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Vragenlijst Geven in Nederland Panel Survey 2015 (GINPS15)  
23 juni 2015 
Rene Bekkers en Arjen de Wit 
 
Respondentselectie 
Zoveel mogelijk dezelfde respondenten als in G8252 (GINPS14) selecteren en 
eventueel aanvullen met nieuwe respondenten om de representativiteit op 
achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte, sociale 
klasse, regio en huur/koop huis te waarborgen.  
 
Modules in de vragenlijst 
De vragenlijst bestaat uit 5 onderdelen.  
 
Y Selectievragen 
A Geven door huishoudens 
B Geven door individuen 
Z Cultuur 
T Gebruik van tijd 
E Achtergrondgegevens 
 
Er zijn dit jaar geen roulerende modules. Alle respondenten krijgen de modules 
in dezelfde volgorde. 
 
Experimenten 
De vragenlijst bevat een experiment met de formulering van de vraag over de 
Geefwet (A4c) 
Verder willen we nog een extra experiment toevoegen over een matching of 
korting op giften, die leveren we in de week van 8 juni aan. 
 
Wijzigingen 
De groen gemarkeerde vragen zijn nieuw vergeleken met GINPS14. De geel 
gemarkeerde vragen zijn nieuw vergeleken met de op 2 juni aangeleverde 
vragenlijst.  
De volgende vragen zijn verwijderd:  

- Module X waarden en attitudes 
- A2d uitsplitsing geven aan kerk/levensovertuiging 
- A2f percentage religieuze doelen 
- A2g uitsplitsing internationale hulp/mensenrechten 
- A2h uitsplitsing onderwijs/onderzoek 
- A3a t/m A3c geven aan organisaties 
- A3h geven  
- A8 beslissen over giften 
- B0 t/m B8 individueel geefgedrag, bloed- en orgaandonatie 
- B12 en B13 spreken met financieel adviseur of notaris  
- Module C attitudes over geven 
- Module D vrijwilligerswerk 
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- Module Q loterijen 
- E4_1 t/m E4_4 functie-omschrijving, lid serviceclub 
- E17 stemgedrag 
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Achtergrondkenmerken 
De volgende kenmerken zijn waarschijnlijk beschikbaar in de database van 
TNS Nipo. Vragen over deze kenmerken hoeven daardoor niet apart worden 
afgenomen in module E. 
 
[R]: respondent, [P]: partner, [H]: huishouden en [O]: ouders. 
 
[R]    Opleiding 
[R] [P]   Leeftijd 
[R]  [O]  Etniciteit+generatie 
[R]   Werkzaam op betaalde arbeidsmarkt 
[R] Aard dienstverband: in loondienst, ZZP of eigen bedrijf 
[R]   Aantal uur betaald werk 
[R]   Beroepsgroep 

[H] Inkomen (Bruto) 
[R]   Kerkelijkheid (lidmaatschap)  
[R]   vrijetijdsbesteding  
[R]   burgerlijke staat 

[H] Aantal auto's in eigendom 
[R]   Sociale status (5 cat.) 

[H] Type woning  
[H] Woonachtig in woning sinds (jaar)  
[H] Woningbezit (huur/koop)  
[H] Gemeentegrootte  

[R]   Relatie tot hoofdkostwinner 
 
Graag krijgen we ook de beschikking over de volgende achtergrondgegevens: 
[R]   Geslacht 

[H] Postcode  
[H] Aantal volwassenen+kinderen in huishouden 
[H] Aantal inwonende kinderen  

[R] Mediagebruik: TV zenders/programma’s, 
kranten/tijdschriften, nieuws via internet 

[R] Gebruik sociale media (twitter, facebook, hyves) 
[R] Waarden: WIN-model 
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[Nu volgt de vragenlijst. Toelichtingen/aanwijzingen voor programmeurs die 
respondenten niet te lezen krijgen staan tussen rechte haken.] 
 
[Module X – Waarden en attitudes] 
 
 
[Module Y – Selectievragen] 
 
[Y1. Dit is de selectievraag of respondent een partner heeft. Als antwoord Y1 = 
2, 3, of 4 dan heeft de respondent een partner] 
 
Wat is uw burgerlijke staat? 
1 Alleenstaand (nooit gehuwd geweest). 
2 Ongehuwd samenwonend. 
3 Ongehuwd, wel een partner, maar niet samenwonend. 
4 Gehuwd. 
5  Gescheiden. 
6 Verweduwd (weduwe of weduwnaar). 
 
[Y2] 
Wonen er kinderen in uw huishouden? 
0. Nee. 
1. Ja. [Y3] 
 
[Y3] 
In welke leeftijden? 
1. 0-3 jaar  aantal: …….. 
2. 4-11 jaar  aantal: …….. 
3. 12-17 jaar  aantal: ……. 
4. 18 jaar en ouder aantal: ……. 
 
[Module A] 
Geven door huishoudens 
[Inleiding voor respondenten die in 2014 ook meededen.] 
Twee jaar geleden heeft u een vragenlijst ingevuld over uw giften aan goede 
doelen. De volgende vragenlijst gaat daar ook over.  
 
[Inleiding voor nieuwe respondenten] 
Wij willen u een aantal vragen stellen over giften. Daarover is in Nederland 
weinig bekend.  
Het gaat over giften aan goede doelen, maatschappelijke instellingen, 
verenigingen en stichtingen. Maar ook over giften aan hulpacties en 
sponsoring.  
Het gaat echter niet om giften aan vrienden en naasten. 
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[Extra toelichting voor leden van meerpersoonshuishoudens, dwz Y1=2 of 
Y1=4 of Y2=1] 
We beginnen met vragen over de giften die door uw gehele huishouden 
gedaan zijn. Dit zijn dus de giften die u zelf gedaan heeft, maar ook de giften 
die andere leden van uw huishouden hebben gedaan.  
Als u het moeilijk vindt om in te schatten wat de andere leden van uw 
huishouden hebben gegeven, wilt u dan met hen overleggen en de vragenlijst 
later invullen?  
 
[A1a] 
Omdat 2014 al even achter u ligt, beginnen wij met een vraag op welke 
manier(en) uw huishouden in 2014 geld heeft gegeven aan goede doelen. 
Denkt u eraan dat bedragen die uw huishouden via TNS NIPO laat overmaken 
aan een goed doel, zoals Artsen Zonder Grenzen, AIDS Fonds of KWF 
Kankerbestrijding niet meetellen?  
 
Heeft uw huishouden in 2014 geld of goederen gegeven via/door:  
(geef alle antwoorden aan die op uw huishouden van toepassing zijn) 
 

1. Een vast donateurschap van een goed doel (bijvoorbeeld Plan 
Nederland, Oxfam Novib, KWF Kankerbestrijding, etc.); vaste 
periodieke overschrijving via bank of (accept)giro. 

2. Een vaste bijdrage aan de kerk, moskee of levensbeschouwelijke 
organisatie. 

3. Een vaste inhouding op loon. 
4. Een periodieke schenking vastgelegd in een overeenkomst of bij de 

notaris. 
5. Andere manieren om vaste bedragen te geven. 
6. Een huis-aan-huiscollecte. 
7. Een collecte op straat. 
8. Iemand te sponsoren in een actie voor een goed doel (bijv. een 

sponsorloop). 
9. Een collecte in de kerk/moskee/tempel. 
10. Een collecte via een vereniging waarvan u lid bent (bijv. een 

sportvereniging). 
11. Een collecte in de winkel (bijvoorbeeld op de toonbank), busje voor 

wisselgeld. 
12. Een collecte op het werk. 
13. Een radio of televisieactie. 
14. Een persoonlijke brief met een acceptgiro. 
15. Via internet (website, facebook, crowdfunding platform) 
16. Via SMS. 
17. Na een telefoongesprek. 
18. Een collecte tijdens manifestatie of op een bijeenkomst. 
19. Geven n.a.v. een oproep via advertenties in de krant of in weekbladen. 
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20. Goederen te verkopen voor een goed doel.  
 

Meespelen in een goededoelenloterij:  
21. Nationale Postcode Loterij. 
22. Vrienden Loterij. 
23. BankGiro Loterij. 
24. Lotto. 
25. Krasloten. 
26. Overige goededoelenloterijen (bijvoorbeeld Grote Club actie, Jantje 

Beton). 
 

27. Naar een gala- of liefdadigheidsbijeenkomst gaan (entree betalen voor 
een goed doel). 

28. Iets kopen op een liefdadigheidsbazaar (fancyfair/een markt). 
29. Iets aan de deur kopen voor een goed doel. 
30. Kleding in een kledingcontainer. 
31. Andere manieren van geven. 

 
32. Geen van deze 

 
[A2a] 
Nu volgt een lijst met verschillende soorten doelen.  
Wilt u telkens aangeven of u zelf of andere leden van uw huishouden in 2014 
aan dat doel heeft gegeven? 
 

1. Kerk en levensovertuiging (ook bijdragen aan het humanistisch 
verbond vallen hieronder), bijvoorbeeld bijdragen voor onderhoud van 
het kerkgebouw of de moskee; personeelskosten van onder andere de 
voorgangers; activiteiten van de kerk, moskee of het humanistisch 
verbond. 

2. Gezondheid, schenkingen aan medisch onderzoek, bijvoorbeeld giften 
aan de Nederlandse Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting, 
Nierstichting, giften voor medische instellingen/ medische programma’s 
(kankeronderzoek enz. valt eveneens onder deze categorie). 

3. Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten, 
zoals Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib, 
Unicef, Plan Nederland, Terre des Hommes, 3FM actie ‘serious 
request’ (rekent u giften aan nationale acties van de Samenwerkende Hulp 
Organisaties (SHO) hier niet mee). 

4. Milieubehoud, bijvoorbeeld giften aan Greenpeace, Milieudefensie, 
Stichting Natuur en Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties. 

5. Natuurbehoud, bijvoorbeeld giften aan het Wereldnatuurfonds (WNF), 
Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de 12 Provinciale 
Landschappen.  
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6. Dierenbescherming, bijvoorbeeld giften aan Dierenbescherming 
Nederland, Proefdiervrij, Wakker Dier, Bont voor Dieren en de 
Faunabescherming.  

7. Onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld giften aan scholen, universiteiten 
en wetenschappelijke instituten (maar geen ouderbijdragen). 

8. Cultuur, bijvoorbeeld giften aan toneel-, muziek en 
dansgezelschappen, musea, schouwburgen en culturele fondsen zoals 
het Prins Bernard Cultuurfonds. 

9. Sport en recreatie (maar niet de normale contributies of bijdragen aan 
verenigingen waarvan u of andere leden van het huishouden lid zijn). 

10. Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland, bijvoorbeeld giften 
aan het Leger des Heils, Nationaal Fonds Kinderhulp, Cliniclowns. 

11. Overige doelen. 
12. De nationale actie voor slachtoffers van de Ebola-ramp 

 
[antwoordmogelijkheden] 

1. nee 
2. ja 

 
[A2b voor elk soort doel uit A2a waar ‘ja’ op is geantwoord] 
Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2014 aan dit doel [bij 1] / 
deze doelen [bij meerdere] heeft gegeven? 
 
[herhalen naam doel] 
 
….. euro 
 
[+ weet niet, code ‘999999’. Als respondenten ‘999’ ’9999’ of ‘99999’ invullen, 
graag vragen of ze dat bedrag echt hebben gegeven, of dat ze het niet meer 
weten en eigenlijk ‘999999’ wilden invullen, voor alle vragen in de vragenlijst 
naar bedragen met een ‘999999’optie.] 
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[A2c] 
[Indien bij A2b ‘999999’] 
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven. 
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag 
valt? 

1. minder dan €5  
2. €5 tot €10 
3. €11 tot €15 
4. €16 tot €25 
5. €26 tot €50 
6. €51 tot €100 
7. €101 tot €200 
8. €201 tot €500 
9. Meer dan €500 
10. helemaal geen idee 
11. dat wil ik niet zeggen 

 
 
[A2e. Alleen indien A2a_11=1 ja] 
Aan welk(e) overige doel(en) heeft u gegeven? 
 
 
[A2i indien gegeven aan sport/recreatie] 
U heeft aangegeven dat uw huishouden in 2014 €[bedrag uit A2b_9] aan sport 
en recreatie heeft gegeven.  
 
Kunt u aangeven welk bedrag ongeveer aan sport en welk bedrag aan 
recreatie is gegeven?  
 
1. Sport    €……….. 
2. Recreatie   €……….. 
 
 
[A3d] 
En aan welk van de volgende organisaties/goede doelen heeft uw huishouden 
in 2014 geld gegeven? 
 

1. Een lokale sportvereniging (niet de normale contributie) 
2. Een lokale zorginstelling (bv. bejaardenhuis) 
3. Een lokale gezondheidszorginstelling (bv. ziekenhuis) 
4. Een buurtvereniging (een vrijwillige donatie) 
5. Een lokale onderwijs instelling (inclusief vrijwillige ouderbijdrage) 
6. Een kleinschalig goed doel op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking (bv. aan iemand die u kent die een 
weeshuis in Zimbabwe heeft opgericht; het gaat om “particulier 
initiatief” op het gebied van ontwikkelingssamenwerking) 
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7. Een lokale culturele instelling (bijvoorbeeld een theater of museum 
in uw woonplaats)? 

8. Overige lokale doelen, namelijk … [vul in] 
9. Geen goede doelen 

 
[A3e per aangegeven doel uit A3d] 
Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2014 aan [naam goede doel] 
heeft gegeven? 
 
…. Euro [+ weet niet, code ‘999999’] 
 
[A3f Indien bij A3e ‘999999’]  
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven. 
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag 
valt? 

1. minder dan €5  
2. €5 tot €10 
3. €11 tot €15 
4. €16 tot €25 
5. €26 tot €50 
6. €51 tot €100 
7. €101 tot €200 
8. €201 tot €500 
9. Meer dan €500 
10. helemaal geen idee 
11. dat wil ik niet zeggen 

 
 
[A3h – alleen voor respondenten die DGA of zelfstandig ondernemer zijn] 
Heeft u de giften die u heeft genoemd gedaan namens / met geld van uw 
[eigen] bedrijf? 
 
0 nee 
1 ja [->A3i] 
 
[A3i]  
Welk gedeelte van de giften die u heeft genoemd gedaan namens / met geld 
van uw [eigen] bedrijf? 
…%  
 
 
 
Nu volgt een aantal kennisvragen over het aftrekken van giften in de 
inkomstenbelasting.  
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[A4a.] 
In de inkomstenbelasting kunt u giften aan goededoelenorganisaties aftrekken 
van uw belastbaar inkomen. Daar zijn regels voor. Welke van de onderstaande 
regels geldt volgens u? (Kies 1 antwoord) 

1. Giften kunnen alleen worden afgetrokken als ze bij elkaar hoger zijn 
dan een bepaald bedrag, namelijk: € 

2. Giften kunnen alleen worden afgetrokken als ze bij elkaar hoger zijn 
dan een bepaald percentage van het inkomen, namelijk …% 

3. Alleen mensen met een inkomen dat hoger is dan een bepaald bedrag 
kunnen giften aftrekken, namelijk:€ 

4. Alleen mensen die minimaal een aantal jaar geven aan dezelfde 
organisatie kunnen giften aftrekken, namelijk na … jaar 

 
[A4b] 
Een periodieke gift is een donatie die u gedurende minimaal vijf jaar op 
regelmatige basis doet aan dezelfde instelling of vereniging. Deze gift kunt u 
aftrekken van de inkomstenbelasting. Wanneer is een periodieke gift volgens u 
aftrekbaar? 

1. Een periodieke gift moet vastgelegd worden in een notariële akte. 
2. Een periodieke gift moet vastgelegd worden in een schriftelijke 

overeenkomst tussen mij en de ontvangende instelling of vereniging. 
3. Een periodieke gift moet vastgelegd worden in een notariële akte óf in 

een schriftelijke overeenkomst tussen mij en de ontvangende instelling 
of vereniging. 

4. Een periodieke gift is altijd aftrekbaar. 
 
[A4c_A en A4c_B randomiseren: 50% van de respondenten krijgt A4c_A, 
50% krijgt A4c_B] 
 
[A4c_A] 
Per 1 januari 2012 is de Geefwet ingevoerd en zijn de regels voor aftrek van 
giften aan goededoelenorganisaties in de sector kunst en cultuur aangepast. 
Welke regel is volgens u nieuw? (Kies 1 antwoord) 

1. Giften aan kunst en cultuur zijn niet langer aftrekbaar. 
2. Giften aan kunst en cultuur zijn verminderd aftrekbaar. 
3. Giften aan kunst en cultuur zijn verhoogd aftrekbaar. 
4. Giften aan kunst en cultuur worden nu verdubbeld door de overheid. 

 
[A4c_B] 
Per 1 januari 2012 is met de Geefwet de zogenaamde multiplier ingevoerd, 
waarmee de regels voor aftrek van giften aan goededoelenorganisaties in de 
sector kunst en cultuur zijn aangepast. Welke regel is volgens u nieuw voor 
particulieren die geven aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) in 
de culturele sector? (Kies 1 antwoord) 

1. Giften door particulieren aan culturele ANBI’s zijn niet langer 
aftrekbaar. 
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2. Giften door particulieren aan culturele ANBI’s zijn verminderd 
aftrekbaar. 

3. Giften door particulieren aan culturele ANBI’s zijn verhoogd aftrekbaar. 
4. Giften door particulieren aan culturele ANBI’s worden nu verdubbeld 

door de overheid. 
 
 
Nu volgt een aantal vragen over de aftrek van giften van het belastbaar 
inkomen in uw eigen inkomstenbelasting. Wij begrijpen dat u liever niets zegt 
over uw belastingaangifte, maar voor ons onderzoek is deze informatie van 
groot belang. We maken u er nogmaals op attent dat de enquête anoniem is en 
dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
 
 
[A5a] 
Heeft u (of gaat u) uw giften uit 2014 aftrekken in uw belastingaangifte? 
1 Nee, ik haal de drempel niet. [--> A6b] 
2 Nee, ik ken de regeling niet. [--> A6b] 
3 Nee, ik vind het niet nodig. [  A5b] 
4 Nee, ik doe helemaal geen aangifte. [  A6b] 
5 Ja. [ A5c] 
 
[A5b Als A5a=3] 
U heeft aangegeven het niet nodig te vinden om giften in uw aangifte 
inkomstenbelasting op te geven als aftrekpost. Kunt u aangeven waarom u dit 
niet nodig vindt? 
...  [vul in ] 
 
[A5c Als A5a=5] 
Hoe groot is deze aftrekpost ongeveer voor het belastingjaar 2014?  
€...  [vul in] [+ weet niet, code ‘999999’] 
 
[A6a] 
Heeft u een periodieke gift vastgelegd die u vorig jaar (2014) heeft afgetrokken 
in uw aangifte inkomstenbelasting? 
1. Nee  
2. Ja, ik heb een periodieke gift afgetrokken die is vastgelegd in een notariële 
akte 
3. Ja, ik heb een periodieke gift afgetrokken die is vastgelegd in een 
schriftelijke overeenkomst tussen mij en de ontvangende instelling of 
vereniging 
 
[A6a_1] 
Hoe groot is deze aftrekpost ongeveer voor het belastingjaar 2014? 
 
€...  [vul in] [+ weet niet, code ‘999999’] 
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[A6b] 
Heeft u een periodieke gift vastgelegd die u in 2013 heeft afgetrokken in uw 
aangifte inkomstenbelasting?? 
1. Nee  
2. Ja 
 
 
 
[A7] 
Mensen kunnen behalve geld ook goederen geven voor goede doelen. 
Bijvoorbeeld kleding, schoenen, meubelen, apparatuur en onroerend goed. We 
laten u dezelfde lijst met doelen zien als u zojuist heeft gezien. Aan welk van 
de volgende soorten doelen heeft uw huishouden in 2014 goederen gegeven? 
 

1. Kerk en levensovertuiging 
2. Gezondheid 
3. Internationale hulp 
4. Milieubehoud 
5. Natuurbehoud 
6. Dierenbescherming  
7. Onderwijs en onderzoek 
8. Cultuur 
9. Sport en recreatie 
10. Maatschappelijke en sociale doelen 
11. Overig 
12. Geen van deze 

 
[A7b voor elk aangegeven soort doel uit A7] 
Hoe groot schat u de (rest)waarde van de goederen in die uw huishouden 
gegeven heeft aan instellingen op het gebied van [herhalen naam doel]? 
 
…. Euro [+ weet niet, code ‘999999’] 
 
 
[A7c Indien bij A7b ‘weet niet’] 
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven. 
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag 
valt? 

1. minder dan €5 
2. €5 tot €10 
3. €11 tot €15 
4. €16 tot €25 
5. €26 tot €50 
6. €51 tot €100 
7. €101 tot €200 
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8. €201 tot €500 
9. Meer dan €500 
10. helemaal geen idee 
11. Dat wil ik niet zeggen 

 
[A7d Indien goederen gegeven aan A7_9 sport/recreatie] 
U heeft aangegeven dat uw huishouden in 2014 goederen ter waarde van 
€[bedrag uit A7_9] aan sport en recreatie heeft gegeven. Kunt u aangeven 
welk bedrag ongeveer aan sport en welk bedrag aan recreatie is gegeven? 
 
1. Sport    €……….. 
2. Recreatie   €……….. 
 
[A8]  
Bent u bekend met de campagne ‘Sport, daar geef je om’? 
1. Ja 
2. Nee
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B – Geven door individuen 
 
[B10] 
Heeft u een testament? 

1. Ja  
2. Nee [ Z1] 
 

[B11] 
Laat u geld na aan een goed doel? 
1. Ja 
2. Nee 
 
[B12]  
Laat u goederen na aan een goed doel?  
1. Ja  
2. Nee 
 
 
[Indien ‘Ja’ op B11 en/of B12  B13; 
Anders  Z1] 
 
 
[B32.] 
Aan welk doel of welke doelen laat u geld en/of goederen na in uw testament? 
1. Kerk en levensbeschouwing 
2. Gezondheid 
3. Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten 
4. Milieubehoud 
5. Natuurbehoud 
6. Dierenbescherming 
7. Onderwijs en onderzoek 
8. Cultuur 
9. Sport en recreatie 
10. Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland 
11. Overige doelen  
 
[B14.] 
Welk percentage van de geld en/of goederen in uw testament gaat naar een 
goed doel? 
 
                   % 
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[Module Z - Cultuur] 
 
 
 
[Z1] 
Denkt u in 2015 meer aan culturele instellingen te geven dan u in 2014 heeft 
gedaan? 
1. Nee, ik ga in 2015 minder geven aan culturele instellingen, namelijk  €… 
2. Ik ga in 2015 hetzelfde geven aan culturele instellingen 
3. Ik ga in 2015 meer geven aan culturele instellingen, namelijk  €… 
 
[Z2] 
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (Kunt u het getal 
kiezen dat het beste bij u past?)  
 
[antwoordcategorieën van 1 (helemaal mee oneens) tot en met 5 (helemaal 
mee eens)] 
 
1. Cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling. 
2. Cultuur is een manier om mij te onderscheiden van anderen. 
3. Cultuur is de bakermat van de samenleving. 
4. Cultuurparticipatie is een manier om te ontspannen. 
5. Ik bezoek graag culturele instellingen en evenementen . 
6. Deelname aan culturele activiteiten is een manier om gelijkgestemden te 
ontmoeten. 
7. Cultuur is een belangrijk onderdeel van mijn leven.  
8. Mensen moeten bereid zijn om anderen te helpen die het minder goed 
hebben. 
9. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om anderen te helpen wanneer zij 
hulp nodig hebben. 
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[Module T - Gebruik van tijd] 
We zouden graag horen wat u gisteren deed en hoe u gisteren ervaren hebt. 
Niet alle dagen zijn hetzelfde -  sommige zijn beter, sommige zijn slechter en 
andere zijn normaal. We vragen u specifiek over gisteren. 
 
[T1] 
Omcirkelt u om te beginnen welke dag het GISTEREN was. 
1. Maandag 
2. Dinsdag 
3. Woensdag 
4. Donderdag 
5. Vrijdag 
6. Zaterdag 
7. Zondag 

 
[T2] 
Geef hieronder alstublieft een schatting van hoeveel minuten u GISTEREN 
heeft besteed aan elke activiteit in de lijst. 
1. __ reizen /  woon-werk verkeer 
2. __ bidden / mediteren 
3. __ op bezoek gaan bij anderen 
4. __ eten voorbereiden 
5. __ computer/ internet/ email 
6. __ zorgen voor uw kinderen 
7. __ aan de telefoon 
8. __ hobbies 
9. __ winkelen 
10. __ tv kijken 
11. __ niks doen 
12. __ betaald werk 
13. __ relaxen 
14. __ eten  
15. __ het huishouden doen 
16. __ fitness / sport 
17. __ intieme relaties 
18. __ rusten / dutje doen 
19. __ vrijwilligerswerk 
20. __ anders, namelijk:________________ 

 
[T3]  
Geeft u, in een gemiddelde maand, geld uit om taken aan anderen uit te 
besteden (bijvoorbeeld huishoudelijke taken, winkelen en kinderopvang)? 

1. nee 
2. ja 

 
[T4] 
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Hoeveel geld geeft u in een gemiddelde maand uit om taken aan anderen uit 
te besteden (bijvoorbeeld huishoudelijke taken, winkelen en kinderopvang)? 
 
Bedrag in euro`s: € 
 
[T5] 
Hoeveel geeft u in een gemiddelde maand uit aan de volgende categorieën 
(afgerond op hele euro’s)? 
 

1. Rekeningen en kosten: € …………. 
2. Cadeaus voor uzelf: € …………. 
3. Cadeaus voor anderen: € …………. 

 
[T6] 
Als u een taak kon uitbesteden die u liever zelf niet doet en die u niet reeds 
uitbesteed aan anderen, welke taak zou dat zijn? (bijvoorbeeld huishoudelijke 
taken, winkelen en kinderopvang) 
 
[open vraag]  
 
[T8] 
Hoeveel denkt u dat het per maand zou kosten om deze taak aan anderen uit 
te besteden? 
 
Bedrag in euro`s: € 
 
[T9] 
Hoeveel tijd per maand zou het uitbesteden van deze taak u opleveren? 
…. uur   
….. minuten 
 
[T10] 
Hoe zou u de vrijgekomen tijd besteden? Kruist u één categorie aan die het 
best past bij het antwoord dat u net heeft gegeven: 
 
 
1. __ reizen /  woon-werk verkeer 
2. __ bidden / mediteren 
3. __ op bezoek gaan bij anderen 
4. __ eten voorbereiden 
5. __ computer/ internet/ email 
6. __ zorgen voor uw kinderen 
7. __ aan de telefoon 
8. __ hobbies 
9. __ winkelen 
10. __ tv kijken 
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11. __ niks doen 
12. __ betaald werk 
13. __ relaxen 
14. __ eten  
15. __ het huishouden doen 
16. __ fitness / sport 
17. __ intieme relaties 
18. __ rusten / dutje doen 
19. __ vrijwilligerswerk 
20. __ anders, namelijk:________________ 

 
[T11] 
We zijn geïnteresseerd in de waarde die u hecht aan tijd en geld. 
Sommige mensen vinden hun tijd waardevoller dan geld. Zij zijn bereid geld 
op te geven om meer tijd te hebben. Bijvoorbeeld: zij werken liever minder uren 
en verdienen dan minder in plaats van meer uur werken en meer verdienen. 
Andere mensen vinden hun geld waardevoller dan tijd. Zij zijn bereid tijd op te 
geven om meer geld te hebben. Bijvoorbeeld: zij werken liever meer uren en 
verdienen dan meer in plaats van minder uur werken en minder verdienen. 
Kies de optie die het beste bij u past: 
 
1. Ik vind tijd waardevoller dan geld 
2. Ik vind geld waardevoller dan tijd 
 
[T12] 
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (Kunt u het getal 
omcirkelen dat het beste bij u past?) 
 
[antwoordcategorieën: 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens)] 
 
1. Ik voel dat ik onder tijdsdruk sta. 
2. Ik voel me gestresst. 
3. Ik vind dat ik niet genoeg tijd heb. 
4. Tijd is mijn schaarste bezit. 
5. Mijn tijd is zeer waardevol voor mij. 
6. Mijn huidige baan is zeer stressvol. [+ n.v.t., geen betaald werk] 
  
[T13] 
Hoeveel vrije tijd heeft u? 
[antwoordcategorieën: -5 (zeer weinig tijd beschikbaar) t/m 5 (heel veel tijd 
beschikbaar)] 
  
[T14] 
Hoe zou u uzelf omschrijven? (Kunt u het getal omcirkelen dat het beste bij u 
past?) 
1. Ik ben echt een optimist 



 19 

2. Ik ben optimistisch ingesteld, maar heb ook pessimistische buien 
3. Ik ben pessimistisch ingesteld 
4. Ik ben pessimistisch ingesteld, maar kan ook optimistisch zijn 
 
[T15] 
Hoe zou u uw leven in het algemeen waarderen op een schaal van 1 (heel 
ongelukkig) tot en met 10 (heel gelukkig)?  
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[Module E – Achtergrondgegevens] 
 
[E1a] 
Welke van de volgende situaties is bij u op dit moment van toepassing? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 1 � Ik heb betaald werk (parttime telt ook mee) 
 2 � Ik doe het huishouden en heb geen eigen inkomen/uitkering 
 3 � Ik ontvang een bijstandsuitkering 
 4 � Ik ontvang een werkloosheidsuitkering (WW\wachtgeld) 
 5 � Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

(WIA\IVA\WGA\WAZ\Wajong\WAO) 
 6 � Ik ontvang pensioen, AOW of VUT\FPU 
 7 � Ik ontvang studiefinanciering 
 8 � Ik ontvang alimentatie 
 9 � Ik ontvang een andere uitkering 
 
[E1b Voor elk antwoord van vraag E1a behalve ‘ik doe het huishouden en heb 
geen eigen inkomen/uitkering] 
Hoeveel ontvangt u hiervoor netto per maand?  
( Wilt u het het bedrag in Euro afronden ) 
( Wilt u het zo goed mogelijk schatten ) 
( Indien u het helemaal niet weet, kunt u 999999 intikken ) 
 
[E1c als 999999 op E1b: geen bedrag genoemd voor betaalde baan] 
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over uw inkomen. Voor ons onderzoek is 
deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke 
categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? 
 
 1 � Minder dan 1000 Euro 
 2 � 1000 - 1199 Euro 
 3 � 1200 - 1399 Euro 
 4 � 1400 - 1599 Euro 
 5 � 1600 - 1999 Euro 
 6 � 2000 - 2499 Euro 
 7 � 2500 - 2999 Euro 
 8 � 3000 Euro of meer 
 
[E1d Als respondenten niets of 99999 invullen (op antwoord 3 t/m 9 van E2a) 
op E1b (uitkering, hoeveel euro per maand, dan de volgende categorieën 
aanbieden] 
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons 
onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom 
aangeven in welke categorie uw maandelijkse uitkering valt? 
1. Minder dan 500 Euro  
2. 500 - 700  Euro  
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3. 700 - 800  Euro 
4. 800 - 900  Euro 
5. 900-1000 Euro 
6. 1000 - 1100  Euro 
7. 1100 - 1200  Euro 
8. 1200 - 1300  Euro 
9. 1300 Euro of meer 
 
[E1_e Als E1a=1] 
Hoeveel uur per week verricht u betaald werk? Rekent u hierbij de tijd dat u 
moet reizen niet mee. 
Aantal uur per week … 
 
[E2a  Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4] 
Welke van de volgende situaties is bij uw partner op dit moment van 
toepassing? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 1 � mijn partner heeft betaald werk (parttime telt ook mee) 
 2 � mijn partner doet het huishouden 
 3 � mijn partner ontvangt een bijstandsuitkering 
 4 � mijn partner ontvangt een werkloosheidsuitkering 

(WW\wachtgeld) 
 5 � mijn partner ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

(WIA\IVA\WGA\WAZ\Wajong\WAO) 
 6 � mijn partner ontvangt pensioen, AOW of VUT\FPU 
 7 � mijn partner ontvangt studiefinanciering 
 8 � mijn partner ontvangt alimentatie 
 9 � mijn partner ontvangt een andere uitkering 
 
[E2b Voor elk antwoord van vraag E2a (behalve E2a antwoord 2, partner doet 
het huishouden] 
Hoeveel ontvangt uw partner hiervoor netto per maand? 
( Wilt u het het bedrag in Euro afronden ) 
( Wilt u het zo goed mogelijk schatten ) 
( Indien u het helemaal niet weet, kunt u 999999 intikken ) 
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[E2c als 999999 op betaald werk bij E2b] 
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over het inkomen van uw partner. Voor 
ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom 
aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? 
 
 1 � Minder dan 1000 Euro 
 2 � 1000 - 1199 Euro 
 3 � 1200 - 1399 Euro 
 4 � 1400 - 1599 Euro 
 5 � 1600 - 1999 Euro 
 6 � 2000 - 2499 Euro 
 7 � 2500 - 2999 Euro 
 8 � 3000 Euro of meer 
 
[E2d Als respondenten niets of 99999 invullen (op antwoord 3 t/m 9 van E2a) 
op E2b (uitkering partner, hoeveel euro per maand), dan de volgende 
categorieën aanbieden] 
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw 
partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u 
daarom aangeven in welke categorie de maandelijkse uitkering van uw partner 
valt? 
1. Minder dan 500 Euro  
2. 500 - 700  Euro  
3. 700 - 800  Euro 
4. 800 - 900  Euro 
5. 900-1000 Euro 
6. 1000 - 1100  Euro 
7. 1100 - 1200  Euro 
8. 1200 - 1300  Euro 
9. 1300 Euro of meer 
 
[E2_e Als E2a=1] 
Hoeveel uur per week verricht uw partner betaald werk? Rekent u hierbij de 
reistijd van en naar het werk niet mee. 
 
Aantal uur per week … 
 
[E2_f] 
Kunt u – indien van toepassing - aangeven in welke categorie uw persoonlijke 
netto jaarinkomen uit eigen onderneming (fiscale winst) valt?  
 
0. Niet van toepassing 
1. Minder dan € 25.000 euro 
2. 25.000 – 49.999 Euro  
3. 50.000 – 74.999 Euro  
4. 75.000 – 99.999 Euro  



 23 

5. 100.000 – 149.999 Euro  
6. 150.000 - 249.999 Euro 
7. 250.000 - 349.999 Euro 
8. 350.000 - 499.999 Euro 
9. 500.000 - 999.999 Euro 
10. 1.000.000 Euro of meer 
 
[E2_g Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4] 
En (indien van toepassing) kunt u aangeven wat het netto jaarinkomen van uw 
partner uit eigen onderneming (fiscale winst) is? (Kunt u het cijfer omcirkelen 
dat het beste bij u past?)  
 
0. Niet van toepassing 
1. Minder dan € 25.000 euro 
2. 25.000 – 49.999 Euro  
3. 50.000 – 74.999 Euro  
4. 75.000 – 99.999 Euro  
5. 100.000 – 149.999 Euro  
6. 150.000 - 249.999 Euro 
7. 250.000 - 349.999 Euro 
8. 350.000 - 499.999 Euro 
9. 500.000 - 999.999 Euro 
10. 1.000.000 Euro of meer 
 
[E3_1 Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4] 
Ontvangt u of uw partner inkomen uit vermogen (ook inkomen uit sparen en 
beleggingen tellen hier mee)? 
1  Nee 
2 Ja, het inkomen uit vermogen van mij en mijn partner is per jaar 

ongeveer € ... [vul in] netto. 
 
[E3_2 Als respondent geen partner heeft, dus Y1=1, 5 of 6] 
Ontvangt u inkomen uit vermogen (ook inkomen uit beleggingen tellen hier 
mee)? 
1  Nee 
2 Ja, het inkomen uit vermogen is per maand ongeveer € ... [vul in] netto. 
 
[E3_4] 
Wat verwacht u van de financiële situatie van uw eigen huishouden in de 
komende twaalf maanden?  

1. wordt veel beter 
2. wordt een beetje beter 
3. blijft gelijk 
4. wordt een beetje slechter 
5. wordt veel slechter 
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[E3_5] 
Denkt u eens over de komende 12 maanden. Denkt u dat de uitgaven van uw 
huishouden: 
 

1 Veel hoger zijn dan het inkomen
2 Hoger zijn dan het inkomen
3 Ongeveer hetzelfde als het inkomen
4 Lager zijn dan het inkomen
5 Veel lager zijn dan het inkomen 
 
[E3_6] 
Wij begrijpen dat u liever niks zegt over de hoogte van uw vermogen. Voor ons 
onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom 
aangeven in welke categorie het totale vermogen van uw huishouden valt? 
Rekent u daarbij mee wat u op spaarrekeningen heeft staan, de waarde van 
beleggingen en overige bezittingen. De waarde van de woning waarin u woont 
telt niet mee. (Kunt u het antwoord omcirkelen dat het beste bij u past?) 
 
Vermogen in 2013 Vermogen in 2014: 

0 geen vermogen 
1 minder dan € 10.000 
2 € 25.000 – € 50.000 
3 € 50.000 – € 100.000 
4 € 100.000 – € 250.000  
5 € 250.000 – € 500.000  
6 € 500.000 – € 1.000.000  
7 € 1.000.000 – € 2.500.000  
8 € 2.500.000 – € 5.000.000 
9 € 5.000.000 – € 10.000.000 
10 € 10.000.000 - € 25.000.000 
11 meer dan € 25.000.000 

0 geen vermogen 
1 minder dan € 10.000 
2 € 25.000 – € 50.000 
3 € 50.000 – € 100.000 
4 € 100.000 – € 250.000  
5 € 250.000 – € 500.000  
6 € 500.000 – € 1.000.000  
7 € 1.000.000 – € 2.500.000  
8 € 2.500.000 – € 5.000.000 
9 € 5.000.000 – € 10.000.000 
10 € 10.000.000 - € 25.000.000 
11 meer dan € 25.000.000 

 
[E3_7_1] 
Hoe heeft uw vermogen zich ontwikkeld gedurende uw leven? 
-2. Sterk gedaald (meer dan gehalveerd) 
-1. Licht gedaald 
0. Hetzelfde gebleven 
1. Licht gestegen 
2. Sterk gestegen (vervijfvoudigd of meer) 
 
[E3_7_2] 
Hoe heeft uw vermogen zich ontwikkeld vergeleken met uw ouders? 
-2. Sterk gedaald (meer dan gehalveerd) 
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-1. Licht gedaald 
0. Hetzelfde gebleven 
1. Licht gestegen 
2. Sterk gestegen (vervijfvoudigd of meer) 
 
[E3_7_3] 
Hoe heeft uw vermogen zich ontwikkeld in de recente economische crisis? 
-2. Sterk gedaald (meer dan gehalveerd) 
-1. Licht gedaald 
0. Hetzelfde gebleven 
1. Licht gestegen 
2. Sterk gestegen (vervijfvoudigd of meer) 
 
[E3_8] 
Hoe financieel zeker voelt u zich op een schaal van 1 tot 10, waarbij 
1=financieel onzeker en 10=financieel zeker? 
 
[E5] 
Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerk- of geloofsgemeenschap? 
 1  Ja [E5_1] 
 2  Nee [E_4] 
 
[E5_1 nummering antwoordcategorieen zo aanhouden, dus ‘zonder 5’] 
Welke kerk- of geloofsgemeenschap is dat?  

1. Rooms-Katholiek. 
2. Protestantse Kerk in Nederland Nederland (PKN: Nederlands 

Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-
Lutherse Kerk). [E5_2] 

3. Humanisme. [E6] 
4. Islam. [E6] 

 
6. Hindoe. [E6] 
7. Boeddhist. [E6] 
8. Anders, nl………………………………..[E5_3] 

 
[E5_2 Als E5_1=2] 
Voelt u zich met een bepaalde richting sterker verbonden dan met een andere? 
1 Nee. 
2 Ja, met de Nederlands Hervormde Kerk. 
3 Ja, met de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
4 Ja, met de Evangelisch-Lutherse Kerk. 
 
[E5_3 Als E5_1=8] 
 
Welke gezindte is dat? 
0 Humanisme 
1 Hersteld Hervormde Kerk  
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2 Gereformeerde of reformatorische gezindte (Gereformeerde Kerk, 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeente) 

3 Evangelische/Pinkstergemeente 
4 Oud-Katholieke kerk 
5 Remonstrant 
6 Baptisten-gemeente 
7 Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
8 Jehova’s getuigen 
9 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 
10 Bahá’í 
11 Taoisme 
12 Confucianisme 
13  Overig, nl ... [vul in] 
 
[E5_4 alleen voor nieuwe respondenten] 
Heeft u zich wel ooit beschouwd als behorend tot een kerk- of 
geloofsgemeenschap? 
 1  Ja [E5_5] 
 2  Nee [E_6] 
 
[E5_5 nummering antwoordcategorieen zo aanhouden, dus ‘zonder ‘3’ en ‘5’] 
Welke kerk- of geloofsgemeenschap was dat?  

1. Rooms-Katholiek. 
2. Protestantse Kerk in Nederland (PKN: Nederlands Hervormde Kerk, 

Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse Kerk).  
4.    Islam.  

 
6. Hindoe.  
7. Boeddhist. 
8. Nederlands Hervormde Kerk. 
9. Gereformeerde Kerken in Nederland. 
10. Evangelisch-Lutherse Kerk. 
11. Anders, nl………………………………..[vul in] 

 
[E5_6] 
Hoe oud was u op het moment dat u zich niet meer rekende tot een kerk of 
geloofsgemeenschap? 
 
… [vul in]……. jaar 
 
[E6] 
Hoe vaak gaat u de laatste tijd naar de kerk/moskee/tempel? 
1 (Vrijwel) nooit. 
2 Een of enkele malen per jaar. 
3 Twee of drie keer per maand. 
4 Ongeveer 1 keer per maand.  
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5 Ongeveer 1 keer per week. 
6 Vaker dan 1 keer per week. 
 
[E7 Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4] 
Beschouwt uw partner zichzelf als behorend tot een kerk- of 
geloofsgemeenschap?  
 
 1  Ja [E7_1] 
 2  Nee [E8] 
 
[E7_1 nummering antwoordcategorieen zo aanhouden, dus ‘zonder ‘3’ en 5’] 
Welke kerk- of geloofsgemeenschap is dat?  
1 Rooms-Katholiek. [E8] 
2 Protestantse Kerk in Nederland (PKN: Nederlands Hervormde Kerk, 
Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse Kerk). [E7_2] 
4 Islam. [E8] 
 
6 Hindoe. [E8] 
7 Boeddhist. [E8] 
8 andere kerkelijke gezindte. [E7_3] 
 
[E7_2 Indien E7_1=2] 
Voelt uw partner zich met een bepaalde richting sterker verbonden dan met 
een andere? 
1 Nee. 
2 Ja, met de Nederlands Hervormde Kerk. 
3 Ja, met de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
4 Ja, met de Evangelisch-Lutherse Kerk. 
 
[E7_3 Indien E7_1=8] 
Welke gezindte is dat? 
0 Humanisme 
1 Hersteld Hervormde Kerk  
2 Gereformeerde of reformatorische gezindte (Gereformeerde Kerk, 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeente) 
3 Evangelische/Pinkstergemeente 
4 Oud-Katholieke kerk 
5 Remonstrant 
6 Baptisten-gemeente 
7 Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
8 Jehova’s getuigen 
9 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 
10 Bahá’í 
11 Taoisme 
12 Confucianisme 
13  Overig, nl ... [vul in] 
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[E8a] 
Hoe vaak gaat uw partner de laatste tijd naar de kerk/moskee/tempel? 
1 (Vrijwel) nooit. 
2 Een of enkele malen per jaar. 
3 Twee of drie keer per maand. 
4 Ongeveer 1 keer per maand.  
5 Ongeveer 1 keer per week. 
6 Vaker dan 1 keer per week. 
 
[E9_1] 
Wat is het hoogste diploma dat u zelf heeft behaald? 
0 Geen diploma. 
1 Lager onderwijs/basis onderwijs. 
2 Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO).    
3 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, ULO, MULO). 
4 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO). 
5 Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, MMS). 
6 Hoger voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO, HBS, 

atheneum, gymnasium) 
7 Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO) 

op kandidaats of bachelor niveau  
8 Wetenschappelijk onderwijs op doctoraal of master niveau  
9. Post-doctoraal onderwijs. 
 
[E9_2 Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4] 
Wat is het hoogst behaalde diploma van uw partner? 
0 Geen diploma. 
1 Lager onderwijs/basis onderwijs. 
2 Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO).    
3 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, ULO, MULO). 
4 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO). 
5 Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, MMS). 
6 Hoger voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO, HBS, 

atheneum, gymnasium) 
7 Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO) 

op kandidaats of bachelor niveau  
8 Wetenschappelijk onderwijs op doctoraal of master niveau  
9. Post-doctoraal onderwijs. 
 
 
[E10] 
Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 
1 Uitstekend. 
2 Zeer goed. 
3 Goed. 
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4 Matig. 
5 Slecht. 
 
[E11] 
Woont u in een huurwoning of woont u in uw eigen koopwoning? 
1  Ik huur mijn woning. [E11_1] 
2 Ik woon in mijn eigen koopwoning. [E11_2] 
3  N.v.t., woont bij ouders/kinderen. [E12] 
 
[E11_1 Als E11=1] 
Wat is de maandelijkse huur van uw huurwoning?  
€ ... [vul in] [+ weet niet, of ‘999999’] 
 
[E11_2 Als E11=1 of 2] 
Sinds welk jaar woont u in deze woning?  
 
Jaar: ……….  [+ weet niet, of ‘999999’] 
 
[E11_3 Als E11=2]  
Als u uw huis nu zou verkopen, voor welke prijs denkt u dat uw huis dan 
verkocht zou worden?  
€ ... [vul in] [+ weet niet, of ‘999999’] 
 
 
[Experiment: zie apart document] 
 
[M1] 
Tenslotte nog deze vraag: hoe voelt u zich op dit moment? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer slecht Uitstekend 
 
Dat waren al onze vragen. Ten slotte nog dit verzoek: 
Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zouden uw gegevens 
graag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden 
daarbij gekoppeld aan een ander bestand. Nadat deze koppeling heeft 
plaatsgevonden zullen uw gegevens uit het bestand verwijderd worden. Uw 
gegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden doorgegeven, dus uw 
anonimiteit blijft gegarandeerd. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw 
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek? 
1 Geen bezwaar, dat is goed 
2   Wel bezwaar, dat wil ik niet 
Als u nog opmerkingen heeft over de vragenlijst, dan kunt u die hieronder kwijt.  
 
Bedankt voor uw medewerking! 


