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Instructies voor het invullen van de vragenlijst   
 
Deze vragenlijst mag alleen worden ingevuld door de gekozen persoon uit het huishouden. Het gaat om 
de persoonlijke situatie en opvattingen, niet om die van anderen!! 
 
Bij elke vraag moet u (rechts) een cirkel plaatsen om het cijfer dat bij uw antwoord hoort. Zie 
onderstaand voorbeeld. 

A01. Bent u man of vrouw? Man  1 

 
 Vrouw 

  
 

 
In sommige gevallen moet u een jaartal, cijfer of een bedrag invullen. Zie onderstaand voorbeeld. 

A02. Wanneer bent u geboren? Let wel: de vragenlijst is alleen 
voor personen van 21 -74 jaar  

a. 
Dag 

b. 
Maand 

c. 
Jaar 

  20. 10. 19 .64. 

 
Kiest u voor de optie ‘anders, nl ….’, dan moet u uw antwoord daar ook bij schrijven. Zie onderstaand 
voorbeeld. 

D10. Bij wat voor soort bedrijf/instelling werkt/werkte u in uw huidige/ laatste baan? (slechts 
één antwoord) 

Overheid  1 

Parastatale organisatie 2 

Particulier bedrijf (winstoogmerk) 3 

Particuliere organisatie (geen winstoogmerk) 4 

Eigenaar van eenmansbedrijf 5 

Eigenaar van bedrijf met werknemers 6 

Meewerkend in familiebedrijf 7 

Hosselt: geen vast bedrijf 8 

Werken op eigen kostgrondje (subsistence farming) 9 

Anders, ……bij iemand thuis…………………..  10 

Huidige baan is dezelfde als eerste baan 11 

Nooit gewerkt 98 

 
 
Als u nog vragen hebt mag u bellen op tel. 465558 toestel 498 
Dank u voor uw medewerking!! 
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Wilt u tot slot aangeven op welke wijze de dataverzameling heeft plaatsgehad?  
Slechts 1 antwoord mogelijk 
 

Interviewer vult vragenlijst in bijzijn van respondent in: 
 

Interviewer leest vragen op 1 

Respondent leest zelf de vragen op in bijzijn van interviewer en 
interviewer vult de antwoorden in 

2 

Tolk vertaalt de vragen 3 

Respondent vult vragenlijst zelf in: 
 

Respondent vult ter plekke de vragenlijst in  4 

Vragenlijst wordt afgegeven aan respondent en later/andere dag 
opgehaald 

5 

Vragenlijst wordt afgegeven aan respondent die het op de post 
doet 

6 

Anders, n.l.……………….. 
 

7 

 
 
De ruimte hieronder kunt u gebruiken om opmerkingen te plaatsen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dank u voor uw medewerking!!  
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A. UW ACHTERGRONDEN 

 

A01. Bent u man of vrouw? (Slechts één antwoord) Man  1 

  Vrouw  2 

 

A02. Wanneer bent u geboren? Let wel: de vragenlijst is alleen 
bestemd voor personen van 21 - 74 jaar  

Dag Maand Jaartal 

      1 9   

 

A03. Wat is het geboorteland van .. ….. 

Geboorteland a. uzelf b. uw moeder c. uw vader d. uw partner 

Suriname  1 1 1 1 

Nederland  2 2 2 2 

Guyana 3 3 3 3 

Frans-Guyana 4 4 4 4 

Brazilie  5 5 5 5 

Nederlandse Antillen 6 6 6 6 

Haïti  7 7 7 7 

Anders  8 8 8 8 

Indien anders, vul in… ................... ................. ………...... ................. 

Nvt (geen partner)    98 

Weet niet  99 99 99 

 

A04. 
 

Indien u niet in Suriname bent geboren:  
in welk jaar bent u naar Suriname gekomen? 

    

 

A05. Tot welke bevolkingsgroep rekent u …………. 

Bevolkingsgroep a. uzelf b. uw moeder c. uw vader d. uw partner 

Creool  1 1 1 1 

Hindostaan  2 2 2 2 

Javaan 3 3 3 3 

Marron  4 4 4 4 

Inheems   5 5 5 5 

Chinees  6 6 6 6 

Gemengd  7 7 7 7 

Anders  8 8 8 8 

Indien anders, vul in …. ...... ....... ....... ...... 

Nvt (geen partner)    98 

Weet niet  99 99 99 
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A06. Wat is het geboortedistrict van: ….  

Geboortedistrict a. uzelf b. uw moeder c. uw vader d. uw partner 

Paramaribo  1 1 1 1 

Wanica  2 2 2 2 

Commewijne  3 3 3 3 

Saramacca 4 4 4 4 

Coronie  5 5 5 5 

Nickerie  6 6 6 6 

Para  7 7 7 7 

Brokopondo  8 8 8 8 

Marowijne 9 9 9 9 

Sipaliwini 10 10 10 10 

niet in Suriname 
geboren/ nvt  

98 98 98 98 

Weet niet  99 99 99 

 

B. GEZIN VAN HERKOMST 

 

B01. Toen u 12 jaar oud was, in welk district woonde u toen? 

Paramaribo  1 

Wanica  2 

Commewijne  3 

Saramacca 4 

Coronie  5 

Nickerie  6 

Para  7 

Brokopondo  8 

Marowijne 9 

Sipaliwini  10 

Buiten Suriname 97 

 

B02. Bij wie woonde u toen u 12 jaar oud was 

Biologische moeder en biologische vader 1 

Alleen biologische moeder 2 

Alleen biologische vader 3 

Biologische moeder en stiefvader 4 

Biologische vader en stiefmoeder 5 

Pleeggezin  6 

Kindertehuis  7 

Internaat  8 

 Anders, nl ………………………………………………. 9 

 

ENQ: vervang ‘vader / moeder’ door ‘verzorger’ als dat van toepassing is 
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De volgende vragen gaan over de situatie toen U opgroeide en ca. 12 jaar oud was. Als U toen niet 
bij uw beide ouders woonde, beantwoord de vragen dan voor de persoon / personen die u toen 
verzorgden.  

 

RR01. Zou u kunnen aangeven wat het welstandsniveau 
van Uw ouders / verzorgers was? (Bijna) 

nooit 
Soms 
niet Altijd 

Meer 
dan 

genoeg 

a Er was genoeg geld voor eten, drinken en kleding 1 2 3 4 

b 
Er was genoeg geld voor school (boeken, vervoer, 
inschrijfgeld) 

1 2 3 4 

c Er was genoeg geld om regelmatig uit eten te gaan 1 2 3 4 

d 
Er was genoeg geld voor het maken van 
buitenlandse vakantietrips 

1 2 3 4 

 

RR02. Als U terugdenkt aan het huis waarin u woonde toen u ongeveer 12 jaar oud was.  
 

a Hoeveel slaapkamers waren er in deze woning? Aantal     
 

99 - WN 

b Door hoeveel personen werd de woning bewoond? Aantal     
 

99 - WN 

c Was de woning in huur of in eigendom? 1 – Huur 2 - Eigendom 99 - WN 

 

RR03. Als U terugdenkt aan het huis waarin u woonde toen u ongeveer 12 jaar oud was. Was daar: 
 

a Een toilet met waterspoeling 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

b Stromend water binnenshuis 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

c Een auto of motorfiets 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

d Elektrisch licht 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

e Telefoon in huis 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

f Muziekinstrumenten zoals een piano of een gitaar 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

g Een muziekinstallatie met grammofoonplaten / CD’s 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

h 
Mensen in dienst  voor schoonmaak of koken 
(dienstvrouw) 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

i 
Mensen in dienst  voor onderhoud van tuin 
(tuinman) 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

 

RR04. De volgende vragen gaan over leesgewoonten bij u thuis toen u opgroeide? 
 

a Werd er dagelijks een krant gelezen? 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

b Was er een atlas in huis? 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

c Was er een Nederlands woordenboek in huis? 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 
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RR05. Lazen uw ouders / verzorgers boeken? 
 

 Moeder Vader 

Nooit 1 1 

Af en toe, als het uitkwam 2 2 

Regelmatig 3 3 

Hun hele leven 4 4 

WN / NVT 99 99 

 

RR06. Hoeveel boeken waren er in huis? 
 

Geen enkel boek 1 

Minder dan 10 boeken 2 

10-50 boeken 3 

50-100 boeken 4 

100-200 boeken 5 

Meer dan 200 boeken 6 

Heel veel meer dan 200 boeken 7 

WN / NVT 99 

 

RR07. Om vooruit te komen in het leven is het heel belangrijk wat voor je sociale contacten je hebt. 
Als u terugdenkt aan de vrienden en kennissen van uw ouders, wat voor een soort mensen waren het 
dan?  
 
Hadden uw ouders / verzorgers de volgende personen in hun kennissenkring, op wie ze een beroep 
konden doen voor advies en hulp? 
 

a Een advocaat of iemand anders met veel juridische kennis 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

b Een arts of anderen die medisch advies konden geven 1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

c 
Een accountant of anderen die advies konden geven over 
geld- of belastingzaken 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

d 
Een onderwijzer die goed advies kon geven over kwaliteit 
van scholen 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

e 
Een leerkracht in het voortgezet onderwijs die goed advies 
kon geven over goede opleidingen 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

f 
Een docent in het HBO of WO die advies kon geven over 
toelating tot het hoger onderwijs. 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

g 
Een eigenaar of manager van een bedrijf, die advies kon 
geven over het verkrijgen van een goede baan in de private 
sector. 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 

h 
Een hogere ambtenaar die tips kon geven over banen bij de 
overheid 

1 – Nee 2 – Ja 99 – WN 
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RR08. Welke taal sprak U met uw ouders / verzorgers, toen u 12 jaar oud was? 
 

 Moeder Vader 

Altijd Nederlands 1 1 

Meestal Nederlands, soms een andere (Surinaamse) taal 2 2 

Soms Nederlands, meestal een andere (Surinaamse) taal 3 3 

Altijd een andere (Surinaamse) taal 4 4 

NVT / WN 99 99 

 

RR09. Hoe goed waren Uw ouders / verzorgers het Nederlands machtig? 
 

 Moeder Vader 

Ze konden niet of nauwelijks Nederlands spreken 1 1 

Ze konden matig Nederlands spreken 2 2 

Ze konden heel goed Nederlands spreken 3 3 

Ze konden heel goed Nederlands spreken en schrijven 4 4 

NVT / WN 99 99 

 

RR10. Als het nodig zou zijn geweest, zouden uw ouders / verzorgers u dan hebben kunnen helpen 
met schoolwerk, bv. voor behalen van de eindtoets van het GLO? 
 

 Moeder Vader 

a Bij Nederlandse taal (bv. spelling en opstel maken) 
Nee -1 
Ja -2 

Nee -1 
Ja -2 

b Bij rekenen (cijferen, hoofdrekenen, redactiesommen) 
Nee -1 
Ja -2 

Nee -1 
Ja -2 

c Leervak: aardrijkskunde  
Nee -1 
Ja -2 

Nee -1 
Ja -2 

d Leervak: geschiedenis 
Nee -1 
Ja -2 

Nee -1 
Ja -2 

e Leervak: natuuronderwijs 
Nee -1 
Ja -2 

Nee -1 
Ja -2 
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C. OPLEIDING RESPONDENT 

 

C01.  Kunt U aangeven welke opleidingen U in uw leven allemaal gevolgd hebt? Geef ook aan hoe 
oud u was, of u deze opleidingen hebt afgerond met een diploma of certificaat en in welk 
land u deze opleidingen hebt gevolgd? 

Opleiding 
Leeftijd Afgemaakt met 

diploma? 
In welk land gevolgd  
(al dan niet afgerond) Begin Einde 

BO (buitengewoon 
onderwijs) 

  
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

GLO (lagere school)   
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

EBO (Eenvoudig 
Beroepsonderwijs, 
ETO, ENO, LHNO) 

  
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

LBGO/ULO    
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

LTO (lager technisch 
onderwijs) 

  
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

MULO   
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

COVAB (Verpleeg-
kundige opleiding] 

  
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

NATIN/AMTO    
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

PI (Pedagogische 
Instellingen,  
(kweekschool) 

  
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

IMEO (handels- 
school) 

  
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

HAVO    
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

VWO   
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

HBO (JTV, AHKCO, 
PTC, IOL) 

  
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

Universiteit Bsc    
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

Universiteit Msc   
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 

Anders, nl……………….   
1 – Nee 
2 – Ja 
3 – nog mee bezig 

1 – Suriname 
2 – Nederland 
3 – Elders, nl. ………………….. 
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C02. Hoeveel jaar onderwijs heeft u in totaal gevolgd [vanaf het 1e jaar van de 
lagere school]? (indien parttime, reken terug naar fulltime). Opmerking: tel 
slechts het aantal jaren dat de opleiding telt en welke u doorlopen hebt  
(doublures worden niet meegerekend). Als u nu nog in opleiding bent, tel 
het aantal jaren onderwijs dat u tot nog toe gehad hebt. 

 

  
 

 Weet 
niet 

99 

 
 

C03. Indien u NOOIT NAAR SCHOOL 
bent geweest: Kunt u wel lezen 
en schrijven? 

Neen, ik kan niet lezen of schrijven 1 

 Ja, ik kan wel lezen, maar niet schrijven 2 

 Ja, ik kan lezen en schrijven  3 

 

C04. 
Indien u de laatste genoten opleiding NIET HEBT AFGEMAAKT, wat is de belangrijkste reden 
daarvoor? Slechts één antwoord 

Ik kon het niveau niet aan/ben gezakt voor het examen 1 

Ik had geen zin meer 2 

Ik werd weggestuurd  3 

Ik kon een baan krijgen en had de opleiding daarvoor niet nodig 4 

Ik moest vanwege familieomstandigheden gaan werken/zorgtaken gaan verrichten 5 

Ik ging trouwen 6 

Vanwege zwangerschap 7 

Verhuizing/vertrek buitenland 8 

Anders, geef de reden aan ……………………… 9 

Niet van toepassing; nog in opleiding 98 

 

RR11. Als U terugdenkt aan de periode dat u voor het laatst in opleiding was en besloot daarin – met 
of zonder diploma -- niet meer verder te gaan.  
 
Kunt u kort in eigen woorden uitleggen waarom u op dat moment besloten hebt niet verder te gaan 
in het onderwijs? 
 

ENQ: Noteer de motieven van de ondervraagde.   
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D. ARBEIDSLOOPBAAN 

 

EERSTE BEROEP 

 
LET WEL: De volgende vragen gaan allemaal over uw EERSTE BAAN. Indien u meerdere banen had, 
of als u zowel werknemer als eigen baas was, beantwoord de onderstaande vragen dan met 
betrekking tot uw belangrijkste baan. 
 

D01. Hoe oud was u toen u VOOR HET EERST begon te werken? Let 
wel: het gaat om de eerste baan NA AFLOOP VAN DE OPLEIDING. 
Vakantiejobs en bijbaantjes tijdens de opleiding tellen niet mee. 

Leeftijd   
 

98. Nooit gewerkt 

 

D02.  De volgende vragen gaan over uw EERSTE baan? (Toen u voor het eerst echt begon te werken) 
(NB: geen bijbaantjes als scholier of student. Hosselen is ook een baan) (Slechts één antwoord) 

 Bij wat voor soort bedrijf/instelling werkte u in uw eerste baan? (slechts één antwoord) 

Overheid  1 

Parastatale organisatie 2 

Particulier bedrijf (winstoogmerk) 3 

Particuliere organisatie (geen winstoogmerk) 4 

Eigenaar van eenmansbedrijf 5 

Eigenaar van bedrijf met werknemers 6 

Meewerkend in familiebedrijf 7 

Hosselt: geen vast bedrijf 8 

Werken op eigen kostgrond 9 

Anders, ………………………..  10 

Nooit gewerkt 98 

 

D03. Welk beroep had u toen? (slechts één antwoord) TOON SHOWCARD 

Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld: arts, leerkracht, ingenieur, 
kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 

Hoger of middelbaar leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, manager groot bedrijf, 
leidinggevende ambtenaar, vakbondsfunctionaris) 

2 

Administratief (bijvoorbeeld: secretariaatsmedewerker, administratieve kracht, office 
manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 

Commercieel (bijvoorbeeld: verkoopleider, inkoper, winkelier, winkelbediende, 
verzekeringsagent) 

4 

Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: concierge,  restaurant-eigenaar, politieagent, 
horecabediening, kapper, ziekenverzorgende, bejaardenhulp, hulpverpleegkundige) 

5 

Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, automonteur, drukker, elektricien, 
kleermaker, machinebankwerker) 

6 

Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: metselaar, buschauffeur,  timmerman, 
bakker, metaalbewerker) 

7 

Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, kruier, ongeschoolde 
fabrieksarbeider, schoonmaker) 

8 

Kostgrondbewerker/-eigenaar 9 

Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, tractorbestuurder) 10 

Agrarische ondernemers en leidinggevenden, zelfstandige landbouwer 11 

Nooit betaald werk gehad 98 
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D04.  Hoe heette het beroep? Wat deed u precies? Wat was precies uw eerste functie? (geef 
ook uw belangrijkste  werkzaamheden/ verantwoordelijkheden aan) 

Beroep/functie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Taken: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D05. Gaf u leiding aan anderen in uw eerste baan? Zo ja, hoeveel mensen werkten direct of 
indirect onder uw leiding? (slechts één antwoord) 

0-1 ondergeschikte(n), gaf geen leiding 1 

2-5 ondergeschikten 2 

6-11 ondergeschikten 3 

12-25 ondergeschikten 4 

>25 ondergeschikten 5 

Nooit gewerkt 98 

 

D07. Hoeveel uur per week werkt/werkte u gemiddeld in uw eerste baan, inclusief overuren? 
Als u voor meer dan 1 werkgever werkt/werkte, of als hij/zij zowel werknemer als eigen 
baas is, telt u dan alle uren op 

 ………………………………..uur 
Nooit gewerkt 

 
98 

 

D06. Hoe bent u aan uw eerste baan gekomen?  
 

Door een open sollicitatie op eigen initiatief 1 

Door een  open sollicitatie gestimuleerd door familie / vrienden / kennissen 2 

Door te reageren op een vacature (eigen initiatief) 3 

Reactie op een vacature gestimuleerd door familie / vrienden /  kennissen 4 

Ik werd gevraagd 5 

Opvolger in familiebedrijf 6 

Anders, nl.  ………………… 7 

Nooit gewerkt 98 

 

RR12. Als U terugdenkt aan de PERIODE voordat u voor het eerst ging werken.  
 
Kunt u kort in eigen woorden uitleggen welke activiteiten u in die periode hebt ondernomen om 
aan een baan te komen? 
 
En hebben uw ouders of andere familieleden u geholpen om aan een baan te komen? 
 

ENQ: Noteer het verslag van de ondervraagde.   
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HUIDIG OF LAATSTE BEROEP 

 
De volgende vragen gaan over uw HUIDIGE of LAATSTE BAAN 
* Indien u meerdere banen hebt, of als u zowel werknemer als eigen baas bent, beantwoord de 
onderstaande vragen dan met betrekking tot uw belangrijkste baan. Als u gepensioneerd bent of 
momenteel niet werkt; beantwoord de vragen dan met betrekking tot uw laatste baan 
 

D09. Hoe oud was u toen u met uw huidige / laatste baan bent  .. .. 

 begonnen? Nooit gewerkt    98 

 

D10.  De volgende vragen gaan over uw HUIDIGE baan of LAATSTE baan indien u momenteel 
niet werkt. (NB: hosselen is ook een baan) 

 Bij wat voor soort bedrijf/instelling werkt/werkte u in uw huidige/ laatste baan? (slechts 
één antwoord) 

Overheid  1 

Parastatale organisatie 2 

Particulier bedrijf (winstoogmerk) 3 

Particuliere organisatie (geen winstoogmerk) 4 

Eigenaar van eenmansbedrijf 5 

Eigenaar van bedrijf met werknemers 6 

Meewerkend in familiebedrijf 7 

Hosselt: geen vast bedrijf 8 

werken op eigen kostgrond 9 

Anders, ………………………..  10 

Huidige baan is dezelfde als eerste baan 11 

Nooit gewerkt 98 

 

D11. 
Welk beroep heeft u momenteel? Als u nu niet werkt: welk beroep had u in uw laatste 
baan? (slechts één antwoord) TOON SHOWCARD 

Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld: arts, leerkracht, ingenieur, 
kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 

Hoger of middelbaar leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, manager groot bedrijf, 
leidinggevende ambtenaar, vakbondsfunctionaris) 

2 

Administratief (bijvoorbeeld: secretariaatsmedewerker, administratieve kracht, office 
manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 

Commercieel (bijvoorbeeld: verkoopleider, inkoper, winkelier, winkelbediende, 
verzekeringsagent) 

4 

Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: conciërge,  restauranteigenaar, politieagent, 
horecabediening, kapper, ziekenverzorgende, bejaarden hulp, hulpverpleegkundige) 

5 

Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, automonteur, drukker, elektricien, 
kleermaker, machinebankwerker) 

6 

Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: metselaar, buschauffeur,  timmerman, 
bakker, metaalbewerker) 

7 

Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, kruier, ongeschoolde fabrieksarbeider, 
schoonmaker) 

8 

Kostgrondbewerker/-eigenaar 9 

Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, tractorbestuurder) 10 

Agrarische ondernemers en leidinggevenden, zelfstandige landbouwer 11 

Nooit betaald werk gehad 98 
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D12. Hoe heet(te) het beroep? Wat doet/deed u daar precies? Wat zijn/waren uw 
functie? Geef ook uw belangrijkste werkzaam-heden/ verantwoordelijkheden aan 

Beroep/functie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Taken: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D13. Geeft/gaf u leiding aan anderen in uw huidige/laatste baan? Zo ja, hoeveel mensen 
werk(t)en direct of indirect onder uw leiding? (slechts één antwoord) 

0-1 ondergeschikte(n), gaf geen leiding 1 

2-5 ondergeschikten 2 

6-11 ondergeschikten 3 

12-25 ondergeschikten 4 

>25 ondergeschikten 5 

Nooit gewerkt 98 

 

D06. Hoe bent u aan deze baan gekomen?  
 

Door een open sollicitatie op eigen initiatief 1 

Door een  open sollicitatie gestimuleerd door familie / vrienden / kennissen 2 

Door te reageren op een vacature (eigen initiatief) 3 

Reactie op een vacature gestimuleerd door familie / vrienden /  kennissen 4 

Ik werd gevraagd 5 

Opvolger in familiebedrijf 6 

Anders, nl.  ………………… 7 

Nooit gewerkt 98 

 

D15. Hoeveel uur per week werkt/werkte u gemiddeld?  Uren: .. 

 (inclusief overwerk). Als u voor meer dan 1 werkgever 
werkt/werkte, of als hij/zij zowel werknemer als eigen baas is, telt 
u dan alle uren op 

98.  Nooit gewerkt 

 

D16. Indien u nu niet werkt: in welk jaar bent u gestopt? Jaartal .. 

  98. Nooit gewerkt 
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D17. Wat is op dit moment uw belangrijkste bezigheid? Kies het antwoord dat het meest van 
toepassing is. Als u tijdelijk niet werkt vanwege tijdelijke ziekte, zwangerschapsverlof, 
vakantie, staking etc. beantwoord de vragen dan met betrekking tot uw normale 
werksituatie 

Werkt: vaste baan als werknemer, eigen baas, meewerkend in familiebedrijf 1 

Werkt: hosselt 2 

Werkt op kostgrond 3 

Werkt: stagiair(e) 4 

Werkloos en werkzoekend 5 

Scholier / student 6 

Arbeidsongeschikt / Ziek 7 

Gepensioneerd / AOV-leeftijd 8 

Werkt niet, huismoeder/huisvader 9 

Militaire dienstplicht  10 

Anders, nl…………………… 11 

 

E. OPLEIDING VAN DE OUDERS 

 
NB: ook als uw ouders niet meer in leven zijn moet u deze vraag invullen  
 

E01  Wat is de hoogst bijgewoonde schoolopleiding van uw moeder? En van uw vader?  
(slechts één antwoord voor uw vader en één antwoord voor uw moeder) ** 

Hoogst bijgewoonde schoolopleiding a. uw moeder b. uw vader 

Nooit naar school gegaan: kan niet lezen / schrijven 0 0 

Nooit naar school gegaan: kan wel lezen / schrijven 1 1 

BO (buitengewoon onderwijs) 2 2 

GLO (lagere school) 3 3 

EBO (Eenvoudig beroepsonderwijs, ETO, ENO, LHNO) 4 4 

LBGO/ULO 5 5 

LTO (lager technisch onderwijs) 6 6 

MULO 7 7 

COVAB 8 8 

NATIN /AMTO 9 9 

Pedagogische instellingen (kweekschool) 10 10 

IMEO (handelsschool) 11 11 

HAVO  12 12 

VWO 13 13 

HBO (JTV, AHKCO, PTC, IOL) 14 14 

Universiteit Bsc 15 15 

Universiteit Msc 16 16 

Anders ……….. ……….. 

Weet niet 99 99 

 

E02. Hebben uw ouders deze opleiding afgemaakt met 
getuigschrift/ diploma  

a. uw moeder b. uw vader 

Nee 1 1 

Ja  2 2 

 

ENQ: Als respondent niet de opleiding van moeder / vader weet, vraag dan om een beste schatting 
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F. BEROEP VAN DE OUDERS 

 
Nu willen we u nog enkele vragen stellen over de baan van uw vader en uw moeder toen uzelf 12 
jaar oud was. Als zij gestopt waren met werken of overleden waren, beantwoordt u dan de vragen 
voor hun laatste baan voordat u zelf 12 jaar oud was. 
 

F01 
  

Wat was de belangrijkste bezigheid van uw vader en uw moeder toen u 12 jaar oud was? ( 
één antwoord voor uw vader en één antwoord voor uw moeder) (kies het antwoord dat het 
meest van toepassing was) 

Belangrijkste bezigheid  a. van moeder b. van vader 

Werkte: vaste baan/eigen baas/ meewerkend in 
familiebedrijf 

1 1 

Werkt: hosselt 2 2 

Werkt op kostgrond 3 3 

Werkt: stagiair(e) 4 4 

Werkloos & werkzoekend 5 5 

Scholier / student 6 6 

Arbeidsongeschikt / Ziek 7 7 

Gepensioneerd / AOV-leeftijd 8 8 

Werkt niet, huismoeder/huisvader 9 9 

Militaire dienstplicht 10 10 

Anders 11 11 

Indien anders, vul in welke andere bezigheid ……….. ……….. 

Weet niet 99 99 

 

F02 In welk type organisatie werkten uw vader en moeder toen u 12 jaar oud was (of daarvoor)? 
(één antwoord voor uw vader en één antwoord voor uw moeder) 

Type organisatie: a.  Moeder b. Vader 

Overheid  1 1 

Parastatale organisatie 2 2 

Particulier bedrijf (winstoogmerk) 3 3 

Particuliere organisatie (geen winstoogmerk) 4 4 

Eigenaar van eenmansbedrijf 5 5 

Eigenaar van bedrijf met werknemers 6 6 

Meewerkend in familiebedrijf 7 7 

Hosselt: geen vast bedrijf 8 8 

Werken op eigen kostgrond 9 9 

Anders, ……………………….. 10 10 

Nooit gewerkt 98 98 
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F03. 
Welk beroep hadden uw vader en moeder toen u 12 jaar oud was (of daarvoor)? (één 
antwoord voor uw vader en één antwoord voor uw moeder). Zie SHOWCARD 

Beroep van: 
a. uw 
moeder 

b. uw 
vader 

 Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld: arts, 
leerkracht, ingenieur, kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 1 

Hoger of middelbaar leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, manager groot 
bedrijf, leidinggevende ambtenaar, vakbondsfunctionaris) 

2 2 

Administratief (bijvoorbeeld: secretariaatsmedewerker, administratieve 
kracht, office manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 3 

Commercieel (bijvoorbeeld: verkoopleider, inkoper, winkelier, 
winkelbediende, verzekeringsagent) 

4 4 

Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: conciërge,  restauranteigenaar, 
politieagent, horecabediening, kapper, ziekenverzorgende, bejaarden hulp, 

hulpverpleegkundige) 
5 5 

Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, automonteur, drukker, 
elektricien, kleermaker, machinebankwerker) 

6 6 

Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: metselaar, buschauffeur, 
timmerman, bakker, metaalbewerker) 

7 7 

Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, kruier, ongeschoolde 
fabrieksarbeider, schoonmaker) 

8 8 

Kostgrondbewerker/-eigenaar 9 9 

Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, tractorbestuurder) 10 10 

Agrarische ondernemers en leidinggevenden, zelfstandige landbouwer 11 11 

Nooit betaald werk gehad 98 98 

 

F04. a. Moeder b. Vader 

Hoe heette het beroep van uw moeder? Wat 
deed uw moeder daar precies? Wat waren uw 
moeders belangrijkste taken /  
verantwoordelijkheden?  
 
Beroep/functie: …………………………………… 
 
Taken: ………………………………………………… 
 
Geen beroep  98 
Weet niet       99 

Hoe heette het beroep van uw vader? Wat 
deed uw vader daar precies? Wat waren uw 
vaders belangrijkste taken/ 
verantwoordelijkheden?  
 
Beroep/functie: …………………………………….. 
 
Taken: ………….……………………………………….. 
 
Geen beroep  98 
Weet niet        99 

 

F05. 
Gaven uw moeder en vader leiding aan anderen? Zo ja, hoeveel mensen werk(t)en direct of 
indirect onder haar/zijn leiding? (slechts één antwoord) 

 a. uw moeder b. uw vader 

0-1 ondergeschikte(n), gaf geen leiding 1 1 

2-5 ondergeschikten 2 2 

6-10 ondergeschikten 3 3 

11-25 ondergeschikten 4 4 

>25 ondergeschikten 5 5 

Nooit gewerkt 98 98 

Weet niet 99 99 
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G. BURGERLIJKE STAAT 

 

G01. Wat is uw officiële burgerlijke staat? Slechts 1 antwoord mogelijk 

Gehuwd  1 

Geregistreerd partnerschap 2 

Gehuwd, maar gescheiden van tafel en bed 3 

Gescheiden 4 

Weduwe/weduwnaar  5 

Concubinaat 6 

Nooit gehuwd geweest 7 

Anders, n.l. ……………………………. 8 

 

G02. Hebt u een vaste partner en woont u samen met uw partner?  
(slechts één antwoord) 

Ja, ik woon samen met een partner  1 

Ik heb wel een partner, maar wij wonen niet samen 2 

Nee, ik heb geen partner  3 

 

H. OPLEIDING EN BEROEP VAN DE PARTNER 

 
De volgende vragen gaan over de opleiding van uw partner. 
NB: Ook als uw partner overleden is,moet u deze vragen invullen.  
Als u nooit een partner hebt gehad kunt u meteen verder gaan naar sectie I.  
 

H01. Wat is de hoogst bijgewoonde schoolopleiding van uw partner?  
Slechts 1 antwoord mogelijk 

Nooit naar school geweest: kan niet lezen en schrijven 0 

Nooit naar school geweest: kan wel lezen en schrijven 1 

BO (buitengewoon onderwijs) 2 

GLO (lagere school) 3 

EBO (eenvoudig beroepsonderwijs, ETO, EBO, LHNO) 4 

LBGO/ULO 5 

LTO (lager technisch onderwijs) 6 

MULO 7 

NATIN /AMTO 8 

Pedagogische instellingen (kweekschool) 9 

IMEO (handelsschool) 10 

HAVO 11 

VWO 12 

HBO (JTV, AHKCO, PTC, IOL) 13 

Universiteit Bsc 14 

Universiteit Msc 15 

Anders, nl. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16 

Geen partner 98 

Weet niet 99 

 

H02 Heeft uw partner deze opleiding afgemaakt met een  Nee  1 

getuigschrift/diploma? Ja  2 
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De volgende vragen gaan over de HUIDIGE of indien uw partner niet werkt, de LAATSTE baan. (NB: 
geen bijbaantjes als scholier of student. Hosselen is ook een baan) 
* Met werk wordt bedoeld: werkzaamheden waarmee u een inkomen verdient, hetzij als werknemer, eigen 
baas, werken voor uw eigen familiebedrijf voor tenminste 1 uur per week. Als u momenteel niet werkt 
vanwege tijdelijke ziekte/zwangerschapsverlof/vakantie/staking, enz. beantwoord de vraag dan met 
betrekking tot uw normale werksituatie. 

 

H03. Wat is op uw partner van toepassing? 

Mijn partner werkt momenteel  1 

Momenteel werkt mijn partner niet maar hij/ zij heeft in het verleden wel gewerkt  2 

Mijn partner heeft nooit gewerkt  3 

 

H04. Bij wat voor soort bedrijf/instelling werkt uw partner nu?  (slechts één antwoord) 

Overheid  1 

Parastatale organisatie 2 

Particulier bedrijf (winstoogmerk) 3 

Particuliere organisatie (geen winstoogmerk) 4 

Eigenaar van eenmansbedrijf 5 

Eigenaar van bedrijf met werknemers 6 

Meewerkend in familiebedrijf 7 

Hosselt: geen vast bedrijf 8 

Werken op eigen kostgrond 9 

Anders, ………………………..  10 

Nooit gewerkt 98 

 

H05
. 

Welk beroep heeft/had uw partner? (slechts één antwoord)  TOON SHOWCARD  
* Indien uw partner meerdere banen heeft, of als hij/zij zowel werknemer als eigen baas is, 
beantwoord de onderstaande vragen dan met betrekking tot zijn/haar belangrijkste baan. Als uw 
partner gepensioneerd is/AOV-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of momenteel niet werkt; 
beantwoord de vragen dan met betrekking tot uw partners vorige/laatste baan 

Hoger of middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijvoorbeeld: arts, leerkracht, ingenieur, 
kunstenaar, accountant, verpleegkundige) 

1 

Hoger of middelbaar leidinggevend (bijvoorbeeld: bankier, manager groot bedrijf, 
leidinggevende ambtenaar, vakbondsfunctionaris) 

2 

Administratief (bijvoorbeeld: secretariaatsmedewerker, admini-stratieve kracht, office 
manager, beleidsmedewerker, boekhouder) 

3 

Commercieel (bijvoorbeeld:verkoopleider, inkoper, winkelier, winkelbediende, 
verzekeringsagent) 

4 

Zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld: conciërge,  restaurant-eigenaar, politieagent, 
horecabediening, kapper, ziekenverzorgende, bejaarden hulp, hulpverpleegkundige) 

5 

Geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: voorman, automonteur, drukker, elektricien, 
kleermaker, machinebankwerker) 

6 

Semi-geschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: metselaar, buschauffeur,  timmerman, 
bakker, metaalbewerker) 

7 

Ongeschoolde handarbeid (bijvoorbeeld: arbeider, kruier, ongeschoolde fabrieksarbeider, 
schoonmaker) 

8 

Kostgrondbewerker/-eigenaar 9 

Agrarische arbeid (bijvoorbeeld: landarbeider, tractorbestuurder) 10 

Agrarische ondernemers en leidinggevenden, zelfstandige landbouwer 11 

Nooit betaald werk gehad 98 
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H06. Hoe heet(te) het beroep? Wat deed uw partner precies? Wat was precies zijn/haar 
huidige/laatste functie? Geef ook uw belangrijkste werkzaamheden/ verantwoordelijkheden 
aan 

Beroep/functie: ……………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
Taken: ……………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

H07. Geeft/gaf uw partner leiding aan anderen in zijn/haar huidige/laatste baan? Zo ja, hoeveel 
mensen werk(t)en direct of indirect onder zijn/haar leiding? (slechts één antwoord) 

0-1 ondergeschikte(n), gaf geen leiding 1 

2-5 ondergeschikten 2 

6-11 ondergeschikten 3 

12-25 ondergeschikten 4 

>25 ondergeschikten 5 

Nooit gewerkt 98 

 

H08. Hoeveel uur per week werkt/werkte uw partner gemiddeld? 
(inclusief overwerk). Als uw partner voor meer dan 1 werkgever 

.. .. 

 werkt/werkte, of als hij/zij zowel werknemer als eigen baas is, 
telt u dan alle uren op 

98.  Nooit gewerkt               

 

H09. Wat is op dit moment uw partners belangrijkste bezigheid? Kies het antwoord dat het 
meest van toepassing is. Als uw partner tijdelijk niet werkt vanwege tijdelijke ziekte, 
zwangerschapsverlof, vakantie, staking etc. beantwoord de vragen dan met betrekking tot 
zijn/haar normale werksituatie 

Werkt: vaste baan als werknemer, eigen baas, meewerkend in familiebedrijf 1 

Werkt: hosselt 2 

Werkt op kostgrond 3 

Werkt: stagiair(e) 4 

Werkloos en werkzoekend 5 

Scholier / student 6 

Arbeidsongeschikt / Ziek 7 

Gepensioneerd / AOV-leeftijd 8 

Werkt niet, huismoeder/huisvader 9 

Militaire dienstplicht  10 

Anders, nl  …………………… 11 
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I. HET INKOMEN 

 

I01 
Wat is uw gemiddeld persoonlijk maandelijks netto inkomen in SRD?  
En wat is het totale gemiddelde  maandinkomen in SRD van het huishouden waar u deel 
van uitmaakt? 

 a. Eigen inkomen b. Huishoudinkomen 

Geen (geld-)inkomen 0 0 

Minder dan 500 SRD per maand 1 1 

500 - < 750 SRD per maand 2 2 

750 - < 1000 SRD per maand 3 3 

1000 - < 1500 SRD per maand 4 4 

1500 - < 2000 SRD per maand 5 5 

2000 - < 3000 SRD per maand 6 6 

3000 - < 4000 SRD per maand 7 7 

4000+ SRD per maand 8 8 

Weet niet  99 99 

 
I02. Er zijn groepen in onze samenleving die zich eerder bovenaan en groepen die zich eerder 
onderaan de maatschappelijke ladder bevinden. Hieronder vindt u een schaal die van boven naar 
beneden loopt. Waar zou u zichzelf plaatsen op deze schaal? (Slechts 1 hokje omcirkelen). 
I03. En als u denkt aan het gezin waarin u opgroeide, waar zou u die op die ladder plaatsen? (Slechts 
1 hokje omcirkelen) 

 
 

BOVENAAN 

a. Uzelf 
b. Gezin waarin u 

opgroeide 
 
 

 BOVENAAN  □10  □10 

 □9 □9  

 □8 □8  

 □7 □7  

 □6 □6  

 □5 □5  

 □4 □4  

 □3 □3  

 □2 □2  

ONDERAAN □1 □1 ONDERAAN 

 

I04.  
Hoe zou u uw huidige financiële situatie willen beoordelen?  
Slechts één antwoord mogelijk 

Mijn huidige financiële situatie is …  

Heel goed 1 

Goed 2 

Noch goed, noch slecht 3 

Slecht  4 

Heel slecht 5 

Weet niet  6 
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I05.  
In vergelijking met vijf jaar geleden, hoe is uw financiële situatie volgens u veranderd? 
Slechts één antwoord mogelijk  

Mijn huidige financiële situatie is …  

Veel beter dan vijf jaar geleden 1 

Iets beter dan vijf jaar geleden 2 

Hetzelfde als vijf jaar geleden 3 

Iets slechter dan vijf jaar geleden 4 

Veel slechter dan vijf jaar geleden 5 

Weet niet  6 

 

I06.  
En hoe zal uw financiële situatie er waarschijnlijk over vijf jaar uitzien?  
Slechts één antwoord mogelijk  

Over vijf jaar zal mijn financiële situatie waarschijnlijk …  

Veel beter zijn dan nu 1 

Iets beter zijn dan nu 2 

Hetzelfde zijn als nu 3 

Iets slechter zijn dan nu  4 

Veel slechter zijn dan nu 5 

Weet niet  6 

 

I07. Over het geheel genomen; wat zou u zeggen over uw gezondheid: 

Uitstekend  1 

Heel goed 2 

Goed  3 

Redelijk  4 

Slecht  5 

Weet niet 8 
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J. SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDEN 

 

J01 Hoeveel personen wonen er totaal in dit huis, buiten uzelf? 
Let op: deze vraag gaat  alleen over de overige personen in het huishouden. 
Dus NIET uzelf. Reken allen mee die regelmatig in het huis eten, dus ook 
inwonende kinderen en huisgenoten 

Aantal 

  

 

 

Van al deze overige personen in uw huishouden, willen we graag weten in welke relatie ze tot u staan, 
wat hun geslacht en leeftijd is en wat hun belangrijkste bezigheid en hun opleiding is. Begin bij de 
oudste persoon en noem iedereen tot de jongste persoon in het huishouden. 

 
J02. Relatie tot Hoofd Huishouden                                                              

PERSOON 

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

Hoofd Huishouden 1 1 1 1 1 1 1 1 

Partner van Hoofd Huishouden 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zoon/dochter (inclusief stief-, adoptie, of pleeg kind)  
van Hoofd Huishouden 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Ouders, schoonouders, ouders van uw partner, 
stiefouders van Hoofd Huishouden / Partner 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Ander familielid 5 5 5 5 5 5 5 5 

Niet familielid, als huisgenoten 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
J03. Geslacht                                                               

PERSOON 

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

Man/jongen 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vrouw/meisje  2 2 2 2 2 2 2 2 

 
J04. Leeftijd:                                                             

PERSOON 

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

Vul de leeftijd + geboortemaand van deze personen in 
het juiste vakje in:  

.. .. .. .. .. .. .. .. 

J05. Belangrijkste bezigheid                                          
PERSOON 

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

Betaald werk 1 1 1 1 1 1 1 1 

Werkloos en werkzoekend 3 3 3 3 3 3 3 3 

Arbeidsongeschikt 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gepensioneerd/ AOV gerechtigde leeftijd 5 5 5 5 5 5 5 5 

Huisvrouw/-man 6 6 6 6 6 6 6 6 

Scholier/student/jong kind 7 7 7 7 7 7 7 7 

Anders  8 8 8 8 8 8 8 8 

J06. Hoogste opleiding (voltooid of nog mee bezig)        
PERSOON 

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

Geen opleiding/ niet van toepassing  0 0 0 0 0 0 0 0 

Basisonderwijs (GLO) 1 1 1 1 1 1 1 1 

 VOJ  (LBO/LHNO/LTS/VBO/LBGO/MULO) 2 2 2 2 2 2 2 2 

VOS (HAVO/VWO/IMEO/NATIN) 3 3 3 3 3 3 3 3 

MBO (COVAB, IMEO, NATIN, Kweekschool) 4 4 4 4 4 4 4 4 

HBO (JTV, AHKCO, PTC, IOL) en Universiteit 5 5 5 5 5 5 5 5 

Weet niet 99 99 99 99 99 99 99 99 
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J07. Wat is uw geloof? (slechts één antwoord) 

Geen religie 1 

Rooms Katholiek  (RK) 2 

Protestant: EBG 3 

Protestant: Nederlands Hervormd 4 

Protestant: Volle Evangelie 5 

Russisch / Grieks orthodox  6 

Overige Christen, nl……………………………. 7 

Jodendom  8 

Islam:  Oostbidders 9 

Islam:  Westbidders 10 

Boeddhisme  11 

Hindoeïsme: Sanatana Dharma 12 

Hindoeïsme: Arya Samaj 13 

Javanisme  14 

Overige religie, te weten  ……………………………………………………… 15 

Wil niet zeggen 99 

 

J08. 
Hoe vaak heeft u gemiddeld in de afgelopen jaren een viering of dienst van een 
geloofsgemeenschap bijgewoond? (slechts één antwoord) (speciale gebeurtenissen zoals 
bruiloften en begrafenissen niet meetellen) 

Enkele keren per week 1 

1x per week 2 

2 à 3x per maand 3 

1 keer per maand 4 

Enkele keren per jaar  5 

1x per jaar 6 

Minder dan 1x per jaar 7 

Nooit  8 

Anders, n.l. ……………………………………… 9 

 

J09. 
Bent u lid of bent u lid geweest van een vakbond of soortgelijke organisatie? (slechts één 
antwoord) 

Ik ben lid van een vakbond  1 

Ik was lid van een vakbond maar nu niet meer 2 

Ik ben nooit lid geweest van een vakbond  3 
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K. VERKIEZINGEN 

 

K01. 
Sommige mensen stemmen niet om de een of andere reden. Bent u bij de laatste 
verkiezingen op 25 mei 2010 gaan stemmen? 

Niet stemgerechtigd 0 

Nee  1 

Ja 2 

 

K02. Op welke partij/combinatie hebt u gestemd bij de parlements- verkiezingen van 25 mei 
2010? 

Alternatieve Combinatie (ABOP, KTPI, PDO) 1 

A Nyun combinatie (Seeka, BP-2011, PBP) 2 

APS 3 

DOE 4 

DRS 5 

Mega Front (DUS, Nieuw Suriname, De Nieuwe Leeuw) 6 

NDP 7 

NOP 8 

Progressieve Arbeiders- en Landbouwers Unie (PalLU) 9 

PING 10 

V7 (BEP, DA’91, NPS/PVF, PL, SPA, VHP) 11 

Wil niet zeggen 97 

Heb niet gestemd 98 

Weet niet meer  99 

 

K03. Als er vandaag landelijke verkiezingen voor een nieuw parlement (DNA) zouden zijn, op 
welke partij zou u dan gaan stemmen? 

Alternatieve Combinatie: (ABOP, KTPI, PDO) 1 

A Nyun combinatie (Seeka, BP-2011, PBP) 2 

APS 3 

DOE 4 

DRS 5 

Mega front (DUS, Nieuw Suriname, De Nieuwe Leeuw) 6 

NDP 7 

NOP  8 

Progressieve Arbeiders- en Landbouwers Unie (PALU) 9 

PING 10 

V7 (BEP, DA’91, NPS/PVF, PL, SPA, VHP) 11 

Wil niet zeggen 97 

Zou niet stemmen 98 

Weet niet  99 
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L01. Wilt u voor elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het daarmee eens of 
oneens bent, als u denkt aan werk in het algemeen? (Kruis op elke regel één antwoord aan) 

 Sterk mee 
eens 

Mee eens 
Niet eens, 

niet oneens 
Mee 

oneens 
Sterk mee 

oneens 
Weet niet 

a. Een baan is alleen maar een 
manier om geld te verdienen 
en niets meer dan dat. 

1 2 3 4 5 8 

b. Ik zou graag een betaalde 
baan hebben, zelfs als ik het 
geld niet nodig had. 

1 2 3 4 5 8 

  

L02. Wilt u nu voor elk van de volgende aspecten aangeven hoe belangrijk u deze zelf vindt in 
een baan. (Kruis op elke regel één antwoord aan) 

 
Hoe belangrijk is… 

Zeer 
belangrijk 

Belangrijk 

Niet  
belangrijk, 

niet 
onbelangrijk 

Niet 
belangrijk 

Helemaal 
niet be-
langrijk 

Weet niet 

a. … een baan die zekerheid 
biedt? 

1 2 3 4 5 8 

b. … een hoog inkomen? 1 2 3 4 5 8 

c. … goede mogelijkheden om 
vooruit te komen? 

1 2 3 4 5 8 

d. … een interessante baan? 1 2 3 4 5 8 

e. … een baan waarin je 
zelfstandig kunt werken? 

1 2 3 4 5 8 

f. … een baan waarin je 
andere mensen kunt helpen? 

1 2 3 4 5 8 

g. … een baan die nuttig is 
voor de samenleving? 

1 2 3 4 5 8 

h. … een baan met flexibele 
werktijden? 

1 2 3 4 5 8 

i. … een baan waarbij je ook 
persoonlijk in contact met 
andere mensen komt 

1 2 3 4 5 8 

 

L03.  Hebt u ooit de kans op een goede baan opgegeven of zou u een goede baan opgeven voor 
uw familie- en gezinsleven? 

Ja, dat heb ik gedaan en ik zou het waarschijnlijk opnieuw doen 1 

Ja, dat heb ik gedaan maar ik zou het waarschijnlijk niet meer doen 2 

Neen, maar ik zou het waarschijnlijk wel doen 3 

Neen, en ik zou het waarschijnlijk ook niet doen 4 

Weet niet 8 

 

L04.  Bent u ooit blijven werken in een baan of zou u blijven werken in een baan waar u geen 
voldoening in had, alleen maar ten behoeve van uw familie- en gezinsleven? 

Ja, dat heb ik gedaan en ik zou het waarschijnlijk opnieuw doen 1 

Ja, dat heb ik gedaan maar ik zou het waarschijnlijk niet meer doen 2 

Neen, maar ik zou het waarschijnlijk wel doen 3 

Neen, en ik zou het waarschijnlijk ook niet doen 4 

Weet niet 8 
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L05.  Bent u in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd geweest wat betreft werk; bijvoorbeeld als u 
ging solliciteren voor een baan of wanneer u een salarisverhoging of promotie zou moeten 
krijgen? 

Ja  1  Beantwoord vraag L06 

Nee  2  Ga door naar vraag L07 

Werkte  niet / zocht niet naar werk 0  Ga door naar vraag L08 

 

L06.  Wat was volgens u de belangrijkste reden voor de discriminatie? (Slechts één antwoord 
mogelijk) 

Mijn leeftijd 1 

Mijn bevolkingsgroep, etniciteit 2 

Mijn nationaliteit 3 

Mijn geslacht 4 

Mijn geloof 5 

Mijn lichamelijke / geestelijke ziekte / handicap 6 

Verantwoordelijkheden t.o.v mijn gezin of familie 7 

Mijn politieke opvattingen 8 

Andere redenen 9 

Weet niet  99 

 

L07.  Hebt u in de afgelopen vijf jaar in uw werk misbruik door uw leidinggevende of collega’s 
meegemaakt, bijvoorbeeld bent u gepest of bent u ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld? 

Ja  1 

Nee  2 

Niet van toepassing (heb geen baan/superieur/collega’s) 0 

 

L08.  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? (Kruis op elke regel 
één antwoord aan) 

 Sterk 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee 
oneens 

Sterk mee 
oneens 

Weet 
niet 

a. Werknemers hebben sterke 
vakbonden nodig om hun belangen 
te beschermen 

1 2 3 4 5 8 

b. Sterke vakbonden zijn slecht 
voor de Surinaamse economie 

1 2 3 4 5 8 

 

L09.  Stel dat u kunt beslissen over uw huidige werksituatie. Waar zou u dan de voorkeur aan 
geven? (Slechts één antwoord) 

Een fulltime betaalde baan (35 uur of meer per week)  1 

Een parttime betaalde baan (12 - 34 uur per week) 2 

Een betaalde baan voor minder dan 12 uur per week 3 

Helemaal geen betaalde baan 4 

Weet niet 8 
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L10.  Heeft u momenteel betaald werk als zelfstandige of in loondienst? (Personen met een 
tijdelijke werkonderbreking als sabbatjaar, ziekte of ander speciaal verlof, hebben eveneens 
betaald werk) 

Ja, ik heb betaald werk 1   doorgaan met vraag L11  

Nee, ik heb geen betaald werk 2   doorgaan met vraag L32  

 
U HEEFT MOMENTEEL BETAALD WERK (OF U BENT MET VERLOF MAAR HEBT WEL EEN BAAN) 

BEANTWOORD DE VRAGEN L11 T/M L31 VOOR UW HUIDIGE BAAN 
(INDIEN U MEERDERE BANEN COMBINEERT, GA UIT VAN UW BELANGRIJKSTE BAAN) 

 

L11.  Denk aan het aantal uren dat u werkt (inclusief regelmatig overwerk) en het geld dat u 
daarmee verdient. Als u slechts één van de volgende drie mogelijkheden zou kunnen kiezen, 
aan welke zou u dan de voorkeur geven? (Slechts één antwoord) 

Meer uren werken en meer geld verdienen 1 

Hetzelfde aantal uren werken en hetzelfde geld verdienen 2 

Minder uren werken en minder geld verdienen 3 

Weet niet 8 

 

L12.  In hoeverre bent u het ermee eens of oneens met de volgende uitspraken t.a.v. uw  huidige 
baan? (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

 Sterk mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet eens 
niet oneens 

Mee 
oneens 

Sterk mee 
oneens 

Weet niet 

a. Mijn baan biedt zekerheid 1 2 3 4 5 8 

b. Ik heb een hoog inkomen 1 2 3 4 5 8 

c. Ik heb goede mogelijkheden 
om hogerop te komen 

1 2 3 4 5 8 

d. Ik heb een interessante baan 1 2 3 4 5 8 

e. Ik kan in mijn baan zelfstandig 
werken 

1 2 3 4 5 8 

f. Ik heb een baan waarin ik 
andere mensen kan helpen 

1 2 3 4 5 8 

g. Ik heb een baan die nuttig is 
voor de samenleving 

1 2 3 4 5 8 

h. In mijn baan heb ik persoonlijk 
contact met andere mensen 

1 2 3 4 5 8 

 

L13.  Nu enkele vragen over uw arbeidsomstandigheden. Wilt u bij elk daarvan aangeven hoe 
vaak dat op u van toepassing is? (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

Hoe vaak… Altijd Vaak Soms Bijna nooit Nooit Weet niet 

a. …moet u zwaar lichamelijk werk 
verrichten? 

1 2 3 4 5 8 

b. …moet u onder grote spanning 
werken? 

1 2 3 4 5 8 
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U HEEFT MOMENTEEL BETAALD WERK 

 

L14.  En hoe vaak …. (Kruis op elke regel één antwoord aan) 

 
 

Altijd Vaak Soms 
Bijna 
nooit 

Nooit Weet niet 

a. … werkt u thuis gedurende uw 
normale werktijden? 

1 2 3 4 5 8 

b. … moet u in het weekend werken? 1 2 3 4 5 8 

 

L15.  Welke van de volgende uitspraken beschrijft het beste hoe over uw werktijden wordt 
beslist? (Met werktijden bedoelen we hier de tijden dat u uw werk aanvangt en beëindigt en 
niet het totaal aantal uren dat u per week of per maand werkt.) (Slechts één antwoord) 

Begin- en eindtijden worden door mijn werkgever bepaald en ik kan ze niet zelf veranderen 1 

Ik kan mijn begin- en eindtijden zelf bepalen, binnen zekere grenzen 2 

Ik ben geheel vrij om te bepalen wanneer ik begin en stop met mijn werk 3 

 

L16.  Welke van de volgende stellingen beschrijft het best uw normale werkschema in uw 
hoofdbaan? SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK 

Ik heb een regelmatig schema of shift (ochtenduren, ’s avonds of ‘s nachts) 1 

Ik heb een werkschema of shift welke regelmatig verandert (bijvoorbeeld van dag naar 
avond of nacht) 

2 

Ik heb een werkschema waarbij mijn werktijden kort van tevoren door mijn werkgever 
worden bepaald 

3 

Weet niet 8 

 

L17.  Welke van de volgende uitspraken beschrijft het beste hoe uw dagelijks werk is 
georganiseerd? (Slechts één antwoord) 

Ik ben vrij te bepalen hoe mijn dagelijks werk georganiseerd is 1 

Ik kan bepalen hoe ik mijn dagelijks werk organiseer, binnen zekere grenzen 2 

Ik ben niet vrij om te bepalen hoe ik mijn dagelijks werk organiseer 3 

Weet niet 8 

 

L18.  Hoe moeilijk is het voor u om tijdens werktijd één of twee uur vrij te nemen om persoonlijke 
zaken of familieaangelegenheden te regelen? (Slechts één antwoord) 

Helemaal niet moeilijk 1 

Niet te moeilijk 2 

Enigszins moeilijk 3 

Zeer moeilijk 4 

Weet niet 8 
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U HEEFT MOMENTEEL BETAALD WERK 

 

L19.  Hoe vaak heeft u het gevoel dat… (Kruis op elke regel één antwoord aan)  

 Altijd Vaak Soms 
Bijna 
nooit 

Nooit 
Weet 
niet 

a. … de eisen van uw baan uw gezins- 
/familieleven hinderen? 

1 2 3 4 5 8 

b. … de eisen van uw gezins-/ 
familieleven de uitoefening van uw 
baan hinderen? 

1 2 3 4 5 8 

 

L20.  Van hoeveel van uw vroegere werkervaring en/of vaardigheden kunt u in uw huidige werk 
gebruikmaken? (Slechts één antwoord) 

Bijna niets 1 

Een beetje 2 

Veel 3 

Bijna alles 4 

Weet niet 8 

 

L21.  Heeft u de laatste 12 maanden op uw werk of ergens anders een training of opleiding 
gevolgd om uw vaardigheden te verbeteren? (Slechts één antwoord) 

Ja 1 

Nee 2 

Weet niet 8 

 

L22.  Hoe zou u in het algemeen de relaties op uw werk beschrijven… (Kruis op elke regel één 
antwoord aan)  

 Erg 
goed 

Tamelijk 
goed 

Niet goed, 
niet slecht 

Tamelijk 
slecht 

Erg slecht Weet niet 

a. … tussen bedrijfsleiding en 
werknemers? 

1 2 3 4 5 8 

b. … tussen collega’s onderling? 1 2 3 4 5 8 

 

L23.  Hoe tevreden bent u met uw huidige (belangrijkste) baan? (Slechts één antwoord) 

Uitermate tevreden 1 

Zeer tevreden 2 

Tamelijk tevreden 3 

Noch tevreden, noch ontevreden 4 

Tamelijk ontevreden 5 

Zeer ontevreden 6 

Uitermate ontevreden 7 

Weet niet 8 
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U HEEFT MOMENTEEL BETAALD WERK 

 

L24.  In welke mate bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken? (Kruist u op 
elke regel één antwoord aan) 

 Sterk mee 
eens 

Mee eens 
Niet eens 

niet oneens 
Mee oneens 

Sterk mee 
oneens 

Weet niet 

a. Ik ben bereid harder te werken 
dan ik zou moeten om het bedrijf of 
de instelling waarvoor ik werk te 
laten slagen 

1 2 3 4 5 8 

b. Ik ben er trots op om voor mijn 
bedrijf of instelling te werken 

1 2 3 4 5 8 

c. Ik zou een andere baan, ook al 
zou die nogal wat meer betalen, 
afslaan om bij deze organisatie te 
blijven 

1 2 3 4 5 8 

 

L25.  Denk nu aan het type werk dat u verricht, ongeacht het bedrijf waar u voor werkt. In welke 
mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? PER REGEL SLECHTS EEN HOKJE 
AANKRUISEN 

 Sterk mee 
eens 

Mee eens 
Niet eens 

niet oneens 
Mee oneens 

Sterk mee 
oneens 

Kan niet 
kiezen 

a. Als ik de kans krijg zou ik het type 
werk dat ik nu doe verruilen voor 
iets anders. 

1 2 3 4 5 8 

b. Ik ben trots op het soort werk 
dat ik nu doe. 

1 2 3 4 5 8 

 

L26.  Hoe moeilijk of gemakkelijk denkt u een baan voor uzelf te vinden die op zijn minst even 
goed is als uw huidige baan? (Slechts één antwoord) 

Zeer gemakkelijk 1 

Tamelijk gemakkelijk 2 

Noch gemakkelijk, noch moeilijk 3 

Tamelijk moeilijk 4 

Zeer moeilijk 5 

Weet niet 8 

 

L27.  Alles bij elkaar genomen, hoe waarschijnlijk is het dat u in de komende 12 maanden 
probeert een baan te zoeken bij een ander bedrijf of een andere instelling? (Slechts één 
antwoord) 

Zeer waarschijnlijk 1 

Waarschijnlijk 2 

Onwaarschijnlijk 3 

Zeer onwaarschijnlijk 4 

Weet niet 8 
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U HEEFT MOMENTEEL BETAALD WERK 

 

L28.  In welke mate maakt u zich zorgen over de mogelijkheid om uw baan kwijt te raken? 
(Slechts één antwoord) 

Daar maak ik mij veel zorgen over 1 

Daar maak ik mij enigszins zorgen over 2 

Daar maak ik mij een klein beetje zorgen over 3 

Daar maak ik mij helemaal geen zorgen over 4 

 

L29.  In welke mate bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken? (Kruist u op 
elke regel één antwoord aan) 

Om werkloosheid te voorkomen, 
zou ik bereid zijn ….. 

Sterk 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet eens, 
niet oneens 

Mee 
oneens 

Sterk mee 
oneens 

Weet niet 

a. …een baan te aanvaarden die 
nieuwe vaardigheden van mij vraagt 

1 2 3 4 5 8 

b. …een functie aan te nemen die 
minder betaalt. 

1 2 3 4 5 8 

c. … een tijdelijke baan te 
aanvaarden. 

1 2 3 4 5 8 

d. …een langere reistijd te hebben 
naar het werk. 

1 2 3 4 5 8 

e. Binnen Suriname te verhuizen 1 2 3 4 5 8 

f. Te verhuizen naar een ander land 1 2 3 4 5 8 

 

L30.  Heeft u in het afgelopen jaar, in aanvulling op uw belangrijkste baan, nog ander werk 
waarvoor u ook betaald werd? (Slechts één antwoord) 

Ja, gedurende de gehele periode 1 

Ja, gedurende bijna de gehele periode 2 

Ja, gedurende een deel van de periode 3 

Nee 4 

 

L31.  Gedurende de gehele afgelopen 12 maanden, hoe veel heeft u in totaal verdiend in de 
bijbaan/banen, in vergelijking met uw hoofdbaan? (Slechts één antwoord) 

Voor mijn bijbaan/bijbanen heb ik in totaal … 

Veel minder verdiend dan voor mijn hoofdbaan 1 

Minder verdiend dan voor mijn hoofdbaan 2 

Ongeveer hetzelfde verdiend als voor mijn hoofdbaan 3 

Meer verdiend dan voor mijn hoofdbaan 4 

Veel meer verdiend dan voor mijn hoofdbaan 5 

Weet niet 8 

 
Voor degenen die een betaalde baan hebben: EINDE VRAGENLIJST 
 

Voor degenen die momenteel geen betaald werk hebben: BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN 
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U HEEFT MOMENTEEL GEEN BETAALD WERK 

 

L32.  Heeft u ooit een betaalde baan gehad, voor 1 jaar of langer? (Slechts één antwoord) 

Ja 1   doorgaan met vraag L33   

Nee 2   doorgaan met vraag L36 

 

L33a. Wanneer eindigde uw laatste betaalde baan?                         In        (jaartal) 

 

L33b. Geef a.u.b ook aan in welke maand.                                           In  (maand) 

 

L34.  Hoe tevreden was u in uw laatste baan? Slechts één antwoord mogelijk 

Uitermate tevreden  1 

Erg tevreden 2 

Nogal tevreden 3 

Noch tevreden, noch ontevreden 4 

Nogal ontevreden 5 

Erg ontevreden 6 

Uitermate ontevreden 7 

Weet niet  8 

 

L35.  Wat was de belangrijkste reden dat uw baan eindigde? (Slechts één antwoord) 

Ik bereikte de pensioengerechtigde leeftijd 1 

Ik ging met vervroegd pensioen, op eigen verzoek 2 

Ik ging met vervroegd pensioen, niet op eigen verzoek 3 

Ik werd (volledig) arbeidsongeschikt 4 

Mijn werkplek werd opgeheven 5 

Ik werd ontslagen 6 

Mijn arbeidsovereenkomst/arbeidscontract liep af 7 

Gezinsverantwoordelijkheden 8 

Ik ging trouwen 9 

 

L36.  Zou u graag een betaalde baan willen hebben, nu of in de toekomst? (Slechts één antwoord) 

Ja      1 

Nee  2 

 

L37.  Hoe waarschijnlijk denkt u dat het is dat u een baan zou vinden? (Slechts één antwoord) 

Zeer waarschijnlijk 1 

Waarschijnlijk 2 

Onwaarschijnlijk 3 

Zeer onwaarschijnlijk 4 

Weet niet 8 
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U HEEFT MOMENTEEL GEEN BETAALD WERK 

 

L38.  In welke mate maakt u zich zorgen over de mogelijkheid dat u geen baan zult kunnen 
vinden? (Slechts één antwoord) 

Ik maak me veel zorgen 1 

Ik maak me nogal zorgen  2 

Ik maak me een beetje zorgen 3 

Ik maak me helemaal geen zorgen 4 

 

L39.  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (Kruist u op elke 
regel één antwoord aan) 

Om een baan te kunnen 
vinden ben ik bereid … 

Sterk mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet eens, 
niet 

oneens 

Mee 
oneens 

Sterk 
mee 

oneens 

Weet 
niet 

a. een baan te accepteren die 
nieuwe vaardigheden vereist 

1 2 3 4 5 8 

b. een positie te accepteren 
die minder betaalt 

1 2 3 4 5 8 

c. tijdelijke werkgelegenheid 
te aanvaarden 

1 2 3 4 5 8 

d. langer te reizen om het 
werk te bereiken. 

1 2 3 4 5 8 

e. te verhuizen binnen 
Suriname 

1 2 3 4 5 8 

f. te verhuizen naar een ander 
land 

1 2 3 4 5 8 

 

L40. Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, heeft u dan enkele van de volgende dingen 
gedaan om een baan te vinden? (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

 Nee 
Ja, een of twee 

keer 
Ja, meer dan 

twee keer 

a. Bent u ingeschreven bij een arbeidsbureau van de 
overheid? 

1 2 3 

b. Bent u ingeschreven bij een particulier uitzend-
bureau? 

1 2 3 

c. Hebt u op een personeelsadvertentie gereageerd? 1 2 3 

d. Hebt u zelf geadverteerd voor een baan in krant, 
tijdschrift of via internet? 

1 2 3 

e. Hebt u rechtstreeks gesolliciteerd bij werkgevers? 1 2 3 

f. Hebt u kennissen, vrienden, collega’s gevraagd u te 
helpen een baan te vinden? 

1 2 3 

 

L41.  Heeft u de afgelopen 12 maanden een training of opleiding gevolgd om uw vaardigheden te 
ontwikkelen? (Slechts één antwoord) 

Ja      1 

Nee  2 

Weet niet 8 
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U HEEFT MOMENTEEL GEEN BETAALD WERK 

 

L42.  Zoekt u momenteel naar een baan? (Slechts één antwoord)  

Ja      1 

Nee  2 

 

L43.  Wat is uw belangrijkste bron van inkomsten? Met bron van inkomsten bedoelen we niet 
alleen financiële inkomsten, maar ook inkomsten in natura als kleding, voeding en verblijf. 
(Slechts één antwoord) 

Huidige echtgeno(o)t(e) / Partner  1 

Andere gezins-/familieleden  2 

Pensioen (particulier of AOV)  3 

Werkloosheidsuitkering 4 

Sociale uitkering / Financiële bijstand   5 

Af en toe werken  6 

Studiebeurs/-toelage 7 

Spaargelden  8 

Investeringen of inkomsten uit huizenverhuur  9 

 Anders, n.l ………………………………………………………… 95 

 

L44. 
In welke mate maakt u zich zorgen over de mogelijkheid dat u deze belangrijkste bron van 
inkomsten kunt verliezen? (Slechts één antwoord) 

daar maak ik mij veel zorgen over 1 

daar maak ik mij nogal zorgen over  2 

daar maak ik mij een beetje zorgen over 3 

daar maak ik mij helemaal geen zorgen over 4 

 


