namelijk ...



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 17. Gezamenlijke activiteiten in het eerste jaar van de verkering

1. vrijwel nooit
2. minder dan eens per maand
3. ongeveer één keer per maand
4. meerdere keren per maand



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 18. Financiële bijdragen aan elkaar

1. minder dan f 100 per maand
2. van f 100 tot f 250 per maand
3. van f 250 tot f 500 per maand
4. van f 500 tot f 1000 per maand
5. f 1000 of meer per maand



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 19. Burgelijke staat van partner

1. gehuwd 
2. gescheiden
3. gescheiden van tafel en bed
4. weduwe of weduwnaar
5. nooit gehuwd geweest



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 20. Opleidingsniveau van uw partner

1. lager/basis onderwijs
2. lbo (lager beroepsonderwijs), huishoudschool
3. mavo, ulo, mulo
4. havo, mms
5. vwo, hbs, atheneum, gymnasium
6. mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
7. hbo  (hoger beroepsonderwijs)
8. universiteit
9. postacademisch (promotie, etc)



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 21. Opleidingsrichting van uw partner

1. algemeen   
bv MAVO, VWO

2. onderwijskundig  
bv Kweekschool/PABO, SOL

3. letteren/geschiedenis
bv bibliothecaris, vertaler, kunstgeschiedenis, theologie

4. agrarische opleiding
bv landbouw, bosbouw, veeteelt, milieukunde

5. technische en exacte studies
LTS/MTS/HTS, niet-medisch laborant, wiskunde, scheikunde, bouwkunde, elektrotechniek, computer-
analist/programmeur, grafische opleiding

6. transport, communicatie, verkeer
bv toerisme, chauffeursopleiding, scheepvaart, PTT/NS-opleidingen

7. medisch of para-medisch
bv medisch laborant, doktersassistent, fysiotherapie, verpleging, (tand)arts, apotheek

8. economisch, administratief, en commercieel onderwijs
bv secretaresse-opleiding, detailhandel, meao/heao, management, 
(bedrijfs)economie, (computer)administratie

9. juridische of  bestuurlijke opleiding
bv  belastingdienst/adviseur, rechten, bestuurskunde, openbare administratie

10. sociaal-culturele opleiding
bv maatschappelijk werk, personeelswerk, sociale academie, psychologie, journalistiek

11. persoonlijke of sociale verzorging
huishoudschool, bejaarden verzorging, horeca, kappersopleiding

12. kunst onderwijs
bv kunstacademie, theaterschool, conservatorium, fotografie, mode-school

13. openbare orde en veiligheid
bv politieschool, beveiliging, brandweer, militaire opleiding

Kaart 22. Belangrijkste bezigheid van uw partner

1. betaald werk
2. werkzoekend, werkloos
3. langdurig ziek, arbeidsongeschikt, invalide
4. huishouden, gezin
5. militaire of vervangende dienst



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

6. uitzendwerk
7. vrijwilligerswerk
8. onderwijs, omscholing, bijscholing

9. anders, namelijk ..



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 23. Het aantal ondergeschikten, direct of via anderen,
van uw partner

1. partner geeft geen leiding
2. 1-2 ondergeschikten
3. 3-10 ondergeschikten
4. 11-24 ondergeschikten
5. meer dan 24 ondergeschikten



Antwoordkaarten versie alleenstaanden

Kaart 24. Hoe woonde uw partner toen hij/zij 14 jaar was?

1. bij beide biologische ouders
2. alleen met moeder
3. alleen met vader
4. met moeder en stiefvader
5. met vader en stiefmoeder
6. bij andere familie
7. kostschool, seminarie, tehuis, etc.

8. anders, nl ...



HUISHOUDENS IN NEDERLAND 1995

Antwoordkaarten

voor gehuwden/samenwonenden

Vakgroep Sociologie
Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 1. Relatie van huisgenoten tot respondenten

1. eigen kind van meneer en/of mevrouw

2. broer of zus van meneer
3. vader of moeder van meneer
4. andere familie van meneer

5. broer of zus van mevrouw
6. vader of moeder van mevrouw
7. andere familie van mevrouw

8. andere mensen (huisgenoten)



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 2. Kennismaking

1. via het werk
2. via school/opleiding
3. via de kerk
4. een uitgaansgelegenheid (café, bioscoop, etc)
5. een sportevenement of sportvereniging
6. een gezelligheidsvereniging (sociëteit, dansclub, etc)
7. op een feestje (van familie, vrienden, etc.)
8. via een relatiebureau of advertentie
9. op vakantie
10. bij u thuis of in uw buurt (buurjongen, buurmeisje, etc.)
11. toevallig (op straat, winkel, trein, etc.)

12. anders, namelijk ...



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 3. Gezamenlijke activiteiten in het eerste jaar van de verkering

1. vrijwel nooit
2. minder dan een keer per maand
3. ongeveer één keer per maand
4. meerdere keren per maand



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 1. Burgelijke staat

1. gehuwd
2. gescheiden
3. gescheiden van tafel en bed
4. weduwe of weduwnaar
5. nooit gehuwd geweest



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 4. Opleidingsniveau

1. lager/basis onderwijs
2. lager beroepsonderwijs, huishoudschool
3. mavo, ulo, mulo
4. havo, mms
5. vwo, hbs, atheneum, gymnasium
6. middelbaar beroepsonderwijs
7. hoger beroepsonderwijs
8. universiteit
9. postacademisch (promotie, etc)



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 5. Opleidingsrichting

A. algemeen   
bv MAVO, VWO

B. onderwijskundig  
bv Kweekschool/PABO, SOL

C. letteren/geschiedenis
bv bibliothecaris, vertaler, kunstgeschiedenis, theologie

D. agrarische opleiding
bv landbouw, bosbouw, veeteelt, milieukunde

E. technische en exacte studies
LTS/MTS/HTS, niet-medisch laborant, wiskunde, scheikunde, bouwkunde, elektrotechniek, computer-
analist/programmeur, grafische opleiding

F. transport, communicatie, verkeer
bv toerisme, chauffeursopleiding, scheepvaart, PTT/NS-opleidingen

G. medisch of para-medisch
bv medisch laborant, doktersassistent, fysiotherapie, verpleging, (tand)arts, apotheek

H. economisch, administratief, en commercieel onderwijs
bv secretaresse-opleiding, detailhandel, meao/heao, management, 
(bedrijfs)economie, (computer)administratie

I. juridische of  bestuurlijke opleiding
bv  belastingdienst/adviseur, rechten, bestuurskunde, openbare administratie

J. sociaal-culturele opleiding
bv maatschappelijk werk, personeelswerk, sociale academie, psychologie, journalistiek

K. persoonlijke of sociale verzorging
huishoudschool, bejaarden verzorging, horeca, kappersopleiding

L. kunst onderwijs
bv kunstacademie, theaterschool, conservatorium, fotografie, mode-school

M. openbare orde en veiligheid
bv politieschool, beveiliging, brandweer, militaire opleiding



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 6. Belangrijkste activiteit voor/tussen betaald werk

1. werkloos
2. ziek/arbeidsongeschikt/invalide
3. huishouden, gezin
4. militaire/vervangende dienst
5. uitzendwerk
6. vrijwilligerswerk
7. onderwijs, om- of bijscholing

8. anders, namelijk ...



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 7. Bedrijfskenmerken

Bedrijfsomvang

1. minder dan 5 werknemers
2. van 5 tot 9 werknemers
3. van 10 tot 24 werknemers
4. van 25 tot 99 werknemers
5. van 100 tot 499 werknemers
6. minstens 500 werknemers

Collega's

1. meer dan drie-kwart mannen
2. meer dan de helft mannen
3. evenveel mannen en vrouwen
4. meer dan de helft vrouwen
5. meer dan drie-kwart vrouwen

Rekeningsvorm

1. in loondienst in particulier bedrijf
2. in loondienst bij (semi-)overheid
3. eigen bedrijf, vrij beroep, "free lance"
4. u werkt mee in het bedrijf van uw partner/familie
5. anders, namelijk ....

Directe en indirecte ondergeschikten
 

1. geen ondergeschikten
2. 1-2 ondergeschikten
3. 3-10 ondergeschikten
4.     11-24 ondergeschikten
5. minstens 25 ondergeschikten



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 2. Uitspraken over het bedrijf

1. helemaal mee oneens
2. enigszins mee oneens
3. enigszins mee eens
4. helemaal mee eens

5. niet van toepassing

voorbeeld "niet van toepassing":

"Toezicht houden op medewerkers is noodzakelijk"

terwijl het bedrijf geen medewerkers/werknemers heeft.



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 3. Wie neemt de beslissingen

1. uitsluitend u zelf
2. overwegend u zelf
3. doorgaans samen met partner
4. overwegend uw partner
5. uitsluitend uw partner

6. anders, nl ...



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 8. De ondernemingsvorm

1. eenmanszaak
2. maatschap
3. vennootschap onder firma / Man-Vrouw Firma
4. commanditaire vennootschap
5. besloten vennootschap (BV)
6. naamloze vennootschap (NV)
7. coöperatie



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 9. De geschatte verkoopwaarde van het bedrijf

1. minder dan f 100.000
2. van f 100.000 tot f 250.000
3. van f 250.000 tot f 500.000
4. van f 500.000 tot f 1 miljoen
5. van f 1 miljoen tot f 2,5 miljoen
6. van f 2,5 miljoen tot f 10 miljoen
7. f 10 miljoen of meer

8. u bent geen mede-eigenaar



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 4. Taakverdeling

1. uitsluitend u zelf
2. vooral u zelf
3. u iets meer dan uw partner
4. beiden echt evenveel
5. uw partner iets meer dan u
6. vooral uw partner
7. uitsluitend uw partner



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 5. Kinderopvang

1.  kinderdagverblijf
2.  gastouder-project
3.  particuliere betaalde oppas
4.  opvang door ouders of andere familie
5.  opvang door kennissen en vrienden
6.  bedrijfscreche of opvang via het bedrijf



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 10. Gekocht of gekregen....

1. bijna niets gekocht
2. enige spullen gekocht
3. het meeste gekocht
4. alles gekocht



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 11. Lagere school van uw oudste kind

Schooltype

1. Openbaar
2. Rooms-Katholiek
3. Nederlands hervormd
4. Gereformeerd
5. Bijzondere school, bv Montessori, Vrije School, Frenet, Dalton

Schoolkeuze

1. helemaal mee oneens
2. gedeeltelijk mee oneens
3. gedeeltelijk mee eens
4. helemaal mee eens



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 6. Hoe vaak deed u ....

1. nooit
2. minder dan eens per maand
3. ongeveer een keer per maand
4. vaker dan eens per maand



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 12. Opleidingsniveau van uw oudste kind

1. lager onderwijs
2. lager beroepsonderwijs, huishoudschool
3. mavo, ulo, mulo
4. havo, mms
5. vwo, hbs, atheneum, gymnasium
6. middelbaar beroepsonderwijs
7. hoger beroepsonderwijs
8. universiteit
9. postacademisch (promotie, etc)



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 13. Speciaal voor uw kinderen....

1. een atlas
2. tijdschriften zoals de "Donald Duck", "Kijk" enz.
3. een spoorbaan/racebaan
4. een spelletjescomputer
5. merksportkleding
6. ski's
7. stereo installatie
8. televisie of video
9. een nieuwe fiets
10. een racefiets of mountainbike
11. een brommer
12. een muziekinstrument (geen blokfluit)
13. buitenlandse vakantiereisjes



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 14. Taakverdeling

1. u zelf
2. uw partner
3. u en uw partner afzonderlijk  (ieder heeft eigen administratie)
4. samen of afwisselend



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 15. Belastingaangifte?

1. uzelf
2. uw partner
3. u en uw partner afzonderlijk (ieder eigen belastingformulier)
4. samen of afwisselend

5 anderen, bv belastingadviseur

6 u hoeft beiden geen belastingformulier in te vullen



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 16. Rood op de bank of giro?

1. nooit
2. af en toe
3. regelmatig
4. (bijna) voortdurend



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 17. Zakgeld

Wat wordt van het "zakgeld" betaald?

1. nooit
2. af en toe
3. meestal
4. altijd

5. niet van toepassing: daar geven we nooit geld aan uit

Hoeveel "zakgeld" ?

1. minder dan fl. 100,-
2. van fl 100,- tot fl. 250,-
3. van fl 250,- tot fl 500,-
4. van fl 500,- tot fl 1000,-
5. fl 1000,- of meer



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 18. Sparen en spaarrekeningen

Hoe wordt gespaard?

1. niet
2. af en toe
3. regelmatig een vast bedrag
4. regelmatig een vast bedrag, en af en toe iets extra

Hoeveel op spaarrekeningen?

1 minder dan f 10.000
2 van f 10.000 tot f 25.000
3 van f 25.000 tot f 50.000
4 f 50.000 of meer



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 19. De waarde van uw eigen huis

1. minder dan 50.000 gulden
2. van 50.000 tot 100.000 gulden
3. van 100.000 tot 150.000 gulden
4. van 150.000 tot 200.000 gulden
5. van 200.000 tot 250.000 gulden
6. van 250.000 tot 300.000 gulden
7. van 300.000 tot 350.000 gulden
8. van 350.000 tot 400.000 gulden
9. van 400.000 gulden of meer



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 20. De auto

1. uitsluitend uzelf
2. u zelf veel meer
3. u zelf iets meer
4. u en uw partner echt evenveel
5. uw partner iets meer
6. uw partner veel meer
7. uitsluitend uw partner



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 21. Samenlevingscontract

De woning

1. uzelf blijft in de woning
2. uw partner blijft in de woning
3. de woning wordt verkocht/opgezegd
4. in geval van conflict wordt door onafhankelijke derde beslist

Financiële bijdragen 

1. U betaalt beiden evenveel
2. de kosten worden naar draagkracht verdeeld
3. anders, namelijk ....

Goederen

1. uitsluitend goederen van uzelf
2. vooral goederen van uzelf
3. evenveel goederen van beiden
4. vooral goederen van partner
5. uitsluitend goederen van partner



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 22. Huwelijkse voorwaarden

1. Alle bezittingen van elk van u beiden zijn privé-eigendom gebleven. Dit wordt ook
wel koude uitsluiting genoemd.

2. Alle bezittingen van elk van u beiden blijven privé-eigendom, maar u verrekent
jaarlijks alles wat u gespaard hebt van het salaris/loon van u beiden. Dit wordt ook
wel het Amsterdams of periodiek verrekeningsbeding genoemd.

3. Enkele zaken zijn gemeenschappelijk eigendom geworden, maar alle andere zaken
zijn privé eigendom van één van u beiden gebleven. Dit wordt ook wel een
beperkte gemeenschap genoemd.

4. Alles wat elk van u beiden voor uw huwelijk had blijft privé eigendom maar alles
wat u gedurende uw huwelijk hebt verkregen aan inkomen en vermogen is
gemeenschappelijk bezit geworden. Dit wordt ook wel gemeenschap van winst
en verlies genoemd.



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 23. Inhoud huwelijkse voorwaarden

1. uitsluitend goederen van uzelf
2. vooral goederen van uzelf
3. evenveel goederen van beiden
4. vooral goederen van uw partner
5. uitsluitend goederen van uw partner



Mondeling interview versie gehuwden/samenwonenden

Kaart 24. Bijstelling huwelijkse voorwaarden

1. Alle bezittingen die eerst privé eigendom waren, zijn nu gemeenschappelijk bezit
geworden. Door deze wijziging bent u nu in gemeenschap van goederen
getrouwd.

2. U heeft een bepaling opgenomen waardoor bij beëindiging van uw huwelijk het
bezit wordt verdeeld alsof alles gemeenschappelijk bezit was. Deze bepaling wordt
het finaal verrekeningsbeding genoemd.

3. U heeft bepaald dat sommige zaken gemeenschappelijk eigendom blijven, maar alle
andere zaken privé eigendom worden van één van u beiden. Met deze wijziging
bent u naar een zogenaamde beperkte gemeenschap overgegaan.

4. U heeft uw huwelijkse voorwaarden op een andere manier bijgesteld,  namelijk
......
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