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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bestudeert regelmatig de ontwikkelingen in de 
Nederlandsche maatschappij. Zo ook de verschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland.  
Deze verschillen brengt het SCP (onder andere) in kaart door middel van de enquête ‘Verschil in 
Nederland’. Dit onderzoek gaat over de verschillen in de leefsituaties van Nederlanders. Denk aan 
verschillen tussen groepen mensen in termen van inkomen, leeftijd, opleiding, gezondheid, 
cultuur en etniciteit. Naast objectieve aspecten staan ook percepties (de subjectieve beleving) 
centraal in het onderzoek: welke tegenstellingen percipiëren Nederlanders en waar plaatsen zij 
zichzelf op de maatschappelijke ladder?  
 
Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd in 2014 (destijds ‘Sociale Scheidslijnen’ genoemd).  
In het najaar van 2019 is de (huidige) vervolgmeting van ‘Verschil in Nederland’ van start 
gegaan. In januari 2020 bleek dat er bij de trekking van de steekproef iets mis is gegaan en er 
sprake was van een scheve verdeling. Dit is aan het licht gekomen bij de uitsplitsing van de 
respons per regio en naar de G4-steden. Door deze steekproeffout is er uiteindelijk ter correctie 
nog een tweede meting (met een aanvullende steekproef) uitgevoerd in het voorjaar van 2020.  

1.2 Globale opzet van het onderzoek 
De uitnodigingsteksten en vragenlijst van het onderzoek heeft het SCP ontwikkeld. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de steekproef aangeleverd. I&O Research heeft de 
voorbereidingen van het veldwerk uitgevoerd (inclusief het testen van de vragenlijst), de 
dataverzameling en de dataverwerking. Het printwerk en de verzending van de brieven is 
verzorgd door de drukker van I&O Research. Analyse en rapportage vinden plaats bij het SCP. 

1.3 Leeswijzer 
In dit document gaan we achtereenvolgens in op de voorbereiding (hoofdstuk 2), uitvoering (3) 
en afronding (4) van het onderzoek ViN 2019/2020. Waar van toepassing en relevant wordt 
onderscheid gemaakt tussen het eerste deel en tweede deel van het onderzoek en/of deel 2 van 
het onderzoek toegelicht. Alle bijbehorende documentatie is in de bijlagen opgenomen.  
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2 Voorbereiding 

2.1 Steekproef 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. De 
steekproef is (op basis van de verwachte responspercentages, zie Hoofdstuk 4) getrokken en 
geleverd door het CBS. Voor de steekproefselectie zijn vier inkomensstrata aangehouden:  
• bovenste 1% inkomens; 
• bovenste 2-10% inkomens; 
• middelste 80% inkomens; 
• onderste 10% inkomens. 
 
Naast inkomen is de steekproef door het CBS gestratificeerd naar regio (6 substrata).  
Omdat de 1% topinkomens een kleine groep betreft is deze groep (om herleidbaarheid te 
voorkomen) in de geleverde steekproef samengevoegd met de rest van de bovenste inkomens. De 
steekproefomvang voor elk van de drie inkomensstrata is weergegeven in Tabel 1. Er zijn (in 
eerste instantie) in totaal 11.360 Nederlanders opgenomen in de steekproef voor het onderzoek.  
 
Tabel 1. Aangeleverde steekproefaantallen per inkomensstrata (deel 1) 

 
 
 
  

 
Fout in de steekproeftrekking - Deel 2 ViN  
Bij de steekproeftrekking is er bij het CBS iets misgegaan. De uitdunning en de splitsing van de 
getrokken steekproef zijn niet geheel aselect uitgevoerd, maar lieten een selectiviteit zien naar 
regionale kenmerken. Als gevolg hiervan bleek de steekproef binnen een regionaal stratum niet 
meer aselect, maar selectief naar deelregio’s. Dit is aan het licht gekomen doordat I&O Research 
en het SCP bij de responsoverzichten opmerkten dat er nauwelijks steekproefpersonen in 
Rotterdam voorkwamen. Het probleem zat echter niet alleen in deze regio, maar in alle regio’s. 
Na uitgebreid overleg besloot het SCP ter correctie een aanvullende steekproef te benaderen voor 
het onderzoek. Hiermee kwam ‘deel 2’ van het onderzoek tot stand. Het CBS heeft hiervoor (na 
zorgvuldige analyses en checks) de aanvullende steekproef getrokken en geleverd (zie Tabel 2). 
 
Tabel 2. Aanvullende steekproefaantallen per inkomensstrata (deel 2) 

 
 
 
  

 
Beide steekproefbestanden (incl. een actualisatie voor de tweede fase van deel 1 van de 
dataverzameling) zijn via een beveiligde up- en downloadserver bij I&O Research aangeleverd. 

Inkomensstrata Bruto n 

Groep A: Bovenste deciel van inkomens 1.993 

Groep B: Onderste deciel van inkomens 2.500 

Groep C: Overige inkomens (80% midden) 6.867 

Totaal 11.360 

Inkomensstrata Bruto n 

Groep A: Bovenste deciel van inkomens 649 

Groep B: Onderste deciel van inkomens 1.084 

Groep C: Overige inkomens (80% midden) 2.815 

Totaal 4.548 
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Hiervoor is een verwerkersovereenkomst getekend tussen het CBS en I&O Research. De 
bestanden bevatten per respondent: NAW-gegevens, geslacht en stratumcode.  

2.2 Vragenlijst 
Er is voor het onderzoek één vragenlijstversie gehanteerd voor alle respondenten. Het SCP heeft 
de conceptvragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst van 2014 vormde hierbij de basis. Er zijn nieuwe/ 
verdiepende vragen toegevoegd en alle vragen zijn zoveel mogelijk aangepast aan de actualiteit.  
I&O Research heeft hierop advies geleverd, waarbij ook een ervaren tekstschrijver (extern) heeft 
meegekeken naar de vragenlijst. Het SCP heeft vervolgens de inhoudelijk definitieve vragenlijst 
vastgesteld, welke door I&O Research is geprogrammeerd tot online versie en schriftelijke versie.  
De online vragenlijst is geprogrammeerd in gespecialiseerde software (Unicom datacollection). 
De schriftelijke vragenlijst is opgemaakt door een externe vormgever van I&O Research  
(20 pagina’s). Zowel de online als schriftelijke vragenlijst is uitgebreid en in detail gecontroleerd 
door I&O Research en het SCP. Zie Bijlage 1a voor de (schriftelijke) vragenlijst.  
 
De vragenlijst bevat in totaal 94 vragen, vooral gesloten en enkele open (indicatie invulduur: 30 á 
40 minuten). Door routing door de hele vragenlijst heen zijn niet alle vragen aan bod gekomen 
voor elke respondent. Onderwerpen in de vragenlijst variëren van opleiding en inkomen tot 
vrienden/familie en vrijetijdsbesteding. Ook is gevraagd naar de mening over onder andere 
nieuwsmedia en de overheid. Net als in de schriftelijke vragenlijst is er in de online vragenlijst de 
mogelijkheid geweest om vragen over te slaan (geen van de vragen was verplicht om in te vullen).  
 
Deel 2 ViN  
Tijdens het opschonen en verwerken van de eerste data is geconstateerd dat er per abuis bij een 
gridvraag 2 stellingen ontbraken in de schriftelijke vragenlijst, welke wel gesteld zijn in de online 
vragenlijst. Het gaat om de volgende stellingen bij vraag 89: 
• Het wordt in Nederland steeds meer ieder voor zich; 
• In ons land is er voldoende aandacht voor mensen die het financieel minder hebben. 
 
Tijdens alle laatste controles is dit over het hoofd gezien. In deel 2 van het onderzoek is de 
schriftelijke vragenlijst alsnog hierop aangepast en is dus een vernieuwde versie van de 
schriftelijke vragenlijst gebruikt (met daarbij gebruik van het nieuwe logo van I&O Research voor 
extra onderscheid met de eerste schriftelijke versie, zie Bijlage 1b).  

2.3 Cognitieve interviews 
Zowel de online als schriftelijke vragenlijst is (in het eerste deel van het onderzoek) cognitief 
getest met (test)respondenten. Hierbij is ook de uitnodigingsbrief voorgelegd. Er zijn in totaal 12 
testinterviews gehouden, waarbij alle verschillende vragenlijstmethoden (PAPI, CAWI, CAPI; zie 
Hoofdstuk 3) zijn getest. De gesprekken vonden plaats op 2, 4, 8 en 9 oktober 2019, op het I&O 
Research kantoor in Amsterdam. Het SCP was daarbij ook aanwezig in een aparte meekijkruimte.  
De 12 testrespondenten zijn door I&O Research geworven via een extern werving- en 
selectiebureau. Er is daarbij zoveel mogelijk spreiding in achtergrondkenmerken (geslacht, 
leeftijd en opleidingsniveau) aangehouden. Daarnaast is gestratificeerd naar inkomensniveau:  
6x laag inkomen, 3x midden inkomen en 3x hoog inkomen. Alle input en bevindingen verkregen 
uit de testinterviews zijn door I&O Research gebundeld in een verslag, inclusief concrete 
adviezen en verbeterpunten. Het SCP heeft daarop de gewenste verbeterpunten doorgegeven. 
Deze zijn doorgevoerd in de vragenlijst(en) en uitnodigingsbrief. 
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3 Uitvoering 

3.1 Aanpak onderzoek 
De (veldwerk)aanpak van het onderzoek ViN 2019/2020 is zoals gewenst zoveel mogelijk gelijk 
gebleven aan de aanpak van het onderzoek in 2014. De volledige (huidige) wijze van benadering 
van respondenten staat in Figuur 3.1 in een stroomschema weergegeven. De eerste fase bestaat 
hoofdzakelijk uit de CAWI- en PAPI-benadering, gevolgd door de tweede fase met CAPI-afname.  
 
Figuur 3.1- Benaderingsstrategie Verschil in Nederland 

 

3.2 Veldwerkperiode 
De dataverzamelingsperiode liep vanaf dinsdag 5 november 2019 t/m zondag 8 maart 2020.  
 
Deel 2 ViN  
Het tweede deel van de dataverzameling is van start gegaan toen het eerste deel nog gaande was 
(met de CAPI-fase) en vond plaats van dinsdag 18 februari 2020 t/m woensdag 27 mei 2020.  
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3.3 Uitnodigingsbrief 
De uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek is per brief verstuurd naar alle personen uit de 
steekproef. Alle conceptbriefteksten zijn opgesteld door het SCP. De inhoud is verder in overleg 
afgestemd (zie Bijlage 2a). Net als bij de vragenlijst heeft I&O Research advies gegeven op de 
briefteksten, waarbij ook een ervaren tekstschrijver (extern) feedback heeft geleverd. 
 
In de uitnodigingsbrief is (enkel) verwezen naar de mogelijkheid om de vragenlijst online in te 
vullen, met vermelding van de weblink en unieke inloggegevens. Verder zijn het telefoonnummer 
en e-mailadres van de helpdesk van I&O Research vermeld voor meer informatie en vragen over 
het onderzoek. De brief is ondertekend door en verstuurd namens SCP directeur Kim Putters.  
 
Deel 2 ViN  
In het tweede deel van het onderzoek is de uitnodigingsbrief van deel 1 enigszins aangepast (zie 
Bijlage 2b). Gezien deze uitnodiging in 2020 werd verstuurd is de tekst met het jaartal ‘2019’ 
aangepast. Daarnaast is een toelichting toegevoegd over wanneer de vaste incentive zou worden 
verzonden (zie verder onder 3.9), naar aanleiding van eerdere vragen hierover van respondenten.  

3.4 Herinneringsbrieven 
Circa twee weken na de uitnodigingsbrief is een eerste herinneringsbrief verstuurd naar degenen 
die de online vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld en van wie we geen reactie of 
afmelding hadden ontvangen. Hierbij is een schriftelijke vragenlijst bijgevoegd. Respondenten 
kregen vanaf toen dus ook de mogelijkheid om schriftelijk deel te nemen aan het onderzoek.  
 
Drie weken na het vallen van de eerste herinneringsbrief met vragenlijst is de non-respons 
opnieuw benaderd met een (tweede) herinneringsbrief inclusief schriftelijke vragenlijst. Hierbij 
is er een onderscheid gemaakt tussen de hoge inkomensgroep (A) en de lage- en midden 
inkomens (B en C). Er waren dus twee verschillende versies van de brief, waarbij er in beide 
brieven een aanvullende doelgroepgerichte incentive werd aangeboden (zie verder onder 3.9). Zie 
Bijlagen 3a en 3b voor de eerste herinneringsbrieven en Bijlagen 4 en 5 voor de tweede 
herinneringen. Voor alle herinneringen heeft I&O Research een actuele steekproef opgesteld.  

3.5 Telefonisch motiveren 
Van 16 t/m 20 december 2019 en 6 t/m 11 januari 2020 is er telefonisch gemotiveerd. Hierbij zijn 
alle personen die nog niet hadden gereageerd of nog niet (volledig) hadden deelgenomen aan het 
onderzoek telefonisch benaderd door interviewers van I&O Research, met het verzoek om alsnog 
de vragenlijst in te vullen. Steekproefpersonen die aangaven de vragenlijst graag op internet in te 
vullen hebben indien nodig en mogelijk direct per e-mail de inloggegevens ontvangen.  
 
Voor de telefonische ronde heeft I&O Research een non-responsbestand (excl. afmeldingen) met 
NAW-gegevens van 8.055 personen door verrijkingsbureaus EDM en Matrixian laten verrijken 
met telefoonnummers. Er zijn 6.460 adressen (57%) verrijkt met in ieder geval één nummer.  
 
In Tabel 3 staat een overzicht van het resultaat van het telefonisch motiveren. Alle 
telefoonnummers zijn ‘gebruikt’ waarbij in totaal minimaal 15 en maximaal 20 contactpogingen 
ondernomen. Er zijn 486 beluren besteed (exclusief instructie). Alle interviewers van  
I&O Research hebben voor de start een uitgebreide mondelinge en schriftelijke instructie gehad 
van de projectleider. Er is gebeld op alle werkdagen van de week, zowel overdag als ’s-avonds.   
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Tabel 3. Overzicht status na telefonisch motiveren (deel 1) 

Status na contactpogingen Aantal Percentage 

01 Geen gehoor 927 8,2 

02 Antwoord apparaat 564 5 

03 In gesprek 49 0,4 

04 Informatietoon 512 4,5 

05 Naam/adres/telefoonnummer fout 952 8,4 

06 (Probeer) afspraak 25 0,2 

08 Weigering (principieel) 479 4,2 

09 Weigering (geen tijd, te druk) 184 1,6 

11 Weigering (overig) 434 3,8 

12 Weigering (geen toestemming) 35 0,3 

17 Reeds ondervraagd 23 0,2 

20 Systeemfout 8 0,1 

31 Spreekt geen Nederlands 65 0,6 

33 Weigering vanuit CATI 310 2,7 

51 Langere tijd afwezig 35 0,3 

52 Ziekte 112 1 

55 Respondent is overleden 8 0,1 

81 Wil web (geen e-mailadres opgegeven) 131 1,2 

82 Wil web (e-mail gestuurd) 150 1,3 

83 Web geslaagd 3.239 28,5 

84 Wil schriftelijk (nieuwe vragenlijst toegestuurd) 44 0,4 

86 Schriftelijk geslaagd 1.518 13,4 

87 Wil schriftelijk (heeft vragenlijst nog) 290 2,6 

99 Geen telefoonnummer (en geen respons) 1.266 11,1 

Totaal 10.034 100 

 
Onder ‘web/schriftelijk geslaagd’ (code 83 en 86) valt deels respons die al binnen was vóór het 
telefonisch motiveren als deels respons naar aanleiding van het bellen. Een groot aantal 
respondenten hebben we niet kunnen bereiken doordat de naam, het adres en/of het 
telefoonnummer incorrect bleek te zijn. Weigeringen uit CATI (code 33) betreffen vooral 
desinteresse en directe weigeringen. Onder de ‘overige weigeringen’ vallen o.a. respondenten die 
een aantal vragen in de vragenlijst (over vroeger/de ouders) te persoonlijk/gevoelig vonden.  
 
Deel 2 ViN  
In deel 2 vond de telefonische motivatieronde plaats van 30 maart t/m 22 april 2020. Hiervoor is 
een non-responsbestand met 3.217 personen door EDM en Matrixian verrijkt, waarna 2.093 
adressen (65%) zijn geleverd met minimaal één telefoonnummer. In Tabel 4 staat een overzicht 
van het resultaat van het telefonisch motiveren. Alle telefoonnummers zijn ‘gebruikt’ waarbij 
minimaal 10 en maximaal 20 contactpogingen ondernomen. Er zijn in totaal 187 beluren besteed.   
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Tabel 4. Overzicht status na telefonisch motiveren (deel 2) 

Status na contactpogingen Aantal Percentage 

01 Geen gehoor 202 4,4 

02 Antwoord apparaat 122 2,7 

03 In gesprek 3 0,1 

04 Informatietoon 262 5,8 

05 Naam/adres/telefoonnummer fout 254 5,6 

06 (Probeer) afspraak 3 0,1 

08 Weigering (principieel) 86 1,9 

09 Weigering (geen tijd, te druk) 30 0,7 

11 Weigering (overig) 77 1,7 

12 Weigering (geen toestemming) 1 0 

17 Reeds ondervraagd 8 0,2 

20 Systeemfout 6 0,1 

31 Spreekt geen Nederlands 20 0,4 

33 Weigering vanuit CATI 322 7,1 

51 Langere tijd afwezig 4 0,1 

52 Ziekte 42 0,9 

55 Respondent is overleden 3 0,1 

81 Wil web (geen e-mailadres opgegeven) 47 1 

82 Wil web (e-mail gestuurd) 57 1,3 

83 Web geslaagd 1.394 30,7 

84 Wil schriftelijk (nieuwe vragenlijst toegestuurd) 11 0,2 

86 Schriftelijk geslaagd 629 13,8 

87 Wil schriftelijk (heeft vragenlijst nog) 59 1,3 

99 Geen telefoonnummer (en geen respons) 906 19,9 

Totaal 4.548 100 

3.6 Herinneringskaart 
Circa een week na afronding van de telefonische motivatieronde is een derde en laatste 
herinnering verstuurd in kaartvorm – een versie voor groep A en een versie voor groep B/C.   
 
Het betrof een dubbelgevouwen A5 kaart, opgemaakt door I&O Research en haar vormgever, 
voorzien van drie sluitzegels, met op de voorkant dezelfde afbeelding als op de vragenlijst (zie 
Bijlagen 6). Aan de binnenkant stonden de weblink en inlogcode vermeld en werd verwezen naar 
de mogelijkheid voor het opvragen van een schriftelijke vragenlijst. Ook is benoemd dat het 
mogelijk was dat een interviewer van I&O Research binnenkort aan de deur langs zou komen om 
persoonlijk te vragen om deel te nemen aan het onderzoek (aankondiging CAPI-benadering).  
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Deel 2 ViN  
In deel 2 van het onderzoek is de tekst in de rappelkaart enigszins aangepast, i.v.m. de COVID-19 
situatie. Ook is de vaste incentive voor de lage inkomens (groep B) ter bevordering van de 
respons in deze bijzondere tijd verhoogd, zie ook onder 3.9. 

3.7 CAPI-benadering 
Uitgangspunten  
Voor de start van het CAPI-veldwerk is in overleg met het SCP beslist om enkel de non-respons 
van respondentgroep B (onderste deciel inkomens) en respondentgroep C (80% midden 
inkomens) face-to-face te benaderen met resp. 3 en 1 contactpoging(en). Respondentgroep A 
(bovenste deciel inkomens) lieten we achterwege, gezien de respons in deze groep naar 
verwachting was. Verder zijn de afgebroken respons en zogenoemde ‘kaderfouten’ (personen die 
om verschillende redenen niet konden deelnemen) uitgesloten van de CAPI-benadering.  
 
Instructiemiddag 
Op dinsdag 21 januari 2020 heeft in Utrecht een instructiemiddag plaatsgevonden voor 33 face-
to-face veldwerkers. Hiervan waren 20 (zeer) ervaren met CAPI-onderzoek vanuit I&O Research 
en de overige 13 redelijk ‘nieuw’, maar veelal ook met CAPI-ervaring via andere bureaus. Tijdens 
de instructiemiddag heeft het SCP onder meer verteld over de achtergrond van het ViN onderzoek 
en resultaten van de vorige/eerste meting in 2014 laten zien. Vervolgens heeft de projectleider 
van I&O Research de aanpak/benaderstrategie van ViN2019/2020 toegelicht en de vragenlijst 
uitgebreid doorgenomen. In het tweede deel van de middag hebben de veldwerkers in groepjes 
overtuigingstechnieken geoefend door middel van rollenspellen en is tot slot praktische 
informatie gedeeld (over bv. contactregistratie en looplijsten).  
 
CAPI-veldwerk 
Een week na het vallen van de rappelkaart is gestart met de CAPI-benadering: face-to-face 
motiveren en -interviewen. Het CAPI-veldwerk liep van maandag 27 januari t/m zaterdag  
29 februari 2020. Het vond plaats op maandag t/m zaterdag, zowel in de ochtend, middag als 
avond. In totaal waren er bijna 3.000 adressen om te bezoeken, circa 2.000 voor groep C en ruim 
1.000 voor groep B. Er zijn telkens 1 tot 3 contactpogingen gedaan per adres. Bij het laatste 
vergeefse bezoek is een niet-thuis-kaartje achtergelaten, zodat de contactpoging niet verloren 
ging. Op de kaart stond dat een interviewer is langsgekomen en is verwezen naar de (laatste) 
mogelijkheid om online of schriftelijk deel te nemen aan het onderzoek. 
 
In Tabel 5 staat het eindoverzicht van het face-to-face veldwerk met het resultaat per 
respondentgroep. De 54 afgenomen CAPI-gesprekken duurden gemiddeld een uur, variërend van 
een half uur tot twee uur (exclusief uitschieters).  
 
Kwaliteitscheck 
Er zijn ‘back-check’-vragenlijsten verstuurd naar de respondenten die aan een CAPI-interview 
hebben deelgenomen en degenen die de vragenlijst zelf online of schriftelijk heeft ingevuld na 
het bezoek van een veldwerker. Dit met als doel om de kwaliteit van het face-to-face veldwerk te 
borgen. In de korte vragenlijst is gevraagd naar de ervaringen van de respondent met de 
veldwerker. Er zijn 59 ingevulde vragenlijsten binnengekomen. Bijna alle respondenten waren 
tevreden en te spreken over de vriendelijke veldwerkers.  
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Een paar respondenten uitten ontevredenheid over het feit dat er ineens iemand aan de deur 
staat, terwijl het “meermaals negeren van het papieren verzoek om de vragenlijst in te vullen” 
voldoende zou moeten zijn. 
 
Tabel 5. Overzicht status na CAPI-benadering 

Status na face-to-face Groep B Groep C Totaal 

0 = Niet bezocht/niets mee gedaan 4 12 16 

1 = Geslaagd 25 29 54 

2 = (nieuwe) Afspraak gemaakt 0 0 0 

3 = Niet thuis en een niet-thuis-kaart door de brievenbus gedaan 202 1077 1279 

4 = Niet thuis en GEEN niet-thuis-kaart door de brievenbus gedaan 32 112 144 

5 = Naam/adres fout 21 40 61 

6 = Verhuisd 35 36 71 

7 = Taalproblemen 61 68 129 

8 = Lichamelijke/geestelijke beperking of langdurig ziek 18 24 42 

9 = Gedurende het onderzoek afwezig  

(bijvoorbeeld in het buitenland, in een zorginstelling, of elders) 

10 1 11 

10 = Overleden 0 0 0 

11 = Heeft al online meegedaan toezegging 5 4 9 

12 = Wil meedoen, online 134 4 237 

13 = Wil meedoen, online via e-mail 10 103 27 

14 = Heeft al schriftelijk meegedaan toezegging 5 17 10 

15 = Wil meedoen, schriftelijk 60 5 84 

16 = Wil meedoen, schriftelijke vragenlijst afgegeven met volgnummer 83 24 189 

17 = Weigering (principieel) 173 106 333 

18 = Weigering (geen tijd, te druk) 62 160 111 

19 = Weigering (geen toestemming) 19 49 31 

20 = Weigering (overig) 48 12 131 

21 = Niet aangebeld/onveilig gevoel 0 83 0 

22 = Wel aangebeld, geen afspraak gemaakt/onveilig gevoel 0 0 0 

23 = Geen tijd om deze persoon te bezoeken 1 0 1 

24 = Afgebroken gesprek, kan niet later afgemaakt worden 1 0 2 

25 = Afmelding via de helpdesk 4 1 19 

Totaal 1.013 1.978 2.991 

 
Deel 2 ViN  
I.v.m. de COVID-19 situatie en bijbehorende maatregelen gedurende het veldwerk van het tweede 
deel van het onderzoek was de face-to-face benadering niet meer mogelijk. Er heeft dus geen 
CAPI-veldwerk plaatsgevonden tijdens deel 2 (en de rappelkaart was de laatste benadering).   
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3.8 Mailingen 
Het printwerk en de (48/72-uurs)verzending van alle brieven, kaarten en vragenlijsten zijn 
uitgevoerd door de drukker van I&O Research (Paragon Customer Communications/PCC). Er is 
hierbij gebruikgemaakt van het briefpapier en de verzendenveloppen van het SCP (voorzien van 
het Rijkslogo).   
 
In Tabel 6 en Tabel 7 staan alle aantallen verstuurde uitnodigingen en de bijbehorende datum 
van ontvangst van de brief of kaart, voor deel 1 en deel 2 van het onderzoek. 
 
Tabel 6. Overzicht van mailingen 

 
  

 
Tabel 7. Overzicht van mailingen 

Benadering # uitnodigingen (mat)data 

Uitnodigingsbrief  4.548 18/19 februari 2020 

Herinneringsbrief 1 3.970 5/6 maart 2020 

Herinneringsbrief 2 3.217 24/25 maart 2020 

Herinneringskaart  1.879 6/7 mei 2020 

3.9 Incentives 
Voor het invullen van de vragenlijst ontvingen alle deelnemers een vaste beloning in de vorm van 
een cadeaubon naar keuze (VVV of Bol.com), ter waarde van €10. Deze cadeaubonnen zijn 
maandelijks in batches verstuurd naar de respondenten die de vragenlijst (grotendeels) hadden 
ingevuld. Er zijn uiteindelijk in totaal 4.004 Bol.com-bonnen en 2.955 VVV-cadeaubonnen 
verstuurd (er is geen bon verstuurd in geval van dubbele respons en wanneer mensen aangaven 
geen bon te hoeven ontvangen). Naast de vaste beloning maakten de lage- en midden inkomens 
(die nog niet gereageerd hadden) vanaf de tweede herinneringsbrief kans op het winnen van een 
van de twee te verloten iPhone 11 telefoons, en de hoge inkomens kans op een bedrag van €250 
dat zij mochten doneren aan een goed doel naar keuze. De 6 winnaars (3 in deel 1 en 3 in deel 2;  
2 in stratum B (onderste deciel) en 3 in stratum C met overige inkomens) zijn na afronding van 
het onderzoek per brief geïnformeerd over hun prijs.  

3.10 Helpdesk 
Voor vragen over en hulp bij het invullen van de vragenlijst is de helpdesk van I&O Research 
beschikbaar gesteld: dagelijks per e-mail en op werkdagen ook telefonisch, zowel via een gratis 
0800 nummer als via whatsapp, tussen 09:00 en 17:00 uur.  
Er zijn in totaal (zowel in deel 1 als deel 2) tussen 50 en 100 berichten binnengekomen. De meeste 
vragen gingen over de incentives: wanneer een respondent de cadeaubon opgestuurd zou krijgen, 
maar ook meldingen dat een respondent de bon nog niet zou hebben ontvangen. Bij deze laatste 
meldingen bleek veelvuldig dat de respondent het zich niet meer kon herinneren dat ze al een 
cadeaubon of -code hadden ontvangen. Daarnaast zijn er enkele vragen gesteld over dat men een 
schriftelijk vragenlijst heeft aangevraagd en deze (nog) niet binnen was gekomen. 

Benadering # uitnodigingen (mat)data 

Uitnodigingsbrief  11.360 5/6 november 2019 

Herinneringsbrief 1 9.903 21/22 november 2019 

Herinneringsbrief 2 8.059 12/13 december 2019 

Herinneringskaart  5.093 21/22 januari 2020 
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4 Afronding 

4.1 Respons 
In het onderzoek is gestreefd naar een respons tussen 34 en 51 procent, variërend per doelgroep 
(zie Tabel 8). In totaal zijn er 7.151 enquêtes ingevuld (voor opschonen!): 5.109 in het eerste deel 
van het onderzoek en 2.042 in het tweede deel (zie Tabel 8 en Tabel 9). De responsdoelstellingen 
voor de groepen A en C zijn daarbij behaald. De streefrespons van groep B is ook behaald in het 
eerste deel van het onderzoek, alleen in het tweede deel helaas niet (ruim 2% lager uitgevallen).  
 

Tabel 8. Streefrespons (deel 1 en deel 2)  
Bruto n 

deel 1 

Streefrespons 

deel 1 

Bruto n 

deel 2 

Streefrespons 

deel 2 

Groep  Aantal Aantal % Aantal Aantal % 

Groep A: Bovenste deciel van 

inkomens 

1.993 1.000 50,2 649 326 50,2 

Groep B: Onderste deciel van 

inkomens 

2.500 850 34,0 1.084 369 34,0 

Groep C:  

Overige (80% midden) inkomens  

6.867 3.150 45,9 2.815 1.291 45,9 

Totaal 11.360 5.000 44,0 4.548 1.986 43,7 

 
Tabel 9 en Tabel 10 tonen overzichten van de laatst behaalde status van de steekproefpersonen 
per doelgroep. Kaderfouten betreft een restcategorie, waarbij het gaat om personen die niet 
hebben kunnen deelnemen aan het onderzoek (bv. verhuisd, overleden, ziek, anderstalig, langere 
tijd afwezig of door onjuiste contactgegevens) of waarbij de brief onbestelbaar retour is 
gekomen. 

 
Tabel 9. Behaalde respons op 09-03-2020 (deel 1)  

Bruto 

n 

Kaderfouten Weigeringen Afgebroken Netto n     Non-respons 

Groep  Aantal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Groep A: 

Bovenste deciel 

van inkomens 

1.993 29 1,5 241 12,3 44 2,2 1.046 53,3 633 36,7 

Groep B: 

Onderste deciel 

van inkomens 

2.500 220 8,8 564 24,7 61 2,7 828 36,3 827 48,2 

Groep C:  

Overige 

(80% midden) 

inkomens  

6.867 305 4,4 1.244 19,0 173 2,6 3.235 49,3 1.910 35,9 

Totaal 11.360 554 4,9 2.049 19,0 278 2,6 5.109 47,3 3.370 38,5 
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Tabel 10. Behaalde respons op 28-05-2020 (deel 2)  

Bruto 

n 

Kaderfouten Weigeringen Afgebroken Netto n         Non-respons 

Groep  Aantal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Groep A: 

Bovenste deciel 

van inkomens 

649 7 1,1 99 15,4 7 1,1 345 53,7 191 35,2 

Groep B: 

Onderste deciel 

van inkomens 

1.084 20 1,8 91 8,6 17 1,6 339 31,9 617 63,4 

Groep C:  

Overige 

(80% midden) 

inkomens  

2.815 48 1,7 326 11,8 48 1,7 1.358 49,1 1.035 42,4 

Totaal 4.548 75 1,6 516 11,5 72 1,6 2.042 45,7 1.843 46,6 

 
Tabellen 11 en 12 tonen de opbrengst per contactpoging.  
 
Tabel 11. Respons per contactpoging (deel 1)  

Uitnodiging Herinnering 1 Herinnering 2 / 

tel. motiveren 

Herinnering 3 /  

ftf 

Groep  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Groep A: Bovenste 

deciel van inkomens 

419 21,3 352 17,9 231 11,8 44 2,2 

Groep B: Onderste 

deciel van inkomens 

273 12,0 226 9,9 201 8,8 128 5,6 

Groep C:  

Overige 

(80% midden) 

inkomens  

1.140 17,4 988 15,1 803 12,2 304 4,6 

Totaal 1.832 17,0 1.566 14,5 1.235 11,4 476 4,4 

 
Tabel 12. Respons per contactpoging (deel 2)  

Uitnodiging Herinnering 1 Herinnering 2 /  

tel. motiveren 

Herinnering 3 

Groep  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Groep A: Bovenste 

deciel van inkomens 

147 22,9 100 15,6 86 13,4 12 1,9 

Groep B: Onderste 

deciel van inkomens 

105 9,9 111 10,4 93 8,7 30 2,8 

Groep C:  

Overige 

(80% midden) 

inkomens  

479 17,3 395 14,3 444 16,0 40 1,4 

Totaal 732 16,4 606 13,5 623 13,9 82 1,8 
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Gezien de tweede herinnering en (de start van) de telefonische ronde dicht bij elkaar lagen is het 
de respons niet goed te herleiden naar één van de twee contactmomenten. Hetzelfde geldt voor 
de laatste/derde herinnering (kaart) en de start van het face-to-face veldwerk in deel 1.  
 
In Tabel 13 en Tabel 14 is de respons weergegeven, uitgesplitst naar kanaal van invullen. Zoals te 
verwachten is het aandeel online (CAWI) het grootst, gezien dit ook de enige methode van 
invullen was bij de start van het veldwerk.  
 
Tabel 13. Respons per modus (deel 1)  

Online Schriftelijk Face-to-face 

Groep  Aantal % Aantal % Aantal % 

Groep A: Bovenste 

deciel van inkomens 

799 40,7 247 12,6 0 0 

Groep B: Onderste 

deciel van inkomens 

500 21,9 303 13,3 25 1,1 

Groep C:  

Overige 

(80% midden) 

inkomens  

2.104 32,1 1.102 16,8 29 0,4 

Totaal 3.402 31,5 1.652 15,3 54 0,5 

 
Tabel 14. Respons per modus (deel 2)  

Online Schriftelijk Face-to-face 

Groep  Aantal % Aantal % Aantal % 

Groep A: Bovenste 

deciel van inkomens 

269 41,9 76 11,8 0 0 

Groep B: Onderste 

deciel van inkomens 

230 21,6 109 10,2 0 0 

Groep C:  

Overige 

(80% midden) 

inkomens  

905 32,7 453 16,4 0 0 

Totaal 1.404 31,4 683 14,3 0 0 

 
CAPI-opbrengst 
Het CAPI-veldwerk in deel 1 was vooral gericht op het binnenhalen van de laatste respons binnen 
deze lage inkomensgroep en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In deel 2 heeft CAPI niet meer 
kunnen plaatsvinden (en is de rappelkaart de laatste benadering geweest).   
 
In totaal heeft de face-to-face benadering 304 ingevulde vragenlijsten opgeleverd (10% 
respons). Bij 54 respondenten is een CAPI-interview afgenomen. De overige 250 vragenlijsten 
zijn (grotendeels) voortgekomen uit overige face-to-face acties. Zo hebben 537 personen 
toegezegd de vragenlijst online of schriftelijk in te vullen, wat door 149 personen daadwerkelijk 
is gedaan. Er zijn 1.279 mensen die een niet-thuiskaart in de bus hebben gehad. Naar aanleiding 
hiervan hebben uiteindelijk nog 70 mensen deelgenomen. In Tabel 15 staat een volledig overzicht 
van de opbrengsten, aantal ingevulde vragenlijsten, naar aanleiding van de CAPI-benadering.  
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Tabel 15. Ingevulde vragenlijsten na CAPI-benadering (n.a.v. face-to-face actie) 

 Deelgenomen aan onderzoek  Benaderd in face-to-face fase  

Groep B Groep C Totaal Groep B Groep C Totaal 

0 = Niet bezocht/niets mee gedaan 4 12 16 4 12 16 

1 = Geslaagd CAPI-interview 25 29 54 25 29 54 

2 = (nieuwe) Afspraak gemaakt 0 0 0 0 0 0 

3 = Niet thuis en een niet-thuis-kaart 

door de brievenbus gedaan 

9 61 70 202 1077 1279 

4 = Niet thuis en GEEN niet-thuis-kaart  

door de brievenbus gedaan 

1 4 5 32 112 144 

5 = Naam/adres fout 0 0 0 21 40 61 

6 = Verhuisd 0 0 0 35 36 71 

7 = Taalproblemen 2 0 2 61 68 129 

8 = Lichamelijke/geestelijke beperking of 

langdurig ziek 

0 0 0 18 24 42 

9 = Gedurende het onderzoek afwezig 

(bijvoorbeeld in het buitenland, in een 

zorginstelling, of elders) 

0 0 0 10 1 11 

10 = Overleden 0 0 0 0 0 0 

11 = Heeft al online meegedaan toezegging 1 1 2 5 4 9 

12 = Wil meedoen, online 25 31 56 134 4 237 

13 = Wil meedoen, online via e-mail 3 9 12 10 103 27 

14 = Heeft al schriftelijk meegedaan toezegging 0 2 2 5 17 10 

15 = Wil meedoen, schriftelijk 11 11 22 60 5 84 

16 = Wil meedoen, schriftelijke vragenlijst 

afgegeven met volgnummer 

19 40 59 83 24 189 

17 = Weigering (principieel) 1 1 2 173 106 333 

18 = Weigering (geen tijd, te druk) 0 1 1 62 160 111 

19 = Weigering (geen toestemming) 0 0 0 19 49 31 

20 = Weigering (overig) 0 1 1 48 12 131 

21 = Niet aangebeld/onveilig gevoel 0 0 0 0 83 0 

22 = Wel aangebeld, geen afspraak 

gemaakt/onveilig gevoel 

0 0 0 0 0 0 

23 = Geen tijd om deze persoon te bezoeken 0 0 0 1 0 1 

24 = Afgebroken gesprek, kan niet later  

afgemaakt worden 

0 0 0 1 0 2 

25 = Afmelding via de helpdesk 0 0 0 4 1 19 

Totaal 76 174 250 1.013 1.978 2.991 

 
4.2 Dataverwerking, opschoning en oplevering 
SCP is wekelijks op de hoogte gehouden over de voortgang van de dataverzameling, via tekstuele 
updates en via Excel-overzichten van de respons. In deze responsoverzichten is de respons 
uitgesplitst naar onder andere dag, modus en inkomensgroep. Elke twee weken is een uitgebreide 
voortgangsrapportage geleverd, welke vervolgens ook telefonisch is besproken. 
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De schriftelijke, online en CAPI-respons is na afloop van het veldwerk per doelgroep verwerkt tot 
één (ruw) databestand. Alle data is vervolgens opgeschoond, volgens de wensen en criteria van 
het SCP (zie hierna de lijst met opschoning). Op 4 februari 2020 zijn de eerste tussenbestanden 
ter controle opgeleverd. Hierop heeft het SCP feedback geleverd, welke (waar nodig) is 
doorgevoerd in de volgende databestanden. Op 18 maart 2020 zijn opnieuw tussenbestanden 
geleverd. Op 8 juni 2020 zijn uiteindelijk de definitieve versies van de databestanden opgeleverd 
aan het SCP (en aan het CBS voor onder andere het opstellen van de weegfactoren). 
 
Opschoning data 
Alle ruwe data is opgeschoond aan de hand van de volgende checks (op volgorde):  

1) Check of de enquête door de juiste persoon is ingevuld.  
- Als leeftijd en geslacht beide niet overeenkomen met de gegevens uit de steekproef of 

beide niet zijn ingevuld, dan wordt de case verwijderd. (115 cases) 
- Als geslacht niet overeenkomt met geslacht uit de steekproef en leeftijd komt wel 

overeen, dan wordt de case verwijderd. Tenzij anders/niets is ingevuld bij V1. (21 cases) 
- Als geslacht klopt en leeftijd 1 jaar afwijkt of niet is ingevuld gaan we ervan uit dat de 

juiste persoon de vragenlijst heeft ingevuld. 
- Als geslacht klopt en leeftijd meer dan 1 jaar afwijkt, dan wordt de case verwijderd. (75 

cases) 
2) Check op dubbele id’s. 
3) Check op invulduur: Als de invulduur korter dan 15 minuten is, dan is de case verwijderd. 
4) Check op % ingevulde vragen: Cases waarbij <75% van de vragen is ingevuld verwijderd. 

 
In Tabel 16 en Tabel 17 staan weergegeven welke aantallen ingevulde vragenlijsten zijn 
opgenomen in de opgeleverde databestanden (1x ruwe data en 1x opschoonde data). Let op: de 
aantallen in het ruwe databestand wijken enigszins af van de eerder genoemde netto aantallen in 
de responsoverzichten, doordat er in de responsoverzichten geen dubbelen (circa 100) en 
onderbroken vragenlijsten (circa 350) zijn meegenomen in de netto respons.  
 
Tabel 16. Opgeleverde aantallen in ruwe databestand  

Deel 1 ViN Deel 2 ViN Totaal 

Online 3.694 1.478 5.172 

Schriftelijk 1.645 640 2.285 

F2F 56 0 56 

Totaal 5.395 2.118 7.513 

 
Tabel 17. Opgeleverde aantallen in opgeschoond databestand  

Deel 1 ViN Deel 2 ViN Totaal 

Online 3.343 1.381 4.724 

Schriftelijk 1.496 581 2.077 

F2F 53 0 53 

Totaal 4.892 1.962 6.854 
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Bijlagen 
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ALLEREERST HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING AAN DIT ONDERZOEK.

Het is belangrijk dat de enquête door de juiste persoon wordt ingevuld: dat is de persoon aan wie de bijgaande brief 
is gericht. Neem de tijd om de instructies bij de vragen te lezen. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Als u twijfelt 
over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest op u van toepassing is. 

U kunt de enquête invullen via internet of met de papieren vragenlijst. 

Invullen via Internet?
Ga naar www.startvragenlijst.nl/nederland
Vul uw inlogcode in, deze vindt u in de brief bij deze vragenlijst.

Schriftelijk invullen?
Wilt u de vragenlijst invullen met een zwarte of blauwe balpen?
Zet in het hokje van uw keuze een kruisje: T.

Corrigeren? 
Maak het foute hokje zwart: ¢ en zet een kruisje in het goede hokje: T.

Bij invullen van getallen of andere tekst s.v.p. niet buiten de hokjes schrijven.

Graag bij iedere vraag maar één antwoord aankruisen. Wanneer u meer dan één antwoord mag aankruisen dan staat dit 
bij de vraag.
Soms kunt u één of meer vragen overslaan. 
In dat geval staat achter een antwoord bijvoorbeeld het volgende vermeld: ga naar vraag 6

U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop of in een eigen envelop naar:
Antwoordnummer 1104, 7500 VB Enschede. Een postzegel is niet nodig.

Hulp nodig?
Heeft u nog vragen over uw deelname aan het onderzoek of de vragenlijst, neemt u dan contact op met I&O Research 
via nederland@ioresearch.nl of via het telefoonnummer 0800 0191 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur).

We beginnen met enkele algemene vragen.

1. Wat is uw geslacht?
 man

 vrouw

 anders

2. Wat is uw leeftijd? 
  
jaar

3. Wat is uw arbeidssituatie? 
Als u meer dan één beroep of functie  
heeft, kies dan de baan waaraan u  
DE MEESTE TIJD besteedt. Als u  
evenveel tijd besteedt aan twee of  
meerdere banen, kies dan de baan  
waarin u het langst werkzaam bent.

 Nooit gewerkt  ga naar vraag 10

 Volg dagopleiding/studie, eventueel 

 met bijbaan  ga naar vraag 10

 Met pensioen of pre-pensioen, vut  ga naar vraag 5

 Nu geen betaalde baan; wél op zoek  ga naar vraag 5

 Nu geen betaalde baan; niet op zoek  ga naar vraag 5

 Werk in loondienst: overheid of semi- 

 overheid (bijv. onderwijs, gezondheidszorg)

 Werk in loondienst: commercieel bedrijf 

 Werk in loondienst: niet op winst gerichte instelling 

 Werk als zelfstandige of freelancer   ga naar vraag 5

 Meewerkend echtgeno(o)t(e) of partner   ga naar vraag 5
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4. Wat voor soort dienstverband heeft u?  Vast dienstverband

 Tijdelijk contract met uitzicht op vast

 Tijdelijk contract zonder uitzicht op vast

 Anders

5. Wat is uw beroep of functie? 
Als u meer dan één beroep of functie heeft, kies dan de baan waaraan u DE MEESTE TIJD besteedt. 
Als u nu niet werkt, vul dan uw LAATSTE beroep of functie in. 

  

6. Wat zijn uw belangrijkste werkzaamheden (waaronder ook leidinggeven, als dat voor u van toepassing is)? 
Als u meer dan één beroep of functie heeft, kies dan de baan waaraan u DE MEESTE TIJD besteedt. 
Als u nu niet werkt, vul dan de werkzaamheden van uw LAATSTE beroep of functie in. 

  

7. Aan hoeveel medewerkers  
geeft u leiding?  
Slechts één antwoord aankruisen;  
medewerkers aan wie u indirect leiding  
geeft tellen ook mee. Als u meer dan één  
beroep of functie heeft, kies dan de baan  
waaraan u DE MEESTE TIJD besteedt. 
Als u nu niet werkt, kies dan het aantal  
medewerkers aan wie u in uw LAATSTE  
beroep of functie leiding gaf.

 Geen

 1-4 personen

 5-9 personen

 10-19 personen

 20-49 personen

 50-99 personen

 100 of meer personen

8. Hoeveel uur werkt(e) u feitelijk gemiddeld per week? Het gaat hier om het aantal uren dat u daadwerkelijk werkt, 
en niet om uw contracturen. Als u nu niet werkt, vul dan het aantal uren in van uw LAATSTE beroep of functie.

        
uur per week

9. Heeft u de volgende situaties in de afgelopen twee jaar meegemaakt in uw werk? Ja Nee

Ik heb met mijn leidinggevende/opdrachtgever onderhandeld over een inkomensverbetering

Ik heb werk gezocht dat beter verdient

Ik ben meer uren gaan werken (of heb daar om gevraagd)

Ik ben (aan meer mensen) leiding gaan geven

Ik heb mij voorbereid op een volgende carrièrestap. Bijvoorbeeld door een loopbaanadviseur 
te benaderen of een opleiding te volgen waardoor ik meer kan gaan verdienen

(alleen voor werkenden in loondienst:) Ik heb geprobeerd om promotie te maken bij  
mijn huidige werkgever

10. Is een van de situaties hiernaast
 op u van toepassing?

 Ik doe vrijwilligerswerk

 Ik loop stage

 Ik heb een werkervaringsplek

 Geen van bovenstaande situaties is van toepassing
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 11. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u succesvol heeft beëindigd? 
We spreken over succesvol beëindigd wanneer een diploma of certificaat is uitgereikt dat aangeeft dat men:
•  Na een toets voor de opleiding is geslaagd
•  De opleiding volledig heeft bijgewoond.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)
 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)
 LBO, VBO, LEAO, LTS, ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (basisberoepsgericht,    

 kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt (speciaal voortgezet onderwijs telt ook mee)
 MULO, ULO, MAVO, VMBO (theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt

 (speciaal voortgezet onderwijs telt ook mee)
 MBO niveau 1 (duur < 2 jaar) afgemaakt
 HAVO, MMS, MSVM afgemaakt
 VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt
 MBO niveau 2 en 3 afgemaakt; Kort MBO; leerlingwezen (duur 2-3 jaar)
 MBO niveau 4 afgemaakt (duur 3 of 4 jaar)
 MBO-plus voor havisten afgemaakt
 Propedeuse WO afgemaakt of OU-certificaat
 Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar); HBO Associate Degree
 Bachelor HBO afgemaakt; bv kweekschool, MO-akte A, HEAO, HTS, 

 Pedagogische Academie, Sociale Academie
 Bachelor of kandidaats universiteit afgemaakt
 HBO: Master’s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen, 

 pre-master onderwijs voor HBO; MO-akte B (eerstegraads onderwijsbevoegdheid)
 WO/universiteit: Master’s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
 Doctoraat/gepromoveerd
 Anders, namelijk 

12. Volgt u momenteel opleidingen of cursussen, of heeft u dat in de afgelopen twee jaar gedaan? 
Het gaat hierbij om opleidingen of cursussen die van belang zijn voor uw werk, beroep of kans op een baan.  
Het gaat dus niet om opleidingen of cursussen die u puur uit hobby of interesse volgt of heeft gevolgd.

 Ja  Nee

13. Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu 
leidt?  Een 1 staat voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer tevreden.

1 - Zeer ontevreden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer tevreden Weet niet

We gaan u nu het een en ander vragen over uw sociale contacten.

14. Hoeveel vrienden en goede kennissen heeft u?

 0 of 1

 2 tot 5 

 6 tot 10

 11 tot 20

 Meer dan 20

15. Hoe vaak heeft u contact (d.w.z. ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, e-mail etc.) met:

1 keer per 
week of 
vaker

1 keer per 2 
weken

1 keer per 
maand

Minder dan 
1 keer per 

maand
Zelden of 

nooit
Niet van 

toepassing Weet niet

Familieleden (die niet bij u in 
huis wonen)
Vrienden, vriendinnen of echt 
goede kennissen
Buren en buurtbewoners
Collega’s buiten werktijd
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16. Heeft u momenteel vrienden, kennissen of familieleden met één van de volgende 
beroepen? Het gaat erom dat u ze persoonlijk kent, buiten hun werk om. Nee Ja

Burgemeester of lid van de Tweede Kamer

Arts of advocaat

Directeur van een commercieel bedrijf met meer dan 10 mensen in dienst

Hoge ambtenaar, bv. gemeentesecretaris of directeur op een ministerie

Monteur of bouwvakker

Professioneel musicus, artiest of schrijver

 

17. Met hoeveel mensen (die niet bij u in  
huis wonen) besprak u in de afgelopen  
zes maanden belangrijke  
persoonlijke zaken? 
Het gaat hier niet om mensen die  
beroepsmatig hulp aan u verlenen,  
bijv. een huisarts.

 Met niemand

 Met 1 persoon 

 Met 2 of 3 personen

 Met 4 of 5 personen

 Met meer dan 5 personen

18. Kent u iemand aan wie u hulp kunt vragen die… Ja Nee

veel weet van allerlei regelingen van de overheid of geldzaken
medisch advies kan geven als u ontevreden bent over uw dokter
meer dan 5.000 euro netto per maand verdient
veel geld aan u kan lenen
af en toe iemand aan een baan kan helpen
een goede referentie/aanbeveling kan geven voor een sollicitatie
op het stadhuis of het gemeentehuis werkt
in de gemeenteraad zit
kan helpen bij klussen in huis (timmerwerk, schilderen) of reparaties uitvoeren
boodschappen kan doen als u ziek bent
een logeeradres kan bieden als u tijdelijk uit uw huis moet
advies kan geven bij een conflict op het werk
advies kan geven bij een conflict met familieleden

19. Zijn de volgende uitspraken wel, een beetje, of niet op u van toepassing? Ja Een 
beetje Nee

Ik probeer veel mensen te leren kennen die mij in het leven vooruit kunnen helpen

Ik geef vaak complimenten om mijn sociale contacten goed te houden

Ik probeer een uitgebreide vriendenkring te onderhouden waarop ik kan terugvallen.
Ik heb een uitgebreid social media-profiel op Instagram, Snapchat of Facebook om 
een groot online sociaal netwerk te hebben
Ik onderhoud een up-to-date profiel op LinkedIn

20. Beschouwt u zichzelf als behorend tot een van de onderstaande geloofsgenootschappen of 
levensbeschouwelijke groeperingen?

  Nee    ga naar vraag 22

 Ja, Rooms-katholiek (RK) 

 Ja, Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

 Ja, overig protestants

 Ja, Joods

 Ja, Islamitisch

 Ja, Boeddhistisch

 Ja, Hindoestaans

 Ja, ander geloofsgenootschap

 Wil niet zeggen
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21. Hoe vaak bent u gedurende het afgelopen half jaar voor religieuze bijeenkomsten naar de kerk, tempel, 
moskee of synagoge geweest? Was dat:

  eens per week of vaker

 eens per 2 weken 

 eens per maand

 minder dan eenmaal per maand

 nooit

 wil niet zeggen

Nu volgen enkele vragen over uw vrijetijdsbesteding en eetgewoonten.

22.     Hoe vaak bent u in de afgelopen  
12 maanden op vakantie geweest?  
Een vakantie is een verblijf buiten  
uw eigen woning voor tenminste  
drie nachten achtereen (niet voor uw werk).

 Ik ben in de afgelopen 12 maanden 

 niet op vakantie geweest.    ga naar vraag 24

 Een keer

 Twee keer

 Drie of meer keer

23.     Naar welk land ging de verste  
vakantiereis die u in de afgelopen  
12 maanden heeft gemaakt?

 Nederland

 Buitenland, namelijk: 

24.     Geef aan hoe vaak u elk van de 
onderstaande activiteiten deed in  
de afgelopen 12 maanden.

1 keer per 
week of 
vaker

1 keer per 2 
weken

1 keer per 
maand

Paar keer 
per jaar

Zelden of 
nooit Weet niet

Een popconcert bezoeken

Naar de bioscoop gaan

Een cabaretvoorstelling bezoeken

Naar een klassiek concert gaan

Een (kunst)museum bezoeken

Naar een toneelstuk gaan

Een cultureel festival of muziekfestival 
bezoeken

Naar een musical gaan

25. Naar welke soort muziek luistert u graag?  
Vul alle genres in waar u van houdt.

 Rock/punk/heavy metal/indie

 Wereldmuziek

 Nederlandse levenslied

 Klassiek/opera

 Dance/techno/house

 Country and western/folk

 Jazz/blues/soul

 Latin/salsa

 Urban/hip hop/rap

 Pop/R&B

 Overig

 Ik luister geen muziek

26. Bent u in de afgelopen 12 maanden uit eten geweest in een restaurant waar u voor meer dan 100 euro  
per persoon heeft gegeten (dus exclusief drank)?

 Nee

 Ja, 1 keer

 Ja, 2-3 keer

 Ja, 3-4 keer

 Ja, 5-10 keer

 Ja, meer dan 10 keer

 Weet niet
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27. Heeft u in de afgelopen 12 maanden 
 de volgende producten gekocht?  

Kruis alle producten aan die van  
toepassing zijn.

 Koffie met Max Havelaarkeurmerk / fairtrade koffie
 Biologische groente
 Scharrelvlees
 Ingrediënten om zelf een vegetarische of  

 veganistische maaltijd te bereiden
 Vrije-uitloopeieren of biologische eieren
 Geen van bovenstaande

 
28. Heeft u een of meer van de  

activiteiten hiernaast ondernomen  
in de afgelopen 12 maanden? 
Vul alle activiteiten in die van  
toepassing zijn.

 Een cursus kunstgeschiedenis volgen
 Een vreemde taal leren
 Muziektrends volgen
 Modetrends volgen
 Culinaire trends volgen
 Netter Nederlands leren spreken
 Geen van bovenstaande

29. Dan volgen nu enkele vragen over uw digitale vaardigheden. Het gaat er alleen om of u dit zou KUNNEN en 
niet of u het daadwerkelijk doet.

Kunt u… Ja Nee

op de computer werken met een tekstverwerkingsprogramma (bijv. Word)?

een programma installeren op een computer?

de beveiliging op een computer regelen (met bijv. een virusscanner of firewall)?

Nu volgen enkele vragen over in welke talen en dialecten u spreekt. 

30.  Beheerst u de Engelse taal? (één antwoord mogelijk)

 Nee
 Ja, een paar woorden (bijv. iets bestellen in een café met behulp van een reisgids)
 Ja, genoeg om te praten over simpele en alledaagse zaken (bijv. de weg vragen)
 Ja, genoeg om zonder voorbereiding een gesprek te voeren over dagelijkse onderwerpen 

 (bijv. over familie, hobby’s)
 Ja, genoeg om de kern van een ingewikkelde tekst te begrijpen, en een spontaan gesprek te voeren met 

 iemand die Engels als moedertaal heeft
 Ja, genoeg om ingewikkelde en lange teksten helemaal te begrijpen, en mijzelf vloeiend uit te drukken in een   

 gesprek met iemand die Engels als moedertaal heeft
 Ja, genoeg om zonder voorbereiding aan elk gesprek of discussie deel te nemen en een 

 ingewikkeld betoog te houden
 Ja, Engels is mijn moedertaal

31. Sprak u tijdens uw jeugd Nederlands in een dialect,  
een streektaal, plat of straattaal? Ja Nee Ik sprak met hen  

geen Nederlands
Weet 

niet/nvt

…met uw ouders?

…met vrienden?

32. Spreekt u tegenwoordig Nederlands in een dialect,  
een streektaal, plat of straattaal? Ja Nee Ik spreek met hen  

geen Nederlands
Weet 

niet/nvt

…met uw partner en/of kinderen?

…met vrienden?

…op uw werk?
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33. Spreekt u het Nederlands gewoonlijk uit met een accent?

 Ja, met het accent van een Nederlandse stad  

 of streek (of Vlaams)

 Ja, met het accent van een andere taal

 Nee, ik spreek Nederlands zonder accent

 Ik spreek geen Nederlands

 Weet niet

Nu volgt een aantal vragen over uw gezondheid en welzijn.

34. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

 Uitstekend

 Zeer goed 

 Goed

 Matig

 Slecht

35. Wordt u door uw gezondheid op dit  
moment beperkt bij het trappen lopen?

 Ja, ernstig beperkt

 Ja, een beetje beperkt

 Nee, helemaal niet beperkt

36. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een periode gehad waarin u erg somber of depressief was,  
minstens 2 weken achter elkaar?

 Ja  Nee

37. In welke mate bent u vanwege  
lichamelijke of psychische klachten  
langdurig  beperkt  in activiteiten die  
mensen gewoonlijk doen?

 Niet beperkt     ga naar vraag 39

 Licht beperkt

 Ernstig beperkt

38. Komt dit door vooral lichamelijke  
beperkingen, vooral psychische  
klachten of beide?

 Vooral lichamelijk

 Vooral psychisch

 Beide

39. Wat is uw lengte? 
 (afronden naar hele centimeters)   Cm

40. Wat is uw gewicht?
 (afronden naar hele kilo’s)

  Kg

De onderstaande vragen betreffen uw gebruikelijke slaapgewoonten. Kunt u aangeven hoe u de meeste dagen 
en nachten van de afgelopen maand heeft geslapen?

41. Gedurende de afgelopen maand, hoe lang duurde het gemiddeld (minuten) om in slaap te vallen?

   minuten

42. Hoeveel uur heeft u de afgelopen maand per dag geslapen? (Dit aantal uren mag afwijken van de tijd dat u in 
bed heeft gelegen.) Rond het aantal af naar hele uren.

    uren
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43. Heeft u in de afgelopen 4 weken gerookt?

 Ja, dagelijks

 Ja, maar niet dagelijks 

 Nee/n.v.t.

 Wil niet zeggen

44. Ik vind mijn uiterlijk zoals het is precies goed.

1 -  Zeer mee oneens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer mee eens Weet 
niet

45. De meeste andere mensen vinden mij er goed uitzien.

1 -  Dat vindt niemand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Dat vindt iedereen Weet 
niet

46. Hoeveel tijd besteedt u na het opstaan  
gemiddeld aan uw uiterlijk? 
We bedoelen tijd besteed aan  
kleding(keuze), haar, scheren en  
make-up

 Minder dan 5 minuten

 5-10 minuten

 10-20 minuten

 20-30 minuten

 Meer dan 30 minuten

47. Kunt u bij de volgende handelingen aangeven of u ze  
in de afgelopen drie maanden wel heeft gedaan of niet? Ja Nee Weet niet 

/n.v.t.
Wil niet 
zeggen

Ik ben minder alcohol gaan drinken

Ik heb een gezondheidstest gedaan, of laten doen

Ik heb een psycholoog of coach bezocht (geen sportcoach)

Ik heb gesport of fitness gedaan

Ik ben gezonder gaan eten

Ik heb ontspanningsoefeningen, mindfulness of yoga gedaan

Ik heb een cosmetische behandeling ondergaan, bijv. lipfiller, botox, beugel, 
borstvergroting of -verkleining, haarimplantaat

Ik heb een zichtbare tatoeage of body piercing laten zetten

48. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande uitspraken?

1 -  Zeer mee 
oneens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer mee 

eens
Weet  
niet

Ik accepteer mijzelf zoals ik ben

Ik heb veel respect voor mijzelf

Ik heb veel zelfvertrouwen

Ik heb een negatief beeld van mijzelf
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49. In hoeverre bent u het eens met de  
onderstaande stellingen?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens Weet niet

Ik kan lang naar een schilderij kijken

Ik zorg dat dingen altijd op de juiste plek liggen

Ik blijf onaardig tegen iemand die gemeen was

Niemand wil graag met mij praten

Ik ben bang om pijn te lijden

Ik vind het moeilijk om te liegen

Ik vind wetenschap saai

Ik stel ingewikkelde taken zo lang mogelijk uit

Ik geef vaak kritiek

Ik leg makkelijk contact met vreemden

Ik maak me minder zorgen dan anderen

Ik ben benieuwd hoe je op een oneerlijke manier veel 
geld kan verdienen

Ik heb veel fantasie

Ik werk erg nauwkeurig

Ik ben het snel met anderen eens

Ik praat graag met anderen

Ik kan prima in mijn eentje moeilijkheden overwinnen

Ik wil graag beroemd zijn

Ik houd van mensen met rare ideeën

Ik doe vaak dingen zonder echt na te denken

Zelfs als ik slecht behandeld wordt, blijf ik kalm

Ik ben zelden opgewekt

Ik moet huilen bij trieste of romantische films

Ik heb recht op een speciale behandeling

 

50. Nu volgen enkele vragen over pech, geluk en de rol 
van toeval in uw leven. Wilt u aangeven in hoeverre 
u het eens bent met de volgende stellingen?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens

Weet 
niet/n.v.t.

Door pech kan ik mijn doelen en dromen vaak niet 
realiseren
Toevallige gebeurtenissen pakken meestal in mijn 
voordeel uit
Vaak ontmoet ik mensen die mij onverwacht verder 
helpen in het leven
Ik bezeer mij vaak door ‘ongelukjes’ waar ik niets aan kan 
doen

Ik ben vaak op het juiste moment op de goede plek

Als een toevallige gebeurtenis mijn leven in de war kan 
schoppen gebeurt die meestal ook
Ik win vaker loterijen en kansspelen dan de meeste 
andere mensen

Ik herken een gelukkig toeval als dat zich aandient

Vaak help ik het geluk een handje door belangrijke 
gesprekken goed voor te bereiden
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51. Bij veranderingen in het leven spelen toevallige gebeurtenissen of omstandigheden soms een rol. Hieronder 
staan enkele veranderingen die u kunt hebben meegemaakt. Werkten toevallige gebeurtenissen of 
omstandigheden toen in uw voordeel of uw nadeel? Of speelde het toeval geen rol?

Toeval werkte 
vooral in mijn 

voordeel

Toeval werkte 
vooral in mijn 

nadeel
Toeval speelde  

geen rol Weet niet Niet van 
toepassing

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De keuze voor een beroepsopleiding of studie

Het krijgen van mijn eerste betaalde baan

De ontwikkeling van mijn beroepsloopbaan

Het vinden van mijn eerste levenspartner

Het vinden van mijn eerste woning

We willen ook graag enkele dingen weten over uw partner.

52. Heeft u een partner?

 Ja  Nee       ga naar vraag 55

53. Wat voor soort beroep heeft UW PARTNER?  
Slechts één antwoord aankruisen; als uw partner niet meer werkt(e) gaat het om het laatste beroep.

 Mijn partner heeft nooit gewerkt

 Hoger intellectueel of vrij beroep (bijv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker, 

 docent HAVO-VWO-HBO, ingenieur)

 Hoger leidinggevend beroep (bijv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)

 Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijv. docent basisonderwijs of VMBO, kunstenaar, verpleegkundige, 

 sociaal werker, beleidsmedewerker)

 Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijv. hoofdvertegenwoordiger, 

 hoofd van een kleine afdeling, winkelier)

 Overige hoofdarbeid (bijv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper)

 Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijv. ploegbaas, opzichter)

 Geschoolde handarbeid (bijv. automonteur, elektricien)

 Semi-geschoolde handarbeid (bijv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)

 Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijv. schoonmaker, inpakker)

 Agrarisch beroep (bijv. landarbeider, zelfstandig agrariër)

54. Wat is/was de hoogst voltooide opleiding van UW PARTNER?  
Als u het niet precies weet, kies dan het antwoord dat er volgens u het beste bij in de buurt komt.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)
 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)
 LBO, ambachtsschool,  huishoudschool, LTS, LEAO, VBO, VMBO (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg)
 MAVO, ULO, MULO, VMBO (theoretische- of gemengde leerweg)
 MBO-kort (KMBO), primair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 1 of 2
 HAVO, MMS
 VWO, HBS, atheneum, gymnasium
 MBO-tussen/lang (MBO), secundair/tertiair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 3 of 4
 HBO, kandidaatsexamen voor universiteit, bachelorexamen voor universiteit  of HBO
 Universiteit, doctoraalexamen, masterexamen
 Postacademisch (bijv. notariaat, doctorstitel, artsexamen, ontwerperopleiding)
 Anders
 Weet ik niet
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We willen ook graag enkele kenmerken van uw ouders weten, rond de tijd dat uzelf 15 jaar oud was.

55. Leefde u bij uw ouders toen u 15 jaar  
oud was? Ook adoptieouders, geen 

 stief- en pleegouders.

 Nee     ga naar vraag 64

 Ja, ik leefde bij mijn vader en moeder (ook bij co-ouderschap)

 Ja, ik leefde bij mijn moeder    ga naar vraag 59

 Ja, ik leefde bij mijn vader

56. Wat voor soort beroep had UW VADER toen u 15 jaar oud was?

 Mijn vader werkte niet

 Hoger intellectueel of vrij beroep (bijv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,  

 docent HAVO-VWO-HBO, ingenieur)

 Hoger leidinggevend beroep (bijv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)

 Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijv. docent basisonderwijs of VMBO, kunstenaar, verpleegkundige,   

 sociaal werker, beleidsmedewerker)

 Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijv. hoofdvertegenwoordiger, 

 hoofd van een kleine afdeling, winkelier)

 Overige hoofdarbeid (bijv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper)

 Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijv. ploegbaas, opzichter)

 Geschoolde handarbeid (bijv. automonteur, elektricien, doktersassistent)

 Semi-geschoolde handarbeid (bijv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)

 Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijv. schoonmaker, inpakker)

 Agrarisch beroep (bijv. landarbeider, zelfstandig agrariër)

 Weet ik niet

57. Wat is/was de hoogst voltooide opleiding van UW VADER?  
Als u het niet precies weet, kies dan het antwoord dat er volgens u het beste bij in de buurt komt.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)

 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)

 LBO, ambachtsschool,  huishoudschool, LTS, LEAO, VBO, VMBO (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg)

 MAVO, ULO, MULO, VMBO (theoretische- of gemengde leerweg)

 MBO-kort (KMBO), primair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 1 of 2

 HAVO

 VWO, HBS, atheneum, gymnasium

 MBO-tussen/lang (MBO), secundair/tertiair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 3 of 4

 HBO, kandidaatsexamen voor universiteit, bachelorexamen voor universiteit  of HBO

 Universiteit, doctoraalexamen, masterexamen

 Postacademisch (bijv. notariaat, doctorstitel, artsexamen, ontwerperopleiding)

 Anders

 Weet ik niet
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58. Waar vindt u uw vader het beste passen, op een schaal van 1 tot 10?  
 Het gaat om de situatie rond de tijd dat u 15 jaar oud was. 

1 - Mijn vader was  
heel ongezond 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn vader was 

heel gezond
Weet 
niet

  
1 - Mijn vader had  
geen knap uiterlijk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn vader had  

een knap uiterlijk
Weet 
niet

1 - Mijn vader had 
weinig zelfvertrouwen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn vader had 

veel zelfvertrouwen
Weet 
niet

Als u niet bij uw moeder woonde toen u 15 jaar was mag u doorgaan naar  vraag 62.

59. Wat voor soort beroep had UW MOEDER toen u 15 jaar oud was?

 Mijn moeder werkte niet

 Hoger intellectueel of vrij beroep (bijv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,  

 docent HAVO-VWO-HBO, ingenieur)

 Hoger leidinggevend beroep (bijv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)

 Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijv. docent basisonderwijs of VMBO, kunstenaar, verpleegkundige,   

 sociaal werker, beleidsmedewerker)

 Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijv. hoofdvertegenwoordiger, 

 hoofd van een kleine afdeling, winkelier)

 Overige hoofdarbeid (bijv. administratief medewerkster, boekhouder, verkoper)

 Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijv. ploegbaas, opzichter)

 Geschoolde handarbeid (bijv. automonteur, elektricien, doktersassistent)

 Semi-geschoolde handarbeid (bijv. naaister, fabrieksarbeider, bakker)

 Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijv. schoonmaker, inpakker)

 Agrarisch beroep (bijv. landarbeider, zelfstandig agrariër)

 Weet ik niet

60. Wat is/was de hoogst voltooide opleiding van UW MOEDER?  
Als u het niet precies weet, kies dan het antwoord dat er volgens u het beste bij in de buurt komt.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)

 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)

 LBO, ambachtsschool,  huishoudschool, LTS, LEAO, VBO, VMBO (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg)

 MAVO, ULO, MULO, VMBO (theoretische- of gemengde leerweg)

 MBO-kort (KMBO), primair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 1 of 2

 HAVO, MMS

 VWO, HBS, atheneum, gymnasium

 MBO-tussen/lang (MBO), secundair/tertiair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 3 of 4

 HBO, kandidaatsexamen voor universiteit, bachelorexamen voor universiteit  of HBO

 Universiteit, doctoraalexamen, masterexamen

 Postacademisch (bijv. notariaat, doctorstitel, artsexamen, ontwerperopleiding)

 Anders

 Weet ik niet



14De Nederlandse bevolking in beeld

61. Waar vindt u uw moeder het beste passen, op een schaal van 1 tot 10?  
 Het gaat om de situatie rond de tijd dat u 15 jaar oud was. 

1 - Mijn moeder was 
heel ongezond 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn moeder was 

heel gezond
Weet 
niet

 
1 - Mijn moeder had 
geen knap uiterlijk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn moeder had 

een knap uiterlijk
Weet 
niet

1 - Mijn moeder had 
weinig zelfvertrouwen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn moeder had 

veel zelfvertrouwen
Weet 
niet

Als u niet bij uw vader of moeder woonde toen u 15 jaar was, mag u doorgaan naar  vraag 64.

62. Toen u 15 jaar oud was, kenden uw ouders (een van hen of allebei) toen… Nee Ja Weet niet

een burgemeester of lid van de Tweede Kamer

een arts of advocaat

een directeur van een commercieel bedrijf met meer dan 10 mensen in dienst

een hoge ambtenaar, bijv. gemeentesecretaris of directeur op een ministerie

een monteur of bouwvakker

een professioneel musicus, artiest of schrijver

63. Hierna staan enkele activiteiten. Kunt u aangeven hoe 
vaak uw ouders (één van hen of allebei) zich hiermee bezig 
hielden rond uw 15de?

Nooit Af en toe Regelmatig Weet niet

Bezoeken van klassieke concerten, toneel of musea

Bezoeken van cabaret, bioscoop of popconcert

Literaire romans lezen

Detectives, oorlogsromans, science fiction of liefdesromans lezen

Piano, viool of cello spelen

Muziek maken in een fanfare of harmonieorkest

 
64. Heeft u als volwassene ooit een erfenis of schenking van uw ouder(s) gekregen?
 Een maandelijkse bijdrage aan de kosten van levensonderhoud telt niet mee.

 Ja, tot 10.000 euro 

 Ja, 10.000 tot 100.000 euro

 Ja, 100.000 tot 250.000 euro

 Ja, 250.000 tot 500.000 euro

 Ja, 500.000 euro of meer

 Nee

 
65.	Stel	dat	u	geldproblemen	zou	hebben.	Kunt	u	dan	een	beroep	doen	op	uw	ouder(s)	voor	financiële	steun?

 Ja, waarschijnlijk wel 

 Ja, zeker wel 

 Nee

 Niet van toepassing, mijn ouders leven niet meer

66. Heeft u in de afgelopen twee jaar, om welke reden dan ook, schulden gemaakt? Bijvoorbeeld door een lening 
bij de bank, het saldo op een creditcard niet af te lossen, of door geld te lenen van familie of vrienden? 
Een hypotheekschuld en een studielening tellen niet mee.

 Ja  Nee  Wil niet zeggen 



15De Nederlandse bevolking in beeld

67. Veel mensen vinden het prettig om wat geld achter de hand te hebben. Heeft u in de afgelopen twee jaar actie 
ondernomen om uw vermogen te vergroten en zo ja, welke? 
Vul alle opties in die voor u van toepassing zijn.

 Ja, sparen

 Ja, beleggen  

 Ja, mijn hypotheek extra aflossen

 Ja, een huis kopen

 Ja, zuiniger leven

 Ja, schulden aflossen

 Nee, ik heb geen van deze   

 acties ondernomen

68. Er zijn mensen die eerder tot de 
onderlaag van onze maatschappij 
behoren en mensen die eerder tot de 
bovenlaag behoren. Hiernaast staat een 
schaal die loopt van de onderlaag (score 
0) tot de bovenlaag (score 10).  
 
Waar zou u zichzelf op dit moment 
plaatsen op deze schaal?

10 Bovenlaag van onze maatschappij
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 Onderlaag van onze maatschappij

Weet niet

 

69. En waar zou u uw ouders plaatsen, in de 
tijd dat u 15 jaar oud was?  
Als u toen alleen bij uw vader of alleen uw 
moeder woonde, beantwoordt u de vraag 
alleen voor hem/haar. 

10 Bovenlaag van onze maatschappij

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Onderlaag van onze maatschappij

Mijn ouders woonden toen niet in Nederland

Mijn ouders leefden toen niet meer

Weet niet

70. We gaan u nu enkele situaties voorleggen die u kunnen overkomen in het dagelijks leven, vanwege uw 
achtergrond. Met ‘vanwege uw achtergrond’ bedoelen we omdat u bijvoorbeeld homo, gehandicapt, jood, 
vrouw, moslim, allochtoon, of oudere bent. We willen weten wat u zelf heeft meegemaakt.

Ja Nee Weet niet

Heeft u uw opleiding niet kunnen afmaken vanwege uw achtergrond?

Heeft u geen huurwoning gekregen vanwege uw achtergrond?

Heeft u geen hypotheek gekregen vanwege uw achtergrond?

Heeft u een baan niet gekregen vanwege uw achtergrond?
Heeft u zich in de laatste 12 maanden gekwetst of beledigd gevoeld vanwege uw 
achtergrond?
Bent u in de laatste 12 maanden nageroepen of uitgescholden vanwege uw 
achtergrond?
Heeft u in de laatste 12 maanden geweld ondervonden of bent u bedreigd met geweld 
vanwege uw achtergrond?
Heeft u zich in de laatste 12 maanden nadelig behandeld of buitengesloten gevoeld 
vanwege uw achtergrond?
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71. Wilt u aangeven in hoeverre u het oneens of eens bent met de volgende stelling?

1 -  Zeer mee 
oneens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer mee 

eens
Weet  
niet

De meeste mensen zijn te 
vertrouwen
Ik heb het gevoel dat ik er helemaal 
bij hoor in Nederland

Ik heb het gevoel dat ik voor de 
samenleving evenveel meetel als 
andere burgers

Ik voel me buiten de Nederlandse 
samenleving staan
Ik wil in een ander deel van 
Nederland wonen

72. In elk land is er wel eens wrijving tussen sociale groepen. Hoe groot is, volgens u, in Nederland de wrijving 
tussen de volgende groepen?

1 - Helemaal 
geen wrijving 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer veel 

wrijving
Weet  
niet

Arme en rijke mensen

Ouderen en jongeren

Hoog en laag opgeleiden

Mannen en vrouwen

Mensen uit de Randstad en  
mensen van buiten de Randstad
Moslims en niet-Moslims

Nu volgt een aantal vragen over de mogelijkheden om in het leven vooruit te komen.

73. Wilt u bij elke zaak aangeven hoe belangrijk dat tegenwoordig is om in het leven vooruit te komen?

1 - Helemaal niet 
belangrijk om 

vooruit te komen
2 3 4 5 6 7 8 9

10 - Zeer 
belangrijk om 

vooruit te komen
Weet  
niet

Uit een rijke familie komen

Ouders hebben met een goede 
opleiding

Zelf een goede opleiding hebben

Talent hebben

Hard werken

De juiste mensen kennen

Een witte huidskleur

Iemands geloof

Een man zijn

Een vrouw zijn

Een goede gezondheid

Geluk hebben, boffen

Er aantrekkelijk uitzien

Grote populariteit online

Tot de hogere kringen behoren

Ambitie hebben



17De Nederlandse bevolking in beeld

Het volgende vragenblokje gaat over welke gedrukte en online nieuwsmedia u gebruikt en wat u  
van de nieuwsmedia vindt.

74. Als u het nieuws volgt, in hoeverre bent u 
geïnteresseerd in de volgende thema’s?

Zeer  
geïnteres- 

seerd

Tamelijk 
geïnteres-

seerd

Een beetje 
geïnteres-

seerd

Helemaal niet 
geïnteres-

seerd
Weet niet

Binnenlands nieuws

Buitenlands nieuws

Politiek

Opinies

Financieel-economisch nieuws

Sport

Wetenschap, technologie en innovatie

Kunst en cultuur

Amusement, entertainment en lifestyle

75. Welke nieuwsmedia raadpleegt u zoal in een gewone week? Meerdere antwoorden mogelijk

 Kranten (incl. online kranten), namelijk…. 

 Weekbladen, namelijk….  

 Websites, namelijk….  

 Nieuwsprogramma‘s op tv, namelijk…  

 Radioprogramma’s, namelijk.…  

 Social media, namelijk....  

 Geen van bovenstaande

76. Hoeveel vertrouwen heeft u in het nieuws en de informatie 
die u tegenkomt via de volgende media?

Geen enkel 
vertrouwen

Een beetje 
vertrouwen

Veel 
vertrouwen Weet niet

Kranten/dagbladen (op papier, websites of apps)

Nieuwssites en -apps

Blogs / opiniesites

Televisie

Radio

Online sociale netwerken / social media

77. Sommige mensen vinden dat de overheid meer verantwoordelijk moet zijn om ervoor te zorgen dat iedereen 
krijgt wat hij nodig heeft (bij cijfer 1). Anderen vinden dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen 
om voor zichzelf te zorgen (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - De overheid zou meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen  
om er voor te zorgen dat iedereen  

krijgt wat hij nodig heeft
2 3 4 5 6 7 8 9

10 - Mensen moeten meer 
verantwoordelijkheid nemen om  

voor zichzelf te zorgen
Weet  
niet
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78. Sommige mensen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan (bij cijfer 1). Anderen 
vinden dat de Europese eenwording al te ver is gegaan (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Europese eenwording moet verder 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Europese eenwording  
is al te ver

Weet  
niet

79. Sommigen vinden dat allochtonen in Nederland moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur (bij 
cijfer 1). Anderen vinden dat zij zich geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur (bij cijfer 10). 
Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Behoud eigen cultuur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Geheel aanpassen Weet  
niet

80. Sommige mensen vinden dat de verschillen in inkomens in ons land kleiner moeten worden (bij cijfer 1). 
Anderen dat ze groter moeten worden (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Verschillen in inkomen moeten 
kleiner worden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Verschillen in inkomen moeten  

groter worden
Weet  
niet

81. Sommige mensen vinden dat de verschillen in vermogen (spaargeld, beleggingen, bezittingen) in ons land 
kleiner moeten worden (bij cijfer 1), anderen dat ze groter moeten worden (bij cijfer 10).  
Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Verschillen in vermogen moeten 
kleiner worden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Verschillen in vermogen moeten 

groter worden
Weet  
niet

82. Er is in Nederland discussie over de vraag in hoeverre we maatregelen moeten nemen om 
klimaatverandering een halt toe te roepen. Sommige mensen vinden dat Nederland in vergelijking met 
andere landen teveel doet om klimaatverandering tegen te gaan (bij cijfer 1), anderen dat Nederland te weinig 
doet (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 – Nederland doet teveel om 
klimaatverandering tegen te gaan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Nederland doet te weinig om 

klimaatverandering tegen te gaan
Weet  
niet

83. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stelling.

De mensheid moet zo snel 
mogelijk in actie komen om 
klimaatverandering tegen te 
gaan, anders is het te laat.

Helemaal mee 
oneens Mee oneens

Niet mee 
eens/niet mee 

oneens
Mee eens Helemaal mee 

eens Weet niet

84. Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in…

1- Geen enkel 
vertrouwen 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Alle 

vertrouwen
Weet  
niet

De Tweede Kamer

De politie

De Nederlandse rechtspraak

De gemeenteraad

De Consumentenbond

Vakbonden
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85. In hoeverre bent u tevreden met de manier waarop de democratie in Nederland werkt?

 Zeer tevreden

 Tamelijk tevreden 

 Niet zo tevreden 

 Helemaal niet tevreden

 Weet niet

86. Wilt u bij de volgende uitspraken weer aangeven in 
hoeverre u het ermee eens of oneens bent?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens Weet niet

Over sommige beslissingen die voor Nederland belangrijk 
zijn, moet door de kiezers zelf worden gestemd, het 
zogenaamde referendum

De overheid doet te weinig voor mensen zoals ik

Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed  
op wat de regering doet
Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen 
zoals ik denken
De landelijke politiek heeft voldoende oog  
voor de regio waar ik woon

87. Als er vandaag verkiezingen zouden  
zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan  
gaan stemmen?

 Ja 
 Misschien
 Nee  ga naar vraag 89
 Ik mag niet stemmen  ga naar vraag 89

88. Op welke partij zou u dan waarschijnlijk stemmen? Kruis één antwoord aan

 VVD
 PVV 
 CDA 
 D66
 GroenLinks

 SP
 PvdA
 ChristenUnie
 Partij voor de Dieren
 50-Plus

 SGP
 DENK
 Forum voor    

 Democratie

 Andere partij 
 Blanco 
 Wil niet zeggen
 Weet niet

89. Wilt u van de volgende uitspraken weer aangeven in 
hoeverre u het ermee eens of oneens bent?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens Weet niet

Rechters in Nederland doen hun best om ook voor het 
recht van mensen zoals ik op te komen.
Mensen zoals ik worden in een vergelijkbare situatie sneller 
door de politie aangehouden dan anderen.
In Nederland kunnen we grote problemen steeds beter 
oplossen
De risico’s van technologische vooruitgang  
worden onderschat
De regering in Nederland heeft een duidelijke visie over 
waar het met ons land naartoe moet
De politiek in Den Haag heeft steeds minder te vertellen 
over voorzieningen die belangrijk zijn voor burgers
In ons land gaan de mensen met steeds minder respect 
met elkaar om
Zoals de zaken er nu voor staan ziet de toekomst  
er hoopvol uit
Voor de meeste mensen in Nederland wordt het leven 
eerder slechter dan beter
Voor de jongere generaties wordt het leven eerder slechter 
dan beter
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90. In dit onderzoek zijn allerlei  
onderwerpen aan de orde geweest.  
We willen nog graag weten hoe u al  
met al vindt dat het gaat met Nederland.  
Vindt u dat het over het algemeen de  
verkeerde kant of de goede kant op  
gaat in Nederland?

 Duidelijk de verkeerde kant op 

 Iets meer de verkeerde dan goede kant op

 Iets meer de goede dan verkeerde kant op  

 Duidelijk de goede kant op

 Ik weet het niet

91. Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of 
waar schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u met enkele trefwoorden de 
belangrijkste problemen aangeven? U kunt hieronder uw antwoorden opschrijven. 

  

92. Misschien willen we in de toekomst de onderwerpen uit deze vragenlijst verder bestuderen. Mogen we uw
 adresgegevens bewaren om u nog eens te kunnen benaderen met de vraag of u opnieuw wilt meedoen? 
 U kunt op dat moment dan beslissen wat u wilt.

 Ja  Nee     ga naar vraag 94

93. Graag zouden we ook uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres willen bewaren. Als u dat goed vindt kunt u
 ze hieronder invullen.

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

94. Als dank voor het invullen van deze vragenlijst ontvangt u een cadeaubon van 10 euro. U kunt kiezen uit een
 VVV-cadeaukaart en een Bol.com-cadeaubon (online). Welke cadeaubon wilt u ontvangen?

 Ik ontvang graag een VVV-cadeaukaart.
 Wij versturen deze cadeaukaart na afronding van het onderzoek naar het adres dat bekend is bij ons.

 Ik ontvang graag een Bol.com-cadeaubon op het volgende e-mailadres:

 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST!



De Nederlandse bevolking 
in beeld
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ALLEREERST HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING AAN DIT ONDERZOEK.

Het is belangrijk dat de enquête door de juiste persoon wordt ingevuld: dat is de persoon aan wie de bijgaande brief 
is gericht. Neem de tijd om de instructies bij de vragen te lezen. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Als u twijfelt 
over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest op u van toepassing is. 

U kunt de enquête invullen via internet of met de papieren vragenlijst. 

Invullen via Internet?
Ga naar www.startvragenlijst.nl/nederland
Vul uw inlogcode in, deze vindt u in de brief bij deze vragenlijst.

Schriftelijk invullen?
Wilt u de vragenlijst invullen met een zwarte of blauwe balpen?
Zet in het hokje van uw keuze een kruisje: T.

Corrigeren? 
Maak het foute hokje zwart: ¢ en zet een kruisje in het goede hokje: T.

Bij invullen van getallen of andere tekst s.v.p. niet buiten de hokjes schrijven.

Graag bij iedere vraag maar één antwoord aankruisen. Wanneer u meer dan één antwoord mag aankruisen dan staat dit 
bij de vraag.
Soms kunt u één of meer vragen overslaan. 
In dat geval staat achter een antwoord bijvoorbeeld het volgende vermeld: ga naar vraag 6

U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop of in een eigen envelop naar:
Antwoordnummer 1104, 7500 VB Enschede. Een postzegel is niet nodig.

Hulp nodig?
Heeft u nog vragen over uw deelname aan het onderzoek of de vragenlijst, neemt u dan contact op met I&O Research 
via nederland@ioresearch.nl of via het telefoonnummer 0800 0191 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur).

We beginnen met enkele algemene vragen.

1. Wat is uw geslacht?
 man

 vrouw

 anders

2. Wat is uw leeftijd? 
  
jaar

3. Wat is uw arbeidssituatie? 
Als u meer dan één beroep of functie  
heeft, kies dan de baan waaraan u  
DE MEESTE TIJD besteedt. Als u  
evenveel tijd besteedt aan twee of  
meerdere banen, kies dan de baan  
waarin u het langst werkzaam bent.

 Nooit gewerkt  ga naar vraag 10

 Volg dagopleiding/studie, eventueel 

 met bijbaan  ga naar vraag 10

 Met pensioen of pre-pensioen, vut  ga naar vraag 5

 Nu geen betaalde baan; wél op zoek  ga naar vraag 5

 Nu geen betaalde baan; niet op zoek  ga naar vraag 5

 Werk in loondienst: overheid of semi- 

 overheid (bijv. onderwijs, gezondheidszorg)

 Werk in loondienst: commercieel bedrijf 

 Werk in loondienst: niet op winst gerichte instelling 

 Werk als zelfstandige of freelancer   ga naar vraag 5

 Meewerkend echtgeno(o)t(e) of partner   ga naar vraag 5
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4. Wat voor soort dienstverband heeft u?  Vast dienstverband

 Tijdelijk contract met uitzicht op vast

 Tijdelijk contract zonder uitzicht op vast

 Anders

5. Wat is uw beroep of functie? 
Als u meer dan één beroep of functie heeft, kies dan de baan waaraan u DE MEESTE TIJD besteedt. 
Als u nu niet werkt, vul dan uw LAATSTE beroep of functie in. 

  

6. Wat zijn uw belangrijkste werkzaamheden (waaronder ook leidinggeven, als dat voor u van toepassing is)? 
Als u meer dan één beroep of functie heeft, kies dan de baan waaraan u DE MEESTE TIJD besteedt. 
Als u nu niet werkt, vul dan de werkzaamheden van uw LAATSTE beroep of functie in. 

  

7. Aan hoeveel medewerkers  
geeft u leiding?  
Slechts één antwoord aankruisen;  
medewerkers aan wie u indirect leiding  
geeft tellen ook mee. Als u meer dan één  
beroep of functie heeft, kies dan de baan  
waaraan u DE MEESTE TIJD besteedt. 
Als u nu niet werkt, kies dan het aantal  
medewerkers aan wie u in uw LAATSTE  
beroep of functie leiding gaf.

 Geen

 1-4 personen

 5-9 personen

 10-19 personen

 20-49 personen

 50-99 personen

 100 of meer personen

8. Hoeveel uur werkt(e) u feitelijk gemiddeld per week? Het gaat hier om het aantal uren dat u daadwerkelijk werkt, 
en niet om uw contracturen. Als u nu niet werkt, vul dan het aantal uren in van uw LAATSTE beroep of functie.

        
uur per week

9. Heeft u de volgende situaties in de afgelopen twee jaar meegemaakt in uw werk? Ja Nee

Ik heb met mijn leidinggevende/opdrachtgever onderhandeld over een inkomensverbetering

Ik heb werk gezocht dat beter verdient

Ik ben meer uren gaan werken (of heb daar om gevraagd)

Ik ben (aan meer mensen) leiding gaan geven

Ik heb mij voorbereid op een volgende carrièrestap. Bijvoorbeeld door een loopbaanadviseur 
te benaderen of een opleiding te volgen waardoor ik meer kan gaan verdienen

(alleen voor werkenden in loondienst:) Ik heb geprobeerd om promotie te maken bij  
mijn huidige werkgever

10. Is een van de situaties hiernaast
 op u van toepassing?

 Ik doe vrijwilligerswerk

 Ik loop stage

 Ik heb een werkervaringsplek

 Geen van bovenstaande situaties is van toepassing
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 11. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u succesvol heeft beëindigd? 
We spreken over succesvol beëindigd wanneer een diploma of certificaat is uitgereikt dat aangeeft dat men:
•  Na een toets voor de opleiding is geslaagd
•  De opleiding volledig heeft bijgewoond.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)
 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)
 LBO, VBO, LEAO, LTS, ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (basisberoepsgericht,    

 kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt (speciaal voortgezet onderwijs telt ook mee)
 MULO, ULO, MAVO, VMBO (theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt

 (speciaal voortgezet onderwijs telt ook mee)
 MBO niveau 1 (duur < 2 jaar) afgemaakt
 HAVO, MMS, MSVM afgemaakt
 VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt
 MBO niveau 2 en 3 afgemaakt; Kort MBO; leerlingwezen (duur 2-3 jaar)
 MBO niveau 4 afgemaakt (duur 3 of 4 jaar)
 MBO-plus voor havisten afgemaakt
 Propedeuse WO afgemaakt of OU-certificaat
 Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar); HBO Associate Degree
 Bachelor HBO afgemaakt; bv kweekschool, MO-akte A, HEAO, HTS, 

 Pedagogische Academie, Sociale Academie
 Bachelor of kandidaats universiteit afgemaakt
 HBO: Master’s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen, 

 pre-master onderwijs voor HBO; MO-akte B (eerstegraads onderwijsbevoegdheid)
 WO/universiteit: Master’s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
 Doctoraat/gepromoveerd
 Anders, namelijk 

12. Volgt u momenteel opleidingen of cursussen, of heeft u dat in de afgelopen twee jaar gedaan? 
Het gaat hierbij om opleidingen of cursussen die van belang zijn voor uw werk, beroep of kans op een baan.  
Het gaat dus niet om opleidingen of cursussen die u puur uit hobby of interesse volgt of heeft gevolgd.

 Ja  Nee

13. Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu 
leidt?  Een 1 staat voor zeer ontevreden en een 10 voor zeer tevreden.

1 - Zeer ontevreden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer tevreden Weet niet

We gaan u nu het een en ander vragen over uw sociale contacten.

14. Hoeveel vrienden en goede kennissen heeft u?

 0 of 1

 2 tot 5 

 6 tot 10

 11 tot 20

 Meer dan 20

15. Hoe vaak heeft u contact (d.w.z. ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, e-mail etc.) met:

1 keer per 
week of 
vaker

1 keer per 2 
weken

1 keer per 
maand

Minder dan 
1 keer per 

maand
Zelden of 

nooit
Niet van 

toepassing Weet niet

Familieleden (die niet bij u in 
huis wonen)
Vrienden, vriendinnen of echt 
goede kennissen
Buren en buurtbewoners
Collega’s buiten werktijd
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16. Heeft u momenteel vrienden, kennissen of familieleden met één van de volgende 
beroepen? Het gaat erom dat u ze persoonlijk kent, buiten hun werk om. Nee Ja

Burgemeester of lid van de Tweede Kamer

Arts of advocaat

Directeur van een commercieel bedrijf met meer dan 10 mensen in dienst

Hoge ambtenaar, bv. gemeentesecretaris of directeur op een ministerie

Monteur of bouwvakker

Professioneel musicus, artiest of schrijver

 

17. Met hoeveel mensen (die niet bij u in  
huis wonen) besprak u in de afgelopen  
zes maanden belangrijke  
persoonlijke zaken? 
Het gaat hier niet om mensen die  
beroepsmatig hulp aan u verlenen,  
bijv. een huisarts.

 Met niemand

 Met 1 persoon 

 Met 2 of 3 personen

 Met 4 of 5 personen

 Met meer dan 5 personen

18. Kent u iemand aan wie u hulp kunt vragen die… Ja Nee

veel weet van allerlei regelingen van de overheid of geldzaken
medisch advies kan geven als u ontevreden bent over uw dokter
meer dan 5.000 euro netto per maand verdient
veel geld aan u kan lenen
af en toe iemand aan een baan kan helpen
een goede referentie/aanbeveling kan geven voor een sollicitatie
op het stadhuis of het gemeentehuis werkt
in de gemeenteraad zit
kan helpen bij klussen in huis (timmerwerk, schilderen) of reparaties uitvoeren
boodschappen kan doen als u ziek bent
een logeeradres kan bieden als u tijdelijk uit uw huis moet
advies kan geven bij een conflict op het werk
advies kan geven bij een conflict met familieleden

19. Zijn de volgende uitspraken wel, een beetje, of niet op u van toepassing? Ja Een 
beetje Nee

Ik probeer veel mensen te leren kennen die mij in het leven vooruit kunnen helpen

Ik geef vaak complimenten om mijn sociale contacten goed te houden

Ik probeer een uitgebreide vriendenkring te onderhouden waarop ik kan terugvallen.
Ik heb een uitgebreid social media-profiel op Instagram, Snapchat of Facebook om 
een groot online sociaal netwerk te hebben
Ik onderhoud een up-to-date profiel op LinkedIn

20. Beschouwt u zichzelf als behorend tot een van de onderstaande geloofsgenootschappen of 
levensbeschouwelijke groeperingen?

  Nee    ga naar vraag 22

 Ja, Rooms-katholiek (RK) 

 Ja, Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

 Ja, overig protestants

 Ja, Joods

 Ja, Islamitisch

 Ja, Boeddhistisch

 Ja, Hindoestaans

 Ja, ander geloofsgenootschap

 Wil niet zeggen
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21. Hoe vaak bent u gedurende het afgelopen half jaar voor religieuze bijeenkomsten naar de kerk, tempel, 
moskee of synagoge geweest? Was dat:

  eens per week of vaker

 eens per 2 weken 

 eens per maand

 minder dan eenmaal per maand

 nooit

 wil niet zeggen

Nu volgen enkele vragen over uw vrijetijdsbesteding en eetgewoonten.

22.     Hoe vaak bent u in de afgelopen  
12 maanden op vakantie geweest?  
Een vakantie is een verblijf buiten  
uw eigen woning voor tenminste  
drie nachten achtereen (niet voor uw werk).

 Ik ben in de afgelopen 12 maanden 

 niet op vakantie geweest.    ga naar vraag 24

 Een keer

 Twee keer

 Drie of meer keer

23.     Naar welk land ging de verste  
vakantiereis die u in de afgelopen  
12 maanden heeft gemaakt?

 Nederland

 Buitenland, namelijk: 

24.     Geef aan hoe vaak u elk van de 
onderstaande activiteiten deed in  
de afgelopen 12 maanden.

1 keer per 
week of 
vaker

1 keer per 2 
weken

1 keer per 
maand

Paar keer 
per jaar

Zelden of 
nooit Weet niet

Een popconcert bezoeken

Naar de bioscoop gaan

Een cabaretvoorstelling bezoeken

Naar een klassiek concert gaan

Een (kunst)museum bezoeken

Naar een toneelstuk gaan

Een cultureel festival of muziekfestival 
bezoeken

Naar een musical gaan

25. Naar welke soort muziek luistert u graag?  
Vul alle genres in waar u van houdt.

 Rock/punk/heavy metal/indie

 Wereldmuziek

 Nederlandse levenslied

 Klassiek/opera

 Dance/techno/house

 Country and western/folk

 Jazz/blues/soul

 Latin/salsa

 Urban/hip hop/rap

 Pop/R&B

 Overig

 Ik luister geen muziek

26. Bent u in de afgelopen 12 maanden uit eten geweest in een restaurant waar u voor meer dan 100 euro  
per persoon heeft gegeten (dus exclusief drank)?

 Nee

 Ja, 1 keer

 Ja, 2-3 keer

 Ja, 3-4 keer

 Ja, 5-10 keer

 Ja, meer dan 10 keer

 Weet niet
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27. Heeft u in de afgelopen 12 maanden 
 de volgende producten gekocht?  

Kruis alle producten aan die van  
toepassing zijn.

 Koffie met Max Havelaarkeurmerk / fairtrade koffie
 Biologische groente
 Scharrelvlees
 Ingrediënten om zelf een vegetarische of  

 veganistische maaltijd te bereiden
 Vrije-uitloopeieren of biologische eieren
 Geen van bovenstaande

 
28. Heeft u een of meer van de  

activiteiten hiernaast ondernomen  
in de afgelopen 12 maanden? 
Vul alle activiteiten in die van  
toepassing zijn.

 Een cursus kunstgeschiedenis volgen
 Een vreemde taal leren
 Muziektrends volgen
 Modetrends volgen
 Culinaire trends volgen
 Netter Nederlands leren spreken
 Geen van bovenstaande

29. Dan volgen nu enkele vragen over uw digitale vaardigheden. Het gaat er alleen om of u dit zou KUNNEN en 
niet of u het daadwerkelijk doet.

Kunt u… Ja Nee

op de computer werken met een tekstverwerkingsprogramma (bijv. Word)?

een programma installeren op een computer?

de beveiliging op een computer regelen (met bijv. een virusscanner of firewall)?

Nu volgen enkele vragen over in welke talen en dialecten u spreekt. 

30.  Beheerst u de Engelse taal? (één antwoord mogelijk)

 Nee
 Ja, een paar woorden (bijv. iets bestellen in een café met behulp van een reisgids)
 Ja, genoeg om te praten over simpele en alledaagse zaken (bijv. de weg vragen)
 Ja, genoeg om zonder voorbereiding een gesprek te voeren over dagelijkse onderwerpen 

 (bijv. over familie, hobby’s)
 Ja, genoeg om de kern van een ingewikkelde tekst te begrijpen, en een spontaan gesprek te voeren met 

 iemand die Engels als moedertaal heeft
 Ja, genoeg om ingewikkelde en lange teksten helemaal te begrijpen, en mijzelf vloeiend uit te drukken in een   

 gesprek met iemand die Engels als moedertaal heeft
 Ja, genoeg om zonder voorbereiding aan elk gesprek of discussie deel te nemen en een 

 ingewikkeld betoog te houden
 Ja, Engels is mijn moedertaal

31. Sprak u tijdens uw jeugd Nederlands in een dialect,  
een streektaal, plat of straattaal? Ja Nee Ik sprak met hen  

geen Nederlands
Weet 

niet/nvt

…met uw ouders?

…met vrienden?

32. Spreekt u tegenwoordig Nederlands in een dialect,  
een streektaal, plat of straattaal? Ja Nee Ik spreek met hen  

geen Nederlands
Weet 

niet/nvt

…met uw partner en/of kinderen?

…met vrienden?

…op uw werk?
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33. Spreekt u het Nederlands gewoonlijk uit met een accent?

 Ja, met het accent van een Nederlandse stad  

 of streek (of Vlaams)

 Ja, met het accent van een andere taal

 Nee, ik spreek Nederlands zonder accent

 Ik spreek geen Nederlands

 Weet niet

Nu volgt een aantal vragen over uw gezondheid en welzijn.

34. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

 Uitstekend

 Zeer goed 

 Goed

 Matig

 Slecht

35. Wordt u door uw gezondheid op dit  
moment beperkt bij het trappen lopen?

 Ja, ernstig beperkt

 Ja, een beetje beperkt

 Nee, helemaal niet beperkt

36. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een periode gehad waarin u erg somber of depressief was,  
minstens 2 weken achter elkaar?

 Ja  Nee

37. In welke mate bent u vanwege  
lichamelijke of psychische klachten  
langdurig  beperkt  in activiteiten die  
mensen gewoonlijk doen?

 Niet beperkt     ga naar vraag 39

 Licht beperkt

 Ernstig beperkt

38. Komt dit door vooral lichamelijke  
beperkingen, vooral psychische  
klachten of beide?

 Vooral lichamelijk

 Vooral psychisch

 Beide

39. Wat is uw lengte? 
 (afronden naar hele centimeters)   Cm

40. Wat is uw gewicht?
 (afronden naar hele kilo’s)

  Kg

De onderstaande vragen betreffen uw gebruikelijke slaapgewoonten. Kunt u aangeven hoe u de meeste dagen 
en nachten van de afgelopen maand heeft geslapen?

41. Gedurende de afgelopen maand, hoe lang duurde het gemiddeld (minuten) om in slaap te vallen?

   minuten

42. Hoeveel uur heeft u de afgelopen maand per dag geslapen? (Dit aantal uren mag afwijken van de tijd dat u in 
bed heeft gelegen.) Rond het aantal af naar hele uren.

    uren
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43. Heeft u in de afgelopen 4 weken gerookt?

 Ja, dagelijks

 Ja, maar niet dagelijks 

 Nee/n.v.t.

 Wil niet zeggen

44. Ik vind mijn uiterlijk zoals het is precies goed.

1 -  Zeer mee oneens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer mee eens Weet 
niet

45. De meeste andere mensen vinden mij er goed uitzien.

1 -  Dat vindt niemand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Dat vindt iedereen Weet 
niet

46. Hoeveel tijd besteedt u na het opstaan  
gemiddeld aan uw uiterlijk? 
We bedoelen tijd besteed aan  
kleding(keuze), haar, scheren en  
make-up

 Minder dan 5 minuten

 5-10 minuten

 10-20 minuten

 20-30 minuten

 Meer dan 30 minuten

47. Kunt u bij de volgende handelingen aangeven of u ze  
in de afgelopen drie maanden wel heeft gedaan of niet? Ja Nee Weet niet 

/n.v.t.
Wil niet 
zeggen

Ik ben minder alcohol gaan drinken

Ik heb een gezondheidstest gedaan, of laten doen

Ik heb een psycholoog of coach bezocht (geen sportcoach)

Ik heb gesport of fitness gedaan

Ik ben gezonder gaan eten

Ik heb ontspanningsoefeningen, mindfulness of yoga gedaan

Ik heb een cosmetische behandeling ondergaan, bijv. lipfiller, botox, beugel, 
borstvergroting of -verkleining, haarimplantaat

Ik heb een zichtbare tatoeage of body piercing laten zetten

48. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande uitspraken?

1 -  Zeer mee 
oneens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer mee 

eens
Weet  
niet

Ik accepteer mijzelf zoals ik ben

Ik heb veel respect voor mijzelf

Ik heb veel zelfvertrouwen

Ik heb een negatief beeld van mijzelf
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49. In hoeverre bent u het eens met de  
onderstaande stellingen?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens Weet niet

Ik kan lang naar een schilderij kijken

Ik zorg dat dingen altijd op de juiste plek liggen

Ik blijf onaardig tegen iemand die gemeen was

Niemand wil graag met mij praten

Ik ben bang om pijn te lijden

Ik vind het moeilijk om te liegen

Ik vind wetenschap saai

Ik stel ingewikkelde taken zo lang mogelijk uit

Ik geef vaak kritiek

Ik leg makkelijk contact met vreemden

Ik maak me minder zorgen dan anderen

Ik ben benieuwd hoe je op een oneerlijke manier veel 
geld kan verdienen

Ik heb veel fantasie

Ik werk erg nauwkeurig

Ik ben het snel met anderen eens

Ik praat graag met anderen

Ik kan prima in mijn eentje moeilijkheden overwinnen

Ik wil graag beroemd zijn

Ik houd van mensen met rare ideeën

Ik doe vaak dingen zonder echt na te denken

Zelfs als ik slecht behandeld word, blijf ik kalm

Ik ben zelden opgewekt

Ik moet huilen bij trieste of romantische films

Ik heb recht op een speciale behandeling

 

50. Nu volgen enkele vragen over pech, geluk en de rol 
van toeval in uw leven. Wilt u aangeven in hoeverre 
u het eens bent met de volgende stellingen?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens

Weet 
niet/n.v.t.

Door pech kan ik mijn doelen en dromen vaak niet 
realiseren
Toevallige gebeurtenissen pakken meestal in mijn 
voordeel uit
Vaak ontmoet ik mensen die mij onverwacht verder 
helpen in het leven
Ik bezeer mij vaak door ‘ongelukjes’ waar ik niets aan kan 
doen

Ik ben vaak op het juiste moment op de goede plek

Als een toevallige gebeurtenis mijn leven in de war kan 
schoppen gebeurt die meestal ook
Ik win vaker loterijen en kansspelen dan de meeste 
andere mensen

Ik herken een gelukkig toeval als dat zich aandient

Vaak help ik het geluk een handje door belangrijke 
gesprekken goed voor te bereiden
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51. Bij veranderingen in het leven spelen toevallige gebeurtenissen of omstandigheden soms een rol. Hieronder 
staan enkele veranderingen die u kunt hebben meegemaakt. Werkten toevallige gebeurtenissen of 
omstandigheden toen in uw voordeel of uw nadeel? Of speelde het toeval geen rol?

Toeval werkte 
vooral in mijn 

voordeel

Toeval werkte 
vooral in mijn 

nadeel
Toeval speelde  

geen rol Weet niet Niet van 
toepassing

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De keuze voor een beroepsopleiding of studie

Het krijgen van mijn eerste betaalde baan

De ontwikkeling van mijn beroepsloopbaan

Het vinden van mijn eerste levenspartner

Het vinden van mijn eerste woning

We willen ook graag enkele dingen weten over uw partner.

52. Heeft u een partner?

 Ja  Nee       ga naar vraag 55

53. Wat voor soort beroep heeft UW PARTNER?  
Slechts één antwoord aankruisen; als uw partner niet meer werkt gaat het om het laatste beroep.

 Mijn partner heeft nooit gewerkt

 Hoger intellectueel of vrij beroep (bijv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker, 

 docent HAVO-VWO-HBO, ingenieur)

 Hoger leidinggevend beroep (bijv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)

 Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijv. docent basisonderwijs of VMBO, kunstenaar, verpleegkundige, 

 sociaal werker, beleidsmedewerker)

 Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijv. hoofdvertegenwoordiger, 

 hoofd van een kleine afdeling, winkelier)

 Overige hoofdarbeid (bijv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper)

 Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijv. ploegbaas, opzichter)

 Geschoolde handarbeid (bijv. automonteur, elektricien)

 Semi-geschoolde handarbeid (bijv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)

 Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijv. schoonmaker, inpakker)

 Agrarisch beroep (bijv. landarbeider, zelfstandig agrariër)

54. Wat is/was de hoogst voltooide opleiding van UW PARTNER?  
Als u het niet precies weet, kies dan het antwoord dat er volgens u het beste bij in de buurt komt.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)
 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)
 LBO, ambachtsschool,  huishoudschool, LTS, LEAO, VBO, VMBO (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg)
 MAVO, ULO, MULO, VMBO (theoretische- of gemengde leerweg)
 MBO-kort (KMBO), primair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 1 of 2
 HAVO, MMS
 VWO, HBS, atheneum, gymnasium
 MBO-tussen/lang (MBO), secundair/tertiair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 3 of 4
 HBO, kandidaatsexamen voor universiteit, bachelorexamen voor universiteit  of HBO
 Universiteit, doctoraalexamen, masterexamen
 Postacademisch (bijv. notariaat, doctorstitel, artsexamen, ontwerperopleiding)
 Anders
 Weet ik niet
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We willen ook graag enkele kenmerken van uw ouders weten, rond de tijd dat uzelf 15 jaar oud was.

55. Leefde u bij uw ouders toen u 15 jaar  
oud was? Ook adoptieouders, geen 

 stief- en pleegouders.

 Nee     ga naar vraag 64

 Ja, ik leefde bij mijn vader en moeder (ook bij co-ouderschap)

 Ja, ik leefde bij mijn moeder    ga naar vraag 59

 Ja, ik leefde bij mijn vader

56. Wat voor soort beroep had UW VADER toen u 15 jaar oud was?

 Mijn vader werkte niet

 Hoger intellectueel of vrij beroep (bijv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,  

 docent HAVO-VWO-HBO, ingenieur)

 Hoger leidinggevend beroep (bijv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)

 Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijv. docent basisonderwijs of VMBO, kunstenaar, verpleegkundige,   

 sociaal werker, beleidsmedewerker)

 Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijv. hoofdvertegenwoordiger, 

 hoofd van een kleine afdeling, winkelier)

 Overige hoofdarbeid (bijv. administratief medewerker, boekhouder, verkoper)

 Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijv. ploegbaas, opzichter)

 Geschoolde handarbeid (bijv. automonteur, elektricien, doktersassistent)

 Semi-geschoolde handarbeid (bijv. chauffeur, fabrieksarbeider, timmerman, bakker)

 Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijv. schoonmaker, inpakker)

 Agrarisch beroep (bijv. landarbeider, zelfstandig agrariër)

 Weet ik niet

57. Wat is/was de hoogst voltooide opleiding van UW VADER?  
Als u het niet precies weet, kies dan het antwoord dat er volgens u het beste bij in de buurt komt.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)

 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)

 LBO, ambachtsschool,  huishoudschool, LTS, LEAO, VBO, VMBO (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg)

 MAVO, ULO, MULO, VMBO (theoretische- of gemengde leerweg)

 MBO-kort (KMBO), primair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 1 of 2

 HAVO

 VWO, HBS, atheneum, gymnasium

 MBO-tussen/lang (MBO), secundair/tertiair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 3 of 4

 HBO, kandidaatsexamen voor universiteit, bachelorexamen voor universiteit  of HBO

 Universiteit, doctoraalexamen, masterexamen

 Postacademisch (bijv. notariaat, doctorstitel, artsexamen, ontwerperopleiding)

 Anders

 Weet ik niet
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58. Waar vindt u uw vader het beste passen, op een schaal van 1 tot 10?  
 Het gaat om de situatie rond de tijd dat u 15 jaar oud was. 

1 - Mijn vader was  
heel ongezond 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn vader was 

heel gezond
Weet 
niet

  
1 - Mijn vader had  
geen knap uiterlijk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn vader had  

een knap uiterlijk
Weet 
niet

1 - Mijn vader had 
weinig zelfvertrouwen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn vader had 

veel zelfvertrouwen
Weet 
niet

Als u niet bij uw moeder woonde toen u 15 jaar was mag u doorgaan naar  vraag 62.

59. Wat voor soort beroep had UW MOEDER toen u 15 jaar oud was?

 Mijn moeder werkte niet

 Hoger intellectueel of vrij beroep (bijv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker,  

 docent HAVO-VWO-HBO, ingenieur)

 Hoger leidinggevend beroep (bijv. manager, directeur, eigenaar groot bedrijf, leidinggevende ambtenaar)

 Middelbaar intellectueel of vrij beroep (bijv. docent basisonderwijs of VMBO, kunstenaar, verpleegkundige,   

 sociaal werker, beleidsmedewerker)

 Middelbaar leidinggevend of commercieel beroep (bijv. hoofdvertegenwoordiger, 

 hoofd van een kleine afdeling, winkelier)

 Overige hoofdarbeid (bijv. administratief medewerkster, boekhouder, verkoper)

 Geschoolde leidinggevende handarbeid (bijv. ploegbaas, opzichter)

 Geschoolde handarbeid (bijv. automonteur, elektricien, doktersassistent)

 Semi-geschoolde handarbeid (bijv. naaister, fabrieksarbeider, bakker)

 Ongeschoolde en geoefende handarbeid (bijv. schoonmaker, inpakker)

 Agrarisch beroep (bijv. landarbeider, zelfstandig agrariër)

 Weet ik niet

60. Wat is/was de hoogst voltooide opleiding van UW MOEDER?  
Als u het niet precies weet, kies dan het antwoord dat er volgens u het beste bij in de buurt komt.

 Basisschool / lagere school niet afgemaakt (speciaal onderwijs telt ook mee)

 Alleen lagere school / basisschool (speciaal onderwijs telt ook mee)

 LBO, ambachtsschool,  huishoudschool, LTS, LEAO, VBO, VMBO (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg)

 MAVO, ULO, MULO, VMBO (theoretische- of gemengde leerweg)

 MBO-kort (KMBO), primair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 1 of 2

 HAVO, MMS

 VWO, HBS, atheneum, gymnasium

 MBO-tussen/lang (MBO), secundair/tertiair leerlingwezen, BOL/BBL niveau 3 of 4

 HBO, kandidaatsexamen voor universiteit, bachelorexamen voor universiteit  of HBO

 Universiteit, doctoraalexamen, masterexamen

 Postacademisch (bijv. notariaat, doctorstitel, artsexamen, ontwerperopleiding)

 Anders

 Weet ik niet
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61. Waar vindt u uw moeder het beste passen, op een schaal van 1 tot 10?  
 Het gaat om de situatie rond de tijd dat u 15 jaar oud was. 

1 - Mijn moeder was 
heel ongezond 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn moeder was 

heel gezond
Weet 
niet

 
1 - Mijn moeder had 
geen knap uiterlijk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn moeder had 

een knap uiterlijk
Weet 
niet

1 - Mijn moeder had 
weinig zelfvertrouwen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mijn moeder had 

veel zelfvertrouwen
Weet 
niet

Als u niet bij uw vader of moeder woonde toen u 15 jaar was, mag u doorgaan naar  vraag 64.

62. Toen u 15 jaar oud was, kenden uw ouders (een van hen of allebei) toen… Nee Ja Weet niet

een burgemeester of lid van de Tweede Kamer

een arts of advocaat

een directeur van een commercieel bedrijf met meer dan 10 mensen in dienst

een hoge ambtenaar, bijv. gemeentesecretaris of directeur op een ministerie

een monteur of bouwvakker

een professioneel musicus, artiest of schrijver

63. Hierna staan enkele activiteiten. Kunt u aangeven hoe 
vaak uw ouders (één van hen of allebei) zich hiermee bezig 
hielden rond uw 15de?

Nooit Af en toe Regelmatig Weet niet

Bezoeken van klassieke concerten, toneel of musea

Bezoeken van cabaret, bioscoop of popconcert

Literaire romans lezen

Detectives, oorlogsromans, science fiction of liefdesromans lezen

Piano, viool of cello spelen

Muziek maken in een fanfare of harmonieorkest

 
64. Heeft u als volwassene ooit een erfenis of schenking van uw ouder(s) gekregen?
 Een maandelijkse bijdrage aan de kosten van levensonderhoud telt niet mee.

 Ja, tot 10.000 euro 

 Ja, 10.000 tot 100.000 euro

 Ja, 100.000 tot 250.000 euro

 Ja, 250.000 tot 500.000 euro

 Ja, 500.000 euro of meer

 Nee

 
65.	Stel	dat	u	geldproblemen	zou	hebben.	Kunt	u	dan	een	beroep	doen	op	uw	ouder(s)	voor	financiële	steun?

 Ja, waarschijnlijk wel 

 Ja, zeker wel 

 Nee

 Niet van toepassing, mijn ouders leven niet meer

66. Heeft u in de afgelopen twee jaar, om welke reden dan ook, schulden gemaakt? Bijvoorbeeld door een lening 
bij de bank, het saldo op een creditcard niet af te lossen, of door geld te lenen van familie of vrienden? 
Een hypotheekschuld en een studielening tellen niet mee.

 Ja  Nee  Wil niet zeggen 
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67. Veel mensen vinden het prettig om wat geld achter de hand te hebben. Heeft u in de afgelopen twee jaar actie 
ondernomen om uw vermogen te vergroten en zo ja, welke? 
Vul alle opties in die voor u van toepassing zijn.

 Ja, sparen

 Ja, beleggen  

 Ja, mijn hypotheek extra aflossen

 Ja, een huis kopen

 Ja, zuiniger leven

 Ja, schulden aflossen

 Nee, ik heb geen van deze   

 acties ondernomen

68. Er zijn mensen die eerder tot de 
onderlaag van onze maatschappij 
behoren en mensen die eerder tot de 
bovenlaag behoren. Hiernaast staat een 
schaal die loopt van de onderlaag (score 
0) tot de bovenlaag (score 10).  
 
Waar zou u zichzelf op dit moment 
plaatsen op deze schaal?

10 Bovenlaag van onze maatschappij
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 Onderlaag van onze maatschappij

Weet niet

 

69. En waar zou u uw ouders plaatsen, in de 
tijd dat u 15 jaar oud was?  
Als u toen alleen bij uw vader of alleen uw 
moeder woonde, beantwoordt u de vraag 
alleen voor hem/haar. 

10 Bovenlaag van onze maatschappij

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Onderlaag van onze maatschappij

Mijn ouders woonden toen niet in Nederland

Mijn ouders leefden toen niet meer

Weet niet

70. We gaan u nu enkele situaties voorleggen die u kunnen overkomen in het dagelijks leven, vanwege uw 
achtergrond. Met ‘vanwege uw achtergrond’ bedoelen we omdat u bijvoorbeeld homo, gehandicapt, jood, 
vrouw, moslim, allochtoon, of oudere bent. We willen weten wat u zelf heeft meegemaakt.

Ja Nee Weet niet

Heeft u uw opleiding niet kunnen afmaken vanwege uw achtergrond?

Heeft u geen huurwoning gekregen vanwege uw achtergrond?

Heeft u geen hypotheek gekregen vanwege uw achtergrond?

Heeft u een baan niet gekregen vanwege uw achtergrond?
Heeft u zich in de laatste 12 maanden gekwetst of beledigd gevoeld vanwege uw 
achtergrond?
Bent u in de laatste 12 maanden nageroepen of uitgescholden vanwege uw 
achtergrond?
Heeft u in de laatste 12 maanden geweld ondervonden of bent u bedreigd met geweld 
vanwege uw achtergrond?
Heeft u zich in de laatste 12 maanden nadelig behandeld of buitengesloten gevoeld 
vanwege uw achtergrond?
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71. Wilt u aangeven in hoeverre u het oneens of eens bent met de volgende stellingen?

1 -  Zeer mee 
oneens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer mee 

eens
Weet  
niet

De meeste mensen zijn te 
vertrouwen
Ik heb het gevoel dat ik er helemaal 
bij hoor in Nederland

Ik heb het gevoel dat ik voor de 
samenleving evenveel meetel als 
andere burgers

Ik voel me buiten de Nederlandse 
samenleving staan
Ik wil in een ander deel van 
Nederland wonen

72. In elk land is er wel eens wrijving tussen sociale groepen. Hoe groot is, volgens u, in Nederland de wrijving 
tussen de volgende groepen?

1 - Helemaal 
geen wrijving 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Zeer veel 

wrijving
Weet  
niet

Arme en rijke mensen

Ouderen en jongeren

Hoog en laag opgeleiden

Mannen en vrouwen

Mensen uit de Randstad en  
mensen van buiten de Randstad
Moslims en niet-Moslims

Nu volgt een aantal vragen over de mogelijkheden om in het leven vooruit te komen.

73. Wilt u bij elke zaak aangeven hoe belangrijk dat tegenwoordig is om in het leven vooruit te komen?

1 - Helemaal niet 
belangrijk om 

vooruit te komen
2 3 4 5 6 7 8 9

10 - Zeer 
belangrijk om 

vooruit te komen
Weet  
niet

Uit een rijke familie komen

Ouders hebben met een goede 
opleiding

Zelf een goede opleiding hebben

Talent hebben

Hard werken

De juiste mensen kennen

Een witte huidskleur

Iemands geloof

Een man zijn

Een vrouw zijn

Een goede gezondheid

Geluk hebben, boffen

Er aantrekkelijk uitzien

Grote populariteit online

Tot de hogere kringen behoren

Ambitie hebben
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Het volgende vragenblokje gaat over welke gedrukte en online nieuwsmedia u gebruikt en wat u  
van de nieuwsmedia vindt.

74. Als u het nieuws volgt, in hoeverre bent u 
geïnteresseerd in de volgende thema’s?

Zeer  
geïnteres- 

seerd

Tamelijk 
geïnteres-

seerd

Een beetje 
geïnteres-

seerd

Helemaal niet 
geïnteres-

seerd
Weet niet

Binnenlands nieuws

Buitenlands nieuws

Politiek

Opinies

Financieel-economisch nieuws

Sport

Wetenschap, technologie en innovatie

Kunst en cultuur

Amusement, entertainment en lifestyle

75. Welke nieuwsmedia raadpleegt u zoal in een gewone week? Meerdere antwoorden mogelijk

 Kranten (incl. online kranten), namelijk…. 

 Weekbladen, namelijk….  

 Websites, namelijk….  

 Nieuwsprogramma‘s op tv, namelijk…  

 Radioprogramma’s, namelijk.…  

 Social media, namelijk....  

 Geen van bovenstaande

76. Hoeveel vertrouwen heeft u in het nieuws en de informatie 
die u tegenkomt via de volgende media?

Geen enkel 
vertrouwen

Een beetje 
vertrouwen

Veel 
vertrouwen Weet niet

Kranten/dagbladen (op papier, websites of apps)

Nieuwssites en -apps

Blogs / opiniesites

Televisie

Radio

Online sociale netwerken / social media

77. Sommige mensen vinden dat de overheid meer verantwoordelijk moet zijn om ervoor te zorgen dat iedereen 
krijgt wat hij nodig heeft (bij cijfer 1). Anderen vinden dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen 
om voor zichzelf te zorgen (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - De overheid zou meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen  
om er voor te zorgen dat iedereen  

krijgt wat hij nodig heeft
2 3 4 5 6 7 8 9

10 - Mensen moeten meer 
verantwoordelijkheid nemen om  

voor zichzelf te zorgen
Weet  
niet
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78. Sommige mensen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan (bij cijfer 1). Anderen 
vinden dat de Europese eenwording al te ver is gegaan (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Europese eenwording moet verder 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Europese eenwording  
is al te ver

Weet  
niet

79. Sommigen vinden dat allochtonen in Nederland moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur (bij 
cijfer 1). Anderen vinden dat zij zich geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur (bij cijfer 10). 
Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Behoud eigen cultuur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Geheel aanpassen Weet  
niet

80. Sommige mensen vinden dat de verschillen in inkomens in ons land kleiner moeten worden (bij cijfer 1). 
Anderen dat ze groter moeten worden (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Verschillen in inkomen moeten 
kleiner worden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Verschillen in inkomen moeten  

groter worden
Weet  
niet

81. Sommige mensen vinden dat de verschillen in vermogen (spaargeld, beleggingen, bezittingen) in ons land 
kleiner moeten worden (bij cijfer 1), anderen dat ze groter moeten worden (bij cijfer 10).  
Waar zou u uzelf plaatsen?

1 - Verschillen in vermogen moeten 
kleiner worden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Verschillen in vermogen moeten 

groter worden
Weet  
niet

82. Er is in Nederland discussie over de vraag in hoeverre we maatregelen moeten nemen om 
klimaatverandering een halt toe te roepen. Sommige mensen vinden dat Nederland in vergelijking met 
andere landen teveel doet om klimaatverandering tegen te gaan (bij cijfer 1), anderen dat Nederland te weinig 
doet (bij cijfer 10). Waar zou u uzelf plaatsen?

1 – Nederland doet teveel om 
klimaatverandering tegen te gaan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Nederland doet te weinig om 

klimaatverandering tegen te gaan
Weet  
niet

83. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stelling.

De mensheid moet zo snel 
mogelijk in actie komen om 
klimaatverandering tegen te 
gaan, anders is het te laat.

Helemaal mee 
oneens Mee oneens

Niet mee 
eens/niet mee 

oneens
Mee eens Helemaal mee 

eens Weet niet

84. Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in…

1- Geen enkel 
vertrouwen 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Alle 

vertrouwen
Weet  
niet

De Tweede Kamer

De politie

De Nederlandse rechtspraak

De gemeenteraad

De Consumentenbond

Vakbonden
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85. In hoeverre bent u tevreden met de manier waarop de democratie in Nederland werkt?

 Zeer tevreden

 Tamelijk tevreden 

 Niet zo tevreden 

 Helemaal niet tevreden

 Weet niet

86. Wilt u bij de volgende uitspraken weer aangeven in 
hoeverre u het ermee eens of oneens bent?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens Weet niet

Over sommige beslissingen die voor Nederland belangrijk 
zijn, moet door de kiezers zelf worden gestemd, het 
zogenaamde referendum

De overheid doet te weinig voor mensen zoals ik

Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed  
op wat de regering doet
Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen 
zoals ik denken
De landelijke politiek heeft voldoende oog  
voor de regio waar ik woon

87. Als er vandaag verkiezingen zouden  
zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan  
gaan stemmen?

 Ja 
 Misschien
 Nee  ga naar vraag 89
 Ik mag niet stemmen  ga naar vraag 89

88. Op welke partij zou u dan waarschijnlijk stemmen? Kruis één antwoord aan

 VVD
 PVV 
 CDA 
 D66
 GroenLinks

 SP
 PvdA
 ChristenUnie
 Partij voor de Dieren
 50-Plus

 SGP
 DENK
 Forum voor    

 Democratie

 Andere partij 
 Blanco 
 Wil niet zeggen
 Weet niet

89. Wilt u van de volgende uitspraken weer aangeven in 
hoeverre u het ermee eens of oneens bent?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens

Niet mee 
eens/

niet mee 
oneens

Mee eens Helemaal 
mee eens Weet niet

Rechters in Nederland doen hun best om ook voor het 
recht van mensen zoals ik op te komen.

Mensen zoals ik worden in een vergelijkbare situatie sneller 
door de politie aangehouden dan anderen.
In Nederland kunnen we grote problemen steeds beter 
oplossen
De risico’s van technologische vooruitgang  
worden onderschat
De regering in Nederland heeft een duidelijke visie over 
waar het met ons land naartoe moet
De politiek in Den Haag heeft steeds minder te vertellen 
over voorzieningen die belangrijk zijn voor burgers
In ons land gaan de mensen met steeds minder respect 
met elkaar om
Het wordt in Nederland steeds meer ieder voor zich
In ons land is er voldoende aandacht voor mensen die het 
financieel minder hebben
Zoals de zaken er nu voor staan ziet de toekomst  
er hoopvol uit

Voor de meeste mensen in Nederland wordt het leven 
eerder slechter dan beter

Voor de jongere generaties wordt het leven eerder slechter 
dan beter
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90. In dit onderzoek zijn allerlei  
onderwerpen aan de orde geweest.  
We willen nog graag weten hoe u al  
met al vindt dat het gaat met Nederland.  
Vindt u dat het over het algemeen de  
verkeerde kant of de goede kant op  
gaat in Nederland?

 Duidelijk de verkeerde kant op 

 Iets meer de verkeerde dan goede kant op

 Iets meer de goede dan verkeerde kant op  

 Duidelijk de goede kant op

 Ik weet het niet

91. Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of 
waar schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u met enkele trefwoorden de 
belangrijkste problemen aangeven? U kunt hieronder uw antwoorden opschrijven. 

  

92. Misschien willen we in de toekomst de onderwerpen uit deze vragenlijst verder bestuderen. Mogen we uw
 adresgegevens bewaren om u nog eens te kunnen benaderen met de vraag of u opnieuw wilt meedoen? 
 U kunt op dat moment dan beslissen wat u wilt.

 Ja  Nee     ga naar vraag 94

93. Graag zouden we ook uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres willen bewaren. Als u dat goed vindt kunt u
 ze hieronder invullen.

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

94. Als dank voor het invullen van deze vragenlijst ontvangt u een cadeaubon van 10 euro. U kunt kiezen uit een
 VVV-cadeaukaart en een Bol.com-cadeaubon (online). Welke cadeaubon wilt u ontvangen?

 Ik ontvang graag een VVV-cadeaukaart.
 Wij versturen deze cadeaukaart na afronding van het onderzoek naar het adres dat bekend is bij ons.

 Ik ontvang graag een Bol.com-cadeaubon op het volgende e-mailadres:

 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST!
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>      

 

 

 
Datum: 1 november 2019  

Betreft: Onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 

Nederland is voortdurend in beweging. En ook in het leven van de inwoners doen zich 

steeds opnieuw veranderingen voor. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bestudeert 

die ontwikkelingen regelmatig. Dit keer is de vraag hoe de Nederlandse maatschappij er in 

2019 uitziet. Hoe staan Nederlanders persoonlijk in de samenleving? Zijn ze tevreden over 

de kansen die ze krijgen? Zijn de verschillen tussen groepen zo groot dat dit problemen 

oplevert?  

 

Natuurlijk kunnen we niet alle inwoners van Nederland ondervragen. Daarom selecteert het 

CBS voor dit onderzoek willekeurig een aantal personen. U bent daar één van. Uw deelname 

is belangrijk: u vertegenwoordigt veel andere inwoners van Nederland. Wij hebben I&O 

Research gevraagd de enquête voor ons uit te voeren. Na afloop van het onderzoek 

verschijnt een openbaar rapport, dat we aan de Tweede Kamer en de ministerraad sturen. 
 

Graag nodig ik u uit om mee te doen aan dit onderzoek. Uw medewerking levert nuttige 

informatie op. Daarmee kan het beleid in Nederland, bijvoorbeeld over werk, onderwijs en 

gezondheidszorg, beter aansluiten op de wensen van de Nederlandse bevolking. Doet u 

mee? Als dank voor uw deelname krijgt u een VVV- of Bol.com-cadeaubon van 10 euro. 

 

Zo kunt u meedoen 

Open de online vragenlijst (bij voorkeur op uw PC, laptop of tablet):  

1. Ga naar de website:  www.startvragenlijst.nl/nederland  

2. Voer uw inlogcode in:  <id, Verdana 9, Bold> 
Vul de vragenlijst helemaal in. Het invullen duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. 

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy  

Uw privacy is bij dit onderzoek volledig gewaarborgd. Uw gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Op de achterkant van deze brief leest u 

daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft.  

 

U doet ons een groot plezier als u de vragenlijst invult. Alvast hartelijk bedankt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP 

 

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen en uw woonsituatie. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden. 

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen?  

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met I&O Research 

per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen naar het gratis telefoonnummer: 

0800-0191 of via whatsapp: 06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>      

 

 

 
Datum: 14 februari 2020  

Betreft: Onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 

Nederland is voortdurend in beweging. En ook in het leven van de inwoners doen zich 

steeds opnieuw veranderingen voor. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bestudeert 

die ontwikkelingen regelmatig. Dit keer is de vraag hoe de Nederlandse maatschappij er in 

2020 uitziet. Hoe staan Nederlanders persoonlijk in de samenleving? Zijn ze tevreden over 

de kansen die ze krijgen? Zijn de verschillen tussen groepen zo groot dat dit problemen 

oplevert?  

 

Natuurlijk kunnen we niet alle inwoners van Nederland ondervragen. Daarom heeft het CBS 

willekeurig een aantal personen geselecteerd voor ons. U bent daar één van. Uw deelname 

is belangrijk: u vertegenwoordigt veel andere inwoners van Nederland. Wij hebben I&O 

Research gevraagd de enquête voor ons uit te voeren. Begin 2021 verschijnt een openbaar 

rapport, dat we aan de ministerraad sturen en dat we op www.scp.nl publiceren. 
 

Graag nodig ik u uit om mee te doen aan dit onderzoek. Uw medewerking levert nuttige 

informatie op. Daarmee kan het beleid in Nederland, bijvoorbeeld over werk, onderwijs en 

gezondheidszorg, beter aansluiten op de wensen van de Nederlandse bevolking. Doet u 

mee? Als dank voor uw deelname krijgt u een VVV- of Bol.com-cadeaubon van 10 euro 

(binnen een maand na het invullen van de vragenlijst toegestuurd).  

  

Zo kunt u meedoen 

Open de online vragenlijst (bij voorkeur op uw PC, laptop of tablet):  

1. Ga naar de website:  www.startvragenlijst.nl/nederland  

2. Voer uw inlogcode in:  <id, Verdana 9, Bold> 
Vul de vragenlijst helemaal in. Het invullen duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. 

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy  

Uw privacy is bij dit onderzoek volledig gewaarborgd. Uw gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Op de achterkant van deze brief leest u 

daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft.  

 

U doet ons een groot plezier als u de vragenlijst invult. Alvast hartelijk bedankt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP 

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen en uw woonsituatie. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden. 

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen?  

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met I&O Research 

per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen naar het gratis telefoonnummer: 

0800-0191 of via whatsapp: 06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>       

 

 

 
Datum: 18 november 2019 

Betreft: Onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 
Ongeveer twee weken geleden heb ik u in een brief uitgenodigd om mee te doen aan een 
onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

wil hiermee in kaart brengen hoe Nederlanders persoonlijk in de samenleving staan en of er 
verschillen zijn tussen bepaalde bevolkingsgroepen.  
 
Als u de online vragenlijst inmiddels heeft ingevuld, wil ik u daar hartelijk voor bedanken. 
Anders wil ik u hierbij vragen om dit in de komende dagen alsnog te doen. U helpt ons daar 
erg mee en vertegenwoordigt veel andere inwoners van Nederland.  
 

De vragenlijst vindt u op:  www.startvragenlijst.nl/nederland 
Voer hier uw inlogcode in: <id, Verdana 9, Bold> 
Vul de vragenlijst helemaal in, bij voorkeur op uw PC, laptop of tablet. 
 
U kunt ook meedoen op papier 
Het kan zijn dat u niet in staat bent om de vragenlijst via internet in te vullen. Daarom 

hebben wij bij deze brief een papieren versie van de vragenlijst gevoegd. Ik zou het erg op 
prijs stellen als u de vragenlijst op papier wilt invullen. De ingevulde vragenlijst kunt u 
vervolgens in de bijgesloten retourenvelop terugsturen (een postzegel is niet nodig).  
 
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy  

Bij al onze onderzoeken is uw privacy volledig gewaarborgd. De gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Op de achterkant van deze 
brief leest u daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft. 
 

U doet ons een groot plezier als u deelneemt aan dit onderzoek. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter we straks een beeld krijgen van de Nederlandse samenleving! Als dank 
ontvangt u enkele weken na uw deelname een VVV- of Bol.com-cadeaubon van 10 euro. 

 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

  

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP  

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden.  

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op de website: 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen? 

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met  

onderzoeksbureau I&O Research, per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen 

naar het gratis telefoonnummer 0800-0191 of door een bericht te sturen via WhatsApp:  

06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>       

 

 

 
Datum: 28 februari 2020 

Betreft: Onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 
Ongeveer twee weken geleden heb ik u in een brief uitgenodigd om mee te doen aan een 
onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

wil hiermee in kaart brengen hoe Nederlanders persoonlijk in de samenleving staan en of er 
verschillen zijn tussen bepaalde bevolkingsgroepen.  
 
Als u de online vragenlijst inmiddels heeft ingevuld, wil ik u daar hartelijk voor bedanken. 
Anders wil ik u hierbij vragen om dit in de komende dagen alsnog te doen. U helpt ons daar 
erg mee en vertegenwoordigt veel andere inwoners van Nederland.  
 

De vragenlijst vindt u op:  www.startvragenlijst.nl/nederland 
Voer hier uw inlogcode in: <id, Verdana 9, Bold> 
Vul de vragenlijst helemaal in, bij voorkeur op uw PC, laptop of tablet. 
 
U kunt ook meedoen op papier 
Het kan zijn dat u niet in staat bent om de vragenlijst via internet in te vullen. Daarom 

hebben wij bij deze brief een papieren versie van de vragenlijst gevoegd. Ik zou het erg op 
prijs stellen als u de vragenlijst op papier wilt invullen. De ingevulde vragenlijst kunt u 
vervolgens in de bijgesloten retourenvelop terugsturen (een postzegel is niet nodig).  
 
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy  

Bij al onze onderzoeken is uw privacy volledig gewaarborgd. De gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Op de achterkant van deze 
brief leest u daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft. 
 

U doet ons een groot plezier als u deelneemt aan dit onderzoek. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter we straks een beeld krijgen van de Nederlandse samenleving! Als dank 
ontvangt u binnen een maand na deelname een VVV- of Bol.com-cadeaubon van 10 euro. 

 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

  

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP  

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden.  

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op de website: 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen? 

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met  

onderzoeksbureau I&O Research, per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen 

naar het gratis telefoonnummer 0800-0191 of door een bericht te sturen via WhatsApp:  

06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>       

 

 
Datum: 9 december 2019 

Betreft: Herinnering onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 
U bent in de afgelopen weken uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar de 
leefsituatie van Nederlanders. Misschien heeft u de vragenlijst hierover inmiddels ingevuld. 

In dat geval bedanken wij u daarvoor hartelijk en is deze brief niet meer van toepassing. 
 
Uw bijdrage is belangrijk en wordt beloond 
Mocht u de vragenlijst nog niet (volledig) hebben ingevuld, dan vragen we u om dit alsnog 
in één van de komende dagen te doen. Uw deelname is erg belangrijk: u vertegenwoordigt 
een hoop andere inwoners van Nederland. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het nodig 
dat zo veel mogelijk geselecteerde mensen meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe 

beter we een beeld krijgen van (verschillen in) de Nederlandse samenleving!  

 
 
 
 
 

 
 
  
 

Ook ontvangt u nog steeds binnen een maand na deelname een VVV- of Bol.com-cadeaubon 
van 10 euro. 
 
Zo kunt u meedoen 
Als u de vragenlijst op internet wilt invullen:  

1. Ga naar de website:  www.startvragenlijst.nl/nederland  
2. Voer uw inlogcode in: <id, Verdana 9, Bold>   

Vul de vragenlijst volledig in. Het invullen duurt circa 30 tot 40 minuten. 

 
U kunt er ook voor kiezen om de papieren vragenlijst in te vullen die wij bij deze brief 
hebben gevoegd. De papieren vragenlijst kunt u invullen en vervolgens in de bijgesloten 
retourenvelop naar ons terugsturen (een postzegel is niet nodig). 

 
Uw privacy is gewaarborgd 
Het SCP verwerkt de gegevens in een rapport dat op de website van SCP zal verschijnen. 
Uw persoonlijke gegevens zullen daarin nooit herkenbaar zijn. Op de achterkant van deze 
brief leest u daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft.  
 

Wij hopen dat u in één van de komende dagen alsnog de vragenlijst invult. Alvast bedankt!  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP 

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 

 

Als u de vragenlijst deze week invult, dan maakt u kans op 

één van de drie iPhone 11 telefoons  
die na afloop van het onderzoek worden verloot! 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden.  

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op de website: 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen? 

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met  

onderzoeksbureau I&O Research, per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen 

naar het gratis telefoonnummer 0800-0191 of door een bericht te sturen via WhatsApp:  

06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>       

 

 
Datum: 21 maart 2020 

Betreft: Herinnering onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 
U bent in de afgelopen weken uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar de 
leefsituatie van Nederlanders. Misschien heeft u de vragenlijst hierover inmiddels ingevuld. 

In dat geval bedanken wij u daarvoor hartelijk en is deze brief niet meer van toepassing. 
 
Uw bijdrage is belangrijk en wordt beloond 
Mocht u de vragenlijst nog niet (volledig) hebben ingevuld, dan vragen we u om dit alsnog 
in één van de komende dagen te doen. Uw deelname is erg belangrijk: u vertegenwoordigt 
een hoop andere inwoners van Nederland. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het nodig 
dat zo veel mogelijk geselecteerde mensen meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe 

beter we een beeld krijgen van (verschillen in) de Nederlandse samenleving!  

 
 
 
 
 

 
 
  
 

Ook ontvangt u nog steeds binnen een maand na deelname een VVV- of Bol.com-cadeaubon 
van 10 euro. 
 
Zo kunt u meedoen 
Als u de vragenlijst op internet wilt invullen:  

1. Ga naar de website:  www.startvragenlijst.nl/nederland  
2. Voer uw inlogcode in: <id, Verdana 9, Bold>   

Vul de vragenlijst volledig in. Het invullen duurt circa 30 tot 40 minuten. 

 
U kunt er ook voor kiezen om de papieren vragenlijst in te vullen die wij bij deze brief 
hebben gevoegd. De papieren vragenlijst kunt u invullen en vervolgens in de bijgesloten 
retourenvelop naar ons terugsturen (een postzegel is niet nodig). 

 
Uw privacy is gewaarborgd 
Het SCP verwerkt de gegevens in een rapport dat op de website van SCP zal verschijnen. 
Uw persoonlijke gegevens zullen daarin nooit herkenbaar zijn. Op de achterkant van deze 
brief leest u daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft.  
 

Wij hopen dat u in één van de komende dagen alsnog de vragenlijst invult. Alvast bedankt!  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP 

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 

 

Als u de vragenlijst deze week invult, dan maakt u kans op 

één van de drie iPhone 11 telefoons  
die na afloop van het onderzoek worden verloot! 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden.  

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op de website: 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen? 

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met  

onderzoeksbureau I&O Research, per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen 

naar het gratis telefoonnummer 0800-0191 of door een bericht te sturen via WhatsApp:  

06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>       

 

 
Datum: 9 december 2019 

Betreft: Herinnering onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 
U bent in de afgelopen weken uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar de 
leefsituatie van Nederlanders. Misschien heeft u de vragenlijst hierover inmiddels ingevuld. 

In dat geval bedanken wij u daarvoor hartelijk en is deze brief niet meer van toepassing. 
 
Uw bijdrage is belangrijk  
Mocht u de vragenlijst nog niet (volledig) hebben ingevuld, dan vragen we u om dit alsnog 
in één van de komende dagen te doen. Uw deelname is erg belangrijk: u vertegenwoordigt 
een hoop andere inwoners van Nederland. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het nodig 
dat zo veel mogelijk geselecteerde mensen meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe 

beter we een beeld krijgen van (verschillen in) de Nederlandse samenleving! Als dank 

ontvangt u binnen een maand na deelname een VVV- of Bol.com-cadeaubon van 10 euro. 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

Zo kunt u meedoen 
Als u de vragenlijst op internet wilt invullen:  

1. Ga naar de website:  www.startvragenlijst.nl/nederland  
2. Voer uw inlogcode in: <id, Verdana 9, Bold>  

Vul de vragenlijst volledig in. Het invullen duurt circa 30 tot 40 minuten. 
 
U kunt er ook voor kiezen om de papieren vragenlijst in te vullen die wij bij deze brief 

hebben gevoegd. De papieren vragenlijst kunt u invullen en vervolgens in de bijgesloten 
retourenvelop naar ons terugsturen (een postzegel is niet nodig). 
 
Uw privacy is gewaarborgd 

Het SCP verwerkt de gegevens in een rapport dat op de website van SCP zal verschijnen. 
Uw persoonlijke gegevens zullen daarin nooit herkenbaar zijn. Op de achterkant van deze 
brief leest u daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft.  
 
Wij hopen dat u in één van de komende dagen alsnog de vragenlijst invult. Alvast bedankt!  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP 

  

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 

 

Wij verloten onder de snelle deelnemers ook een  
donatie van € 250 aan een goed doel naar keuze!  

(na afloop van het onderzoek) 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden.  

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op de website: 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen? 

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met  

onderzoeksbureau I&O Research, per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen 

naar het gratis telefoonnummer 0800-0191 of door een bericht te sturen via WhatsApp:  

06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 
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> Retouradres  I&O Research, Postbus 563, 7500 AN  Enschede 

 

 

<adrsnaam, Verdana 9>      

<adres, Verdana 9>      

<poco7>  <woonplaats, Verdana 9>       

 

 
Datum: 21 maart 2020 

Betreft: Herinnering onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders 

 

 

<brfhoofd, Verdana 9>, 

 
U bent in de afgelopen weken uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar de 
leefsituatie van Nederlanders. Misschien heeft u de vragenlijst hierover inmiddels ingevuld. 

In dat geval bedanken wij u daarvoor hartelijk en is deze brief niet meer van toepassing. 
 
Uw bijdrage is belangrijk  
Mocht u de vragenlijst nog niet (volledig) hebben ingevuld, dan vragen we u om dit alsnog 
in één van de komende dagen te doen. Uw deelname is erg belangrijk: u vertegenwoordigt 
een hoop andere inwoners van Nederland. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het nodig 
dat zo veel mogelijk geselecteerde mensen meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe 

beter we een beeld krijgen van (verschillen in) de Nederlandse samenleving! Als dank 

ontvangt u binnen een maand na deelname een VVV- of Bol.com-cadeaubon van 10 euro. 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

Zo kunt u meedoen 
Als u de vragenlijst op internet wilt invullen:  

1. Ga naar de website:  www.startvragenlijst.nl/nederland  
2. Voer uw inlogcode in: <id, Verdana 9, Bold>  

Vul de vragenlijst volledig in. Het invullen duurt circa 30 tot 40 minuten. 
 
U kunt er ook voor kiezen om de papieren vragenlijst in te vullen die wij bij deze brief 

hebben gevoegd. De papieren vragenlijst kunt u invullen en vervolgens in de bijgesloten 
retourenvelop naar ons terugsturen (een postzegel is niet nodig). 
 
Uw privacy is gewaarborgd 

Het SCP verwerkt de gegevens in een rapport dat op de website van SCP zal verschijnen. 
Uw persoonlijke gegevens zullen daarin nooit herkenbaar zijn. Op de achterkant van deze 
brief leest u daar meer over en staan contactgegevens voor het geval u nog vragen heeft.  
 
Wij hopen dat u in één van de komende dagen alsnog de vragenlijst invult. Alvast bedankt!  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Kim Putters, 

Directeur SCP 

Inlichtingen bij 

I&O Research 

tel.nr. 0800 - 0191 (gratis) 

 

Wij verloten onder de snelle deelnemers ook een  
donatie van € 250 aan een goed doel naar keuze!  

(na afloop van het onderzoek) 
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Samenwerking SCP en CBS 

In dit onderzoek werkt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

I&O Research verzamelt de gegevens namens het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de 

verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld 

gegevens over de samenstelling van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 

informatie voegt het CBS samen. Zo werken we zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, 

omdat u minder vragen hoeft te beantwoorden.  

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Privacy en databeveiliging 

Deze uitnodiging ontvangt u op uw huisadres. Uw adres gebruiken we alleen om u post over 

het onderzoek te sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt, zijn beveiligd en 

geanonimiseerd. Wij weten dus niet welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan 

ook nooit herkenbaar in de rapporten.  

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan strenge regels over omgang met 

persoonsgegevens en databeveiliging. Meer informatie vindt u op de website: 

www.scp.nl/Teksten/Privacy 

 

Heeft u nog vragen? 

Misschien heeft u nog vragen over het onderzoek. Neem dan contact op met  

onderzoeksbureau I&O Research, per e-mail via nederland@ioresearch.nl, door te bellen 

naar het gratis telefoonnummer 0800-0191 of door een bericht te sturen via WhatsApp:  

06-86826208 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9-17 uur). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat vindt u
van het leven
in Nederland?



Meedoen maakt verschil 
Het doel van dit onderzoek is te weten komen hoe 
Nederlanders persoonlijk in de samenleving staan. Zijn ze 
tevreden over de kansen die ze krijgen? Zijn de verschillen 
tussen groepen zo groot dat dit problemen oplevert? Hoe 
meer mensen meedoen aan dit onderzoek, hoe beter we 
straks een beeld krijgen van de Nederlandse samenleving! 

Het SCP legt de resultaten van het onderzoek vast  
in een rapport dat begin 2021 op de website verschijnt  
(www.scp.nl). De resultaten worden gebruikt om het 
beleid in Nederland, bijvoorbeeld over werk, onderwijs en 
gezondheidszorg, beter aan te laten sluiten op de wensen 
van de Nederlandse bevolking. 

De Nederlandse bevolking in beeld
In de afgelopen weken bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefsituatie van 
Nederlanders. Misschien heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld. In dat geval danken wij u hartelijk voor  
uw medewerking. Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen wij of u dit deze week alsnog wilt doen.

Het kan zijn dat wij in de komende weken bij u aan de deur langskomen, om u ook persoonlijk te vragen of  
u mee wilt doen.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs! 
Als u de vragenlijst volledig invult, dan ontvangt u van  
ons een cadeaubon ter waarde van 10 euro. U kunt 
uw keuze voor een VVV- of bol.com cadeaubon in de 
vragenlijst aangeven. U maakt ook kans op één van de 
drie iPhone 11 telefoons die na afloop van het onderzoek 
worden verloot!

Hoe kunt u meedoen?

1  Ga naar de website:  
 www.startvragenlijst.nl/nederland

2  Uw inlogcode is:
 <id, RijksoverheidSansText 11, Bold>

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Doe mee en ontvang een cadeaubon t.w.v. €10,-

Samenwerking SCP en CBS
In dit onderzoek werkt het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). I&O Research verzamelt de gegevens namens 
het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de verzamelde 
gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. 
Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over de samenstelling 
van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 
informatie voegt het CBS samen. Zo werken het CBS en 
het SCP zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, omdat u 
minder vragen hoeft te beantwoorden. 

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn 
persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Uw privacy is gewaarborgd
Deze kaart ontvangt u op uw huisadres. Uw adres 
gebruiken we alleen om u post over het onderzoek te 
sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt,  
zijn beveiligd en geanonimiseerd. Het SCP weet dus niet 
welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan  
ook nooit herkenbaar in de rapporten. 

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan  
strenge regels over omgang met persoonsgegevens  
en databeveiliging. 

Meer informatie vindt u op de website:  
www.scp.nl/Teksten/Privacy

Meer informatie?
Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u zich graag afmelden? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: 
0800 - 0191 (gratis) of per e-mail: nederland@ioresearch.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!



<Adresnaam, RijksoverheidSansText 11> 

<Adres, RijksoverheidSansText 11> 

<PcWoonpl, RijksoverheidSansText 11>

Retouradres: I&O Research, Postbus 563, 7500 AN Enschede



De Nederlandse 
bevolking in 
beeld

Doe mee en ontvang een cadeaubon t.w.v. € 25,-



Meedoen maakt verschil 
Het doel van dit onderzoek is te weten komen hoe 
Nederlanders persoonlijk in de samenleving staan.  
Zijn ze tevreden over de kansen die ze krijgen?  
Zijn de verschillen tussen groepen zo groot dat dit 
problemen oplevert? Hoe meer mensen meedoen  
aan dit onderzoek, hoe beter we straks een beeld  
krijgen van de Nederlandse samenleving! 

Het SCP legt de resultaten van het onderzoek vast  
in een rapport dat begin 2021 op de website verschijnt  
(www.scp.nl). De resultaten worden gebruikt om het 
beleid in Nederland, bijvoorbeeld over werk, onderwijs en 
gezondheidszorg, beter aan te laten sluiten op de wensen 
van de Nederlandse bevolking. 

Verdien een cadeaubon van 25 euro!
Als u nu de vragenlijst volledig invult, dan ontvangt u  
van ons een cadeaubon ter waarde van 25 euro. U kunt  
uw keuze voor een VVV- of bol.com cadeaubon in de
vragen lijst aangeven. Wij zorgen ervoor dat u een bon met 
het juiste bedrag ontvangt!  U maakt ook nog steeds kans 
op één van de drie iPhone 11 telefoons die na afloop van 
het onderzoek worden verloot!

Hoe kunt u meedoen?

1  Online:  
 www.startvragenlijst.nl/nederland
 Uw inlogcode is:
 <id, RijksoverheidSansText 11, Bold>

2    U kunt ook de papieren vragenlijst invullen die wij u 
eerder hebben toegestuurd. Als u een nieuw exemplaar 
wilt aanvragen kan dit via 0800 - 0191 (gratis)

 of per e-mail: nederland@ioresearch.nl

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Doe mee en ontvang een cadeaubon t.w.v. € 25,-

Samenwerking SCP en CBS
In dit onderzoek werkt het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). I&O Research verzamelt de gegevens namens 
het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de verzamelde 
gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. 
Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over de samenstelling 
van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 
informatie voegt het CBS samen. Zo werken het CBS en 
het SCP zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, omdat u 
minder vragen hoeft te beantwoorden. 

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn 
persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Uw privacy is gewaarborgd
Deze kaart ontvangt u op uw huisadres. Uw adres 
gebruiken we alleen om u post over het onderzoek te 
sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt,  
zijn beveiligd en geanonimiseerd. Het SCP weet dus niet 
welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan  
ook nooit herkenbaar in de rapporten. 

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan  
strenge regels over omgang met persoonsgegevens  
en databeveiliging. 

Meer informatie vindt u op de website:  
www.scp.nl/Teksten/Privacy

Meer informatie?
Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u zich graag afmelden? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: 
0800 - 0191 (gratis) of per e-mail: nederland@ioresearch.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

De Nederlandse bevolking in beeld
In de afgelopen maanden bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefsituatie van  
Neder landers. Dit onderzoek loopt in deze bijzondere tijd met corona-maatregelen door. Juist in deze tijd is  
uw deelname hard nodig! Misschien heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld. In dat geval danken wij u hartelijk  
voor uw mede werking. Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen wij of u dit deze week alsnog wilt doen.



<Adresnaam, RijksoverheidSansText 11> 

<Adres, RijksoverheidSansText 11> 

<PcWoonpl, RijksoverheidSansText 11>

Retouradres: I&O Research, Postbus 563, 7500 AN Enschede



De Nederlandse 
bevolking in 
beeld



Meedoen maakt verschil 
Het doel van dit onderzoek is te weten komen hoe 
Nederlanders persoonlijk in de samenleving staan. Zijn ze 
tevreden over de kansen die ze krijgen? Zijn de verschillen 
tussen groepen zo groot dat dit problemen oplevert? Hoe 
meer mensen meedoen aan dit onderzoek, hoe beter we 
straks een beeld krijgen van de Nederlandse samenleving! 

Het SCP legt de resultaten van het onderzoek vast  
in een rapport dat begin 2021 op de website verschijnt  
(www.scp.nl). De resultaten worden gebruikt om het 
beleid in Nederland, bijvoorbeeld over werk, onderwijs en 
gezondheidszorg, beter aan te laten sluiten op de wensen 
van de Nederlandse bevolking. 

De Nederlandse bevolking in beeld
In de afgelopen maanden bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefsituatie van 
Nederlanders. Dit onderzoek loopt in deze bijzondere tijd met corona-maatregelen door. Wij brengen het onderzoek
dan ook graag nog een keer onder uw aandacht en hopen op uw deelname. 

Misschien heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld. In dat geval danken wij u hartelijk voor uw medewerking. 
Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen wij of u dit deze week alsnog wilt doen.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs! 
Als u de vragenlijst volledig invult, dan ontvangt u van  
ons een cadeaubon ter waarde van 10 euro. U kunt 
uw keuze voor een VVV- of bol.com cadeaubon in de 
vragenlijst aangeven. U maakt ook nog steeds kans op  
één van de drie iPhone 11 telefoons die na afloop van  
het onderzoek worden verloot!

Hoe kunt u meedoen?

1  Ga naar de website:  
 www.startvragenlijst.nl/nederland

2  Uw inlogcode is:
 <id, RijksoverheidSansText 11, Bold>

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Doe mee en ontvang een cadeaubon t.w.v. € 10,-

Samenwerking SCP en CBS
In dit onderzoek werkt het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). I&O Research verzamelt de gegevens namens 
het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de verzamelde 
gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. 
Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over de samenstelling 
van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 
informatie voegt het CBS samen. Zo werken het CBS en 
het SCP zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, omdat u 
minder vragen hoeft te beantwoorden. 

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn 
persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Uw privacy is gewaarborgd
Deze kaart ontvangt u op uw huisadres. Uw adres 
gebruiken we alleen om u post over het onderzoek te 
sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt,  
zijn beveiligd en geanonimiseerd. Het SCP weet dus niet 
welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan  
ook nooit herkenbaar in de rapporten. 

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan  
strenge regels over omgang met persoonsgegevens  
en databeveiliging. 

Meer informatie vindt u op de website:  
www.scp.nl/Teksten/Privacy

Meer informatie?
Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u zich graag afmelden? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: 
0800 - 0191 (gratis) of per e-mail: nederland@ioresearch.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!



<Adresnaam, RijksoverheidSansText 11> 

<Adres, RijksoverheidSansText 11> 

<PcWoonpl, RijksoverheidSansText 11>

Retouradres: I&O Research, Postbus 563, 7500 AN Enschede



Wat vindt u
van het leven
in Nederland?



Meedoen maakt verschil 
Het doel van dit onderzoek is te weten komen hoe 
Nederlanders persoonlijk in de samenleving staan. Zijn ze 
tevreden over de kansen die ze krijgen? Zijn de verschillen 
tussen groepen zo groot dat dit problemen oplevert? Hoe 
meer mensen meedoen aan dit onderzoek, hoe beter we 
straks een beeld krijgen van de Nederlandse samenleving! 

Het SCP legt de resultaten van het onderzoek vast  
in een rapport dat begin 2021 op de website verschijnt  
(www.scp.nl). De resultaten worden gebruikt om het 
beleid in Nederland, bijvoorbeeld over werk, onderwijs en 
gezondheidszorg, beter aan te laten sluiten op de wensen 
van de Nederlandse bevolking. 

De Nederlandse bevolking in beeld
In de afgelopen weken bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefsituatie van 
Nederlanders. Misschien heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld. In dat geval danken wij u hartelijk voor  
uw medewerking. Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen wij of u dit deze week alsnog wilt doen.

Het kan zijn dat wij in de komende weken bij u aan de deur langskomen, om u ook persoonlijk te vragen of  
u mee wilt doen.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs! 
Als u de vragenlijst volledig invult, dan ontvangt u van  
ons een cadeaubon ter waarde van 10 euro. U kunt 
uw keuze voor een VVV- of bol.com cadeaubon in de 
vragenlijst aangeven. Wij verloten – na afloop van het 
onderzoek – onder deelnemers ook een donatie van  
€ 250 aan een goed doel naar keuze!

Hoe kunt u meedoen?

1  Ga naar de website:  
 www.startvragenlijst.nl/nederland

2  Uw inlogcode is:
 <id, RijksoverheidSansText 11, Bold>

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Doe mee en ontvang een cadeaubon t.w.v. €10,-

Samenwerking SCP en CBS
In dit onderzoek werkt het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). I&O Research verzamelt de gegevens namens 
het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de verzamelde 
gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. 
Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over de samenstelling 
van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 
informatie voegt het CBS samen. Zo werken het CBS en 
het SCP zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, omdat u 
minder vragen hoeft te beantwoorden. 

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn 
persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Uw privacy is gewaarborgd
Deze kaart ontvangt u op uw huisadres. Uw adres 
gebruiken we alleen om u post over het onderzoek te 
sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt,  
zijn beveiligd en geanonimiseerd. Het SCP weet dus niet 
welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan  
ook nooit herkenbaar in de rapporten. 

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan  
strenge regels over omgang met persoonsgegevens  
en databeveiliging. 

Meer informatie vindt u op de website:  
www.scp.nl/Teksten/Privacy

Meer informatie?
Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u zich graag afmelden? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: 
0800 - 0191 (gratis) of per e-mail: nederland@ioresearch.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!



<Adresnaam, RijksoverheidSansText 11> 

<Adres, RijksoverheidSansText 11> 

<PcWoonpl, RijksoverheidSansText 11>

Retouradres: I&O Research, Postbus 563, 7500 AN Enschede



De Nederlandse 
bevolking in 
beeld



Meedoen maakt verschil 
Het doel van dit onderzoek is te weten komen hoe 
Nederlanders persoonlijk in de samenleving staan. Zijn ze 
tevreden over de kansen die ze krijgen? Zijn de verschillen 
tussen groepen zo groot dat dit problemen oplevert? Hoe 
meer mensen meedoen aan dit onderzoek, hoe beter we 
straks een beeld krijgen van de Nederlandse samenleving! 

Het SCP legt de resultaten van het onderzoek vast  
in een rapport dat begin 2021 op de website verschijnt  
(www.scp.nl). De resultaten worden gebruikt om het 
beleid in Nederland, bijvoorbeeld over werk, onderwijs en 
gezondheidszorg, beter aan te laten sluiten op de wensen 
van de Nederlandse bevolking. 

De Nederlandse bevolking in beeld
In de afgelopen maanden bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefsituatie van 
Nederlanders. Dit onderzoek loopt in deze bijzondere tijd met corona-maatregelen door. Wij brengen het onderzoek 
dan ook graag nog een keer onder uw aandacht en hopen op uw deelname. 

Misschien heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld. In dat geval danken wij u hartelijk voor uw medewerking.  
Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen wij of u dit deze week alsnog wilt doen.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs! 
Als u de vragenlijst volledig invult, dan ontvangt u van  
ons een cadeaubon ter waarde van 10 euro. U kunt 
uw keuze voor een VVV- of bol.com cadeaubon in de 
vragenlijst aangeven. Wij verloten – na afloop van het 
onderzoek – onder deelnemers ook een donatie van  
250 euro aan een goed doel naar keuze!

Hoe kunt u meedoen?

1  Ga naar de website:  
 www.startvragenlijst.nl/nederland

2  Uw inlogcode is:
 <id, RijksoverheidSansText 11, Bold>

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Doe mee en ontvang een cadeaubon t.w.v. € 10,-

Samenwerking SCP en CBS
In dit onderzoek werkt het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). I&O Research verzamelt de gegevens namens 
het CBS en het SCP. Het CBS krijgt naast de verzamelde 
gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. 
Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over de samenstelling 
van uw huishouden, uw woonsituatie en uw inkomen. Die 
informatie voegt het CBS samen. Zo werken het CBS en 
het SCP zo zuinig mogelijk. Dat scheelt u ook tijd, omdat u 
minder vragen hoeft te beantwoorden. 

In de informatie die het SCP van het CBS krijgt, zijn 
persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Uw privacy is gewaarborgd
Deze kaart ontvangt u op uw huisadres. Uw adres 
gebruiken we alleen om u post over het onderzoek te 
sturen. De gegevens die het SCP van het CBS ontvangt,  
zijn beveiligd en geanonimiseerd. Het SCP weet dus niet 
welke gegevens bij welke personen horen. U bent dan  
ook nooit herkenbaar in de rapporten. 

Ook op andere manieren houdt het SCP zich aan  
strenge regels over omgang met persoonsgegevens  
en databeveiliging. 

Meer informatie vindt u op de website:  
www.scp.nl/Teksten/Privacy

Meer informatie?
Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u zich graag afmelden? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: 
0800 - 0191 (gratis) of per e-mail: nederland@ioresearch.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Retouradres: I&O Research, Postbus 563, 7500 AN Enschede
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