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1. Inleiding  
In deze handleiding vind je informatie over de EBB vragenlijst: structuur van de 
vragenlijst, per module doel en globale structuur. Bij sommige vragen wordt een 
nadere uitleg en instructie gegeven.  
 

2. Doel en opzet van de Enquête Beroepsbevolking  
Het doel van de EBB is velerlei:  
� Vaststellen van het werkloosheidscijfer. 
� Volgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
� Kijken naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 
� Inzicht krijgen in de samenstelling van de beroepsbevolking. 
� Het kunnen vergelijken van de beroepsbevolking met de overige bevolking. 

Andere ‘overhaalargumenten’ vind je in bijlage 2 Redenen om mee te werken aan de 
EBB. Over diverse onderwerpen wordt gepubliceerd: 
• Het werkloosheidscijfer (maandelijks rond de 15e een persbericht) 
• Beroepsbevolking en werkloosheid per gemeente 
• Werken en leren 
• Opleidings- en beroepsniveau 
• Allochtonen op de arbeidsmarkt 
• Ouderen, jongeren en herintreders op de arbeidsmarkt 
• Ouderschapsverlof – Werkdruk – Meer/minder willen werken 
 
Gebruikers van deze informatie. 
Op basis van deze statistieken kunnen de overheid, instanties en ondernemingen 
beleid bepalen. Beleid waarmee beter kan worden ingespeeld op het gebied van 
onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. 
Enkele voorbeelden: 
• nemen van regionale, provinciale, landelijke of Europese maatregelen ter 

verbetering van de werkgelegenheid (Melkertbanen, Instroom- en Doorstroom-
banen, Europese subsidies voor regionale werk- en leerprojecten); 

• betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt; 
• her- en omscholingsprojecten voor langdurig werklozen en arbeidsongeschikten; 
• maatregelen ter bevordering van de mobiliteit van personeel; 
• betere voorzieningen en regel- en wetgeving voor herintreders, flexwerkers. 
 
Opzet van het onderzoek 
De opzet van het EBB is een roterend panel. Wat betekent dit nu? Respondenten die 
hebben meegewerkt aan het EBB veldonderzoek wordt gevraagd of ze het komende 
jaar nog 4 maal benaderd mogen worden voor een vervolgonderzoek. Indien ja 
worden deze personen telkens om de drie maanden benaderd met vergelijkbare 
vragen uit het veldonderzoek.  
Na 5 benaderingen verlaten deze personen het panel. Door een constante instroom/ 
uitstroom in het panel blijft het aantal te interviewen huishoudens constant. 
Om uitspraken te doen over arbeidsmarktaangelegenheden is het zeer belangrijk dat 
respondenten aan de vervolgpeilingen deelnemen. Hoe groter de massa hoe betrouw-
baarder de statistieken. Door dezelfde huishoudens meerdere keren over dezelfde 
onderwerpen te interviewen, zijn de verschuivingen die eventueel plaatsvinden 
duidelijk te herkennen. Belangrijk zijn vooral de veranderingen die zich voordoen in 
werkzaam zijn, werkloos zijn, arbeidsongeschikt zijn en in onderwijsniveau.  
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3. Vragenlijst  
 
3.1. Huishoudbox 
Bij de EBB werken we met een adressensteekproef. Er is dus vooraf niet bekend 
hoeveel huishoudens op het geselecteerde adres wonen. Per adres kun je 3 
huishoudens ‘vastleggen’. Na het invullen van de huishoudbox (max. 8 personen) 
selecteert de computer op basis van de ingevulde geboortedatum de personen uit het 
huishouden die voor een interview in aanmerking komen (iedereen van 14 jaar en 
ouder). Zorg er daarom voor dat je de huishoudbox goed invult en volg de regels bij 
het bepalen van het aantal huishoudens en de huishoudkern. 

3.2. Nationaliteit en geboorteland. 
Om de etniciteit van alle geselecteerde leden van het huishouden te bepalen worden 
vragen gesteld over nationaliteit en geboorteland. 
 
Nationaliteit 
Van alle leden van het huishouden wordt de nationaliteit vastgesteld. Bij een één-
persoonshuishouden is de vraag: “Welke nationaliteit heeft u?” 
Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon wordt gevraagd of alle leden van 
het huishouden dezelfde nationaliteit hebben. Indien ‘ja’, wordt alleen aan de eerste 
O.P. de vraag naar nationaliteit gesteld (en daarmee is ook de nationaliteit van de 
anderen bepaald). Als minimaal één persoon een andere nationaliteit heeft, wordt de 
vraag naar nationaliteit voor elke persoon in het huishouden herhaald. 
 
Van alle O.P.’s die de Nederlandse nationaliteit hebben, willen we weten in welk jaar 
ze de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Deze informatie is nodig om het jaar 
van verkrijging van het staatsburgerschap (Nederlandse nationaliteit) te bepalen. Aan 
iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt gevraagd of men deze bij de 
geboorte heeft gekregen. 
 
Bij de vraag naar nationaliteit zijn 8 antwoordmogelijkheden: Nederlands, Turks, 
Marokkaans, Surinaams, Duits, Verenigd Koninkrijk, Belgisch en anders.  
Indien iemand een andere nationaliteit heeft dan de aangeboden nationaliteiten, wordt 
deze met behulp van een codeermodule getypeerd. Je kiest voor het antwoord 
“anders” en start de codeermodule door de nationaliteit in te toetsen (interviewer-
aanwijzing). Na de selectie van het juiste antwoord bevestig je de keuze met de 
<Enter> toets. Door nog een keer op de <Enter> toets te drukken, kom je bij de 
vervolgvraag. 
Er kan slechts één nationaliteit ingevuld worden. Indien een O.P. een dubbele natio-
naliteit heeft, dien je als volgt te handelen; ga na welke nationaliteiten het betreft en 
kies in onderstaande volgorde van belangrijkheid: 
1. Nederlandse 
2. Belgische of Luxemburgse (E.U. landen) 
3. Nationaliteit van een ander E.U. land (opsomming E.U. landen) 
4. Komt geen van bovenstaande nationaliteiten voor, vul dan de nationaliteit in die  
 O.P. het belangrijkste vindt. 
 
Heeft een O.P. bijvoorbeeld de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit, vul je de 
Nederlandse nationaliteit in . 
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Geboorteland.  
Van alle leden van het huishouden wordt het geboorteland vastgesteld. Bij een één-
persoonshuishouden is de vraag: “In welk land bent u geboren?” 
Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon wordt gevraagd of alle leden van 
het huishouden in hetzelfde land zijn geboren. Indien ‘ja’, wordt alleen aan de eerste 
O.P. de vraag naar geboorteland gesteld (en daarmee is ook het geboorteland van de 
anderen bepaald). Als minimaal één persoon in een ander land is geboren, wordt de 
vraag naar geboorteland voor elke persoon in het huishouden herhaald. 
 
Bij de vraag naar geboorteland worden 10 antwoordmogelijkheden aangeboden: 
Nederland, Suriname, Nederlandse Antillen/Aruba, Indonesië, Turkije, Marokko, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België en anders.  
Indien iemand een ander geboorteland heeft dan de aangeboden landen, wordt dit met 
behulp van een codeermodule getypeerd. Je kiest voor het antwoord “anders” en start 
de codeermodule door het geboorteland in te toetsen (intervieweraanwijzing). Na de 
selectie van het juiste antwoord bevestig je de keuze met de <Enter> toets.  
 
Als respondenten niet in Nederland zijn geboren willen we weten hoe lang men al in 
Nederland verblijft (“In welk jaar bent u in Nederland komen wonen?”). De verblijfsduur 
in Nederland heeft betrekking op de verblijfsduur sinds de laatste vestiging (in het 
geval van meer vestigingen). Daarom is bij de vraag de volgende interviewer-
aanwijzing toegevoegd: >> ENQ: Laatste vestiging in Nederland. <<  
Nadat van elk lid van het huishouden het geboorteland is ingevuld, worden nog vragen 
gesteld over het geboorteland van de vader en moeder van de leden van de huishoud-
kern. 
 

3.3. Inventarisatie zorg 
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt de 
module ‘Arbeid en zorg’ weer opgenomen in de EBB vragenlijst van 2009. Deze 
module wordt tweejaarlijks afgenomen. In de EEB vragenlijst van 2005 en 2007 was 
deze module ook opgenomen. 
 
Doel van Arbeid en Zorg 
SZW is geïnteresseerd in hoe mensen zorgtaken met arbeid combineren. SZW wil 
graag weten of het werk en dan vooral de verlofregelingen die worden aangeboden, 
mensen voldoende gelegenheid biedt om te zorgen voor een zieke partner, kind of 
ouder. En of mensen minder werken dan ze eigenlijk zouden willen, omdat er een 
gebrek is aan geschikte kinderopvang of omdat er te weinig zorg is voor hulp-
behoevende gezins- of familieleden. Aan het begin van de vragenlijst wordt 
geïnventariseerd of respondenten zorgtaken hebben voor hulpbehoevende of zieke  
familieleden of andere personen. Alleen over familieleden worden daarna nog vervolg- 
vragen gesteld. Verderop in de vragenlijst komen onderwerpen als verlofregelingen, 
meer of minder werken in combinatie met zorgtaken en kinderopvang aan de orde.  
 
De module Arbeid en Zorg heeft betrekking op de volgende blokken in de vragenlijst: 
• Inventarisatie Zorg 
• Ouderschapsverlof 
• Structurele zorg en verlof 
• Incidentele zorg en verlof 
• Flexibel werk 
• SZW Zorg 
• Meer/minder werken 
• Kinderopvang 
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In het blok ‘Inventarisatie Zorg’ worden onder andere vragen gesteld over de behoefte 
aan zorg, voor wie de zorg nodig was, wie de zorg heeft verleend, hoeveel uur per 
week aan zorgtaken is besteed en of er structurele en/of incidentele zorg nodig was. 
Deze vragen worden op huishoudniveau vastgesteld en moeten beantwoord worden 
door een lid van de huishoudkern. Start het vraaggesprek met een lid van de huis-
houdkern en vul samen met hem/haar de huishoudbox in en de vragen naar 
zorgbehoefte. 
Na het invullen van de huishoudbox (inclusief nationaliteit en geboorteland) volgt de 
STEL VAST vraag: “Wie beantwoordt de vragen op dit moment?” Als je een regel-
nummer van een lid van de huishoudkern invult, volgen de vragen naar zorgbehoefte.  
 
Een ander belangrijk punt is dat vragen over het verzorgen van zieke gezinsleden erg 
pijnlijk kunnen zijn. Een kind is ernstig ziek, een OP heeft het afgelopen jaar haar man 
verzorgd die overleden is etc. Normaal gesproken worden mogelijk gevoelige of 
pijnlijke vragen zover mogelijk achteraan in de vragenlijst gesteld. Interviewer en OP 
moeten namelijk aan elkaar ‘wennen’. Gaandeweg het interview is een OP meer op 
zijn gemak bij de interviewer en geeft eerder en makkelijker antwoord op gevoelige 
vragen. Dit is voor zowel de OP als voor jou prettiger en zorgt er tevens voor dat een 
interview minder snel wordt afgebroken omdat een OP de vragen te gevoelig, pijnlijk of 
ongepast vindt. Helaas is het in de EBB vragenlijst niet mogelijk om deze vragen 
achteraan in de vragenlijst te stellen. De gevoelige vragen direct vooraan in de 
vragenlijst zetten vergt dus nogal wat van jou en de OP. Geef de OP gelegenheid om 
zijn/haar verhaal te vertellen. 
 
De vragen in het blok Inventarisatie Zorg hebben betrekking op langdurige en 
incidentele zorg en de zorgbehoefte voor (eigen) kinderen, ouders, of partner 
inventariseren. De vraagstelling is: “Heeft u of uw partner in de afgelopen 12 maanden 
te maken gehad met een situatie waarin langdurige zorg voor een ernstig ziek of 
hulpbehoevend familielid nodig was? Bijvoorbeeld voor uw kind, een ouder, uw partner 
of uzelf.”
Bij deze vraag is de intervieweraanwijzing heel belangrijk: 
• langdurig is langer dan twee weken, 
• OP/partner hoeft niet zelf gezorgd te hebben. Van belang is of er een zorgbehoefte 

was. 
Ter verduidelijking van de laatste aanwijzing: Stel OP’s ouder was ziek, maar hij/zij of 
de partner heeft de ouder niet verzorgd, dan moet de vraag toch met ‘ja’ worden 
beantwoord. Verderop in dit blok volgen namelijk vragen over wie de zorg verleend 
heeft, hoeveel uur per week aan zorgtaken wordt/is besteed, of OP/partner wel 
behoefte had om te zorgen en indien van toepassing de belangrijkste reden waarom 
men niet kon zorgen.  
 
Bij de vraag “Voor wie was deze zorg nodig?” behoren de volgende antwoord-
categorieën: 1) OP zelf; 2) partner; 3) kind binnen het huishouden; 4) eigen kind buiten 
het huishouden; 5) ouder; 6) anders. 
Onder (eigen) kinderen worden ook adoptie-, pleeg- en stiefkinderen verstaan. 
Mensen beschouwen adoptief kinderen als eigen kinderen en het is pijnlijk wanneer 
we ze in de vragenlijst niet als zodanig beschouwen. Bovendien zal een respondent 
niet vaak uit zichzelf zeggen dat het over een adoptief kind of een pleegkind gaat. 
De categorie ‘anders’ is opgenomen voor respondenten die toch iets over de zorg voor 
iemand anders dan de partner, ouder of het kind kwijt willen. Na deze antwoord-
categorie volgen verder geen zorgvragen meer.  
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Aan het eind van dit blok wordt de incidentele, kortdurende zorg geïnventariseerd, 
kortdurende zorg is zorg korter dan 2 weken. De vraagtekst is: “Naast langdurige zorg 
kan het voorkomen dat een kind, ouder of partner onverwacht kortdurende zorg nodig 
heeft vanwege een plotselinge ziekte, een ongeval of ziekenhuisopname. Heeft u (of 
uw partner) in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een dergelijke situatie?”
Bij meerdere kortdurende zorgsituaties uitgaan van de laatste keer. 
 

3.4. Selectie van O.P.(’s) en proxi 
Alle personen van 14 jaar en ouder komen in aanmerking voor een vragenlijst. Op 
basis van de ingevulde geboortedatum, worden de O.P.'s geselecteerd. Je krijgt een 
overzicht van de samenstelling van het huishouden (selectiescherm), de personen die 
je kunt interviewen herken je aan de “>>>>>>>” voor het HHBox regelnummer. 
 
Voorbeeld:  

Daarna volgt de STEL VAST vraag: “Wie beantwoordt de vragen voor deze O.P.?”  
 

Hier vul je in: 
- of O.P. zelf de vragen beantwoord (code 1), 
- of er sprake is van proxi (code 2), 
- of de geselecteerde O.P. een vraaggesprek weigert (code 3), 
- of O.P. bij nader inzien ten onrechte is geselecteerd (code 4).  
Deze laatste situatie kan voorkomen als je een onjuiste geboortedatum in de 
huishoudbox hebt ingevoerd of dat de ingevoerde O.P. bij nader inzien niet tot het 
huishouden behoort bv. een kind dat elders op kamers woont.  
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Als van een O.P. de volledige persoonsvragenlijst is ingevuld, kom je terug bij dit 
selectiescherm. Je vult dan het regelnummer in van een andere geselecteerde O.P. en 
bij de vervolgvraag wie de vragen voor deze O.P beantwoordt.  
Proxi-interviews zijn toegestaan. Ga wel na of de proxi voldoende informatie heeft om 
de vragen te beantwoorden. In de praktijk is dit meestal één van de leden van de 
huishoudkern. 
 
Mogen kinderen, van ouders die geen Nederlands spreken, voor hun ouders tolken? 
Het antwoord op deze vraag is steevast ‘nee, er mag niet getolkt worden’.  
Wat soms wel kan (en dat kan alleen bij de EBB), is om een kind van 14 jaar of ouder, 
de vragenlijsten van de ouders proxi te laten invullen (zie voor meer informatie bijlage 
4: Tolken bij taalproblemen van ouders). 

3.5. Inventarisatie werkkringen 
Het doel van deze module is het vaststellen of iemand betaald werk heeft en hoeveel 
werkkringen. 
 
De module start met de vraag: “De volgende vragen gaan over uw huidige situatie op 
de arbeidsmarkt en uw arbeidsverleden. Heeft u op dit moment betaald werk Ook 1 
uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk?” 
Indien het antwoord van O.P. “ja” is, volgt een inventarisatie van het aantal werk-
kringen. Er is sprake van meer dan 1 werkkring indien O.P.: 
• meer dan 1 werkgever heeft, 
• of meer dan 1 salaris - loonstrookje heeft, 
• of meer dan 1 beroep heeft. 
 
Als een O.P. meer werkkringen heeft, vul je per werkkring een werknaam in, je kunt 
maximaal 3 werknamen invullen. Je begint met de werknaam van de werkkring waar 
O.P. de meeste uren werkt. Bij deze vraag staat de volgende intervieweraanwijzing:  
>> ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is 
gedetacheerd of naar is uitgezonden<< 
Indien de O.P. als detacherings- of uitzendkracht werkt, vul je bij werknaam de naam 
van het bedrijf in waar O.P. daadwerkelijk werkt (dus niet de naam van het 
uitzendbureau/detacheringsbedrijf). Als O.P. zegt dat hij/zij bij uitzendbureau Tempo 
Team werkt, vraag je door: werkt u daar of werkt u als uitzendkracht bij een ander 
bedrijf? Werkt O.P. als uitzendkracht (via Tempo Team) bij de Bijenkorf, vul je bij 
werknaam ‘de Bijenkorf’ in.  
 
Vul een duidelijke werknaam in. Deze werknaam wordt tijdens een herbenadering door 
een agent van het Contact Center Outbound gebruikt bij het terugkoppelen van de 
door jouw gevraagde informatie: ‘Drie maanden geleden werkte u bij …….Is dat nog 
steeds zo?’  
Het is voor de agent prettig als hij/zij daar een bruikbare werknaam kan noemen. 
De in te vullen werknaam moet een naam zijn die bij een herbenadering voor O.P. én 
de agent direct herkenbaar is. Noteer een zo duidelijk mogelijke werknaam: 
Basisschool de Regenboog, Academisch ziekenhuis Utrecht, Rijkswaterstaat 
Gelderland, Automatiseringsbedrijf Getronics, Vrije Universiteit Amsterdam, Albert 
Heijn.  
 
Als de werknaam slaat op een eigen bedrijf dan dien je dit aan te geven door achter de 
werknaam ‘eig.bedr.’ toe te voegen (bij herbenadering is dit relevante informatie voor 
de agent).  
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Als de startvraag met “nee” wordt beantwoord, wordt gevraagd of O.P. werkzaam is in 
een eigen bedrijf. Vooral personen met een eigen bedrijf beantwoorden de startvraag 
nog wel eens met “nee”. Zij zien het werken in een eigen bedrijf niet als betaald werk 
(soms is de betaling anders geregeld). Als O.P. deze vraag met ‘ja’ beantwoordt, vul je 
bij de vervolgvraag de werknaam van het bedrijf in. Ook hier vul je achter de 
werknaam ‘eig.bedr.’ in (relevante informatie voor de agent bij herbenadering/vervolg- 
gesprekken).  
Je kunt 1 werknaam invullen, heeft O.P. meer dan één eigen bedrijf, ga je terug naar 
de startvraag (“Heeft u op dit moment betaald werk….)  en deze vraag beantwoorden 
met ‘ja’. Daarna kun je maximaal 3 eigen bedrijven invullen.  
 
Werkt O.P. niet in een eigen bedrijf, volgt de vraag of men werkzaam is in een bedrijf 
van partner of familielid. Indien ‘ja’ kun je de naam van het bedrijf invullen 
 
Personen die niet werkzaam zijn, worden direct gerouted naar de module werkzoeken 
(deel willen werken). Personen die betaald werk hebben vervolgen de vragenlijst met 
de module arbeidsrelatie.  
 

3.6. Arbeidsrelatie 
In deze module wordt per werkkring vastgesteld of O.P. werkt als werknemer, als 
zelfstandige, meewerkend in het bedrijf van partner, meewerkend in het bedrijf van 
ouders/schoonouders.  
 
Als eerste wordt de grote groep personen die zichzelf als werknemer ziet afgebakend: 
“Werkt u als werknemer?” Het begrip werknemer is niet gedefinieerd: het gaat om de 
beleving van de respondent zelf. Werkt O.P. als werknemer, volgt meteen de module 
Dienstverband. 
Aan personen die zichzelf niet als werknemer beschouwen wordt gevraagd of ze 
werkzaam zijn in het bedrijf of de praktijk van zichzelf, de partner (alleen als er een 
partner is) of van de (schoon)ouders. Wordt deze vraag ook ontkennend beantwoord 
dan zal in de regel sprake zijn van personen met een bijzondere positie in de 
werkkring: bijvoorbeeld kinderoppas bij vrienden/familie. 
Vervolgens wordt aan alle personen die geen werknemer zijn, gevraagd of ze 
loon/salaris ontvangen of dat de betaling anders is geregeld. Bijvoorbeeld deling in 
winst of bedrijfsinkomen. 
 

3.7. Dienstverband 
In deze module wordt vastgesteld in welk soort dienstverband O.P. werkzaam is. 
Alleen aan werknemers worden de vragen over dienstverband gesteld. 
Er worden twee aspecten van dienstverband vastgesteld: soort dienstverband en duur 
dienstverband.
Voor het soort dienstverband wordt vastgesteld of iemand een vast of een tijdelijk 
dienstverband heeft en of iemand werkzaam is in een speciale baan die gecreëerd is 
door de overheid in het kader van de bestrijding van de werkloosheid. Voor de duur 
van het dienstverband wordt vastgesteld of er afspraken zijn gemaakt over onder 
andere de duur van het contract en het in vaste dienst nemen bij goed functioneren.  
 
Aan werknemers wordt gevraagd: “Bent u op dit moment in vaste dienst?” 
Zit O.P. nog in zijn/haar proeftijd dan is O.P. niet in vaste dienst, je vult dan code 2 in  
(intervieweraanwijzing op scherm)  
Bij een ja, nee of deels vast, deels tijdelijk volgt altijd de vraag of men werkt als 
uitzendkracht, oproepkracht, invalkracht, of via de WSW (Wet Sociale Werkvoor-
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ziening). Op het eerste gezicht lijkt de combinatie vaste dienst en daarna de vraag 
invalkracht, oproepkracht etc. vreemd, vooral als O.P. aangeeft dat hij/zij in vaste 
dienst is. 
De praktijk leert anders: een uitzendkracht kan niet in vaste dienst zijn bij het bedrijf 
waar hij/zij werkt. Toch blijkt uit de gegevens van de EBB dat een niet te verwaarlozen 
deel van de uitzendkrachten opgeeft in vaste dienst te werken. Om deze reden wordt 
aan alle personen die in vaste dienst zijn ook gevraagd of ze wellicht als uitzendkracht 
werken. 
 
Is O.P. in vaste dienst en niet als uitzendkracht, oproep- of invalkracht of via de WSW 
werkt, volgt de vraag of men in een baan werkt die speciaal gecreëerd is in het kader 
van de bestrijding van de werkloosheid: 
• Melkertbaan,  
• WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden)  
• I/D-baan (Instroom/ Doorstroom-baan).  
 
Voor personen die in vaste dienst zijn of deels vast/deels tijdelijk in dienst zijn, 
betekent dit het einde van deze module.  
 
Voor personen die niet in vaste dienst zijn en ook geen deels vast deels tijdelijk 
dienstverband hebben, volgen nog vragen over de duur van het dienstverband.  
Startvraag is: “Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf vastgestelde periode?” 
Indien ‘ja’ volgt een vraag voor hoe lang. Alleen na het invullen van het antwoord ‘6 
maanden of langer volgen nog een tweetal STEL VAST vragen Hoeveel hele JAREN 
en hoeveel MAANDEN. Let op: indien minder dan een jaar, vul je bij hele JAREN niets 
in. Druk 1x op de Entertoets om verder te gaan (intervieweraanwijzing!) 
 
De vraag: ”Is met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst komt?” 
verdient enige toelichting. De bedoeling van deze vraag is om de personen die in 
tijdelijke dienst zijn met het vooruitzicht op een vaste aanstelling te selecteren. De 
formulering “.... afgesproken dat bij goed functioneren...” is met opzet gekozen om te 
voorkomen dat bijvoorbeeld personen die een meer of minder duidelijke toezegging 
gekregen hebben dat het tijdelijke contract omgezet wordt in een vast dienstverband 
als de mogelijkheden daartoe aanwezig zijn (bijv. krijgen van subsidie) de vraag met 
“ja” beantwoorden.  
Met de vraag “Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf vastgestelde periode?” 
wordt bedoeld of er sprake is van een contract voor een bepaalde periode. 
 

3.8. Arbeidsuren 
Binnen deze module wordt het aantal uren dat iemand per week, maand of jaar werkt 
gemeten. Op basis van deze informatie wordt bepaald of iemand tot de werkzame 
beroepsbevolking behoort. De module arbeidsuren heeft alle werkenden als doel-
groep en per werkkring wordt vastgesteld of iemand in dienst is voor een vast aantal 
uren per week en hoeveel uren iemand werkzaam is per week, per maand, per jaar of 
hoeveel lesuren per week. 
 
De openingsvraag voor werknemers is: “Bent u in dienst voor een vast aantal uren?”  
Indien ‘ja’ volgt de vraag: “Voor hoeveel uren bent u in dienst?”  
Intervieweraanwijzing is: eventueel een gemiddelde schatten. Afronden op hele uren. 
Daarna volgt de STEL VAST vraag is dat per week, per maand, per jaar, lesuren per 
week. Let op dat je de juiste code intoetst, zodat de juiste route wordt gekozen. 
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Als een respondent het aantal uren niet weet, volgt een vraag waarbij men kan 
aangeven over hoeveel uur het globaal gaat (4 uur of minder per week, 5 tot 11 uur 
per week, 12 tot 30 uur per week of 30 uur en meer per week).  
 
De urenvraag dient te worden beantwoord. Als een respondent twijfelt moet hij/zij een 
keuze maken. Het aantal arbeidsuren is belangrijk voor het vaststellen of iemand tot 
de werkzame beroepsbevolking behoort. Er moet op deze vraag een antwoord komen. 
 
Aan zelfstandigen kan niet gevraagd worden naar contractuele uren. Daarom wordt 
aan hen het gemiddeld aantal uren gevraagd. Als ze deze vraag niet kunnen 
beantwoorden worden zij gevraagd naar de situatie van de afgelopen maand. 
 
Aan alle anderen wordt gevraagd hoeveel uur zij gemiddeld per week werken. Als zij 
dit niet weten mogen ze aangeven hoeveel dagen en uren per gewerkte dag zij de 
afgelopen maand hebben gewerkt.  
 
De vraag: ”Hoeveel uren heeft u vorige week daadwerkelijk gewerkt?” wordt gesteld bij 
de eerste en tweede werkkring. Deze vraag wordt gesteld op verzoek van Eurostat; 
men wil het daadwerkelijk aantal gewerkte uren meten. Vorige week is de week 
voorafgaand aan de enquêteweek (maandag t/m zondag). Vooral voor docenten geldt 
het tweede deel van de intervieweraanwijzing ‘lesuren plús overige gewerkte uren’. 
 
Eurostat wil ook aanvullende gegevens over O.P.’s die langer dan drie maanden niet 
op het werk zijn geweest en minder dan de helft van het oorspronkelijke salaris 
ontvangen. Eurostat wil deze groep namelijk niet meer als werkend meetellen. Dit 
hoeft alleen vastgesteld te worden voor werknemers die in de referentieweek niet 
gewerkt hebben.  
Als een O.P. in de referentieweek niet gewerkt heeft en de reden is: geen of weinig 
werk in de branche op dit moment, opleiding of training, ouderschapsverlof, verlof, 
beëindiging/verandering van baan, volgt de eerste nieuwe vraag: “Hoe lang heeft u om 
die reden in totaal niet gewerkt?” Is dit langer dan drie maanden, dan wordt gevraagd 
of O.P. wel nog door de werkgever wordt doorbetaald in de vorm van loon, salaris of 
een uitkering. Als iemand inderdaad nog wordt doorbetaald, wordt nog vastgesteld 
hoeveel procent van loon of salaris men ontvangt (“Hoeveel procent van uw loon of 
salaris ontvangt u nu nog?”) 
 

3.9. Ouderschapsverlof 
In deze module wordt gemeten wie de afgelopen 12 maanden ouderschapsverlof heeft 
opgenomen. De vragen worden gesteld aan de leden van de huishoudkern, die werk-
nemer zijn én 12 uur of meer per week in de eerste werkkring werken. Een andere 
voorwaarde is dat in de huishoudbox de persoonsgegevens van minimaal één kind 
jonger dan 9 jaar zijn ingevuld. 
 
De openingsvraag is: “Maakt u op dit moment gebruik of heeft u als eens gebruik 
gemaakt van een ouderschapsverlofregeling?”  
Als O.P. in de afgelopen 12 maanden ouderschapsverlof heeft gehad, wordt gevraagd 
voor hoeveel uur per week, hoeveel maanden, of het ouderschapsverlof door de 
werkgever wordt betaald en hoe men dit verlof heeft opgenomen. Heeft O.P. geen 
ouderschapsverlof gehad, wordt gevraagd of men wel behoefte had aan ouderschaps-
verlof en zo ja, dan inventariseren we wat de belangrijkste reden is waarom men geen 
ouderschapsverlof heeft opgenomen. 
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3.10. Ziekteverzuim 
Aan alle personen die werkzaam zijn, worden vragen gesteld over ziekteverzuim 
(alleen voor de eerste werkkring). De startvraag van de module is: “Heeft u vorige 
week in deze werkkring vanwege ziekte niet of minder gewerkt?”  
>> ENQ. Vorige week = week voorafgaand aan enquêteweek (maandag t/m zondag). 
Zwangerschapsverlof niet tellen als ziekte. Alleen ziekte van respondent zelf 
meetellen.<<  
 
Indien “ja”, wordt gevraagd op hoeveel dagen er niet of minder is gewerkt. Daarna 
wordt gevraagd hoelang O.P. ziek is of ziek is geweest. Het gaat hier om het totaal 
aantal dagen, weken en maanden van die ziekteperiode. Is O.P. 6 maanden of langer 
ziek of ziek geweest, wordt gevraagd naar het aantal jaren en/of maanden. De vragen 
zijn bedoeld om inzicht te krijgen in het langdurig ziekteverzuim. Om die reden moeten 
korte onderbrekingen in het ziek zijn niet als onderbreking van het ziek zijn beschouwd 
worden. Wat u moet verstaan onder een korte onderbreking, hangt af van de 
ziekteperiode: 
� bij korter dan 1 maand ziek: korte onderbreking = max. 1 dag 
� bij korter dan 3 maanden ziek: korte onderbreking = max. 1 week  
� bij korter dan 6 maanden ziek: korte onderbreking = max. 2 weken 
� bij 6 maanden of langer ziek:    korte onderbreking = max. 4 weken  
 
Een O.P. die in de module Arbeidsuren heeft aangegeven dat hij/zij vanwege ziekte of 
arbeidsongeschiktheid niet of minder heeft gewerkt, krijgt een andere startvraag: “Op 
hoeveel dagen heeft u vorige week in deze werkkring minder (of niet) gewerkt 
vanwege ziekte?” 
 

3.11. Overwerk  
In de module ‘Overwerk’ wordt uiteindelijk vastgesteld hoeveel uren mensen betaald 
hebben overgewerkt in de week voorafgaand aan het interview.  
 
In deze module wordt aan alle werknemers in het algemeen gevraagd of ze wel eens 
werk mee naar huis nemen en/of wel eens moeten overwerken. Als er sprake is van 
overwerk (werk mee naar huis nemen en/of overwerk), wordt ook nog gevraagd hoe 
deze (over)uren gecompenseerd worden (in tijd, in geld, in tijd en geld, niet).  
Als O.P. regelmatig/soms overwerkt of werk mee naar huis neemt én vorige week 
meer dan 0 uur heeft gewerkt, volgt altijd de volgende vraag: “Hoeveel uur heeft u de 
vorige week overgewerkt (thuis gewerkt)?”   
Als O.P. vorige week heeft overgewerkt en de uren worden in geld of in geld en tijd  
gecompenseerd, wordt nog gevraagd hoeveel van deze uren in geld worden gecom-
penseerd.  
Personen die vorige week niet of minder gewerkt hebben vanwege ziekte (informatie 
uit module arbeidsuren en/of ziekteverzuim), krijgen geen overwerkvragen. 
 

3.12. Regeling werktijden 
In de module ‘Regeling van de werktijden’ wordt gemeten op welke momenten van de 
dag mensen werken. De vragen over werktijden komen alleen in een eerste werkkring 
aan de orde en worden gesteld aan werknemers (ook aan respondenten die geen 
werknemer zijn maar toch loon of salaris ontvangen).  
De startvraag van de module is: “De volgende vragen gaan over uw normale werk-
tijden. Werkt u wel eens ’s avonds, dat wil zeggen tussen 7 uur ’s avonds en 12 uur ’s 
nachts?” >> ENQ: Overuren niet meerekenen. << 
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Er worden vragen gesteld over werken in de avonduren, ’s nachts, op zaterdag en/of 
op zondag. Aan werknemers die wel eens ’s avonds en/of ’s nachts werken wordt 
gevraagd of ze in ploegendienst werken en zo ja, hoeveel ploegen de ploegendienst 
telt. 
Aandachtspunt: een werknemer die nachtdienst heeft werkt dus 2 uur ’s avonds en 6 
uur ’s nachts. 
 

3.13. Structurele zorg en verlof - Incidentele zorg en verlof  
In deze blokken wordt aan de OP’s die meer dan 12 uur per week werken (1e

werkkring) en in de afgelopen 12 maanden structurele en/of incidentele zorg hebben 
verleend, gevraagd of zij hiervoor van een verlofregeling gebruik gemaakt hebben. 
Was dit niet het geval en had de OP wel behoefte aan verlof, dan wordt vastgesteld 
wat de belemmeringen waren om verlof op te nemen.  
 
In beide blokken is de laatste vraag: “Soms kunnen mensen geen verlof regelen en 
zijn zij genoodzaakt zich ziek te melden om hun zorgtaken te kunnen uitvoeren. Is dat 
bij u in de afgelopen 12 maanden wel eens het geval geweest?”
De vraag is enigszins voorzichtig geformuleerd zodat de kans op sociaal wenselijke 
antwoorden verkleind wordt. Desondanks blijft het een vraag naar ‘oneigenlijk gedrag’. 
Ook moet er rekening mee worden gehouden dat mensen achterdochtig kunnen 
worden (gaat het CBS dit doorgeven aan mijn werkgever?). Je kunt in een dergelijk 
geval uitleggen dat ziek melden vanwege zorgtaken een indicatie is dat de huidige 
verlofregelingen niet voldoen.  
 

3.14 Flexibel werk 
Het Ministerie van Social Zaken en Werkgelegenheid wil inzicht krijgen in de mate 
waarin het werk flexibiliteit biedt op gebied van het gezinsleven in gebruikelijke en 
uitzonderlijke situaties/noodgevallen. Zo wil men weten of a) het mogelijk is later te 
beginnen of eerder weg te gaan wegens familieomstandigheden en of b) OP zijn/haar 
werktijden zodanig kan organiseren dat hij/zij hele dagen vrij kan nemen wegens 
familieomstandigheden zonder daar hele dagen (calamiteiten)verlof voor te nemen. De 
vragen worden gesteld aan werkende O.P.’s die tot de huishoudkern behoren.  
 

3.15. Woon - werkverkeer 
In deze module wordt het woon – werkverkeer gemeten. Er worden vragen gesteld 
over het aantal reisdagen per week, totale reisafstand heen en terug, reistijden 
vervoermiddel en indien van toepassing of men carpoolt.  
Eurostat wil graag extra informatie over thuis- en telewerkers, men wil deze doelgroep 
kunnen onderscheiden van de overige werkenden. De vragen naar thuiswerk zijn 
opgenomen in de module ‘Woon-werkverkeer’ omdat de thuiswerkvragen heel goed 
aansluiten op de vraag waar O.P. doorgaans werkt (woonadres, ander adres of op 
verschillende plaatsen). De vragen over thuiswerk worden aan alle werkenden gesteld. 
 
Deze module kent twee versies nl. een lange en een korte route. 
Alle personen die werkzaam zijn volgen (voor de 1e werkkring) de lange route, met 
uitzondering van de werkzame personen die een contract van minder dan 6 maanden 
hebben. Zij volgen de korte route. Voor een tweede en/of derde werkkring volgt 
iedereen de korte route. 
De startvraag van zowel de lange als korte route is: “Waar werkt u in deze werkkring 
doorgaans. Is dat:� op uw woonadres, op een ander vast adres, of op verschillende 
plaatsen?” 
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De meeste respondenten zullen op een ander vast adres werken. Zij kunnen dat dan 
meteen kwijt bij de eerste vraag en gaan direct door naar de vragen over woon-
werkverkeer. 
Respondenten die op het woonadres werken, krijgen de vraag of dat in de woning zelf 
is of in een ander gedeelte van het gebouw of elders op het grondstuk. Dit onderscheid 
is nodig, omdat enkel de eerste groep volgens de statistische definitie thuiswerker is. 
De thuiswerkers krijgen vragen over telewerken. 
 
Respondenten die op verschillende plaatsen werken, krijgen de vraag of zij 
rechtstreeks vanuit hun woonadres daarheen gaan of dat zij eerst naar een ander 
adres gaan om van daar uit naar die verschillende plaatsen te gaan. Dit onderscheid is 
nodig, omdat degenen die naar een vast adres gaan, vragen over woon-werkverkeer 
moeten krijgen.

Respondenten die rechtstreeks vanuit hun woonadres naar verschillende adressen 
gaan om te werken, krijgen vervolgens de vraag of ze doorgaans ook thuis werk-
zaamheden voor de betreffende werkkring verrichten. Deze informatie is nodig, omdat 
alleen diegenen volgens de statistische definitie thuiswerkers zijn, die doorgaans ook 
thuis werkzaamheden verrichten. 
 
De vragen naar thuiswerken zijn: “Gebruikt u thuis voor dit werk een telefoon en een 
computer?” en indien ‘ja’, “Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te 
maken van een telefoon en een computer?” 
 
In de lange route verzamelen we informatie over: 
• de plaatsnaam van het vast adres. Bij deze vraag: “In welke plaats ligt dat adres?” 

wordt de plaatsnaam meteen gecodeerd aan de hand van een codeermodule. Je 
start de codeermodule door een Nederlandse plaatsnaam in te toetsen. Je 
selecteert de juiste plaatsnaam en bevestigt het antwoord door 1x de ENTER in te 
drukken. Door nog een keer de ENTER toets te gebruiken kom je uit bij de 
volgende vraag. 
Is het vast adres in het buitenland vul je in de codeermodule buitenland in en 
bevestigt dit antwoord. Daarna start je een volgende codeermodule op door de 
naam van het land in te toetsen, 

• het aantal dagen per week dat O.P. naar dat adres gaat, 
• tijdstip van huis gaan en weer thuis komen. Bij sterk wisselende tijden of wis-

selende diensten, uitgaan van de laatst gewerkte dag of dienst, 
• de totale reistijd heen én terug, 
• de totale reisafstand in kilometers heen én terug, 
• het vervoermiddel waar het grootste deel van de reisafstand mee wordt afgelegd 

(te voet, fiets, bromfiets, personenauto enz.). Aan personen die met een personen-
auto reizen wordt gevraagd of ze carpoolen en zo ja op hoeveel dagen gewoonlijk 
per week. Carpoolen is: samen met iemand anders die ook naar het werk gaat in 
één auto rijden. 

Bij de totale reistijd en reisafstand gaat het om de normale reistijd en afstand; de extra 
kilometers en/of tijd om bijvoorbeeld eerst kinderen naar school te brengen, niet 
meetellen.  
 
In de korte route verzamelen we informatie over: 
• het aantal dagen per week dat O.P. naar dat adres gaat, 
• de totale reisafstand in kilometers heen én terug, 
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• het vervoermiddel waar het grootste deel van de reisafstand mee wordt afgelegd 
(te voet, fiets, bromfiets, personenauto enz.). Aan personen die met een 
personenauto reizen wordt gevraagd of ze carpoolen en zo ja op hoeveel dagen 
gewoonlijk per week. Carpoolen is: samen met iemand anders die ook naar het 
werk gaat in één auto rijden. 

3.16. Bedrijf 
Het CBS kent de Standaard Bedrijfsindeling (SBI): een systematische indeling naar 
soort economische activiteit(en). In het SBI worden bedrijven ingedeeld in bedrijfs-
takken (grof) en in bedrijfsklassen (fijn). 
De bedrijvenvragen hebben tot doel respondenten in te kunnen delen als werkzaam in 
een bedrijfstak en bedrijfsklasse. Daardoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om 
gegevens te publiceren met betrekking tot het aantal personen werkzaam in de 
verschillende bedrijfstakken en -klassen, onderscheiden naar geslacht en beroeps-
klasse, of naar geslacht en onderwijsniveau.  
 
Een bedrijf wordt door het CBS ingedeeld op grond van de belangrijkste economische 
activiteit van dat bedrijf. Aan iedere indeling liggen per definitie bepaalde keuzen ten 
grondslag. De keuzen die zijn gemaakt bij de indeling van bedrijven in bedrijfstakken 
en -klassen zijn alleen bij het CBS bekend. Ze vallen zelfs onder de geheim-
houdingsplicht: buiten het CBS is alleen bij het bedrijf zelf bekend in welke bedrijfstak 
en welke bedrijfsklasse het bedrijf is ingedeeld. 
 
Algemeen Bedrijfsregister (ABR) 
Alle bedrijven in Nederland zijn opgenomen in een register, het Algemeen Bedrijfs-
register (ABR). In het ABR worden niet zozeer bedrijven onderscheiden als wel 
bedrijfseenheden. Bedrijfseenheden zijn soms juridische eenheden (bijv. een BV), 
soms een bundeling daarvan, soms onderdelen daarvan. De bedrijfseenheden in het 
ABR zijn gecodeerd volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).  
 
Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 
Een indeling van bedrijven in bedrijfstakken en -klassen heeft alleen maar zin als een 
bedrijf altijd in dezelfde bedrijfstak en -klasse wordt ingedeeld.  
Helaas kan aan respondenten niet worden gevraagd het bedrijf of de instelling waar ze 
werken in te delen in een van de bedrijfstakken en/of -klassen: in veel gevallen, zeker 
bij grote bedrijven, zal de respondent niet weten wat de belangrijkste economische 
activiteit van het bedrijf is.  
De kans is groot dat werknemers van eenzelfde bedrijf het desbetreffende bedrijf in 
verschillende bedrijfstakken en/of -klassen indelen. Was het wel mogelijk om 
respondenten te vragen het bedrijf waar ze werken in te delen in een bedrijfstak en 
bedrijfsklasse dan waren de vragen naar naam en adres van het bedrijf niet nodig.  
Naam en adres van het bedrijf/de instelling wordt gevraagd om een indeling naar de 
Standaard Bedrijfsindeling mogelijk te maken. 
 
Met behulp van de antwoorden uit deze module wordt de typering (codering) van het 
bedrijf gerealiseerd. In deze module wordt gebruik gemaakt van een zoekmachine. 
Hoe een en ander ingevuld dient te worden, kun je lezen in de handleiding Programma 
Anders Typeren (PRAT): bedrijf, beroep en onderwijs. 
 
Aandachtspunt bij het invullen van de naam van het bedrijf: we willen weten waar O.P. 
daadwerkelijk werkt. Indien O.P. als detacherings- of uitzendkracht werkt, vul je in de 
zoekmachine bij de vraag: “Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waar u in 



EBB handleiding 2009 

16

dienst bent?” de naam van het bedrijf waar O.P. daadwerkelijk werkt (dus niet de 
naam van het uitzendbureau/detacheringsbedrijf). 
 

3.17. Beroep 
Vragen naar het beroep komen in diverse onderzoeken aan de orde. Doorgaans wordt 
gevraagd naar beroep, voornaamste werkzaamheden, leiding geven en leiding-
gevende werkzaamheden. Aan de hand van deze informatie wordt een indeling 
gemaakt volgens de beroepenclassificatie van het CBS. Op grond van de beroepen-
classificatie wordt tevens een indeling gemaakt naar sociale groep. De gegevens 
worden veelvuldig geraadpleegd door onderzoekers van buiten het CBS bijvoorbeeld 
van universiteiten. 
Bij 'Bedrijf' is aan de orde geweest om welke reden het niet mogelijk is om de indeling 
naar bedrijf te laten maken door de respondent. Voor de beroepenclassificatie geldt dit 
in nog sterkere mate gezien de gedetailleerdheid ervan. De indeling naar beroep vindt 
daarom plaats bij het CBS. 
 
Met behulp van de antwoorden uit deze module wordt de typering (codering) van het 
beroep gerealiseerd. In deze module wordt gebruik gemaakt van een zoekmachine. 
Hoe een en ander ingevuld dient te worden, kun je lezen in de handleiding Programma 
Anders Typeren (PRAT): bedrijf, beroep en onderwijs. 
 

3.18. Werkzoeken 
De module is opgebouwd uit de volgende blokken: ‘willen werken’, ‘meer/minder 
werken’, ’zorg’, ‘SZW zorg’, ‘beschikbaarheid’, ‘zoekgedrag’ en ‘niet zoeken’.  
 
‘Willen werken’ 
Het blok ‘willen werken’ heeft tot doel na te gaan hoeveel mensen die op dit moment 
geen betaald werk hebben, willen werken én hoeveel uur ze willen werken.  
Aan personen die minder dan 12 uur per week werken wordt gevraagd of ze betaald 
werk willen hebben voor 12 uur of meer per week en hoeveel uur per week ze willen 
werken. Iemand die wel wil werken maar niet kan wordt gevraagd naar de reden voor 
niet werken.  
Eurostat wil aanvullende informatie over de reden waarom een O.P. niet of parttime 
werkt. Is de reden ‘zorg voor kinderen of hulpbehoevende volwassenen’ willen we 
weten of dat komt door een tekort aan kinderopvang of zorg voor hulpbehoevende 
volwassenen, of omdat deze opvang/zorg van onvoldoende kwaliteit of te duur is. 
In het blok willen werken worden deze vragen over de reden van parttime werken 
gesteld aan respondenten die minder dan 12 uur werken of niet meer uren willen of 
kunnen werken én aan respondenten die wel willen werken, maar voor minder dan 12 
uur per week.  
 
‘Meer/minder werken’ 
Personen die op dit moment 12 uur of meer per week betaald werk hebben, worden in 
de module werkzoeken gerouted naar het deelblok ‘meer/minder werken’.
De startvraag is: “Zou u binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken, 
aangenomen dat uw verdiensten dan ook veranderen?” Antwoordcategorieën zijn: “ja 
meer”, “ja minder”, “nee”, “reeds geregeld/baan gevonden” en “stopt met werken”. 
Als een O.P. stopt met werken wordt alleen nog gevraagd naar de reden. 
Als een O.P. heeft geregeld dat hij/zij meer of minder gaat werken, wordt gevraagd 
hoeveel uur men gaat weken en of dat in de huidige werkkring is gerealiseerd. 
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Als O.P. meer of minder wil werken, wordt gevraagd hoeveel uur men meer/minder wil 
werken. Heeft O.P. meer dan 1 werkkring, kan men niet per werkkring aangeven wat 
men wil (bijvoorbeeld bij de ene meer en de ander minder). Het gaat bij deze vraag om 
of men in het algemeen meer of minder wil werken en niet per werkkring. De O.P. 
moet kiezen tussen meer of minder. 
Als O.P. meer of minder wil werken wordt gevraagd hoeveel uur men zou willen 
werken, of O.P. in de afgelopen 6 maanden stappen heeft ondernomen om dat te 
realiseren (“Heeft u in de afgelopen 6 maanden in uw huidige werkkring <of één of 
meer van uw huidige werkkringen> stappen ondernomen om dat te realiseren?”)  
 
In 2009 zijn als onderdeel van de module ‘Arbeid en zorg’ in dit blok een tweetal 
vragen toegevoegd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil van 
respondenten die 12 uur of meer per week werken en kinderen hebben in de leeftijd 
van 0 tot en met 12 jaar weten of zij meer uren zorg willen verrichten. En zo ja, wat de 
belemmeringen zijn. Indien zij minder willen werken, dan volgen de twee nieuwe 
vragen: “Wilt u minder gaan werken om meer tijd te hebben voor de zorg voor de 
kinderen?” en “Wat is de voornaamste reden waarom u op dit moment niet minder 
werkt?”

Aan O.P. wordt ook gevraagd of men op dit moment van werkkring wil veranderen en 
indien ‘ja’ of dit is in verband met dreigend ontslag. Ook O.P.’s die niet meer of minder 
willen werken, krijgen deze vragen. 
Aan alle O.P.’s die uitzendkracht zijn of niet in vaste dienst zijn wordt gevraagd of ze 
een vaste baan willen hebben. Indien ‘ja’ volgt de vraag of men dat in de huidige 
werkkring wil. En of daar zicht op is. 
 
Aan respondenten die meer dan 12 uur, maar niet fulltime werken wordt gevraagd 
waarom men parttime werkt. De grens voor parttime werken ligt op 32 uur per week.  
De twee vragen naar de reden van het parttime werken worden ingeleid met een zin 
waarin uitgelegd wordt dat ‘een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een 
deeltijdbaan’.  
 
‘Zorg’ 
Eurostat wil graag weten of gebrek aan geschikte opvang van invloed is op het aantal 
uur dat men kan of wil werken. Iedereen die geen betaald werk van 12 uur of meer per 
week kan of wil hebben vanwege de zorg voor kinderen of hulpbehoevende 
volwassenen en iedereen die om dezelfde reden 12 uur of meer maar 32 uur of minder 
werkt, krijgt daarom extra vragen over de exacte reden van niet of parttime werken. 
Eerst wordt gevraagd of dit niet of parttime werken te maken heeft met een gebrek aan 
geschikte betaalde kinderopvang/oppas en/of zorg. Daarna wordt gevraagd om wat 
voor probleem het dan precies gaat: ‘een tekort aan kinderopvang/zorg’, ‘opvang/zorg 
is te duur’ of ‘de beschikbare opvang/zorg is van onvoldoende kwaliteit’. 
 
‘SZW zorg’ 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil weten waarom 
mensen die (meer uren) willen werken (niet per sé voltijds) dat nu niet kunnen of willen 
In dit deelblok wordt de vraag gesteld: “U zou (meer) willen gaan werken. Wat is de 
voornaamste reden waarom u dat op dit moment niet doet?” Eén van de 
antwoordcategorieën is ‘geen van deze’. Als deze antwoordcategorie wordt gekozen 
volgt de STEL VAST vraag: Wat was dan de voornaamste reden?’ Het is een ’STEL 
VAST’ vraag omdat naar verwachting de respondent al heeft aangegeven wat de 
andere reden is. Is dit niet het geval, dan stel je de vraag. 
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‘Beschikbaarheid’ 
In dit deelblok wordt geïnventariseerd op welke termijn/periode O.P. beschikbaar is 
voor een baan van 12 uur of meer per week. Duurt deze periode langer dan 2 weken  
wordt naar een reden gevraagd (bijvoorbeeld afronden van vrijwilligerswerk, opleiding 
of studie, kinderopvang etc.). 
 
‘Zoekgedrag’ 
In het deelblok “zoekgedrag” wordt geïnventariseerd of respondenten die betaald werk 
willen ook daadwerkelijk iets hebben ondernomen om aan betaald werk te komen en 
wat ze ondernomen hebben. De verkregen informatie uit deze module wordt gebruikt 
voor het vaststellen van de werkloze beroepsbevolking. 
Er wordt gevraagd of men in het afgelopen half jaar iets gedaan heeft om aan werk 
(ander/meer dan 12 uur) te komen. Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al 
mee. Indien ‘ja’ volgt de vraag: “En de afgelopen 4 weken?” Als O.P. ook de afgelopen 
4 weken iets gedaan heeft, volgt de vraag of O.P. kan aangeven of hij/zij één of meer 
activiteiten heeft ondernomen. Indien ‘ja’ volgen 11 activiteiten, de eerste activiteit is: 
“Contact gehad met de Locatie voor Werk en Inkomen om werk te vinden”. 
 
‘Niet zoeken’ 
Aan alle O.P.’s die op het moment van het interview geen betaald werk willen, wordt 
gevraagd of men de afgelopen 4 weken iets heeft gedaan om aan werk te komen. We 
willen meten hoe actief iemand is. Indien ‘ja’, volgen dezelfde 11 activiteiten als bij 
‘zoekgedrag’. De laatste vraag extra vraag in dit blok is: “Stel u krijgt een baan aan-
geboden of kunt een eigen bedrijf starten. Op welke termijn kunt u dan beginnen?”  
 

3.19. Kinderopvang 
In dit blok inventariseren we de belangrijkste vorm van kinderopvang die gebruikt 
wordt voor kinderen van jonger dan 13 jaar op de tijden dat OP (lid van de huishoud-
kern) aan het werk is: professionele (betaalde) kinderopvang, een familielid of de 
partner. De eerste vraag is: “U heeft een of meer kinderen jonger dan 13 jaar bij u 
thuis wonen. Gedurende een normale week, wie zorgt er dan voornamelijk voor uw 
kinderen jonger dan 13 op de tijden dat u aan het werk bent en de kinderen niet op 
school zitten?”
Indien de opvang varieert per week dan uitgaan van de huidige week en indien meer 
vormen van opvang, uitgaan van de opvang waaraan de meeste uren per week 
worden besteed. Deze informatie staat ook in de intervieweraanwijzing. 
De openingsvraag van dit blok wordt gesteld aan alle leden van de huishoudkern, de 
vervolgvragen worden aan één persoon van de huishoudkern gesteld. 
 
Maakt OP gebruik van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder-
opvang, dan volgen vragen over hoeveel dagen, hoeveel uur per week.  
De vraag naar uren per week bij één kind jonger dan 13 jaar is: “Hoeveel uren per 
week maakt u daar gewoonlijk in totaal gebruik van?” Als er meer dan één kind in het 
huishouden jonger dan 13 jaar is wordt de vraag uitgebreid met de volgende tekst:”Als 
het om meerdere kinderen gaat, is het de bedoeling dat u de uren van de kinderen bij 
elkaar optelt”. 
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de oudertevredenheid 
meten over de kwaliteit van de formele kinderopvang. Daarom worden twee vragen 
gesteld: aan de hand van een rapportcijfer geeft de respondent aan wat men vindt van 
de algemene kwaliteit én pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Bij beide 
vragen is een intervieweraanwijzing toegevoegd die verduidelijkt om welke opvang het 
gaat en bij meerdere vormen van opvang uitgaan van de opvang met de meeste uren.  
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(Intervieweraanwijzing is: Kinderopvang = kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of 
gastouderschap. Indien meerdere vormen van opvang, uitgaan van de opvang met de 
meeste uren). Bij de vraag naar de pedagogische kwaliteit is bij de interviewer-
aanwijzing extra toegevoegd ‘pedagogisch = opvoedkundig’. 
Daarna volgen vragen over de dagen dat OP zelf voor de kinderen zorgt. Indien van 
toepassing wordt gevraagd op hoeveel doordeweekse dagen. Aan het eind van het 
blok worden vragen gesteld over de opvang van kinderen tijdens speciale periodes 
zoals schoolvakanties.  
 

3.20. Retro - Arbeidsverleden 
In deze module verzamelen we gegevens over het arbeidsverleden van O.P. 
We stellen eerst vast of O.P. 12 maanden geleden betaald werk had van 12 uur of 
meer per week en waarin O.P. langer dan 1 jaar werkt(e). We noemen dit ook wel het 
blok aanvang en het blok einde. Een logistiek doel is om per O.P. vast te stellen welke 
vervolgroute met vragen over het arbeidsverleden gesteld moeten worden.  
De module Retro bestaat uit de volgende delen:  
• vaststellen aanvang huidige werkkring (deelblok Aanvang),  
• vaststellen einde vorige werkkring (deelblok Einde),  
• vaststellen arbeidssituatie 1 jaar geleden om vervolgroute vast te stellen, 
• vragen over totale arbeidsverleden (Retro slot).  
 
Uitgangssituatie: 
Als O.P. op dit moment in een eerste werkkring 12 uur of meer per week betaald werk 
heeft, krijgt deze O.P. de vraag: “Sinds welk jaar werkt u in deze werkkring?” Dit is de 
startvraag van het deelblok ‘Aanvang’. Doel is om aanvangsdatum van de huidige 
werkkring vast te stellen. Werkt O.P. 1 jaar of langer in de huidige werkkring dan volgt 
de route Retro 12 A.  
 
Werkt O.P. korter dan 1 jaar in de huidige werkkring, volgt de vraag of O.P. vóór de 
huidige werkkring een betaalde werkkring heeft gehad van 12 uur of meer per week, 
langer dan 1 jaar. Dit is de startvraag van het deelblok ‘Einde’: doel is om de eind-
datum van de vorige of laatste werkkring vast te stellen. 
Als het antwoord op de startvraag ‘ja’ is, volgt een vraag om te bepalen in welk jaar 
O.P. gestopt is of minder dan 12 uur is gaan werken. Is dit 1 jaar of korter dan 1 jaar 
(en O.P. heeft nu geen of ander werk) volgt O.P. de route Retro 12B. 
Is O.P. langer dan 1 jaar geleden met die werkkring gestopt en hij/zij heeft nu geen of 
ander werk of nooit heeft gewerkt, volgt de route Retro 12C 
 
‘Retro Einde’ 
Om de werkloosheidsduur van een O.P. beter te kunnen bepalen is informatie nodig 
over wanneer mensen zijn begonnen met zoeken naar werk voordat ze hun huidige 
baan vonden. In het deelblok 'Aanvang’ wordt reeds vastgesteld wanneer men 
begonnen is in de huidige werkkring (startvraag van het blok). Als O.P. in alle huidige 
werkkringen van 12 uur of meer per week korter dan 1 jaar werkt, wordt aan het begin 
van het deelblok ‘Einde’ een nieuwe vraag gesteld. De vraagtekst is: “Hoe lang bent u 
op zoek naar werk geweest, voordat u in uw huidige werkkring begon?”, “STEL VAST: 
Hoeveel hele JAREN?”, “STEL VAST Hoeveel hele MAANDEN?” 
 
WSW ‘ers. 
Na het vaststellen van de aanvangsdatum van de werkkringen, krijgt de WSW-er 
verder geen vragen meer. Op deze manier worden de WSW-ers met zo min mogelijk 
vragen lastig gevallen en is er wel informatie over de aanvangsdatum van hun 
werkkring.  
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‘Retro 12A’ 
Dit deelblok is bedoeld voor O.P. die een jaar geleden 12 uur of meer werkte in 
dezelfde werkkring als de huidige werkkring. In dit blok wordt vastgesteld of het aantal 
uren en het dienstverband gelijk was aan de huidige situatie. Er wordt gevraagd of 
O.P. een jaar geleden hetzelfde aantal uren werkte. Wanneer dat niet zo is, wordt 
eerst gevraagd of de arbeidsuren gewijzigd zijn in verband met een collectieve 
regeling zoals ATV of ADV.  
Daarna wordt naar het aantal uren dat iemand werkte gevraagd. Aan mensen die op 
het moment van het interview in vaste dienst zijn, wordt gevraagd of zij een jaar 
geleden ook al in vaste dienst waren. Vervolgens worden de vragen uit het deelblok 
Retro Slot gesteld. 
 
‘Retro 12B’ 
Als O.P. 1 jaar of korter dan 1 jaar geleden gestopt is met een werkkring en nu geen of 
ander werk heeft, worden vragen gesteld over de werkkring van een jaar geleden. De 
volgende bekende EBB modules komen aan de orde: arbeidsrelatie, dienstverband, 
arbeidsuren, bedrijf en beroep. Bij retro bedrijf en beroep wordt gebruikt gemaakt van 
de zoekmachine bedrijf en beroep. 
 
‘Retro 12C’ 
Aan de O.P. die langer dan 1 jaar geleden met een werkkring is gestopt en nu geen of 
ander werk heeft of nooit heeft gewerkt, wordt gevraagd of men een jaar geleden wel 
betaald werk heeft verricht. Als dat niet zo was en O.P. is ouder dan 55 jaar wordt 
gevraagd welk beroep hij/zij als laatste uitgeoefend heeft, of men een leidinggevende 
functie heeft gehad en zo ja, aan hoeveel personen.  Het gaat hier echt om het laatste 
uitgeoefende beroep: als O.P. na 40 jaar gestopt is als timmerman en daarna nog 3 
jaar dagbladen heeft bezorgd, dan is zijn laatste beroep: krantenbezorger. 
Het laatste uitgeoefende beroep noteer je in een antwoordveld. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van een codeer- of zoekmachine. 

Als O.P. een jaar geleden wel een werkkring had, wordt gevraagd wat de makkelijkste 
manier is om het aantal uren te noteren: in uren per week of uren per maand. 
Daarna wordt gevraagd of de werkzaamheden betrekking hadden op één of op meer 
dan één werkkring. Had O.P. één werkkring van 12 uur of meer per week, wordt 
gevraagd of men daar als uitzendkracht werkte. Indien ‘nee’ volgt de vraag “Was u 
toen in vaste dienst?”  
Als dat niet zo was, wordt gevraagd of met O.P. was afgesproken dat hij/zij bij goed 
functioneren in vaste dienst zou komen en zo nee, of hij/zij aangenomen was voor een 
bepaalde vooraf vastgestelde periode. Zo ja, dan wordt gevraagd hoelang die periode 
duurde (bekende dienstverband vragen). 
 
‘Retro Slot’ 
Als laatste worden gegevens verzameld over het totale arbeidsverleden van elke O.P. 
van 18 jaar en ouder (‘Retro Slot’). Het betreft vragen over hoelang O.P. vanaf 15 jaar 
betaald werk heeft gehad voor tenminste 12 uur per week; of O.P. vanaf zijn 15e ooit 
werkloos is geweest en zo ja, hoelang (aantal jaren); of O.P. vanaf zijn 15e ooit 
arbeidsongeschikt is geweest en zo ja, hoelang (aantal jaren).  
De begrippen werkloos of arbeidsongeschikt mag je niet uitleggen, instructie is: “dat 
wat respondent eronder verstaat”. 
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3.21. Arbeidsgehandicapten. 
De overheid neemt maatregelen om mensen met gezondheidsproblemen meer te 
integreren in de arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheid van werkgevers en werk-
nemers voor het voorkomen van arbeidsongeschiktheid is vergroot. Het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft behoefte aan cijfers over 
arbeidsgehandicapten en hun positie in de samenleving. Om aan deze behoefte te 
kunnen voldoen is op verzoek van het Ministerie een aantal vragen opgenomen om de 
arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te monitoren. 
Arbeidsgehandicapten zijn in de EBB gedefinieerd als personen met een langdurige 
ziekte, aandoening of handicap, die hierdoor belemmerd worden in het uitvoeren van 
werk.  
 
De vragen worden gesteld aan alle O.P.’s van 14 t/m 64 jaar, zowel werkzame als niet 
werkzame personen. De vragen worden ook gesteld aan O.P.’s die ouder zijn dan 64 
jaar én op dit moment betaald werk hebben of willen werken. 
 
De module start met een introductietekst: “Ik wil u nu iets vragen over uw gezondheid. 
Er bestaat namelijk grote belangstelling voor de relatie tussen gezondheid en de 
arbeidssituatie”. 
Dan volgt de vraag: “Heeft u last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of 
handicaps?” Heeft O.P. last én op dit moment betaald werk, volgt de vraag: “Wordt u 
hierdoor belemmerd bij het uitvoeren van uw werk?”  
 

3.22. Onderwijs 
De vragen met betrekking tot het volgen van een opleiding of cursus c.q. het gevolgd 
hebben van onderwijs na de lagere school hebben ten doel een indeling te kunnen 
maken naar hoogst (gevolgde) opleiding. Bij het CBS wordt hiervoor de zogenaamde 
Standaard Onderwijsindeling (SOI) gehanteerd. Deze indeling is mede gebaseerd op 
internationale afspraken (Internationale Standaard Classificatie van Onderwijs). 
 
Het onderdeel 'Onderwijs' bestaat uit 2 blokken:  
Actueel onderwijs: vragen die betrekking hebben op een opleiding of cursus die 
respondent actueel volgt. Er kan slechts één opleiding of cursus worden ingetoetst. 
Volgt O.P. meer dan één opleiding/cursus dan moet O.P. kiezen voor de opleiding/ 
cursus die voor het beroep of de beroepskeuze het belangrijkste is.  

 
Gevolgd onderwijs: er kunnen maximaal 6 opleidingen/cursussen worden ingevuld. 
 
Hoe een en ander met behulp van een zoekmachine ingevuld dient te worden, kun je 
lezen in de handleiding Programma Anders Typeren (PRAT): bedrijf, beroep en 
onderwijs. 
 
Actueel onderwijs. 
De startvraag van dit deel is: “Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een 
school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?”  
Om helder te maken hoe om te gaan met een respondent die op het moment van 
interviewen zomervakantie heeft en daarna verder gaat met dezelfde opleiding is aan 
de vraagtekst de volgende intervieweraanwijzing toegevoegd: >> ENQ: Indien 
respondent na de vakantie verder gaat met dezelfde opleiding, kies ‘ja’<< 
 
De antwoordcategorieën bij de startvraag zijn: “ja”, “nee” en “nee maar start na de 
vakantie met een nieuwe opleiding”. Doel van deze laatste antwoordcategorie is om 
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respondenten te onderscheiden die na een zomervakantie met een nieuwe opleiding 
beginnen. Dit is op verzoek van Eurostat. 
 
Examenperiode 
Als O.P. examen heeft gedaan maar nog geen uitslag, dan deze opleiding bij actueel 
noteren. Heeft O.P. wel de uitslag ‘geslaagd’ maar nog geen diploma, dan deze 
opleiding noteren bij gevolgd onderwijs!
Als O.P. aangeeft dat hij/zij op dit moment geen opleiding of cursus volgt, volgt de 
vraag: “Heeft u de afgelopen 4 weken een opleiding/cursus gevolgd of beëindigd die 
korter dan 6 maanden heeft geduurd?”  
Door het stellen van deze vraag wordt het volgen van korte opleidingen of cursussen 
beter gemeten. Als opleidingen of cursussen die in de vier weken voorafgaand aan het 
interview zijn gevolgd worden meegeteld, kunnen we beter bepalen hoeveel personen 
een korte opleiding volgen.   
 
Lange of korte onderwijsvraagstelling 
Als O.P. op dit moment een opleiding of cursus volgt, wordt gevraagd of deze korter of 
langer dan 6 maanden duurt. Duurt de opleiding langer dan 6 maanden dan volgt O.P. 
de lange route van actueel onderwijs. De opleiding wordt getypeerd met behulp van 
een zoekmachine.  
Duurt de opleiding korter dan 6 maanden, dan wordt de opleiding vastgesteld met 
behulp van een codeermodule.

Redenen volgen van een opleiding 
Als O.P. een opleiding volgt én betaald werk heeft of betaald werk zou willen hebben, 
wordt geïnventariseerd waarom O.P. een opleiding/cursus volgt (dit geldt zowel voor 
de lange als korte onderwijsroute). De vragen zijn: “om bij te blijven”, “omdat de 
opleiding/cursus verplicht was”, “om de kans op werk te vergroten”. Als O.P. betaald 
werk heeft, komen ook de volgende vragen nog aan de orde: “om promotie te kunnen 
maken”, “om ander werk te kunnen doen”. Als meer dan één antwoord is ingevuld, 
wordt gevraagd wat de belangrijkste reden was. 
Ook volgen vragen over de betaling van de opleiding/cursus: betaalt O.P. zelf 
(geheel/gedeeltelijk) of niet. Betaalt O.P. de opleiding niet zelf of gedeeltelijk volgt de 
vraag wie de opleiding betaalt (Locatie voor Werk en Inkomen, de sociale dienst, de 
vakbond, de werkgever of uiteindelijk geen van deze).  
 
Stage 
Als O.P. werkzaam is voor 12 uur of meer per week in een eerste werkkring én een 
opleiding volgt, wordt ook gevraagd of het werk een onderdeel van de opleiding is 
(stage). Door het stellen van deze vraag stellen we vast of er sprake is van stage. 
Geldt alleen voor de lange onderwijsroute. 
 
Betaald studieverlof 
In de lange én korte onderwijsroute wordt ook gevraagd of O.P. voor het volgen van 
deze opleiding betaald studieverlof heeft, dat wil zeggen verlof waarbij loon wordt 
doorbetaald. Indien ‘nee’ volgt nog een vraag of de opleiding onder werktijd wordt 
gevolgd. Indien ‘ja’ vragen we naar het aantal uren studieverlof per week. 
 
Vraag 3e klas Havo, vwo, gymnasium 
Een O.P. die bij actueel onderwijs aangeeft dat hij/zij de Havo, atheneum, gymnasium, 
of vwo volgt, krijgt ongeacht zijn/haar leeftijd de vraag: "Heeft u de 3e klas met succes 
doorlopen, dat wil zeggen bent u overgegaan naar de 4e klas?” 
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Doel van deze vraag is om op basis van het antwoord de O.P. in een onderwijsniveau 
in te delen: iemand die in de 3e klas zit, wordt ingedeeld in onderwijsniveau 3. Iemand 
die in de 4e klas zit, wordt ingedeeld in niveau 4.  
 
Gevolgd onderwijs. 
De startvraag van dit deel is: “De volgende vragen gaan over opleidingen die geheel of 
gedeeltelijk in Nederland gevolgd zijn. Heeft u na de lagere school of de basisschool 
een opleiding of cursus gevolgd  waarmee u langer dan 6 maanden bezig bent 
geweest?” 
>> ENQ: Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld 
Suriname, of de Nederlandse Antillen gelden als een opleiding gevolgd in 
Nederland.<< 
 
Bij gevolgd onderwijs kun je maximaal 6 opleidingen/cursussen invullen. Het gaat om 
opleidingen of cursussen waarmee O.P. langer dan 6 maanden bezig is geweest.  
Van elke gevolgde opleiding wordt gevraagd in welk jaar O.P. daarmee is 
opgehouden, bij deze vraag wordt via een interieweraanwijzing steeds teruggekoppeld 
in welk jaar O.P. 12 jaar werd [dd-mm-jjjj] of jaar einde vorige opleiding.  
Afhankelijk van of de opleiding een diploma kent en of O.P. de opleiding helemaal 
heeft afgerond, worden verschillende vraagteksten gebruikt. Als O.P. voor een 
opleiding een diploma heeft behaald, wordt gevraagd in welke maand het laatste 
examen is afgelegd. Soms komt het voor dat het laatste jaar enkel uit stage bestaat.  
Vaak wordt een stage met een beoordeling afgerond, wat ook een soort examen is. 
Daarom is bij deze vraag de volgende intervieweraanwijzing opgenomen: >>ENQ: 
afronden stage/scriptie telt ook mee als examen afleggen.<< 
Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald op welk moment O.P. beschikbaar is 
voor de arbeidsmarkt.  
 
Als O.P. na de lagere school geen opleiding of cursus in Nederland heeft gevolgd, 
volgt de STEL VAST vraag: “Heeft O.P. na de lagere of basisschool 6 maanden of 
langer een opleiding in het buitenland gevolgd?” 
Indien ‘ja’ wordt gevraagd hoeveel jaar men onderwijs in het buitenland vanaf het 
twaalfde levensjaar heeft gevolgd. Hieruit kan samen met de informatie over in 
Nederland gevolgd onderwijs afgeleid worden hoeveel jaar iemand in totaal onderwijs 
heeft gevolgd. Deze vraag wordt in internationaal vergelijkend onderzoek gebruikt als 
indicator voor het opleidingsniveau. 

Heeft O.P. één of meer opleidingen in het buitenland gevolgd, wordt gevraagd of het 
om 1 opleiding gaat of om meer dan 1 en of voor één of meer van deze opleidingen 
een diploma of getuigschrift is behaald. Indien ‘ja’ worden vragen gesteld over welke 
opleiding soort school of instelling, de richting en het land waar O.P. de opleiding heeft 
gevolgd. Noteer de naam zoals je die uitspreekt (fonetisch). Als dit niet lukt, vul je 
’weet niet’ (d.m.v. de toetscombinatie Ctrl+N) in. Antwoorden niet vertalen. 
 
Is OP jonger dan 36 jaar volgen nog vragen om vast te stellen in welk jaar O.P. met 
deze opleiding is begonnen en opgehouden. Als begin en/of einde van de opleiding 
niet bekend is, wordt gevraagd naar de totaalduur van de opleiding. 
 
Als O.P. zowel in Nederland (startvraag gevolgd onderwijs) als in het buitenland geen 
opleiding of cursus van 6 maanden of langer heeft gevolgd, volgt de vraag: “Hoeveel 
klassen van de lagere school of groepen van de basisschool heeft u met goed gevolg 
doorlopen?” Het gaat ook om speciaal onderwijs, bijvoorbeeld LOM, vroeger BLO, 
(Z)MLK.  
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3.23. Entree arbeidsmarkt 
In 2009 is de ‘Entree van jongeren in de arbeidsmarkt’ de ad hoc module van Eurostat. 
En de vragen worden gesteld aan alle O.P.’s van 15 t/m 34 jaar. De vragen hebben 
betrekking op de overgang van school/studie naar betaald werk, combineren van 
school/studie en betaald werk én het opleidingsniveau van de ouders.  
Soms is deze informatie al bekend uit de reguliere EBB vragen. Voor zover mogelijk 
worden dan vragen in dit blok overgeslagen. Bijvoorbeeld als een O.P. op dit moment 
regulier onderwijs volgt, volgen geen vragen over de overgang van school/ studie naar 
betaald werk.  
Als de eerste betaalde werkkring na het verlaten van school/studie één van de huidige 
werkkringen of de werkkring uit het ‘Retroblok’ blijkt te zijn, dan hoeft niet nog een keer 
naar het dienstverband, aantal gewerkte uren of beroep gevraagd te worden. 
Verder slaan kinderen uit het huishouden de vragen over het opleidingsniveau van hun 
ouders over. 
 
Aan elke O.P. van 15 t/m 34 jaar (met uitzondering van de O.P.’s waarvan is vast-
gesteld dat ze op dit moment regulier onderwijs volgen) wordt de vraag gesteld of men 
wel eens een jaar of langer met school of studeren gestopt is en daarna weer naar 
school gegaan of gaan studeren. Bij deze vraag is de intervieweraanwijzing heel 
belangrijk “Volledig schriftelijk onderwijs telt HIER NIET als school of studie”. Volgens 
de Eurostat definitie telt deze vorm van onderwijs niet mee als regulier onderwijs.  
Indien ‘ja’ volgt de vraag of men betaald werk heeft verricht in die periode. Aan 
respondenten, die aangeven dat ze een jaar of langer gestopt zijn met school of 
studeren (en daarna weer verder zijn gegaan), wordt gevraagd in welk jaar en de 
maand. Bij de vraag naar het jaar mag O.P. ook schatten, bij de vraag naar maand is 
‘weet niet’ een geldig antwoord, je hoeft de respondent niet te vragen om de maand te 
schatten.

In dit blok moet ook worden vastgesteld of O.P. nadat hij/zij het reguliere onderwijs 
heeft verlaten ooit een werkkring heeft gehad van meer dan 3 maanden. Indien ‘ja’ 
moet worden vastgesteld of dat de huidige werkkring is (cq één van de huidige 
werkkringen). Bij deze vraag worden de ingevulde werknamen teruggekoppeld!  
Als het niet de huidige werkkring is, moet worden vastgesteld in welk jaar en welke 
maand O.P. bij die eerste werkkring is begonnen. Ook hier geldt de instructie: bij de 
vraag naar het jaar mag O.P. schatten, bij de vraag naar maand is ‘weet niet’ een 
geldig antwoord, je hoeft de respondent niet te vragen om de maand te schatten.

Als de eerste betaalde werkkring na het verlaten van regulier onderwijs een andere 
werkkring is dan één van de huidige werkkringen of de werkkring een jaar geleden, 
dan verzamelen we nog gegevens over arbeidsrelatie, dienstverband, arbeidsuren en 
beroep. Daarna moet worden vastgesteld wat de belangrijkste manier was om deze te 
vinden. Als laatste moet worden vastgesteld wat de belangrijkste bezigheid was, als 
O.P. langer dan 3 maanden na het verlaten van het onderwijs in een eerste werkkring 
is begonnen. 
 
Of iemand regulier onderwijs wordt in het vraagblok ‘Onderwijs’ door middel van de 
PRAT zoekmachine bepaald. Hier wordt het onderwijs getypeerd, maar niet alles wat 
in deze PRAT zoekmachine gebeurt, wordt teruggeschreven naar de vragenlijst voor 
de routing. Er blijft een groep personen over waarvan bekend is dat ze momenteel een 
opleiding volgen, maar waarvoor in de vragenlijst niet kan worden afgeleid of ze 
regulier onderwijs volgen. Deze groep komt terecht bij de vraag wanneer men van 
school is gegaan of gestopt met studeren. Bij deze vraag kan gekozen worden voor 
code 0 ‘niet van toepassing’.  
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Het is een STEL VAST vraag, dit houdt in dat als uit het gesprek het antwoord al 
duidelijk is, bijvoorbeeld de O.P. heeft in het blok ‘Onderwijs’ al verteld HBO-student te 
zijn, je de vraag niet hoeft te stellen. 
 
Aan het eind van het blok moet het opleidingsniveau van vader of moeder worden 
vastgesteld. Als de doelpopulatie (15 t/m 34 jarigen) bij de ouders woont, wordt het 
hoogst behaalde opleidingsniveau van de vader en moeder al vastgesteld. Indien de 
O.P. zelfstandig woont wordt aan de hand van één vraag per ouder het opleidings-
niveau vastgesteld. 
Voorafgaand aan de vragen over het opleidingsniveau wordt eerst aan de O.P. 
gevraagd of deze de vragen kan beantwoorden (voor beide, voor één van beide of 
geen van beide). Bij deze vraag is in een intervieweraanwijzing de Eurostat-definitie 
van ouders/verzorgers opgenomen. Ouders of verzorgers: degenen waar O.P. voor-
nameijk bij opgegroeid is of anders waar O.P. op 15 jarige leeftijd bij woonde.  
Bij deze vragen staan de woorden vader en moeder tussen haakjes. Deze haakjes 
geven aan dat je mag invullen wat van toepassing is. Als O.P. bijvoorbeeld heeft 
aangegeven bij zijn/haar grootouders te zijn opgegroeid, mag je in plaats van vader 
‘grootvader’ of ‘opa’ zeggen. 
 

3.24. Levensloop  
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een 
serie vragen over de nieuwe levensloopregeling en spaarloonregeling in de EBB 
opgenomen. De vragen zijn bedoeld om de werking van de regelingen te monitoren.  
 
De vragen worden gesteld aan alle leden van het huishouden die in de eerste 
werkkring als werknemer werken. Werknemers kunnen gebruik maken van deze 
regelingen. De eerste vraag van deze module is: “Legt u dit jaar een bedrag in in de 
levensloopregeling?” Op verzoek van SZW is gekozen voor ‘inleggen’ in plaats van 
‘deelnemen’. De reden is dat de term ‘inleggen’ eenduidiger aangeeft dat het gaat om 
mensen die dit jaar ook daadwerkelijk sparen.  
Een werknemer kan elk jaar kiezen of hij aan de levensloop- of spaarloonregeling 
meedoet of nergens aan mee doet. Het is dus mogelijk dat een respondent een 
periode inlegt in de spaarloonregeling en dan weer kiest voor inleg in de 
levensloopregeling. Om na te gaan of respondenten van regeling wisselen is de vraag 
opgenomen: “Heeft u in voorgaande jaren ook wel eens ingelegd in de spaarloon-
regeling?”  
 
Binnen de levensloopregeling kan voor verschillende doelen worden gespaard. Om 
erachter te komen waar werknemers de levensloopregeling voor gebruiken, wordt de 
volgende vraag gesteld: “Waarvoor spaart u met de levensloopregeling?” Bij meerdere 
doelen moet de respondent de belangrijkste kiezen. Voor respondenten die wel sparen 
maar nog niet weten waarvoor, is de antwoordcategorie ‘weet nog niet precies’ 
opgenomen.  
 
Een O.P. die dit jaar niet inlegt in de levensloopregeling, kan er voor gekozen hebben 
om in plaats daarvan mee te doen met de spaarloonregeling. Om duidelijk te krijgen 
welk aandeel van de werknemers in een bepaald jaar voor levensloop dan wel 
spaarloon of geen enkele regeling kiest, wordt ook gevraagd of respondent dit jaar 
meedoet met de spaarloonregeling. Deze vraag wordt dan alleen gesteld aan 
respondenten die dit jaar niet meedoen aan de levensloopregeling. 
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3.25. Pensioen  
Informatie over uitkeringen kan verkregen worden via registraties. De enige informatie 
die niet via registraties verkregen kan worden is de informatie over vroegpensioenen, 
daarom is hierover een module gemaakt.  
 
Het is lastig om precies die groep personen waar te nemen die hieronder vallen. Zo 
kan iemand die vervroegd uitgetreden is (vervroegd-pensioen) voor een bepaald 
aantal uren in een andere baan werkzaam zijn. Het is wel de bedoeling dat deze 
persoon bij de vraag naar VUT of vervroegde uittreding wordt waargenomen. Het is 
niet de bedoeling om personen waar te nemen die arbeidstijdverkorting hebben, dus 
minder zijn gaan werken bijvoorbeeld van 5 dagen naar 4 dagen per week. Verwarring 
kan ook ontstaan door flexibele arbeidstijd bijvoorbeeld doordat personen 4 dagen 9 
uur per dag werken. Ook deze personen vallen niet onder de groep die waargenomen 
moet worden bij de vraag naar VUT of vervroegde uittreding. 
 
Het is niet de bedoeling om pensioenvormen (uitkeringen) waar te nemen. Dus geen 
waarneming van: 
• wezenpensioen (AWW) / wezenuitkering (Anw), 
• nabestaandenpensioen (AWW) / nabestaandenuitkering (Anw), 
• invaliditeitspensioen. 
 
In de module “pensioen” wordt aan elke persoon van 50 jaar en ouder gevraagd naar 
ouderdoms- of bedrijfspensioenen en er volgen vragen of men in de aanloop naar 
pensioen minder uren is gaan werken.  
Voor een O.P. van 65 jaar en ouder is de startvraag van deze module: “Heeft u naast 
uw AOW een uitkering in het kader van een ouderdoms- of bedrijfspensioen?”  
Voor een O.P. van 64 jaar en jonger is de startvraag: “Heeft u een uitkering in het 
kader van een ouderdoms- of bedrijfspensioen?” Dan volgt de vraag: “Maakt u gebruik 
van een vervroegde uittredingsregeling (bijv. VUT, FPU)?” Indien van toepassing volgt 
nog de vraag: “Sinds welk jaar heeft u die uitkering c.q. dat pensioen?” 
 
Aan respondenten die in het blok “retro” hebben aangegeven in welk jaar zij gestopt 
zijn met werken in verband met VUT/pensioen wordt deze vraag niet gesteld, omdat 
de datum van ingang uitkering/pensioen bekend is. 
 
Hierna volgen de vragen om te bepalen of O.P. momenteel (of in het verleden) minder 
uren is gaan werken (werkte) als overgang naar volledig pensioen. Indien van 
toepassing willen we weten hoeveel uur ze minder zijn gaan werken.  
 
Om dit te meten zijn twee vragen in de module opgenomen. De eerste vraag is: 
“Hoeveel uur bent u gemiddeld per week minder gaan werken sinds u pensioen 
ontvangt of gebruik maakt van een vervroegde uittredingsregeling?”  
De andere vraag is: “Hoeveel uur werkte u gemiddeld per week voor u pensioen 
ontving of gebruik ging maken van een vervroegde uittredingsregeling?” Deze vraag 
wordt alleen gesteld aan mensen waarvan bekend is dat zij inmiddels volledig gestopt 
zijn en ook niet eerst minder zijn gaan werken als aanloop naar pensioen.  
 

3.26. Locatie voor Werk en Inkomen (LWI) 
Aan alle respondenten jonger dan 65 jaar, wordt gevraagd of men op dit moment staat 
ingeschreven als werkzoekende bij een Locatie voor Werk en Inkomen (voorheen het 
Centrum voor Werk en Inkomen, arbeidsbureau).  
Dit gegeven is belangrijk voor het bepalen van het aantal geregistreerde werklozen. 
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Maandelijks publiceert het CBS het aantal geregistreerde werklozen in Nederland. 
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, 
direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk 
hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de 
registratie van de Locaties voor Werk en Inkomen (LWI’s) en de Enquête Beroeps-
bevolking van het CBS.  
 

3.27. Vakbond  
Doel van de vragen is inzicht te krijgen in de organisatiegraad van werknemers in de 
diverse bedrijfstakken. Deze module is niet van toepassing voor zelfstandigen. 
De eerste vraag is: “Bent u lid van een Nederlandse vakbond?” Als de respondent lid 
is van een vakbond, volgt de vraag: “Weet u bij welke vakcentrale die bond is 
aangesloten?” De antwoordcategorieën zijn: FNV, CNV, Vakcentrale MHP, anders. 
Indien respondent dit niet weet, toets je code 4 (anders) in. 
Je start de codeermodule ‘Vakbond’ door de naam van de vakbond in te toetsen, deze 
naam zie je bij het antwoordveld ‘Zoekgegeven’. Probeer een uniek gedeelte van de 
naam in te toetsen, dus geen woorden als bond of vereniging. Door 2x de ENTER 
toets in te drukken, codeer je de juiste vakcentrale.  
Als de naam van de vakbond niet in de codeermodule staat, verwijder je de naam van 
de vakbond (met backspace-toets). Dan vul je in het antwoordveld (‘Zoekgegeven‘) 
‘zzz’ in. Je krijgt dan de optie ‘zzz geen codering mogelijk’ aangeboden en dit 
antwoord bevestig je met de Enter toets. Door nog een keer de Enter in te drukken 
kom je bij de volgende vraag: STEL VAST: Naam vakbond. Hier vul je de naam van de 
vakbond in.   
 

3.28. Tijdsbesteding  
Aan elke O.P. wordt gevraagd waaraan hij/zij afgezien van ontspanning de meeste tijd 
besteed: betaald werk, zorg voor gezin/huishoudelijk werk, opleiding of studie, 
vrijwilligerswerk of aan iets anders.  
Indien O.P. geen betaald werk heeft en/of geen opleiding/studie volgt dan vervalt 
(vervallen) de betreffende antwoordcategorie(ën). Je ziet dan wel de antwoordcode, 
maar geen omschrijving. 
 

3.29. Vrijwilligerswerk  
In deze module wordt vastgesteld hoeveel mensen vrijwilligerswerk verrichten en zo ja, 
voor welke instelling of organisatie en hoeveel uur men gemiddeld besteedt aan 
vrijwilligerswerk. Aan respondenten die niet werkzaam zijn of voor minder dan 12 uur 
per week werkzaam zijn, wordt gevraagd wat voor soort werkzaamheden men als 
vrijwilliger verricht. Verricht O.P. vrijwilligerwerk bij verschillende organisaties, noteer je 
de werkzaamheden van de organisatie/instelling waar O.P. de meeste uren vrij-
willigerswerk verricht. Er is geen definitie van vrijwilligerswerk, het is “dat wat 
respondent eronder verstaat”. 
 

3.30. Maatschappelijke positie  
In deze module wordt gemeten wat de arbeidsmarktpositie van respondenten is. O.P. 
mag aangeven welke omschrijving het beste bij hem/haar past. 
Er wordt maar 1 vraag gesteld, namelijk:  “Welke omschrijving vindt u het beste bij u 
passen? 
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Deze vraag wordt niet gesteld aan personen die ouder zijn dan 65 jaar en aan O.P.‘s 
die eerder hebben opgegeven dat ze voor 25 uur of meer per week werken en in vaste 
dienst zijn of een contract hebben voor 6 maanden of langer. 
Een uitzondering vormen personen die naast de hiervoor vermelde voorwaarden op dit 
moment ook nog een opleiding volgen.  
Deze vraag wordt niet gesteld aan arbeidsongeschikten met uitzondering van arbeids-
ongeschikten die op dit moment een opleiding volgen. 
 

3.31. Verhuizing 
In deze module wordt de relatie tussen werk vinden en verhuizen gemeten. De vraag 
wordt gerouted op het antwoord op de vraag in het blok retro: “Sinds welk jaar werkt u 
in uw huidige werkkring?”  
Blijkt uit het antwoord dat dit sinds dit jaar of vorig jaar is dan wordt gevraagd: “Sinds 
welk jaar woont u op dit adres?” Indien sinds dit jaar of vorig jaar, volgt de vraag of 
men verhuisd is in verband met de huidige werkkring. Daarna volgen eventueel nog 
vragen over de postcode, adres en woonplaats van de vorige woning. Indien vorig 
adres is ‘buitenland’ dan dient dat land middels de codeermodule gecodeerd te 
worden. 
 

3.32. Werving 
Aan het eind van de EEB vragenlijst wordt aan deelnemende huishoudens gevraagd, 
of we ze de komende 12 maanden nog enkele keren telefonisch mogen benaderen. 
Het gaat hier om vier vervolgpeilingen steeds om de drie maanden. De gemiddelde 
tijdsduur van de vragenlijst bij CoCO duurt tussen de 4 en 5 minuten. 
 
De vraag luidt: “Graag willen wij uw huishouden de komende twaalf maanden nog 
enkele keren telefonisch benaderen. Heeft u daar bezwaar tegen?”  
>> ENQ: vier vervolgpeilingen, steeds om de drie maanden <<  
 
De antwoordcategorieën zijn:  
1. Nee, geen bezwaar 
2. Ja, wel bezwaar 
3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar 
 
Uiteraard zullen we in de vervolgpeilingen alleen nagaan of er veranderingen hebben 
plaats gevonden ten opzichte van de vorige peiling. Zo ja, dan volgen vragen over de 
veranderingen, zo nee dan volgen verder geen vragen. De informatie is dan al bekend 
uit de vorige peiling.  
Om uitspraken te doen over arbeidsmarktaangelegenheden is het zeer belangrijk dat 
respondenten aan de vervolgpeilingen deelnemen. Hoe groter de massa hoe 
betrouwbaarder de statistieken. Door dezelfde huishoudens meerdere keren over 
dezelfde onderwerpen te interviewen, zijn de verschuivingen die eventueel plaats-
vinden duidelijk te herkennen.  
Belangrijk zijn veranderingen die zich voordoen in werkzaam/niet werkzaam zijn, 
arbeidsrelatie, dienstverband arbeidsuren, bedrijf, beroep, werkzoeken, onderwijs en 
inschrijving centrum voor werk en inkomen.  
Probeer dus zoveel mogelijk huishoudens voor de vervolgpeilingen te werven! 
 
De wervingsvraag wordt gesteld als van alle geselecteerde leden van het huishouden 
een persoonsvragenlijst is ingevuld.
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De wervingsvraag wordt niet gesteld als alle personen in het huishouden over 3 
maanden 65 jaar of ouder zijn én als één persoon van het huishouden weigert om een 
vragenlijst in te vullen. 
 
Daarna wordt een telefoonnummer gevraagd. Bij deze vraag liever geen 06 nummer 
intoetsen (tenzij het niet anders kan), voor de herbenadering levert dit vaak problemen 
op; 06 nummers zijn vaak bezet of de mensen zijn druk bezig. 
Dan vul je de voorletter(s) en de achternaam van een geschikte contactpersoon in 
(liefst een lid van de huishoudkern). De naam en voorletter(s) vragen we omdat we de 
aanschrijfbrief voor de vervolgpeiling aan de juiste contactpersoon willen adresseren.  
 
Voorletters:  
• Uitsluitend LETTERS gebruiken, geen leestekens, spaties of andere tekens. Dus 

bijvoorbeeld: CAM, SE, CJMB. Het gebruik van hoofdletters is niet noodzakelijk. 
De ingevulde letters worden automatisch door de vragenlijst omgezet naar 
hoofdletters.  

• Als de voorletters niet bekend zijn maar de achternaam wel, vul dan in Dhr. óf 
Mevr. (eindigend met een punt).  

• Vul in dit veld nooit een combinatie in van Dhr. of Mevr. met voorletters. Dus niet: 
Mevr. A of Dhr. B.  

 
Achternaam:  
• De complete achternaam invullen, inclusief voorvoegsel. Voorvoegsel en 

achternaam scheiden door een spatie (van Cuppen; Janssen van Limburg 
Stierum; zur Vosmer).  

• Verder geen leestekens of andersoortige leestekens invullen.  
• Het gebruik van hoofdletters is niet noodzakelijk. De ingevulde letters worden 

automatisch door de vragenlijst omgezet naar hoofdletters. 
 
Onbekend:  
Als noch de voorletters, noch de achternaam bekend zijn, dan: 

1. Bij het veld voor de voorletters 1x op de spatiebalk drukken en vervolgens de toets 
<Enter> indrukken; 

2. Bij Achternaam vul je in: De bewoners van. 
 Het gebruik van hoofdletters is ook hier niet noodzakelijk.  
 
Na het intoetsen van de voorletters en de achternaam volgt nu een controlescherm 
met de ingevulde gegevens, controleer deze gegevens nog een keer. Het noteren van 
een juiste naam is heel belangrijk voor een natuurlijk verloop van het telefoongesprek. 
 
In de wervingsvragen wordt ook nagegaan of het huishouden/ personen uit het 
huishouden van plan zijn binnen drie maanden te verhuizen. Als dat zo is, wordt naar 
de nieuwe adresgegevens gevraagd.  
 
Het kan voorkomen dat op het moment van het interview de nieuwe adresgegevens 
nog niet bekend zijn. Om nu zorg te dragen voor een correct panelbeheer is, reik je op 
dat moment een verhuisbrief en een portvrije antwoordenveloppe uit, met het verzoek 
aan de respondent deze brief in geval van tussentijdse verhuizing in te vullen en in de 
portvrije enveloppe naar het CBS te zenden.  
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3.33. Internet (eerste kwartaal 2009) 
Ten behoeve van het herontwerp persoonsenquêtes worden in het eerste kwartaal aan 
het eind van de EBB vragen gesteld over internettoegang en –gebruik in het huis-
houden. Doel is de onderdekking van internet als benaderingsstrategie te onder-
zoeken. Aan de hand van deze gegevens kunnen we o.a. het verband tussen internet-
bezit en een aantal doelvariabelen in kaart brengen.  
 

3.34. Afsluiting - Opmerkingen 
De module Afsluiting - Opmerkingen volgt na de module Werving, d.w.z. als men geen 
bezwaar heeft voor een vervolgpeiling. Je krijgt eerst een scherm met de volgende 
interieweraanwijzing >> ENQ: huishouden doet over 3 maanden mee. Toets <1> om 
het interview af te sluiten. << 
Daarna volgt de intervieweraanwijzing: >> ENQ: Deze ruimte kunt u gebruiken om 
opmerkingen te plaatsen die in de volgende peiling van belang zijn. De opmerkingen in 
dit blok worden altijd gelezen vóór de volgende peiling. << 
Als je geen opmerking hoeft in te vullen, ga je naar de volgende vraag door 1x de 
<Enter toets> in te drukken.  

 
In het opmerkingenveld kun je informatie noteren die belangrijk is voor een 
vervolggesprek bij de herbenadering van het huishouden. Bijvoorbeeld: “respondent is 
slechthorend”, “bij volgende peiling vragen naar <naam, zoon van 17 jaar>, vader en 
moeder spreken geen Nederlands”. 
Bij een studentenhuis is het bij een vervolgpeiling vaak moeilijk om de juiste persoon 
aan de telefoon te krijgen. Soms is onduidelijk wie destijds is geïnterviewd. De 
voornaam is meestal wel bekend bij de medebewoners, maar niet de achternaam (en 
daar vraagt het CBS naar). In dit geval kun je de volledige voornaam en achternaam 
van de persoon die geïnterviewd is, in het opmerkingenblok noteren. Na het 
opmerkingenveld volgt de afsluiting. 
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Bijlage 1 Blokkenschema Veld: 1e peiling 
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Bijlage 2 Redenen om mee te werken aan de EBB 
 
Binnen het CBS zijn de ‘wetenschappelijke’ uitgangspunten van de EBB uiteraard 
bekend, en ook de beleidsdoeleinden waar de EBB voor gebruikt wordt kent men wel. 
Maar wat betekent dat voor de man, vrouw aan de deur? De vraag ‘Wat heb ik eraan?’ 
wordt toch redelijk vaak gesteld tijdens het gesprek aan de deur.  
 
Hieronder vinden jullie een eerste aanzet tot ‘overhaalargumenten’ voor respondenten. 
Ter illustratie staan ze per ‘soort respondent’ genoemd, maar alle argumenten gelden 
natuurlijk in principe voor iedereen. Het blijft als interviewer een sport om uit de 
gegeven argumenten dié punten te halen die de respondent aan de deur lijken aan te 
spreken. Dat kan op intuïtie, maar ook door bijvoorbeeld eerst even te vragen naar de 
belangstelling van de respondent (bijvoorbeeld: ‘Werkt u?’)  
 
Als jullie aanvullingen, tips en ideeën hebben zijn die van harte welkom. Geef ze dan 
door aan je regiomanager. 
 
Ouderen 
Het is belangrijk dat juist u meewerkt aan dit onderzoek, omdat: 
…. u van de generatie bent die Nederland na de oorlog weer heeft opgebouwd en we  
 geïnteresseerd zijn in wat u heeft gedaan, of u nu nog werkt en of u bijvoorbeeld  
 vrijwilligerswerk doet. 
 
Jongeren 
Het is belangrijk dat juist jij meewerkt aan dit onderzoek, omdat: 
…. wij zo te weten komen of opleidingen wel voldoende aansluiten op de banenmarkt. 
…. je kunt aangeven wat voor baan je hebt, wilt/zoekt en of die er wel voldoende zijn in  
 de regio. 
 
Allochtonen 
Het is belangrijk dat juist u meewerkt aan dit onderzoek, omdat: 
… wij dan te weten komen of er wel voldoende werk is in de regio. 
… wij dan te weten komen of u makkelijk een (andere) baan kunt vinden hier in de  
 buurt. 
… u dan kunt aangeven of u tevreden bent met het werk dat u heeft of dat daar iets  
 aan verbeterd kan worden. 
 
Vrouwen 
Het is belangrijk dat juist u meewerkt aan dit onderzoek, omdat: 
…. het onder andere gaat over de combinatie van werk en de zorg voor kinderen. 
…. we bijvoorbeeld ook vragen naar de mogelijkheden van kinderopvang en of dat  
 voldoende is. 
…. er onder andere wordt onderzocht wat de deelname van vrouwen is op de  
 arbeidsmarkt. 
 
Mannen 
Het is belangrijk dat juist u meewerkt aan dit onderzoek, omdat: 
… u kunt aangeven of uw werk goed aansluit op uw wensen. 
… er wordt onderzocht of er voldoende banen en werk te vinden zijn in uw regio. 
… we met dit onderzoek o.a. vaststellen of uw regio misschien meer economische  
 steun nodig heeft. 
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Bijlage 3 Definities  
 
De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15 t/m 64 jaar die betaald 
werk hebben van 12 uur of meer per week. 

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15 t/m 64 jaar zonder werk 
of met werk voor minder dan twaalf uur per week, die minstens 12 uur per week willen 
werken, daarvoor beschikbaar zijn en bovendien actief zoeken naar werk (ongeacht of 
men bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) staat ingeschreven). 

 
Geregistreerde werklozen: tot de geregistreerde werklozen worden gerekend de bij 
een Centrum van Werk en Inkomen (CWI) ingeschreven personen in de leeftijd van 16 
tot en met 64 jaar die: 
• niet of minder dan 12 uur per week werken én 
• beschikbaar zijn voor een baan van 12 uur of meer per week, of werk hebben 

aanvaard waardoor ze tenminste 12 uur per week gaan werken. 
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Bijlage 4 Tolken bij taalproblemen van ouders 
 
Mogen kinderen van ouders die geen Nederlands spreken, voor hun ouders tolken? 
Het antwoord op deze vraag is steevast ‘nee, er mag niet getolkt worden’.  
 
Wat soms wel kan (en dat kan alleen bij de EBB), is om een kind van 14 jaar of ouder, 
de vragenlijsten van de ouders proxi te laten invullen. 
Normaal is het niet de bedoeling dat kinderen vanaf 14 jaar de persoonsvragen-lijsten 
van hun ouders invullen. Alleen als de ouders onvoldoende of geen Nederlands 
spreken, mag een kind van 14 of ouder (dat goed Nederlands spreekt) de vragen 
beantwoorden. Voorwaarde is dat minimaal één van de ouders aanwezig moet zijn. In 
voorkomende gevallen kan het kind dan iets navragen bij de ouder(s). Het kind (en/of 
anderen) mag niet tolken of de vragen vertalen.

Er is een groot verschil tussen alle vragen laten vertalen en af en toe iets vragen (het 
werkadres o.i.d.).Als je in de gaten krijgt dat het erop uitdraait dat het toch een geheel 
vertaald interview gaat worden, krijg je de situatie dat het kind niet in staat is om het 
interview te doen. Dan gaat een andere situatie (zie hieronder) in werking. 
 
Indien alle persoonsvragenlijsten zijn ingevuld en men ook aan het panel wil 
meewerken, moet het kind dat proxi de vragen heeft beantwoord als contactpersoon 
worden opgegeven. Aan het eind van de vragenlijst vul je in het antwoordveld bij 
‘Opmerking’ bijvoorbeeld in: vragen naar <naam kind, leeftijd> ouders spreken geen 
Nederlands. 
Bij een vervolgpeiling kan de agent bij het Contact Center Outbound naar hem/haar 
vragen. 
 
Indien de situatie zich voordoet dat je bij de start van het interview merkt dat de OP 
onvoldoende Nederlands spreekt én niemand anders kan de vragen beantwoorden, 
probeer dan in ieder geval de huishoudbox en de vragen naar etniciteit (geboorteland 
en nationaliteit) in te vullen. Geef aan dat er maar enkele vragen worden gesteld, sluit 
de vragenlijst af met Alt + F4 en bedank de persoon voor het beantwoorden van de 
vragen. 
 
Indien de situatie zich voordoet dat je met veel ‘pijn en moeite’ toch een aantal 
persoonsvragenlijsten hebt ingevuld én de wervingsvraag wordt gesteld, vul dan in dat 
het huishouden niet doorgaat naar het panel. 
Als je twijfelt selecteer je het huishouden toch voor een vervolg. Bij CoCO neemt de 
agent de beslissing of het huishouden doorgaat. 
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Bijlage 5 Overzicht EU en EER landen 
 
EER = Europese Economische Ruimte.  
EER landen zijn landen die niet bij de Europese Unie (EU) horen, maar wel op veel 
gebieden met de EU samenwerken. 
 
Land EU lid sinds EER land 
België 1957 x 
Bulgarije 2007 x 
Cyprus 2004 x 
Denemarken 1973 x 
Duitsland 1957 x 
Estland 2004 x 
Finland 1995 x 
Frankrijk 1957 x 
Griekenland 1981 x 
Hongarije 2004 x 
Ierland 1973 x 
Italië 1957 x 
Nederland 1957 x 
Letland 2004 x 
Litouwen 2004 x 
Luxemburg 1957 x 
Malta 2004 x 
Oostenrijk 1995 x 
Polen 2004 x 
Portugal 1986 x 
Roemenië 2007 x 
Slovenië 2004 x 
Slowakije 2004 x 
Spanje 1980 x 
Tsjechië 2004 x 
Verenigd Koninkrijk (Grt.Britt+N-Ierland) 1973 x 
Zweden 1995 x 

Noorwegen  x 
IJsland  x 
Liechtenstein  x 
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