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AantalPP

 <<<< Na beantwoording van deze vraag geldt INTERVIEW GESTART >>>>>>
 * * LET OP: Ga na of iedereen tot hetzelfde huishouden behoort. * *
 Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan het huishouden waartoe u behoort?
 >> ENQ: Kinderen die elders op kamers wonen niet tot huishouden rekenen. <<
 Geef een waarde tussen 1 en 49.

HHKern

 STEL VAST: Wie zijn dat?
 >> ENQ: * Stel éérst de huishoudkern vast en ga daar vanuit. (Moeten 15 jaar of ouder zijn!)
 * Kind = ook stiefkind, pleegkind e.d. <<
1. Echtp. / vaste partners alléén
2. Echtp. / vaste partners + kind(eren)
3. Echtp. / vaste partners + kind(eren) + ander(en)
4. Echtp. / vaste partners + ander(en)
5. Eénouder + kind(eren)
6. Eénouder + kind(eren) + ander(en)
7. Huishoudkern NIET: echtp. / vaste partn. of éénouder

OP_HHk $1 Personensteekproef

$1 GEGEVENS VAN O.P. UIT REGISTRATIE (GBA)
STEL VAST: Behoort O.P. tot de huishoudkern?
1. Ja, O.P. behoort daartoe [Kern]
2. Nee, O.P. behoort daar niet toe [NietKern]

Hierop

STEL VAST: Komt O.P. op deze regel?    (d.w.z.  [ naam,  geslacht,  geboortedatum ] )
>> ENQ: * Moet O.P. (uit GBA) op deze regel komen toets dan 1. Anders toets enter
* Indien correctie: O.P. van hier van regel verderop, dan eerst antwoord hier weghalen <<
1. O.P. staat op deze regel.
OP     EVP2     Kind     Ander     M_V     Relatie     Geboren     Lft     Akk     Burgst
Reg[1]
Reg[2]
Reg[3]

EVP2

>> ENQ: persoon 2 = partner van persoon 1. <<
STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (Regel 1).
>> ENQ: geregistreerd partnerschap = code 1 (Echtgeno(o)t(e) van 1e lid. <<
1. Echtgeno(o)t(e) van 1e lid[Echtgen]
2. Vaste partner van 1e lid [VPartner]
3. GEEN partner van 1e lid [GeenPaar]

U hebt aangegeven dat de huishoudkern uit 2 personen bestaat. Maar het 2e lid moet dan vaste partner of
echtgen. zijn van het 1e lid. Zo niet, corrigeer dan een van beide voorgaande vragen.

>1 persoon

personensteekproef

1 persoon

Personensteekproef anders

Persoon=2 en HHKern=Echtp./vaste partner (code 1-4)

anders

GeenPaar

Kind

***  Persoon [i] ***
STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (Regel 1).
1. Kind van HHKern [Kind_HHK]
2. Anders  [Anders]

Persoon<>1,2 en HHKern=2,3 (Echtp./vaste p. met kinderen
Of Persoon<> 1 en HHKern=5,6 (Eenouder met kinderen)

anders

andersCode 2

anders

EBB 2007 - Huishoudbox (1)
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Ander

 ***  Persoon [i]  ***
STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (Regel 1).
1. Vader / Moeder [VMoeder]
2. Schoonvader / Schoonmoeder [SchoonVM]
3. Broer / Zus [BroerZus]
4. Schoonbroer (zwager) / Schoonzus [SchonnBZ]
5. Schoonzoon / Schoondochter [SchoonZD]
6. Kleinkind [KleinKnd]
7. Overig: familie of schoonfamilie [Fam_SchF]
8. Overig: geen familie of schoonfamilie [Overig]

Kind = [Anders]

M V

STEL VAST: Geslacht persoon [i]
1. Man
2. Vrouw

anders

Geboren

***  Geboortedatum Persoon [i] ***
Wat is de geboortedatum van persoon [i]
Voer een geldige datum in.

Lft

STEL VAST: Leeftijd in jaren.
>> ENQ: Informeer hiernaar of schat zelf (zo goed mogelijk). <<

wn/wg

Akk

Persoon [i] is dus: [leeftijd in jaren] ?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

anders

BurgSt

Persoon [i]
Wat is op dit moment de burgerlijke staat van persoon [i]?
1. Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) inclusief geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwe / Weduwnaar
4. Nooit gehuwd geweest

CtrlPers

Huishouden telt [AantPP] personen.
STEL VAST: Heeft u iedereen in het huishouden gehad?
1. Ja, iedereen gehad
2. Nee,  nog niet iedereen gehad

Endblok

EBB 2007 - Huishoudbox (2)
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EBB 2007 - Nationaliteit (1)

Alleen indien:
Peilingnr = 1

AantalPP > 1 AantalPP = 1

$1: AantalPP = 2
$2: Anders

Heeft u ($1 beiden / $2 allen) dezelfde nationaliteit ?
1. ja
2. nee

ZelfdNat

$3 AantalPP = 1 of ZelfdNat = ja
$4 anders

Welke nationaliteit heeft ($3 u / $4 <rgelnr> <geslacht> <lft_OP> <burg. St.> )
1. Nederlands
2. Turks
3. Marokkaans
4. Surinaams
5. Duits
6. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl)
7. Belgisch
8. Anders

National

Anders / wn Overig

>> ENQ: Start codeermodule door nationaliteit in te toetsen. <<

NatCode

Herhaal vanaf National als
ZelfdNat = nee/wn/wg

voor elke persoon in huishouden

EndBlok
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EBB 2007 - Geboorteland (1)

Alleen indien:
Peilingnr = 1

AantalPP > 1 AantalPP = 1

$1 AntalPP =2
$2 anders

Bent u ($1 beiden / $2 allen) in hetzelfde land geboren?
1. Ja
2. Nee

ZelfdGeb

$3 AantalPP = 1 of ZelfdGeb = ja
$4 anders

In welk land ($3 bent u / $4 is <rgelnr> <geslacht> <lft_OP> <burg. St.> ) geboren?
1. Nederland
2. Suriname
3. Ned. Antillen/Aruba
4. Indonesië
5. Turkije
6. Marokko
7. Duitsland
8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl)
9. België
10. Anders

GebLand

Anders / wn Overig

>> ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen. <<

GebCode

Gebland = Nederland / wgGebland <> Nederland / wg

In welk jaar ($3 bent u / $4 is <rgelnr> <geslacht> <lft_OP> <burg. St.> ) in Nederland komen wonen?

Herhaal vanaf Gebland als
ZelfdGeb = nee/wn/wg

voor elke persoon in huishouden

EndBlok

ImmigDat
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EBB 2007 - Geboorteland vader/moeder (1)

Alleen indien:
Peilingnr = 1

$1 AntalPP =1
$2 anders

In welk land is ($1 uw vader / $2 de vader van <rgelnr> <geslacht> <lft_OP> <burg. St.> ) geboren?
1. Nederland
2. Suriname
3. Ned. Antillen/Aruba
4. Indonesië
5. Turkije
6. Marokko
7. Duitsland
8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl)
9. België
10. Anders

PaGebor

Anders / wn Overig

>> ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen. <<

GebCode

In welk land is ($1 uw moeder / $2 de moeder van <rgelnr> <geslacht> <lft_OP> <burg. St.> ) geboren?
1. Nederland
2. Suriname
3. Ned. Antillen/Aruba
4. Indonesië
5. Turkije
6. Marokko
7. Duitsland
8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl)
9. België
10. Anders

MaGebor

Anders / wn Overig

>> ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen. <<

GebCode

Als HHKern = 1 t/m 4
(huishoudkern van 2 personen)

herhaal vanaf PaGebor
voor ander lid huishoudkern

EndBlok
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (1)

Nb.: Dit blok wordt eenmalig
gesteld

STEL VAST: Wie beantwoordt de vragen op dit moment?
>> ENQ: * Toets het regelnummer in.
 ($1 * 9 = ander persoon uit het huishouden <<
1..9

HHBox_AantalPP > 2
($1 AantalPP > 8)

Regnr_OP

Regelnr_OP = lid Hhkern of
HHBox_AantPP = 1

anders

Endblok

Ik wil u nu eerst een aantal vragen stellen over de zorg voor kinderen en zieke familieleden. Onder zorg wordt niet verstaan financiële steun,
vrijwilligerswerk namens een instelling of organisatie of in het kader van een betaalde baan.
>> ENQ: Toets 1 om verder te gaan. <<

IntroZorg

>>ENQ: * Langdurig = langer dan 2 weken
* OP/partner hoeft niet zelf gezorgd te hebben. Van belang is of er een zorgbehoefte was. <<

Heeft u of ($1 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.
1. ja [ja]
2. nee [nee]

BehoefZorg

[ja] anders

STEL VAST: Voor wie was zorg nodig?
>> ENQ: * Meerdere antwoorden mogelijk.

 * (Eigen) kind is ook adoptie-, pleeg- en stiefkind.<<

1. OP zelf [OPzelf]
2. Partner [Partn]
3. Kind binnen het huishouden [Kind]
4. Eigen kind buiten het huishouden [AndrKind]
5. Ouder [Ouder]
6. Anders [GeenDeze]

WieNodig

WieNodig = [OPzelf] én
PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK)

anders

Heeft uw partner de zorg voor u verleend?
1. Ja [ja]
2. Nee, andere oplossing gevonden [ander]
3. Nee, geen oplossing gevonden [nee]

NodigOP

[ja]

Zorgt uw partner op dit moment nog steeds voor u?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ActOPPart
anders

(($1) ActOPPart = [ja])
(($2) ActOPPart = [nee]/wn/wg)

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) uw partner gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurOPPart

STEL VAST: ($1 Is/$2 Was) er sprake van een levensbedreigende ziekte?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ErnstZiek_OP

anders

(($1) PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK])
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (2)

WieNodig = [Partn] anders

Heeft u de zorg voor uw partner verleend?
1. Ja [ja]
2. Nee, andere oplossing gevonden [ander]
3. Nee, geen oplossing gevonden [nee]

anders[ja] en PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK]
ActPartOP

NodigPart

Zorgt u op dit moment nog steeds voor uw partner?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

NodigPart = [ja]
(($1) ActPartOP = [ja]) /($2) anders)

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) u gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurPartOP

STEL VAST: ($1 Is/$2 Was) er sprake van een levensbedreigende ziekte?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

WilZorgPart

anders

NodigOP = [ander]/[nee]

Had uw partner de zorg voor u wel willen verlenen?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

[ja] anders

Wat is de voornaamste reden waarom uw partner niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

anders

NodigPart = [ander]/[nee]

Had u  de zorg voor uw partner wel willen verlenen?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

[ja] anders

Wat is de voornaamste reden waarom u niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

anders

RedNietOP

ErnstZiek_Part

WilZorgOP

RedNietPart
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (3)

WieNodig = [Kind]
(($2) PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK)

anders

NodigKindHH
Heeft u ($2 of uw partner) deze zorg verleend?
>>ENQ Zorg voor kind binnen het huishouden. <<
1. Ja, OP [OP]
2. ($2 Ja, partner (in het huishouden)) [Partn]
3. ($2 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee, andere oplossing gevonden [ander]
5. Nee, geen oplossing gevonden [nee]

anders

Zorgt u op dit moment nog steeds?
>>ENQ: * Zorg voor kind binnen het huishouden.

 * Het gaat om extra zorg vanwege ziekte, niet om dagelijkse zorg <<
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ActKindHHOP

TotKindHH > 1 en
NodigKindHH = [OP]/[beide]

Regelnr

TotKindHH > 1 en
NodigKindHH = [Partn]/[Beide]

Zorgt uw partner op dit moment nog steeds?
>>ENQ: * Zorg voor kind binnen het huishouden.

 * Het gaat om extra zorg vanwege ziekte, niet om dagelijkse zorg<<
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ActKindHHPart

anders

ActKindHHPart = [ja] of
ActKindHHOP = [ja] anders

RegelnrKnd

STEL VAST: Regelnummer(s) kind(eren) voor wie zorg nodig was

overzicht HHBox

NodigKindHH = [OP]/[Beide]
(($1) ActKindHHOP = [ja]/ ($2) anders)

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) u gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurKindHHOP

anders

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) uw partner gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurKindHHPart

andersNodigKindHH = [Partn]/[Beide]
(($1) ActKindHHPart = [ja]/ ($2) anders)
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (4)

NodigKindHH = [OP]/[Partn]/[Beide]
(($1)ActKindHHOP = [ja] of ActKindHHPart = [ja]
($2) anders)

anders

STEL VAST: ($1 Is/$2 Was) er sprake van een levensbedreigende ziekte?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ErnstZiekKindHH

NodigKindHH = [ander] / [nee]

Had u ($2 of uw partner) de zorg wel willen verlenen?
1. Ja, OP [OP]
2. ($2 Ja, partner) [Partn]
3. ($2 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee [nee]

anders

NodigKindHH = [OP]  én PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK] ($5) of
NodigKindHH = [Partn] ($6)

anders

($5 U / $6 Uw partner) heeft de zorg verleend. Had ($6 u / $5 uw partner) de zorg ook wel willen
verlenen?
1. Ja
2. Nee

WilKHHBeid

WilZorgKHH

(WilKHHBeid = [OP] / [Beide]) of
(NodigKindHH = [Partn] én WilZorgKHH = [ja]) anders

Wat is de voornaamste reden waarom u niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

(WilKHHBeid = [Partn] / [Beide]) of
(NodigKindHH = [OP] én WilZorgKHH = [ja])

Wat is de voornaamste reden waarom uw partner niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

anders

RedNietOPKHH

RedNietPartKHH
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (5)

NodigAndrKind = [Partn]/[Beide]

Zorgt uw partner op dit moment nog steeds?
>>ENQ Zorg voor kind buiten het huishouden. <<
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ActKindPart

anders

ActKindOP = [ja] ($1) of
ActKindOP = [nee]/wn/wg ($2)

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) u gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurKindOP

anders

ActKindPart = [ja] ($1) of
ActKindPart = [nee]/wn/wg ($2)

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) uw partner gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurKindPart

anders

ActKindOP = [ja] ($1) of
ActKindOP = [nee]/wn/wg ($2)
ActKindPart = [ja] ($1) of
ActKindPart = [nee]/wn/wg ($2)

anders

STEL VAST: ($1 Is/$2 Was) er sprake van een levensbedreigende ziekte?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ErnstZiekKind

WieNodig = [AndrKind]
(($2) PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK))

Heeft u ($2 of uw partner) deze zorg verleend?
>>ENQ Zorg voor kind buiten het huishouden. <<
1. Ja, OP [OP]
2. ($2 Ja, partner (in het huishouden)) [Partn]
3. ($2 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee, andere oplossing gevonden [ander]
5. Nee, geen oplossing gevonden [nee]

NodigAndrKind

[OP]/ [Beide] anders

anders

Zorgt u op dit moment nog steeds?
>>ENQ Zorg voor kind buiten het huishouden. <<
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ActKindOP
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (6)

NodigAndrKind = [ander] / [nee]

Had u ($2 of uw partner) de zorg wel willen verlenen?
1. Ja, OP [OP]
2. ($2 Ja, partner) [Partn]
3. ($2 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee [nee]

anders

NodigAndrKind = [OP]  én PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK] ($5) of
NodigAndrKind = [Partn] ($6)

anders

($5 U / $6 Uw partner) heeft de zorg verleend. Had ($6 u / $5 uw partner) de zorg ook wel willen
verlenen?
1. Ja
2. Nee

WilKBeid

WilZorgK

(WilKBeid = [OP] / [Beide]) of
(NodigAndrKind = [Partn] én WilZorgK = [ja])

anders

Wat is de voornaamste reden waarom u niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

(WilKBeid = [Partn] / [Beide]) of
(NodigAndrKind = [OP] én WilZorgK = [ja])

Wat is de voornaamste reden waarom uw partner niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

anders

RedNietOPKind

RedNietPartKind
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (7)

WieNodig = [Ouder]
(($2) PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK)

anders

Heeft u ($2 of uw partner) deze zorg verleend?
>>ENQ Zorg voor ouder. <<
1. Ja, OP [OP]
2. ($2 Ja, partner (in het huishouden)) [Partn]
3. ($2 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee, andere oplossing gevonden [ander]
5. Nee, geen oplossing gevonden [nee]

NodigOuder

[OP]/[Beide] anders

Zorgt u op dit moment nog steeds?
>>ENQ Zorg voor ouder. <<
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ActOuderOP

NodigOuder = [Partn]/[Beide]

Zorgt uw partner op dit moment nog steeds?
>>ENQ Zorg voor ouder. <<
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ActOuderPart

anders

ActOuderOP = [ja] ($1) of
ActOuderOP = [nee]/wn/wg ($2)

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) u gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurOuderOP

anders

ActOuderPart = [ja] ($1) of
ActOuderPart = [nee]/wn/wg ($2)

Hoeveel uur per week ($1 besteedt/$2 besteedde) uw partner gemiddeld aan de zorgtaken?
0..99

UurOuderPart

anders

ActOuderOP = [ja] ($1) of
ActOuderOP = [nee]/wn/wg ($2)
ActOuderPart = [ja] ($1) of
ActOuderPart = [nee]/wn/wg ($2)

anders

STEL VAST: ($1 Is/$2 Was) er sprake van een levensbedreigende ziekte?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

ErnstZiekOuder
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (8)

(WilOudBeid = [OP] / [Beide]) of
(NodigOuder = [Partn] én WilZorgOud = [ja])

anders

Wat is de voornaamste reden waarom u niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

(WilOudBeid = [Partn] / [Beide]) of
(NodigOuder = [OP] én WilZorgOud = [ja])

Wat is de voornaamste reden waarom uw partner niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

anders

RedNietOPOud

RedNietPartOud

NodigOuder = [ander] / [nee]

Had u ($2 of uw partner) de zorg wel willen verlenen?
1. Ja, OP [OP]
2. ($2 Ja, partner) [Partn]
3. ($2 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee [nee]

anders

NodigOuder = [OP]  én PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK] ($5) of
NodigOuder  = [Partn] ($6)

anders

($5 U / $6 Uw partner) heeft de zorg verleend. Had ($6 u / $5 uw partner) de zorg ook wel willen
verlenen?
1. Ja
2. Nee

WilOudBeid

WilZorgOud
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (9)

>> ENQ: Kortdurend = korter dan 2 weken <<
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 ($1 of uw partner) in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een dergelijke situatie?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

anders [ja]

>> ENQ: Indien meerdere kortdurende zorgsituaties, uitgaan van de laatste keer. <<
Heeft u ($1 of uw partner) de zorg verleend?
1. Ja, OP [OP]
2. ($1 Ja, partner (in het huishouden)) [Partn]
3. ($1 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee, andere oplossing gevonden [ander]
5. Nee, geen oplossing gevonden [nee]
6. N.v.t., OP en/of partner had zelf zorg nodig [nvt]

Incident

WieIncZorg_B

WieIncZorg = [ander]/[nee] anders

(($1) PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK])

WieIncZorg = [OP]  én PlHH = [EchtpHHK]/[VP_HHK] ($5) of
WieIncZorg = [Partn] ($6)

anders

>> ENQ: Indien meerdere kortdurende zorgsituaties, uitgaan van de laatste keer. <<
($5 U / $6 Uw partner) heeft de zorg verleend. Had ($6 u / $5 uw partner) de zorg ook wel willen verlenen?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]
3. N.v.t., OP of partner had zelf zorg nodig [nvt]

WilZorgInc_B

(WilIncBeid = [OP] / [Beide]) of
(WieIncZorg= [Partn] én WilZorgInc = [ja]) anders

>> ENQ: Indien meerdere kortdurende zorgsituaties, uitgaan van de laatste keer. <<
Wat is de voornaamste reden waarom u niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

RedNietOPInc

>> ENQ: Indien meerdere kortdurende zorgsituaties, uitgaan van de laatste keer. <<
Had u ($1 of uw partner) de zorg wel willen verlenen?
1. Ja, OP [OP]
2. ($1 Ja, partner) [Partn]
3. ($1 Ja, OP en partner) [Beide]
4. Nee [nee]
5. N.v.t OP of partner had zelf zorg nodig [nvt]

WilIncBeid_B
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (10)

(WilIncBeid = [Partn] / [Beide]) of
(WieIncZorg = [OP] én WilZorgInc = [ja])

>> ENQ: Indien meerdere kortdurende zorgsituaties, uitgaan van de laatste keer. <<
Wat is de voornaamste reden waarom uw partner niet kon zorgen?
1. Emotioneel en/of lichamelijk te zwaar        [Zwaar]
2. Werk liet het niet toe        [Werk]
3. Was niet bekend met de regeling(en) voor verlof        [Reg]
4. Beschikbaar verlof schoot te kort        [Verlof]
5. Financieel niet haalbaar        [Vergoed]
6. Iemand anders verleende de zorg al        [AndZorg]
7. Geen van deze        [GeenDeze]

anders

RedNietPartInc

Endblok
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EBB 2007 - Inventarisatie Zorg (11)

ActKindHHOP = [ja] of
AchtKindOP = [ja]

ActKindHHPart = [ja] of
ActKindPart = [ja]

ActPartOP =[ja] of ActOuderOP = [ja]

ActOPPart =[ja] of ActOuderPart = [ja]

NodigPart = [ja] of NodigKindHH =
[OP]/[Beide] of NodigAndrKind = [OP]/
[Beide] of NodigOuder = [OP]/[Beide]

KindZorg_OP = [ja]

FamZorg_OP = [ja]

KindZorg_Part = [ja]

FamZorg_Part = [ja]

NodigOP = [ja] of NodigKindHH =
[Partn]/[Beide] of NodigAndrKind =
[Partn]/[Beide] of NodigOuder = [Part]/
[Beide]

StrucVerlof_Part = 1

StrucVerlof_OP = 1

WieIncZorg_B = [OP]/[Beide] IncVerlof_OP = 1

WieIncZorg_B = [Partn]/[Beide] IncVerlof_Part = 1

Afgeleide variabelen uit blok Inventarisatie Zorg:
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SelectOP

>> ENQ.: Voor welke O.P. gaat u nu gegevens verzamelen?
Toets het nummer in van uw O.P. (aangegeven met: >>>>>>)
****** = reeds gehad! <<
1. geslacht   leeftijd    (geboortedatum)    burgerlijke staat
2. geslacht   leeftijd    (geboortedatum)    burgerlijke staat

(alleen hhkern tonen op scherm)

EBB 2007 - Selectie OP (1)

OP_PROXI

---------- O.P. = regelnr  geslacht  leeftijd  (geboortedatum)  burgerlijke staat -----------
STEL VAST: Wie beantwoordt de vragen voor deze O.P.?
>> ENQ.: Alleen iemand uit het huishouden van O.P. mag de vragen beantwoorden. <<
1. O.P. zelf: degene voor wie de vragen bestemd zijn [OP]
2. PROXI: een ander lid van het huishouden [Proxi]
3. Niemand: nonrespons [Nonresp]
4. Geen OP [GeenOP]

WieResp

STEL VAST: Wie beantwoordt dan de vragen?
Toets het regelnummer in.

[zichtgegeven huishoudbox]

[Proxi] [OP] [Nonresp]

Naar Blok Positie Werkkring

Nog niet iedereen
van >= 15 gehad

Iedereen van >=
15 gehad

Herhaal vanaf SelectOP Einde vragenlijst
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$1 eerste peiling
$2 anders

Betwerk

De volgende vragen gaan over uw huidige situatie op de arbeidsmarkt ($1 en uw arbeidsverleden/$2, leeg.).
Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk.
ENQ: (persoon =  regelnummer, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat)<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee

EenMeerW

Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan één?
Ook werkkringen met een klein aantal uren tellen mee.
ENQ:  Als toch geen betaald werk, corrigeer vorige vraag
1. Eén [Een]
2. Meer dan één [Meer]

Zelfstan

Bent u werkzaam in een eigen bedrijf?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

$3 leden van de huishoudkern
mits huishoudkern = 2 personen

Meewerk

Of in een bedrijf van ($3 uw partner of) een familielid?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee

Meer dan één

Nee/wn/wg

Anders

N_Wrkkr

STEL VAST: Op hoeveel?
ENQ: Indien toch 1, corrigeer vorige vraag <<
2 .. 7

$4 N_Wrkkr > 1 anders <leeg>
$5 N_Wrkkr >= 4 anders <leeg>

Werknaam

($4 ENQ: ($5 max.) 3  werkkringen in volgorde van omvang (in uren per week))
($4 Waar werkt u het meest?)
STEL VAST: <werknaam> werkkring 1
STRING[40]

Naar T_ZelfWrk [1]

Één
Ja

Ja

Personen die op het moment van de peiling >= 14 jaar en <= 125 jaar oud zijn

Indien Oud.BetWrkNu = ja
(vorige peiling werkzaam

Nee/wn/wg

NAAR MODULE WILLEN
WERKEN

EBB 2007 - Inventarisatie werkkringen (1)
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Nieuwe persoon
Nieuwe werkkring (naast

werkkring vorige peiling) of
vorige peiling niet werkzaam

SindsWjr [1]

Sinds welk jaar werkt u in deze werkkring ?
1900 .. 2030

WanWerk [1]

Sinds wanneer werkt u in deze werkkring ?
ENQ.: Sinds welke maand.<<
01 [Jan] t/m 12 [Dec]

SindsMnd [1]

STEL VAST: Sinds welke maand?
ENQ: Eventueel schatten. Alleen 'weet niet'
indien volledig onbekend.<<
01 [Jan] t/m 12 [Dec]

N_Wrkkr > 1

Werknaam

STEL VAST: <werknaam> werkkring 2

Nieuw persoon
Nieuwe werkkring (naast

werkkring vorige peiling) of
vorige peiling niet werkzaam

WanWerk [2]

Sinds wanneer  werkt u in deze werkkring ?
ENQ.: Sinds welke maand. <<
01 [Jan] t/m 12 [Dec]

SindsWjr [2]

Sinds welk jaar  werkt u in deze werkkring ?
1900 .. 2030

SindsMnd [2]

STEL VAST: Sinds welke maand?
ENQ: Eventueel schatten. Alleen 'weet niet'
indien volledig onbekend.<<
01 [Jan] t/m 12 [Dec]

N_Wrkkr > 2

CAPI CATI

N_Wrkkr = 1

CATICAPI

N_Wrkkr = 2

Werknaam

EBB 2007 - Inventarisatie werkkringen (2)
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Nieuw persoon

WanWerk [3]

Sinds wanneer  werkt u in deze werkkring ?
ENQ.: Sinds welke maand.<<
01 [Jan] t/m 12 [Dec]

SindsWjr [3]

Sinds welk jaar  werkt u in deze werkkring ?
1900 .. 2030

SindsMnd [3]

STEL VAST: Sinds welke maand?
ENQ: Eventueel schatten. Alleen 'weet niet'
indien volledig onbekend.<<
01 [Jan] t/m 12 [Dec]

Nieuwe werkkring (naast
werkkring vorige peiling) of

vorige werkkring niet werkzaam

Werknaam

STEL VAST : <werknaam> werkkring 3

EINDE MODULE

CATICAPI

Afl_Aantwerk
BetWrkNu *

EBB 2007 - Inventarisatie werkkringen (3)

BetWerk = [ja] of
Zelfstan = [ja] of
Meewerk = [ja]

BetWrkNu = [Ja]

BetWerk = [nee] en
Zelfstan = [nee]/wn/wg en
Meewerk = [nee]/wn/wg

BetWrkNu = [Nee]

BetWerk = EMPTY BetWrkNu = EMPTY
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Indien Oud.BetWrkNu = ja
(vervolgpeiling & vorige peiling werkzaam)

T_ZelfWrk [1]

De vorige keer werkte u <werknaam1>. Is dat nog steeds zo ?

1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Ja, maar werknaam klopt niet [Werkfout]

Werknaam
klopt niet

CorrWrkn [1]

Wat is dan de juiste werknaam?
STRING[40]

Als <werknaam2> bekend is

T_ZelfWrk [2]

De vorige keer werkte u <werknaam2>. Is dat nog steeds zo?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Ja, maar werknaam klopt niet [Werkfout]

CorrWrkn [2]

Wat is dan de juiste werknaam?
STRING[40]

Als <werknaam3>
bekend is

T_ZelfWrk [3]

De vorige keer werkte u <werknaam3>. Is dat nog steeds zo?

1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Ja, maar werknaam klopt niet [Werkfout]

CorrWrkn [3]

Wat is dan de juiste werknaam?
STRING[40]

Werknaam klopt niet

Werknaam klopt niet

T_ZelfWrk[1]
=<> ja

T_ZelfWrk[1]
= ja (1 of 3)

Als <werknaam 3>
niet bekend is

Anders

Als <werknaam2> niet bekend is

Anders

anders

EBB 2007 - Inventarisatie werkkringen (4)
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AndWrkr

Heeft u op dit moment nog een andere betaalde werkkring?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

WerkNm

STEL VAST: <werknaam nieuwe werkkring>
ENQ: bij meer de grootste noteren <<
STRING[40]

WanWerk

Sinds wanneer werkt u in deze werkkring ?
STEL VAST: Sinds welke maand.<<
01 [Jan] t/m 12 [Dec]

Afl_NWrkkr1)>1

Naar blok basis Naar blok basisEINDE MODULE

Blangwrk2)

STEL VAST: In welke werkkring werkt O.P. het meest?
[overzicht werkkringen]
1 .. 3

EINDE MODULE

1) Afl_NWrkkr = Het aantal werkkringen van de respondent wordt opnieuw vastgesteld.
2) Belangwrk = Hier wordt vastgesteld welke werkkring van de respondent op het moment van interviewen
 de belangrijkste werkkring is. Deze werkkring is vanaf dit moment de eerste werkkring.

T-ZelfWrk[1] =<> ja
en

T_ZelfWrk[2] =<> ja
en

T_ZelfWrk[3] =<> ja

T_ZelfWrk[1]=<>ja
en

T_ZelfWrk[2]=<>ja
Anders

Anders T_ZelfWrk[1]=ja (1 of 3)
en

T_ZelfWrk[2]=ja (1of 3)
en

T_ZelfWrk[3]=ja (1 of 3)

Nee/wn/wgJa

Afl_NWrkkr1)=1

EBB 2007 - Inventarisatie werkkringen (5)
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Betreffende werkkring

Naar blok basis

$1 Geen werknaam bekend
$2 Anders

InlMrWrk

De volgende vragen gaan over uw ($1 betaalde
werkkring/$2 werkkring <werknaam>).
ENQ: Toets <ENTER> om verder te gaan.<<

EINDE MODULE

Alle werkzame personen*

AndersIndien Oud.AantWerk<> geen
en <> empty

Indien andere werkkring
dan vorige peiling

Indien vorige peiling
dezelfde werkkring

* Personen die 1 uur of meer werken:  BetWrkNu = ja

EBB 2007 - Arbeidsrelatie (1)
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Betreffende werkkring

$1 Afl_Aantwerk = 1
anders $2

WrkNemer

$1 Werkt u als werknemer?
$2 De volgende vragen gaan over uw werkkring <werknaam>. Werkt u als werknemer?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Nee/wn/wg

$3 HHkern = '1/2/3/4'
(de huishoudkern bestaat uit 2 personen)
én respondent is lid van de huishoudkern

BedrPrak

Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: ->
ENQ: firmant, maat of beherend vennoot = kode 1 <<
1. Van uzelf [Eigen]
($3 2. Van uw partner) [Partner]
3. Of van uw ouders of schoonouders? [Ouders]
4. N.v.t. (geen van deze) [Nvt]

Betaling

Krijgt u loon of salaris of is de betaling anders geregeld?
1. Loon of salaris [LoonSal]
2. Betaling anders geregeld [BetalAnd]

EINDE MODULE

Basisvraagstelling

Anders InventWerk.Zelfstan = ja

Ja

Afl_ArbRel = Werkn = Werknemer
 ZelfD = Zelfstandige eigen bedrijf, personeel in dienst, directeur NV/BV of grootaandeelhouder
 ZelfO = Zelfstandige eigen bedrijf, personeel in dienst, overig
 Meewerk = Meewerkende, bedrijf partner of ouders
 Freelancer = Freelancer

EBB 2007 - Arbeidsrelatie (2)
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Basivraagstelling
Dienstverband

EINDE MODULETerugkoppelvraagstelling
Dienstverband

Arbeidsrel.BedrPrak =
eigen/meewerkend

of
InventWerk.Zelfstan = ja

Werkzaam*
Module Dienstverband gevuld

uit vorige peiling
Module Diensverband niet gevuld uit vorige peiling

(bijv. bij eerste peiling of vorige peiling niet werkzaam)

Indien andere werkkring
 dan de vorige peiling

Arbeidsrel.Wrknemer
= ja

Arbeidsrel.
BedrPrak

= nvt

Indien vorige peiling
dezelfde werkkring

* Personen die 1 uur of meer werken,
 BetWrkNu = ja, of Zelfstan = ja, of Meewerk = ja

EBB 2007 - Dienstverband (1)
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Werknemer

VastDnst

Bent u  op dit moment in vaste dienst?
>> ENQ: Proeftijd = kode 2 <<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Deels vast, deels tijdelijk [Deels]
4. N.v.t. (geen van deze) [Nvt]

anders

BijzCat1                                                                                            COLUMN 218

Werkt u in deze werkkring als:
1. Uitzendkracht [Uitzend]
2. Oproepkracht of invalkracht [OprInf]
4. Of werkt u via de WSW? (Wet Sociale Werkvoorziening) [WSW]
5. N.v.t. (geen van deze) [NVT]

Nvt/wn/wg

SubBaan

Om de werkloosheid te bestrijden creëert de overheid speciale banen.
Werkt u misschien in zo'n baan?
1 Ja [Ja]
2 Nee [Nee]

Ja/wn

$1 Subbaan = ja
$2 Subbaan = wn

WlkRegl

($1 Via welke regeling is dat?) / ($2 Werkt u via een
van de volgende regelingen?)

3.Melkertbaan [Melkert]
4.WIW (Wet Inschakeling werkzoekenden) [WIW]

 5.I/D-baan (Instroom/Doorstroom-baan) [ID_Baan]
($1  6. Anders) [Anders]
($2 7. N.v.t.) [NVT]

anders

TijdVast

Is met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst komt?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

BijzCat1 =
uitzendkracht

VastDnst = ja
of

VastDnst = deelsvast

BedrPrak = nvt

VastDnst = n.v.t.
(geen van deze)

Nee/wg

Anders

VastDnst=nee/wn/wg

Nee/wn/wgja

AfspDuur

EBB 2007 - Dienstverband (2)
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AfspDuur

Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf vastgestelde periode?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

ja Nee/wn/wg

DuurTijd

Voor hoelang dan?
1. Korter dan 1 maand [Kort1]
2. 1 tot 3 maanden [M_1tot3]
3. 3 tot 6 maanden [M_3ot6]
4. 6 maanden of langer [Lang6]

DuurVerw

Hoelang verwacht u in totaal in deze
werkkring te werken?
ENQ: Rekenen vanaf startdatum
werkkring
1. Korter dan 1 maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

6 maanden
of langer

HoevJr

STEL VAST: Hoeveel hele JAREN?
>>ENQ: Minder dan één jaar = <ENTER> <<
0 .. 57

HoevMnd

STEL VAST: Hoeveel MAANDEN?
>> ENQ: Geen maanden = <ENTER> <<
0 .. 11

EINDE MODULE Terugkoppelvraagstelling
bijzondere regelingen

Blad 5

CATI en niet nieuwe
persoon in CATI

CAPI of
nieuwe persoon

in CATI

Anders

EBB 2007 - Dienstverband (3)
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T_VastDnst

De vorige keer was u in tijdelijke dienst.
Is dat nog zo?
>> ENQ: proeftijd = tijdelijke dienst <<
1. Ja, in tijdelijke dienst
2. Nee, nu in vaste dienst
3. Nu deels vast, deels tijdelijk
4. Vorige opgave foutief

Vor_AfspDuur=ja
en

Vor_DuurTijd<>wn/wg

Vor_Duurverw<>4T_Anders

De vorige keer is opgegeven dat
u was aangenomen voor:
$..DuurTijd/HoevJr/
HoevMnd. Is deze periode
veranderd?
1. Ja, verlengd
2. Ja, verkort
3. Nee
4. Vorige opgave foutief

T_DuurVerw

Hoe lang verwacht u totaal in deze
werkkring te werken?
>> ENQ: rekenen vanaf startdatum
werkkring. <<
1. Korter dan 1 maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

Ja/
vorige opgave foutief

$1 T_Anders = vorige opgave foutief
anders $2

F_DuurTijd

Voor welke periode bent u $1 dan/$2 op dit moment aangenomen?
1. Korter dan 1 maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

6 maanden
of langer

HoevJr

STEL VAST: Hoeveel hele JAREN?
>> ENQ: minder dan één jaar = <ENTER> <<

HoevMnd

STEL VAST: Hoeveel  MAANDEN?
>> ENQ: geen maanden = <ENTER> <<

Indien vorige peiling dezelfde werkkring

VastDnst (Blad 1)

Anders Vor_VastDnst=ja, deels vast
of Vor_Tijdvast=ja

andersVor_VastDnst=nee

Vor_VastDnst=n.v.t.
of

Vor_BedrPrak = n.v.t.

Vor_VastDnst=
wn/wg

Ja, tijdelijke dienst

Vor_AfspDuur=
nee/wn/wg of

(Vor_AfspDuur=ja en
Vor_DuurTijd=wn/wg

Vor_Duurverw=4

Nee/wn/wg

In (deels)
vaste dienst

vorige opgave
foutief/wn/wg

Anders

Korter dan 6 maanden
wn/wg

T_VastDnst =
vorige opgave

foutief

EBB 2007 - Dienstverband (4)
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Terugkoppelvraagstelling bijzondere regelingen

T_BijzCat1

Werkt u in deze werkkring nog als
($1 oproepkracht of invalkracht/
$2 uitzendkracht)?
1. Ja
2. Nee
3. Vorige opgave foutief

$4 Vor_Regeling=banenpool
$5 Vor_Regeling=WIW
$6 Vor_Regeling=JWG

$7 Vor_Regeling=Melkertbaan
$8 Vor_Regeling=I/D baan

T_WlkRegl

Werkt u in deze werkkring nog ($4, $5, $6 via
$7 , $8 in een) ($4 banenpoolregeling/$5 Wet Inschakeling Werkzoekenden/ $6
Jeugdwerk Garantieplan/$7 Melkertbaan/$8 I/D baan)?
1. Ja
2. Nee
3. Vorige opgave foutief

Vorige opgave foutief/nee

F_WlkRegl

Werkt u op dit moment via
$4/5/6  (3. Melkertbaan)
$4/6/7  (4. WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden))
 5. I/D-baan
 6. anders

a) behalve als $2
b) behalve als $1

F_BijzCat1

Werkt u op dit moment in deze
werkkring als:
a) (1.Uitzendkracht)
b) (2. Oproepkracht of invalkracht)
4. Of werkt u via de WSW(Wet
Sociale Werkvoorziening)?
5. N.v.t. (geen van deze)

EINDE MODULE

Ja/wn/wg

Vor_BijzCat1 =
$1 oproepkracht of invalkracht

$2 uitzendkracht
Overig

Overig

Ja/wn/wg Vorige opgave
foutief/nee

Anders

Vor_Regeling =
($4 banenpool/$5 WIW/$6 JWG/

$7 Melkertbaan/$8 I/D Baan)

EBB 2007 - Dienstverband (5)
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Betreffende werkkring

Naar Blok RefWeek, blad

Anders
naar Blok Basis, blad

Vorige peiling werkzaam in dezelfde werkkring
naar Terugkoppelvraagstelling, blad

Alle werkzame personen

EBB 2007 - Arbeidsuren (1)
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Vasturen

Bent u in dienst voor een vast aantal uren?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. N.v.t. (niet in dienst) [Nvt]

andersVasturen = 1 of
T_Vasturen = 1

UrenWeek

Voor hoeveel  uren bent u in dienst?
>> ENQ: Eventueel een gemiddelde
schatten. Afronden op hele uren. <<
0 .. 995

HoevGem

Hoeveel uur werkt u gemiddeld?
>> ENQ: Eventueel schatten
 Afronden op hele uren. <<

anders

Periode

 STEL VAST  Is dat per …
1. week
2. maand
3. jaar
4. Lesuren per week

anders Wn/wg

DgnMnd

Kunt u dan zeggen op hoeveel dagen u de vorige maand heeft gewerkt?
>> ENQ: incl. doorbetaalde ziekte/verlof. <<
1. Hele maand
2. 16 dagen - hele maand
3. 11- 15 dagen
4.  6 - 10 dagen
5.  0 -   5 dagen

>= 6 dagen

Perdag

En hoeveel  uur gemiddeld per
gewerkte dag?
>> ENQ: Afronden op hele uren (voer
een getal in tussen 0 en 17) <<
0 .. 24

<= 5 dagen

anders

Betreffende werkkring Arbeidsrel.Wrknemer
 = ja

Arbeidsrel.Wrknemer =
nee/wn/wg

Dienstverband.
VastDnst <> 4

Dienstverband.
VastDnst = 4

Wn/wg

Wn/wg

Wn/wg

UrenGlob

EBB 2007 - Arbeidsuren (2)
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UrenGlob

Weet u dan of het gaat om:
>> ENQ: Antwoorden verplicht, eventueel
schatten. <<
1. 4 uur of minder per week
2. 5 t/m  11 uur
3. 12 t/m  29 uur
4. of om  30 uur  of meer per week

UrRefWk

Hoeveel uren heeft u vorige week < werknaam> gewerkt?
>> ENQ: Vorige week = de week voorafgaand aan de
 enquêteweek (maandag t/m zondag)
 Geen lesuren maar gewerkte uren. <<
0 .. 95

Naar Blok RefWeek

Eerste en tweede
werkkring Derde werkkring

EBB 2007 - Arbeidsuren (3)
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Betreffende werkkring

Vor_Vasturen =
nee

T_Vasturen

Bent u in dienst voor een vast aantal uren?
1. Ja
2. Nee
3. N.v.t. (niet in dienst)

Vor_UrenWeek <> wn/wg/leeg
of Vor_HoevGem <> wn/wg/leeg

T_Uren

Vorige keer werkte u <werknaam> ((Urenweek/Hoevgem))
(uur/lesuren) per ((week/maand/jaar)). Is dat nog zo?
1. Ja
2. Nee
3. Vorige opgave foutief

(Eerste en
tweede werkkring)

Naar UrenWeek in
blok Basis of Hoevgem

UrRefWk

Hoeveel uren heeft u vorige week < werknaam> gewerkt?
>> ENQ: Vorige week = week voorafgaand aan de
 enquêteweek (maandag t/m zondag)
 Geen lesuren maar gewerkte uren.<<

Als T_Uren = nee/wn/wg/vorige opgave foutief,
dan naar Blok Basis, vanaf UrenWeek of HoevGem
Anders naar Blok RefWeek

Overig

Anders

AndersJa

Derde
werkkring

EBB 2007 - Arbeidsuren (4)
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Betreffende werkkring

(Tweede en derde werkkring) of
(eerste werkkring en

Periode = 2 of 3 of leeg)

EINDE MODULE

Als UrRefWk[1] = 0

$1 als geslacht = vrouw,
anders <leeg>

RefWkNiet

Wat was de reden waarom ^u vorige week niet heeft gewerkt?
>> ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen.<<

1.
2. Geen of weinig werk in de branche op dit moment [Slap]
3. Opleiding of training [OplTrain]
($1 4. Zwangerschapsverlof) [ZwangVlf]
5. Ouderschapsverlof [OudVlf]
6. Verlof [Verlof]
7. Feestdagen [Feestdag]
8. Eindigen met of veranderen van baan [EindBaan]
9. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekArbO]
10. Andere reden [Andere]

Anders
Bereken (UrRefWk[1] minus

(Afl_Uren1*) = UrenRef

Anders

*Aantal uren werkzaam in de eerste werkkring

EBB 2007 - Arbeidsuren (5)

[Slap]/[OplTrain]/[OudVlf]/[Verlof]/
[EindBaan]/[Andere]
en WrkNemer = [Ja]

Anders

DuurAfw

Hoe lang heeft ^u om die reden in totaal niet gewerkt?
>>  ENQ: tot nu toe <<
1. 3 maanden of korter [Kort3mnd]
2. Langer dan 3 maanden [Lang3Mnd]

[Lang3Mnd] [Kort3mnd]/wn/wg

OntvSal

Wordt ^u nog wel door uw werkgever doorbetaald in de vorm van loon, salaris of een
uitkering?
1. Ja
2. Nee

[Ja] [Nee]/wn/wg

PercSal

Hoeveel procent van ^uw loon of salaris ontvangt ^u nu nog?
1. minder dan 50% [Min50]
2. 50 tot  75% [P50]
3. 75 tot 100% [P75]
4. 100% [P100]

[Feestdag] en
WrkNemer = [ja]

DuurAfw := 1

UrRefWk[1] = 0UrRefWk[1] <> 0
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$1 als geslacht = vrouw,
anders <leeg>

RefWkMinder

Wat was de reden waarom u vorige week minder uren heeft gewerkt dan normaal?
>> ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen. <<

1. Variabele uren (bijvoorbeeld flexibele werktijden)
2. Geen of weinig werk in de branche op dit moment
3. Opleiding of training
($1 4. Zwangerschapsverlof)
5. Ouderschapsverlof
6. Verlof
7. Feestdagen
8. Eindigen met of veranderen van baan
9. Ziekte of arbeidsongeschiktheid
10. Andere reden

EINDE MODULE

RefWkMeer

Wat was de reden waarom u vorige week meer uren heeft gewerkt dan normaal?
>> ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen <<

1. Variabele uren (bijvoorbeeld flexibele werktijden)
2. Overwerk
3. Andere reden

EBB 2007 - Arbeidsuren (6)

UrenRef > 0 anders

UrenRef < 0 anders

UrRefWk[1]<>0
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EBB 2007 - Ouderschapsverlof (1)

Alleen indien: OP = lidHhkern èn
Werknemer = [ja]  (1e werkkring) èn
KindHH < 9 jr èn Afl_Uren > 12 upw
(1e werkkring)

RefWkNiet = [OudVlf] of
RefWkMinder = [OudVlf]

anders

Maakt ^u op dit moment gebruik, of heeft ^u al eens gebruik gemaakt van, een ouderschapsverlofregeling?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Oudervlf

(RefWkNiet = [OudVlf] of
RefWkMinder = [OudVlf] of Oudervlf = [ja])

 èn AantKindJongerDan9 > 1

anders

>>ENQ: Indien OP op dit moment ouderschapsverlof heeft, dit meetellen. <<
^U heeft (N) kinderen jonger dan 9 jaar.
Voor hoeveel van hen heeft ^u reeds ouderschapsverlof opgenomen?
0..7

RefWkNiet = [OudVlf] of RefWkMinder = [OudVlf]
of Oudervlf = [ja]
(($1) AantKindJongerDan9 = 1)
(($2) anders)

^Bent ^u met ($1 dit / $2 het laatste) ouderschapsverlof begonnen na ($3 enquetemaand) vorig jaar?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

KindOud

StartOud

anders

[ja] [nee]/wn/wg

UrenOud

>>ENQ: afronden op hele uren.<<
Voor hoeveel uur per week heeft of had ^u ouderschapsverlof?

En voor hoeveel maanden?

MndOud

StartOud = [nee]/wn anders

Heeft ^u wel ouderschapsverlof gehad in de afgelopen 12 maanden?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

JrOud
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EBB 2007 - Ouderschapsverlof (2)

Oudervlf = [nee] of
(AantKindJongerDan9 - KindOud > 0 en JrOud = [nee])

anders

Wat is de belangrijkste reden waarom ^u de afgelopen 12 maanden geen ouderschapsverlof heeft opgenomen?
1. Geen of te lage vergoeding / financieel niet haalbaar [Vergoed]
2. Er was voldoende goede kinderopvang [Opvang]
3. Te weinig keuze of vrijheid bij het bepalen van de periode, [Keus]
4. Ongunstig voor carrière/Kan niet in mijn werk [Carrier]
5. Was niet bekend met de regeling [RegOnbek]
6. Partner is gestopt met werken/ werkt niet [Partner]
7. OP is in deeltijd gaan werken, wilde niet nog minder werken [DeelT]
8. Anders [Anders]

Endblok

RedOud

Had ^u de afgelopen 12 maanden wel behoefte aan ouderschapsverlof?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

BehoefOud

[ja] [nee]/wn/wg

Wordt het ouderschapsverlof betaald door de werkgever?
1. Ja, geheel [JaHeel]
2. Ja, gedeeltelijk [JaDeel]
3. Nee [Nee]

BetOud

>>ENQ: Indien OP al in deeltijd werkte toen het ouderschapsverlof werd opgenomen, code2.<<
Hoe heeft ^u het ouderschapsverlof opgenomen:->
1. Voltijds in een aaneengesloten periode, [Voltd]
2. door in deeltijd (parttime) te gaan werken, of [Part]
3. met een andere regeling (of combinatie van regelingen)? [Combi]

OpnOud

StartOud = [ja] of
JrOud= [ja] anders
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EINDE MODULE

Verzuim

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
1. Ja, minder gewerkt
2. Ja, niet gewerkt
3. Nee

$1: RefWkMinder = ZiekArbo of Verzuim = Ja, minder
$2: RefWkNiet = ZiekArbo of Verzuim = Ja, niet

Ndagziek

Op hoeveel dagen heeft u vorige week in deze werkkring
($1  minder / $2  niet) gewerkt vanwege ziekte?
ENQ: Vorige week = maandag t/m zondag
0.00 .. 7.00

DuurZiek

Hoelang bent u tot nu toe in totaal  ziek geweest?
1. Korter dan 2 weken
2. 2 weken tot 1 maand
3. 1 tot 3 maanden
4. 3 tot 6 maanden
5. 6 maanden of langer

6 maanden of langer

HoevJr

STEL VAST: Hoeveel hele JAREN?
ENQ: Minder dan één jaar  =  <ENTER>
1 .. 57

Anders

HoevMnd

STEL VAST: Hoeveel MAANDEN?
ENQ: Geen maanden = <ENTER>
1 .. 11

EINDE MODULE

CATI
CAPI

(1e werkkring)

Wn/wg

Anders

Nee/wn/wg

RefWkNiet of RefWkMinder =
Ziekte of arbeidsongeschikt

Anders

Anders

EBB 2007 - Ziekteverzuim
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EBB 2007 - Overwerk (1)

$2 RefwkMeer = overwerk
$1 = anders

Overwerk2

$1 Werkt u wel eens over ?
$2 U heeft aangegeven dat u vorige week heeft overgewerkt. Werkt u regelmatig of soms over ?
1. Ja, regelmatig [JaRegel]
2. Ja, soms [JaSoms]
$1 3. Nee [Nee]

Overwerk1

Neemt u wel eens werk mee naar huis ?
1. Ja, regelmatig [JaRegel]
2. Ja, soms [JaSoms]
3.  Nee [Nee]

Overwcomp2
Hoe worden deze uren gecompenseerd ?
1. In tijd [Tijd]
2. In geld [Geld]
3. In tijd en geld [TijdGeld]
4. Niet [Niet]

Overwcomp1

Hoe worden deze uren gecompenseerd?
1. In tijd [Tijd]
2. In geld [Geld]
3. In tijd en geld [TijdGeld]
4. Niet [Niet]

$3 Overwerk2 = 1/2
$4 anders

OverwUur

Hoeveel uur heeft u de vorige week ($3 overgewerkt / $4 thuis gewerkt)?
ENQ: afronden op hele uren
0 .. 98

Anders

Ja, regelmatig of
Ja, soms

Anders

Ja, regelmatig of
Ja, soms Anders

( OverwUur > 0 en
( ( Overwcomp1 = [Geld] of [TijdGeld]) of

( Overwcomp2 = [Geld] of [Tijdgeld]) )

anders

CAPI CATI

UrRefWk[1] > 0 en
Overwerk2 = Ja, regelmatig of Ja, soms

of Overwerk1 = Ja. Regelmatig of Ja, Soms

Alleen indien:
1e werkkring
Arbrel[1] = <leeg>/freelance/werknemer
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EBB 2007 - Overwerk (2)

CompGldP

Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd ?
0 .. 98

CATI

EINDE MODULE
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EBB 2007 - Overwerk Cati (1)

EINDE MODULE

CATI

UrRefWk[1] > 0 en
RefWkMeer = Flexibel, anders, wn, wg, empty

OverwUurT

Hoeveel uur heeft ^u toen ( $1 overgewerkt / $2 thuis gewerkt)?
ENQ: Afronden op hele uren
1 .. 98

(RefWkMeer = Overwerk of
Overwerk3 = Ja) ($1) of

Overwerk4 = Ja ($2)

Overwerk3

Heeft ^u vorige week overgewerkt?
1. Ja
2. Nee

anders

CompGldT

Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd?
0 .. 98

CAPI

Alleen indien:
1e werkkring
Arbrel[1] = <leeg>/freelance/werknemer

anders

Wn/wg

Nee/wn

Overwerk4

Heeft ^u vorige week werk mee naar huis genomen?
1. Ja
2. Nee

Ja/wg
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$1 Werknemers
(Afl_arbrel = werknemer

CAPI

1e werkkring

Avond

De volgende vragen gaan over uw normale werktijden.
Werkt u wel eens 's avonds, dat wil zeggen tussen 7 uur 's avonds en 12 uur 's nachts?
($1 ENQ: Overuren niet meerekenen)
1. Ja, regelmatig
2. Ja, soms
3. Nee

EINDE MODULE

Nacht

Werkt u wel eens 's nachts, dat wil zeggen tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's morgens?
($1 ENQ: Overuren niet meerekenen)
1. Ja, regelmatig
2. Ja, soms
3. Nee

Afl_arbrel = werknemer

PloegenD

Werkt u in deze werkkring in ploegendienst?
ENQ: Bedoeld wordt het werken in 2 of meer verschillende ploegen
1. Ja gewoonlijk
2. Ja, soms
3. Nee

Ja, gewoonlijk

N_Ploeg                                                                       COLUMN 215

Hoeveel ploegen telt de ploegendienst?
ENQ: Kies uit 2, 3, 4 of 5 (= 5 of meer)

Zaterdag

Werkt u in deze werkkring wel eens op zaterdag?
($1 ENQ: Overuren niet meerekenen)
1. Ja, regelmatig
2. Ja, soms
3. Nee

Zondag

En op zondag?
($1 ENQ: Overuren niet meerekenen)
1. Ja, regelmatig
2. Ja, soms
3. Nee

CATI

Anders

Afl_arbrel <> werknemer

Avond = nee
én

Nacht = nee

Anders

EBB 2007 - Regeling werktijden

EINDE MODULE
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EBB 2007 - Structurele Zorg en verlof

Alleen indien:
Werknemer = [ja] en Afl_Uren
> 12 (1e werkkring) en
StrucVerlof = 1

^U heeft in de afgelopen 12 maanden langdurige zorgtaken gehad.
Heeft ^u hiervoor van een verlofregeling gebruik gemaakt?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

[ja] anders

Van welke verlofregeling of regelingen heeft ^u gebruik gemaakt?
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. ADV/ vakantieverlof [ADV]
2. Calamiteitenverlof [CalVlf]
3. Bijzonder/buitengewoon verlof [BijzVlf]
4. Kortdurend zorgverlof [KzorgVlf]
5. Langdurend zorgverlof [LzorgVlf]
6. Onbetaald verlof [OnbetVlf]
7. Geen van deze [GeenDeze]

VerlofReg

WelkVerlof07

VerlofReg = [nee] anders

Had ^u wel behoefte aan verlof?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

BehVerlof

[ja] anders

Wat was de belangrijkste reden om geen verlof op te nemen?
1. Financieel niet haalbaar/ Wilde er financieel niet op achteruitgaan [Vergoed]
2. Werk liet het niet toe/ wilde collega's niet belasten [Werk]
3. Was niet bekend met de regeling(en) [Reg]
4. Te weinig verlofdagen [Verlof]
5. Geen van deze [Anders]

RedVerlof

Endblok

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?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

StrucZiekMeld
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EBB 2007 - Incidentele Zorg en verlof (1)

Alleen indien:
Werknemer = [ja] en Afl_Uren
> 12 (1e werkkring) en
IncVerlof = 1

^U heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met onverwachte zorg vanwege een plotselinge ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van een gezins-
of familielid.
Heeft ^u hiervoor minimaal 1 keer van een verlofregeling gebruik gemaakt?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

[ja] anders

Van welke verlofregeling of regelingen heeft ^u gebruik gemaakt?
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. ADV/ vakantieverlof [ADV]
2. Calamiteitenverlof [CalVlf]
3. Bijzonder/buitengewoon verlof [BijzVlf]
4. Kortdurend zorgverlof [KzorgVlf]
5. Onbetaald verlof [OnbetVlf]
6. Geen van deze [GeenDeze]

VerlofReg

WelkVerlof07

VerlofReg = [nee] anders

Had ^u wel behoefte aan verlof?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

BehVerlof

[ja] anders

Wat was de belangrijkste reden om geen verlof op te nemen?
1. Financieel niet haalbaar/ Wilde er financieel niet op achteruitgaan [Vergoed]
2. Werk liet het niet toe/ wilde collega's niet belasten [Werk]
3. Was niet bekend met de regeling(en) [Reg]
4. Te weinig verlofdagen [Verlof]
5. Geen van deze [Anders]

RedVerlof

[CalVlf] anders

Werd het calamiteitenverlof betaald door de werkgever?
1. Ja, geheel of gedeeltelijk [ja]
2. Nee [nee]

BetCal

WelkVerlof = [BijzVlf]
anders

Werd het bijzonder of buitengewoon verlof betaald door de werkgever?
1. Ja, geheel of gedeeltelijk [ja]
2. Nee [nee]

BetBijz
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Endblok

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?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

IncZiekMeld

EBB 2007 - Incidentele Zorg en verlof (2)
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EBB 2007 - Flexibel werk

Endblok

Alleen indien: peiling = 1 èn OP =
lidHhkern èn Werknemer = [ja] (1e
werkkring)

^Kunt ^u minimaal één uur later beginnen of eerder weg gaan op ^uw werk wegens familieomstandigheden?
1. Meestal wel mogelijk [Meestal]
2. Zelden mogelijk [Zelden]
2. Niet mogelijk [Nooit]

FlexTijd

^Kunt ^u ^uw werktijden of werk zodanig organiseren zodat ^u hele dagen vrij ^kunt nemen wegens familieomstandigheden zonder daar adv, vakantiedagen
of calamiteitenverlof voor op te nemen?
1. Meestal wel mogelijk [Meestal]
2. Zelden mogelijk [Zelden]
2. Niet mogelijk [Nooit]

OrgVerlf
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CATI

EINDE MODULE
2e en 3e werkkring

Contract
< 6 mnd

Module
Woonwerkvwerkeer

lange versie

Module
Woonwerkverkeer

korte versie

Module
Woonwerkverkeer

korte versie

Module
Woonwerkverkeer

lange versie

CAPI

1e werkkring

Afl_uren
>= 12 upw

Wrknemer
= ja

Contract >= 6 mnd:
Vastdnst = ja

of
VastDnst = deelsvast

TijdVast = ja
of

Duurtijd >= 6 mnd
of

DuurVerw >= 6 mnd

Wrknemer
<> ja

Afl_uren
< 12 upw

EBB 2007 - Woon-werkverkeer Lang (1)
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EBB 2007 - Woon-werkverkeer Lang (2)

Gaat u in deze werkkring doorgaans naar een vast werkadres om te werken?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]
3. N.v.t., werkt op woonadres [NVT]

Endblok

In welk plaats ligt dat adres?
>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen.
 * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. <<

Cod_PlaatsWW

[Buitenland]

>> ENQ:  Start codeermodule door de land in te toetsen. <<

Cod_LndWW

anders

Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres?
>> ENQ: Indien wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijv. 1,5). <<
[0,01..7]

N_Dagen

anders

Heeft u dan één adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

VastWrkA

StartAdr
[nee]/wn

[nee]/wn/wg

Werkt u misschien het merendeel van uw werktijd thuis?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

anders

ThuisWrk

VastWerkA = [NVT] of
ThuisWrk = [ja] anders

Gebruikt u thuis voor dit werk een telefoon en een computer?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

TeleWerkA

Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te maken van een telefoon en een computer?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

TeleWerkB

VastWrkA = [ja] of
StartAdr = [ja]

anders
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EBB 2007 - Woon-werkverkeer Lang (3)

Gaat u doorgaans op die dagen van uw woonadres naar dat adres?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

VanWoonA

[ja] anders

Kunt u aangeven hoe laat u doorgaans van huis gaat en hoe laat u na het werk weer thuis komt?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

[ja] anders

Hoe laat gaat u doorgaans van huis?
>> ENQ: * Bij sterk wisselende tijden of wisselende diensten uitgaan van de laatst gewerkte dag of dienst.
 * Kwart voor 8 's morgens = 7,45
 Kwart voor 8 's avonds = 19,45

Opg_vanTh

Vertrek

En hoe laat komt u na het werk weer thuis?
>> ENQ: * Bij sterk wisselende tijden of wisselende diensten uitgaan van de laatst gewerkte dag of dienst.
 * Kwart voor 8 's morgens = 7,45
 Kwart voor 8 's avonds = 19,45

Thuis

Hoe lang reist u per dag heen én terug naar dat adres?
>>ENQ: * Uren en minuten per dag!
 * Anderhalf uur = 1,30 (1 uur en 30 minuten)
 5 minuten = 0,05
0.00 .. 10.00

Reistijd

Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers?
Aantal kilometers (ook bijv. 0,25)
0.00 .. 997.00

Afstand

Hoe legt u het grootste deel van die afstand af?
>> ENQ: Bij twijfel uitgaan van de laatste keer. <<
1. Te voet [TeVoet]
2. Fiets [Fiets]
3. Bromfiets [Bromfiets]
4. Motor, scooter [MototSco]
5. Personenauto [PersAuto]
6. Bedrijfsbusje, e.d. [Busje]
7. Bus, tram, metro [BusTramM]
8. Trein [Trein]
9. Ander vervoermiddel [Ander]

[PersAuto]

Carpoolt u wel eens als u naar dat adres gaat?
>> ENQ: Carpoolen = samen met iemand anders die ook naar het werk gaat in één auto rijden.<<
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

anders

VervoerM

Carpool

[ja] anders

Op hoeveel dagen per week gewoonlijk ?
>> ENQ: * Minder dan 1x per week = 0
 * indien wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijv. 1,5). <<

DgnPerWk

Endblok
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EBB 2007 - Woon-werkverkeer Kort (4)

Gaat u in deze werkkring doorgaans naar een vast werkadres om te werken?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]
3. N.v.t., werkt op woonadres [NVT]

Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres?
>> ENQ: Indien wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijv. 1,5). <<
[0,01..7]

N_Dagen

anders

Heeft u dan één adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

VastWrkA

StartAdr
[nee]/wn

[nee]/wn/wg

Werkt u misschien het merendeel van uw werktijd thuis?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

anders

ThuisWrk

VastWrkA = [NVT] of
ThuisWrk = [ja] anders

Gebruikt u thuis voor dit werk een telefoon en een computer?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

TeleWerkA

Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te maken van een telefoon en een computer?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

TeleWerkB

VastWerkA = [ja] of
StartAdr = [ja]

anders

Endblok

Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers?
Aantal kilometers (ook bijv. 0,25)

Afstand
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Hoe legt u het grootste deel van die afstand af?
>> ENQ: Bij twijfel uitgaan van de laatste keer. <<
1. Te voet [TeVoet]
2. Fiets [Fiets]
3. Bromfiets [Bromfiets]
4. Motor, scooter [MototSco]
5. Personenauto [PersAuto]
6. Bedrijfsbusje, e.d. [Busje]
7. Bus, tram, metro [BusTramM]
8. Trein [Trein]
9. Ander vervoermiddel [Ander]

[PersAuto]

Carpoolt u wel eens als u naar dat adres gaat?
>> ENQ: Carpoolen = samen met iemand anders die ook naar het werk gaat in één auto rijden.<<
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

anders

Carpool

anders

Op hoeveel dagen per week gewoonlijk ?
>> ENQ: * Minder dan 1x per week = 0
 * indien wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijv. 1,5). <<
0.00 .. 7.00

DgnPerWk

Endblok

VervoerM

EBB 2007 - Woon-werkverkeer Kort (5)

[ja]
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Alle werkzame personen

CATI CAPI

AndersVorige peiling werkzaam
zelfde werkkring (1)

Werknemer = [Ja} Werknemer <> [Ja}

BLOK BEDRIJF WERKNEMERS (1) BLOK BEDRIJF NIET-WERKNEMERS (1)

N_Wrkkr > 1

CATI CAPI

AndersVorige peiling werkzaam
zelfde werkkring (2)

Weknemer = [Ja} Werknemer <> [Ja}

BLOK BEDRIJF WERKNEMERS (2) BLOK BEDRIJF NIET-WERKNEMERS (2)

Anders N_Wrkkr > 2

Anders

EBB 2007 - Bedrijf (1)
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CATI CAPI

AndersVorige peiling werkzaam
zelfde werkkring (3)

Werknemer = [Ja} Werknemer <> [Ja}

BLOK BEDRIJF WERKNEMERS (3) BLOK BEDRIJF NIET-WERKNEMERS (3)

Einde Module Bedrijf

EBB 2007 - Bedrijf (2)
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>>ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is uitgezonden.<<

MensDnst

Heeft uw werkgever meer mensen in dienst of bent u de enige?

1. Meer
2. O.P. is de enige werknemer

Anders Meer

Bdrflnst

Werkt u bij een:
1. bedrijf
2. praktijk
3. instelling
4. particulier huishouden
5.  N.v.t. (geen van deze)

Werknemer = ja

Particulier huishouden/
N.v.t./wn/wg

ADD-IN

BedrijfStart_AIBD

>>ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor bedrijf te starten.<<

Vest_Geh

Bestaat het bedrijf waar u in dienst bent uit meerdere
onderdelen of vestigingen ?
1.   Ja
2.   Nee

OmvanGeh

Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in het gehele bedrijf ?
ENQ: In het filiaal
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 - 99
6.  100 of meer

OmvangVest

Hoeveel mensen werken er ongeveer in
totaal in de vestiging waar u werkt ?
1. 1
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 - 99
6.  100 of meer

Ja Anders
Anders

EINDE MODULE

EBB 2007 - Bedrijf Werknemers (3)
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BedrijfsNaam_AIBD

Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waar u in dienst bent ?
>> ENQ:*Naam van het gehele bedrijf of de stichting.
 *Indien detacherings- of uitzendkracht, naam van het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of
 naar is uitgezonden.<<

0 > BedrijfsNaam_AIBD < 6BedrijfsNaam_AIBD > 6

ItemBedrijfsNaam_AIBD

STEL VAST: Wat is de volledige naam van het bedrijf ($1 bedrijfsnaam) ?
>>ENQ: alleen de aanvullende tekst invullen<<

Sel_BedrijfsNaam_AIBD

STEL VAST: Naam bedrijf ?
1.   ……
2.   ……
3.   ……
4.   ……
5.   ……
6.   Geen van bovenstaande

<> Geen van bovenstaande/
wn/wg

OmvangVest = 100 of meer
of

OmvanGeh = 100 of meer
Anders

Einde Module

Anders

Sel_BedrijfsNaam_AIBD <> respons of
= geen van dezeAnders

BedrijfsAct_AIBD

Wat voor soort bedrijf of instelling is dat ?

0 > Bedrijfs_Act < 6Anders

Sel_BedrijfsAct_AIBD

STEL VAST: Soort bedrijf
1.   ……
2.   ……
3.   ……
4.   ……
5.   ……
6.   Geen van bovenstaande

EINDE ADD-IN

EBB 2007 - Bedrijf Werknemers (4)
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BedrSectorA

STEL VAST: Welke sector  ?
1 Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, marktonderzoekbureaus,
 economische adviesbureaus
2. Ontwerp-, teken-, advies,- en reclamebureaus
3. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling, werving en selectiebureaus
4. Uitgeverijen en drukkerijen
5. Reiniging van gebouwen en transportmiddelen
6.Geen van bovenstaande

Sel_BdrijfsAct_AIBD <> Respons of
= geen van bovenstaandeAnders

Anders Geen van bovenstaande/wn

Einde Module

BedrSectorB

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Onroerend goed
2. Verhuur van transportmiddelen, machines, werktuigen en overige goederen
3. Water, gas en elektriciteitsbedrijven
4. Post en telecommunicatie
5. Computerservice- en informatietechnologiebureaus
6. Geen van bovenstaande

Einde Module

Geen van bovenstaande/wn

BedrSectorC

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Vervoer, expeditie, laad-, los-, op- en overslag activiteiten
2. Banken, verzekeringswezen, pensioenfondsen,
 assurantietussenpersonen,

beleggingsadviseurs, beurs
3. Detailhandel, groothandel en reparatie van
 consumentenartikelen
4. Geen van bovenstaande

Vervoer Geen van bovenstaande/wnAnders

BedrSecVervoer

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Weg- en spoorvervoer
2. Zeevaart en binnenvaart
3. Luchtvaart
4. Expeditie, laad-, los-, op- en overslagactiviteiten
5. Geen van bovenstaande

Einde Module

AndersBanken

EBB 2007 - Bedrijf Werknemers (5)
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BedrSecFinan

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Banken
2. Verzekeringswezen en pensioenfondsen
3. Assurantietussenpersonen, beleggingsadviseurs, beurzen ed.
4. Geen van bovenstaande

Einde Module Handel Anders

BedrSecHandel

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen
2. Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen
3. Groothandel
4. Geen van bovenstaande

Einde Module

BedrSectorD

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Landbouw en visserij
2. Overheid, onderwijs, gezondheids- en welzijnzorg
3. Industrie
4. Bouw
5. Horeca
6.     Geen van bovensttaande

Overheid Geen van bovenstaandeAnders

BedrSecGezo

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Overheid en overheidsdiensten
2. Onderwijs
3. Gezondheids- en welzijnzorg

Einde Module

Industrie

BedrSecIndusA

STEL VAST: Productie en/of verwerking van ?
1. Voedings- en genotmiddelen
2. Papier- en kartonwaren
3. Chemische producten
4. Rubber en kunststof
5. Geen van bovenstaande

Geen van bovenstaande Anders

Anders

EBB 2007 - Bedrijf Werknemers (6)

22-2-2007 62



BedrSecIndusB

STEL VAST: Productie en/of verwerking van ?
1.   Glas, aardewerk, cement, kalk en gipsproducten
2 Transportmiddelen
3.    Machines, apparaten en instrumenten
4.    Metalen
5.   Geen van bovenstaande

Einde Module

BedrSectorE

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Sport, recreatie en cultuur
2. Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, vakbonden
3. Fotografie, secretariaats- en vertaal werk
4. Kappers, schoonheidsverzorging, sauna en zonnebankstudio's
5. Uitvaartverzorging, crematorium, mortuarium en begraafplaatsen
6. Geen van bovenstaande

Einde Blok

EBB 2007 - Bedrijf Werknemers (7)
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Werknemer <> Ja

MeerBedr

Verricht u  de betaalde werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling, of voor meer bedrijven of instellingen ?
>> ENQ: Indien niet Bedrijf/Instelling, bijv. huishouden(s) dan code 3. <<
1. Voornamelijk voor één
2. Voor meer
3. Werkt niet voor bedrijf of instelling

Anders BedrPrak = N.v.t.

Anders Voor meer

SoortKan

Kunt u aangeven voor wat voor soort bedrijven of instellingen u werkt ?
1. ja
2. nee

Anders BedrPrak =
Van uzelf ($4)/van uw partner ($5)

Personel

$4 Heeft u personeel in dienst ?
$5 Heeft uw partner personeel in dienst ?
1. ja
2. nee

JaAnders

BedrOmvZ

$4 Hoeveel mensen heeft ^u ongeveer in totaal in dienst?
$5 Hoeveel mensen heeft ^uw partner ongeveer in totaal in dienst?

1. 1
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 - 99
6. 100 of meer

BedrPrak = Van uzelf ($6) of
BedrPrak = Van uw partner ($7) of

BedrPrak = Van uw (schoon)ouders ($8) of
MeerBedr = Voornamelijk voor één ($9) of

SoortKan = ja ($10)

BedrijfStart_AIBD

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine te starten.<<

Anders

EBB 2007 - Bedrijf Niet-Werknemers (8)
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ADD-IN

BedrijfsAct_AIBD

$6 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft u ?
$7 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft uw partner?
$8 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u  ?
$9 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u  voornamelijk ?
$10 Wat voor soort bedrijven of instellingen zijn dat ?

0 > BedrNaam_AIBD > 6Anders

Sel_BedrijfsAct_AIBD

STEL VAST: soort bedrijf ?
1. …..          4.    …..
2. …..          5.   …..
3. …..          6.   Geen van bovenstaande

EINDE ADD-IN

BedrSectorA

STEL VAST: Welke sector  ?
1 Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, marktonderzoekbureaus,
 economische adviesbureaus
2. Ontwerp-, teken-, advies,- en reclamebureaus
3. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling, werving en selectiebureaus
4. Uitgeverijen en drukkerijen
5. Reiniging van gebouwen en transportmiddelen
6.Geen van bovenstaande

Sel_BdrijfsAct_AIBD <> Respons of
= geen van bovenstaandeAnders

Anders Geen van bovenstaande/wn

Einde Module

BedrSectorB

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Onroerend goed
2. Verhuur van transportmiddelen, machines, werktuigen en overige goederen
3. Water, gas en elektriciteitsbedrijven
4. Post en telecommunicatie
5. Computerservice- en informatietechnologiebureaus
6. Geen van bovenstaande

Geen van bovenstaande/wn

Einde Module

EBB 2007 - Bedrijf Niet-Werknemers (9)
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BedrSectorC

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Vervoer, expeditie, laad-, los-, op- en overslag activiteiten
2. Banken, verzekeringswezen, pensioenfondsen,
 assurantietussenpersonen,

beleggingsadviseurs, beurs
3. Detailhandel, groothandel en reparatie van
 consumentenartikelen
4. Geen van bovenstaande

Vervoer Geen van bovenstaande/wnAnders

BedrSecVervoer

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Weg- en spoorvervoer
2. Zeevaart en binnenvaart
3. Luchtvaart
4. Expeditie, laad-, los-, op- en overslagactiviteiten
5. Geen van bovenstaande

Einde Module

Banken

BedrSecFinan

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Banken
2. Verzekeringswezen en pensioenfondsen
3. Assurantietussenpersonen, beleggingsadviseurs, beurzen ed.
4. Geen van bovenstaande

Einde Module Handel

BedrSecHandel

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen
2. Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen
3. Groothandel
4. Geen van bovenstaande

Einde Module

Anders

Anders

EBB 2007 - Bedrijf Niet-Werknemers (10)
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BedrSectorD

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Landbouw en visserij
2. Overheid, onderwijs, gezondheids- en welzijnzorg
3. Industrie
4. Bouw
5. Horeca
6.     Geen van bovenstaande

Overheid Geen van bovenstaande
Anders

BedrSecGezo

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Overheid en overheidsdiensten
2. Onderwijs
3. Gezondheids- en welzijnzorg

Einde Module

Industrie

BedrSecIndusA

STEL VAST: Productie en/of verwerking van ?
1. Voedings- en genotmiddelen
2. Papier- en kartonwaren
3. Chemische producten
4. Rubber en kunststof
5. Geen van bovenstaande

Geen van bovenstaande Anders

Anders

BedrSecIndusB

STEL VAST: Productie en/of verwerking van ?
1.   Glas, aardewerk, cement, kalk en gipsproducten
2 Transportmiddelen
3.    Machines, apparaten en instrumenten
4.    Metalen
5.   Geen van bovenstaande

Einde Module

BedrSectorE

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Sport, recreatie en cultuur
2. Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, vakbonden
3. Fotografie, secretariaats- en vertaal werk
4. Kappers, schoonheidsverzorging, sauna en zonnebankstudio's
5. Uitvaartverzorging, crematorium, mortuarium en begraafplaatsen
6. Geen van bovenstaande

EBB 2007 - Bedrijf Niet-Werknemers (11)

22-2-2007 67



CATI CAPI

Anders

VORIGE PEILING
Beroep_AIBR = respons of
BedrPrak = Van uzelf én

(Sel_Beroep <> EMPTY/geen van deze/wn/wg of
Leiding = Ja of

VoornWzh = respons of
Wzh_AIBR = respons)

T_Beroep

Heeft u nog hetzelfde beroep of dezelfde functie als de laatste keer ?
1.   Ja
2.   Nee

Anders

Einde Module

Module Beroep

EBB 2007 - Beroep (1)
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IntroBeroep_Addin2

De volgende vragen gaan over uw beroep.
>>ENQ: Toest 1 om verder te gaan.<<

($2): MeerBedr = [meer]/[niet]/wn/wg of
BedrInst = [parthh]/[geendeze]/wn/wg of

 BedrPrak = [partner]/[ouders]
($3) MensDnst = [meer] of

BedrInst = [bedrijf]/[praktijk]/[instelling] of
Beroep_AIBR  MeerBedr = [een])

$2 Welk beroep oefent u op dit moment uit ?
$3 Welk beroep of welke functie oefent u op dit moment bij het bedrijf of de instelling uit ?

Sel_Beroep_AIBD

STEL VAST: welk beroep ?
1. …..           4.    …..
2. …..           5.   …..
3. …..           6.   Geen van bovenstaande

Anders

1 > BeroepStart_AIBR > 6 of
1 > BedrijfsACT_AIBD >6

BeroepZMStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor beroep te starten.
 De zoekmachine maakt gebruik van het eigen bedrijf van OP <BedrijfsAct > <<

BeroepStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor beroep te starten.

ADD-IN

BedrPrak =
Van uzelf èn
BedrijfsAct_AIBD =
respons

Anders

BedrPrak = Van uzelf èn
BedrijfsAct_AIBD = respons

Anders

BedrPrak= Van uzelf én
BedrijfsAct_AIBD  <> respons

EBB 2007 - Beroep (2)
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EINDE ADD-IN

$4 : BedrPrak <> [Eigen]
$5 : BedrPrak = [Eigen] èn Personel = [Ja]

Leiding

$4 Geeft u in dit beroep of deze functie leiding aan medewerkers ?
$5 Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden ?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

N_LeidW

Aan hoeveel?
>>ENQ: Personeel aan wie via anderen leiding wordt gegeven meetellen. <<
1. 1 - 4 4.    20 - 49
2. 5 - 9 5.    50 - 99
3. 10 - 19 6.    100 of meer

VoornWzh

$6 Wat zijn de voornaamste werkzaamheden die ^u verricht ?
$7 Wat zijn naast leidinggeven de voornaamste werkzaamheden die ^u verricht ?
$8 Wat voor werk doet ^u hoofdzakelijk ?

(($5) ArbRel.BedrPrak = Van uzelf èn Personel = [ja]) of
(($4)ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf

Leiding=[ja] en
Bedrijf.BedrPrak<>[eigen]

1. Afl_uren < 12 upw  en BedrPrak<>Van uzelf of
2. Beroep_AIBR = wn/wg of
3. BedrPrak = [eigen] èn Personel <> [ja] of
4. Bedrijf.StdBedr.BedrInst = [parthh]/geen van deze/ wn/wg of
5. Bedrijf.StedBedr.MeerBedr = [meer]/[niet/wn/wg

Anders

Sel_Beroep_AIBR = geen van deze/wn/wg  én
(ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding <> ja ($6)) of
(ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding = [ja] ($7)) of
(ArbRel.BedrPrak = Van uzelf  én Leiding <> [ja] /wg ($8))

WzhStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor werkzaamheden te starten.<<

Anders 1. Beroep_AIBR = wg of
2. Sel_Beroep_AIBR <> EMPTY of
3. (ArbRel.BedrPrak = [eigen] én
 Leiding = [ja]/wg)

Anders

EBB 2007 - Beroep (3)
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ADD-IN

Sel_Werkzaamheden_AIBR

STEL VAST: welk beroep ?
1. ….. 4.    …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van bovenstaande

EINDE ADD-IN

(($6) ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding <> ja)
(($7)ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding = [ja])
(($8)ArbRel.BedrPrak = Van uzelf én Leiding <> [ja]/wg)

Wzh_AIBR

$6 Wat zijn voornaamste werkzaamheden die u verricht ?
$7 Wat zijn  naast leidinggeven de voornaamste werkzaamheden die u verricht ?
$8 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk ?

1 > Wzh_AIBR > 6 Anders

Einde Module

EBB 2007 - Beroep (4)
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WSW-er:
Dienstverb.BijzCat<>4

>= 12 upw (totaal)

Naar Module
Werkzoeken

Meer/minder Werken

< 75 jaar

Naar Module
Werkzoeken

 Willen Werken

Module
Willen Werken

Meer/minder
werken

Beschikbaarheid

Zoekgedrag

EINDE MODULE

Geen WSW-er:
Dienstverb.BijzCat=4

Vorige Peiling WilWerken.Redenen =
3. VUT/Pensioen

en werkzaam =< 12 uur
OP_Leeftijd >= 50jaar

Anders

WerkzaamNiet werkzaam

< 12 upw
(totaal)

>= 75 jaar

EBB 2007 - Werkzoeken
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Alleen indien:
OP< 75 jr en (BetwrkNu = [nee] of
UrenWerk < 12)

$1 Zou ^u op dit moment betaald werk willen hebben? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee.
$2 Zou ^u op dit moment betaald werk willen hebben voor 12 uur of meer per week, al dan niet in een nieuwe werkkring?
$3 De vorige keer zei ^u dat ^u geen betaald werk wilde of kon hebben. Dat was vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid. Zou ^u op dit moment betaald werk
 willen hebben? Ook 1 uur per week of een kortere periode telt al mee.
$4 De vorige keer zei ^u dat ^u geen betaald werk wilde of kon hebben voor 12 uur of meer per week. Dat was vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid. Zou
 ^u op dit moment betaald werk willen hebben voor 12 uur of meer per week, al dan niet in een nieuwe werkkring?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Reeds gevonden [Gevonden]
4. Wil wel maar kan niet [KanNiet]

(($1) BetwerkNu = [nee])
(($2) UrenWerk < 12)
(($3) Vor_Reden = [ZiekAo] en BetwrkNu = [nee])
(($4 Vor_Reden = [ZiekAo] en totaal upw < 12)

[Gevonden] Wn/wganders

EndBlokGaat het om een baan voor korter of langer dan half jaar?
1. Korter dan een half jaar [KorterH]
2. Half jaar of langer [LangerH]

WilWerk

DuurHalf

Wanneer begint ^u?
>> ENQ: dag-maand-jaar<<

BeginNw

Hoeveel uur per week gaat ^u in totaal werken?
>>ENQ: * Afronden op hele uren
 * Maximaal 95 uur <<

UrenGa

anders Wn/wg

Komt dat overeen met ^uw voorkeur?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

T_RedenA

EBB 2007 - Willen werken (1)

WilWerk = [Nee] / [KanNiet]
én Vor_Reden = [ZiekAO]

anders

Is dat nog steeds vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

WilWerk = [Nee] ($4)/ [KanNiet]($5) én T_RedenA <> [Ja]/wn/wg
(($3) totaal upw<12)
(($6) afl_lft > 55)

anders

Wat is de voornaamste reden waarom ^u nu geen betaald werk ($3 van 12 uur of meer per week) ($4 ^wilt/ $5 ^kunt) hebben?
>> ENQ: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent eronder verstaat.<<
1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg]
2. Opleiding/Studie [OplStud]
($6 3. VUT/Pensioen/Hoge leeftijd) [VUT/Pens]
4. Ziekte/Arbeidsongeschiktheid/slechte gezondheid [ZiekAO]
5.
6. Andere reden [Ander]

RedenA_05

anders

Voorkeur

WilWerk = [KanNiet] èn
RedenA_05 = [ZiekAO]
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EBB 2007 - Willen werken (2)

1. WilWerk =[ja] of
2. Voorkeur = [nee]/wn/wg of
3. AanpWerk = [ja]
4. UrenGa = wn/wg

anders

Hoeveel uur per week zou ^u in totaal willen werken?
>>ENQ: * Afronden op hele uren
 * Maximaal 95 uur <<

Wil_UrWk

Werkzaam = [nee] èn
1. (Wil_UrWk = wn/wg en UrenGa <> response) of
2. (UrenGa < 12 èn Voorkeur = wn /wg) of
3. (UrenGa< 12 en Voorkeur = [nee] en WilUr_Wk = wn/ wg)

Zou ^u 12 uur of meer per week willen werken?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Wil_12Ur

anders

1. (UrenGa < 12 en Voorkeur = [ja]) of
2. (Wil_UrWk < 12 en WilWerk = [ja]/[Gevonden]) of
3. (Wil_12Ur = [nee] en WilWerk <> [KanNiet])

RedenB_05

anders

Wat is de voornaamste reden waarom ^u nu geen betaald werk van 12 uur of meer per week ^wilt hebben?
>> ENQ: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent eronder verstaat.<<
1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg]
2. Opleiding/Studie [OplStud]
($6 3. VUT/Pensioen/Hoge leeftijd) [VUT/Pens]
4. Ziekte/Arbeidsongeschiktheid/slechte gezondheid [ZiekAO]
5.
6. Andere reden [Ander]

(WilWerk = [KanNiet] èn RedenA = [ZiekAO]) of
T_RedenA = [ja] en Vor_Aanpwerk = [ja]/leeg

Acht ^u zich eventueel in staat om ($3 12 uur of meer per week) te werken met aangepaste
werkzaamheden of werkomstandigheden?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

AanpWerk

anders

Endblok

>> ENQ: meer dan 1 antwoord mogelijk. <<
STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor :->
1. kinderen [Kind]
2. hulpbehoevende volwassenen of [Volwas]
3. om een ander soort zorg ? [Anders]

SrtZorgW

RedenA_05 = [Zorg] of
RedenB_05 = [Zorg])

anders
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EBB 2007 - Willen werken (3)

Afleidingen uit blok Willen werken t.b.v. blok SZW Zorg:

(WilWerk = [ja] èn (Wil_UrWk > 12 u
of Wil_12Ur = [ja] of Werkzaam = [ja]))
èn (KindHH < 12 of KindZorg = [ja])

(WilWerk = [ja] èn (Wil_UrWk > 12 u
of Wil_12Ur = [ja] of Werkzaam = [ja]))
èn FamZorg = [ja]

KindOpvang = 1

FamOpvang = 1
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Zou ^u binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken, aangenomen dat ^uw verdiensten dan ook veranderen?
1. Ja, meer [JaMeer]
2. Ja, minder [JaMinder]
3. Nee [Nee]
4. Reeds geregeld, baan gevonden [Geregeld]
5. Stopt met werken [Stopt]

[JaMeer] ($1)/[JaMinder] ($2) [Nee]/wn/wg anders

Hoeveel uur per week zou ^u willen werken?
ENQ: Afronden op hele uren

Maximaal 95 uur

Heeft ^u in de afgelopen 6 maanden in ($4 ^uw huidige werkkring/$3 één of meer van ^uw huidige
werkkringen) stappen ondernomen om dat te realiseren?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

^Kunt ^u ($1 meer/$2 minder) gaan werken?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]
3. Reeds geregeld [geregeld]

Zou ^u op dit moment van werkkring willen veranderen?
1.   Ja [ja]
2.   Nee [nee]
3.   Heeft andere baan gevonden [AnderBaan]

($5 Is/$6 Was) dat in verband met dreigend ontslag?

MeerMind

UurWil

wganders
(($3) Afl_NWrkkr >1

($4) anders)
Stappen

[ja] anders
KanDat

Verander

[ja] ($5)/[AnderBaan] ($6)

IvmOntsl

anders

MeerMind = [Stopt] anders

EBB 2007 - Meer/minder werken (1)

Wat is de voornaamste reden waarom ^u binnen 6 maanden stopt met werken?
1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg]
2. Opleiding of studie [OplStu]
3. VUT/Pensioen/hoge leeftijd [VUTPens]
4. Ziekte/ arbeidsongeschiktheid [ZiekAO]
5. Werk verviel/ bezuinigingen [Verviel]
6. Arbeidsconflict [Conflict]
7.
8. Geen van deze [Anders]

Redenver_05

Alleen indien:
UrenWerk >= 12
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EBB 2007 - Meer/minder werken (2)

anders

MeerMind = [Geregeld]

Hoeveel uur per week gaat ^u werken?
>> ENQ: Afronden op hele uren.<<

UurGa

Is dat in  ($4 ^uw huidige werkkring/ $3 een of meer van ^uw huidige werkkringen)?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]
3. Gedeeltelijk [deels]

IsDatBij

anders

DienstverbVastDnst = nee/wn/wg en
(Dienstverb.Tijdvast = nee/wn/wg of
Dienstverb.Byzcat1 = uitzkr)

^Wilt ^u een vaste baan hebben?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Is daar zicht op?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Vastbaan

[ja] anders
ZichtOp

^Wilt ^u dat in ($4 ^uw huidige werkkring/ $3 een of meer van ^uw huidige werkkringen)?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

anders[ja]

ByHuidig

andersPeiling = 1 en
MeerMind = [JaMinder] èn

(KanDat <> [geregeld] èn (KindHH < 12 of
KindZorg = [ja])

^Wilt ^u minder gaan werken om meer tijd te hebben voor de zorg voor de kinderen ?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

TijdZorg

[ja] anders

Wat is de voornaamste reden waarom ^u op dit moment niet minder werkt?
1. Financieel niet haalbaar [Finan]
2. Niet toegestaan in huidige werkkring [Werk]
3. Ongunstig voor carriere/Kan niet in mijn werk [Carrier]
4. Partner wil het niet [Partn]
5. Geen van deze [GeenDeze]

RedMindWerk
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$1 STEL VAST: Wat is de reden dat OP op dit moment 32 uur of minder werkt?
$2 Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. ^U heeft momenteel betaald werk voor 32 uur of minder
per week. Wat is de reden dat ^u een deeltijd baan heeft?
1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg]
2. Opleiding of studie [OplStu]
3. VUT of pensioen, [VUTPens]
4. Ziekte/arbeidsongeschiktheid [ZiekAO]
5. Kon geen voltijdbaan vinden [NietGev]
6. Anders [Anders]

EBB 2007 - Meer/minder werken (3)

RedParNw = [nee]) ($1) of
((MeerMind = [JaMeer]/[JaMinder]/[Nee]/

[Geregeld]) of Redenver_05 = [anders] )) (($2)

RedenPart

anders

>> ENQ: meer dan 1 antwoord mogelijk. <<
STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor :->
1. kinderen [Kind]
2. hulpbehoevende volwassenen of [Volwas]
3. om een ander soort zorg ? [Anders]

SrtZorgM

Endblok

RedenPart = [Zorg] of
( Redenver_05 = [zorg] en RedParNw = [ja])

anders

anders

MeerMind = [stopt] en
Redenver_05 = [zorg] ($5)/[OplStu] ($6)/

[VUTPens] ($7)/[ZiekAO] ($8)

anders

Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. ^U stopt binnen 6 maanden met werken vanwege ($5
zorgtaken / $6 opleiding of studie / $7 VUT of pensioen / $8 ziekte of arbeidsongeschiktheid ). Is dat ook de reden waarom ^u
een deeltijd baan heeft?
1. Ja
2. Nee

RedParNw

Peiling = 1 en
12 =< UrenWerk <= 32
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EBB 2006 - Zorg

Alleen indien:
peiling = 1 en
SrtZorgM = [Kind] / [Volwas] of
SrtZorgW = [Kind] / [Volwas]

SrtZorgM = [Kind] of
SrtZorgW = [Kind] anders

$1 ^U ^wilt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen.
$2 ^U ^wilt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen.
$3 ^U ^kunt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen.
$4 ^U ^kunt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen.
$5 ^U werkt in deeltijd vanwege de zorg voor kinderen.
Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of oppas?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

GebrOpv

[Ja] [Nee]/wn/wg

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: ->
1. Een tekort aan opvang, [Tekort]
2. de opvang is te duur, of [Duur]
3. de beschikbare opvang is van onvoldoende kwaliteit ? [Kwal]
4. Anders [Anders]

($1) WilWerk = [nee] en BetWrkNu = [nee]
($2) (WilWerk = [nee] en UrenWerk <12) of
 (WilWerk = [ja] en (WilUrWk < 12 of Wil_12Ur = [nee]) ) of
 (WilWerk = [Gevonden] en (WilUrWk < 12 of Wil_12Ur = [nee]) )  of
 (WilWerk = [Gevonden] en UrenGa < 12 en Voorkeur = [Ja]
($3) WilWerk  = [KanNiet] en BetWrkNu = [nee]
($4) WilWerk = [KanNiet] en Totaal_upw <12
($5) 12 <= Urenwerk <= 32

ProbOpv

SrtZorgM =  [Volwas] of
SrtZorgW = [Volwas]

anders

($6) SrtZorgM = [Kind] of SrtZorgW = [Kind]

$1 ^U ^wilt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.
$2 ^U ^wilt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.
$3 ^U ^kunt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.
$4 ^U ^kunt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.
$5 ^U werkt ($6 ook) in deeltijd vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.
Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde zorg?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

GebrZorg

[Ja] [Nee]/wn/wg

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: ->
1. Een tekort aan zorg, [Tekort]
2. de zorg is te duur, of [Duur]
3. de beschikbare zorg is van onvoldoende kwaliteit  ? [Kwal]
4. Anders [Anders]

EndBlok

ProbZorg
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EBB 2007 - SZW Zorg

Alleen indien:
peiling = 1 en
KindOpvang = 1 of FamOpvang = 1

^U zou ($2 meer) willen gaan werken. Wat is de voornaamste reden waarom ^u dat op dit moment niet doet?
1. Kan niet meer uren krijgen/ werk vinden [Uren]
2. Kinderopvang of zorg is te duur [Duur]
3. Beschikbare kinderopvang of zorg is van onvoldoende kwaliteit [Kwal]
4. Tekort aan kinderopvang of zorg [Tekort]
5. Partner wil het niet [Partn]
6. Combinatie zorg en werk legt te grote druk [Combi]
7. ($1 schooltijden sluiten niet aan) [SchoolT]
8. Geen van deze [GeenDeze]

(($1) KindOpvang = 1)
(($2) Werkzaam = nee)

RedMeerWerk
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EBB 2007 - Werkzoeken- Beschikbaarheid

U heeft gezegd dat u ($1 12 uur of meer/ $2 .. uur) wilt gaan werken. Wilt u dat doen in een eigen bedrijf of praktijk?
1. Ja, alleen in eigen bedrijf [JaAlleen]
2. Ja, eigen bedrijf naast baan werknemer [JaNaast]
3. Nee [Nee]

anders Werkzaam = [nee] én (Wil_UrWk < 12 of
Wil_12Ur = [nee] of Wil_12Ur <> response)

EigenBdf

(($1) EigenBdf = [JaAlleen])
(($2) Afl_Uren_werk > 0
($3) anders))

($1 Stel dat u vandaag alles rond zou hebben.
Op welke termijn zou u ($4 [N_WilUr] uur kunnen gaan werken / $4 kunnen beginnen)?
1. Binnen 2 weken [Mind2Wkn]
2. 2 weken tot 3 maanden [Wk2_Mnd3]
3. 3 maanden tot 6 maanden [Mnd3_6]
4. 6 maanden of langer [Mnd6Meer]

EigenBdf = [JaAlleen])

Wanneer verwacht u dat uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat?
1. Minder dan 3 maanden [Mind3Mnd]
2. 3 maanden tot 6 maanden [Mnd3_6]
3. 6 maanden of meer [Mnd6Meer]
4. N.v.t, al van start gegaan [AlStart]

KunnStrt

VerwStrt

anders

EigenBdf <> [JaAlleen]) èn
KunnStrt = [Wk2_Mnd3]/[Mnd3_6]/[Mnd6Meer]
(($5) Werkzaam = [ja]

anders

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: ->
>>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. ($1 Uw huidige werkkring) [HuidWrk]
2. vrijwilligerswerk [Vrijwil]
3. opleiding of studie [OplStud]
4. of kinderopvang? [K-opvang]
5. N.v.t. (geen van deze) [NVT]

[NVT]

Afrond1

Of is dat in verband met: ->
>>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. Ziekte [Ziekte]
2. vakantie [Vakantie]
3. of persoonlijke omstandigheden? [PersOmst]
4. N.v.t. (geen van deze) [NVT]

anders
Afrond2

Endblok
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Anders
Vor_Afgel_4W= ja

($7)

$1 B_MeerMind.Verander = ja
 $2 B_Willen.Wil_12Ur = ja
 $3 B_Willen.Wil_UrWk > 0

 $4 anders
 $5 (Wil_UrWk > 12) of (Wil_12Ur = ja) of

 (Wilwerk = ja/kan niet en BetWrknu = ja en Wil_Urwk = wn/wg) of
 (Wilwerk = reeds en UrenGa = wn/wg en BetWrknu = ja en WilUrWk = wn/wg)

WrkKomen

Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan ($1 ander werk te komen/$2 werk te komen van 12 uur of meer per week/
$3 werk te komen van .. uur per week/$4 werk te komen van gewenste aantal uren per week)? Advertenties nakijken om een
baan te vinden telt al mee.

Afgel_4W

$6 En de afgelopen 4 weken?
$7 Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan ($1 ander werk te komen/ $2 werk te
komen van 12 uur of meer per week/$3 werk te komen van ..  uur per week/$4 werk te komen
van gewenste aantal uren per week)? Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee.
Ja
Nee
Nee, O.P. in afwachting sollicitatie

Nee en
wil 12 uur of meer

per week ($5)

Anders

WeinResV

Is dat omdat u daar weinig  resultaat van verwacht?
1. Ja
2. Nee

GedaanEB

Wat heeft u de afgelopen 4 weken gedaan? ENQ: meerdere antwoorden mogelijk
1. Regelen materiaal, apparatuur, ruimte, grond
2. Aanvragen vergunningen, regelen financiering
3. Wachten op uitkomst offerte-aanvraag of aanbesteding
4. Uitvoering marktonderzoek
5. Iets anders

Wil alleen in eigen bedrijf gaan werken
(EigenBdf = ja, alleen) Anders

Overig

Ja ($6)

Nee

($5)

Anders

ArbBurVra

Ja

EBB 2007 - Werkzoeken- Zoekgedrag (1)
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Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de
volgende activiteiten heeft ondernomen?

ArbBurVra  Geïnformeerd bij arbeidsbureau ja/nee
InterNa                Nakijken van personeelsadvertenties via internet               ja/nee
InterRe                     Reageren op personeelsadvertenties via internet                 ja/nee
Nakijk  Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet ja/nee
Reageren  Reageren op personeelsadvertenties niet via internet ja/nee
Assessm  Sollicitatiegesprek gevoerd of een test gedaan als

 onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment) ja/nee
OpenSol  Open sollicitatiebrief geschreven ja/nee
UitzBVra  Geïnformeerd of laten inschrijven bij uitzendbureau ja/nee
WerkgVra  Geïnformeerd bij werkgevers ja/nee
FamilVra  Geïnformeerd bij familie, vrienden of relaties ja/nee
Bedrijfsdag  Bedrijfsdag bezocht ja/nee

Assessm

Kunt u aangeven of
u de afgelopen vier
weken de volgende
activiteit heeft
ondernomen?

Sollicitatiegesprek
gevoerd of een test
gedaan als
onderdeel van een
sollicitatieprocedure
(assessment)

Ja/nee

HoevJr of HoevMnd gevuldHoevJr én
HoevMnd <leeg>

HoevJr

Hoe lang bent u op zoek naar werk ? STEL VAST: Hoeveel hele JAREN?
ENQ: minder dan één jaar = <ENTER>
0 .. 57

HoevMnd

Hoe lang bent u op zoek naar werk ? STEL VAST: Hoeveel hele MAANDEN?
ENQ: geen maanden = <ENTER>
0 .. 11

EINDE MODULE

EBB 2007 - Werkzoeken- Zoekgedrag (2)
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Personen actueel niet werkzaam

Afgel_4W

Heeft u de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan werk te komen ? Advertenties nakijken om een baan te vinden telt
al mee.
Ja
Nee
Nee, O.P. in afwachting sollicitatie

Ja

Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende
activiteiten heeft ondernomen?

ArbBurVra  Geïnformeerd bij Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
 (voormalig arbeidsbureau)                     ja/nee
InterNa   Nakijken van personeelsadvertenties via internet              ja/nee
InterRe Reageren op personeelsadvertenties via internet                ja/nee
Nakijk  Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet ja/nee
Reageren  Reageren op personeelsadvertenties niet via internet ja/nee
Assessm  Sollicitatiegesprek gevoerd of assessment gedaan ja/nee
OpenSol  Open sollicitatiebrief geschreven ja/nee
UitzBVra  Geïnformeerd of laten inschrijven bij uitzendbureau ja/nee
WerkgVra  Geïnformeerd bij werkgevers ja/nee
FamilVra  Geïnformeerd bij familie, vrienden of relaties ja/nee
Bedrijfsdag  Bedrijfsdag bezocht ja/nee

BaanEB

Stel u krijgt een baan aangeboden of kunt een eigen bedrijf starten. Op welke termijn zou u kunnen beginnen ?
1. Binnen 2 weken
2. 2 weken tot 3 maanden
3. 3 maanden tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

EINDE MODULE

Anders

EINDE MODULE

Anders

EBB 2007 - Werkzoeken- Niet zoeken
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EBB 2007 - Kinderopvang

WerkOpv

Alleen indien: OP = lidHhkern èn
Werkzaam = [ja] èn
KindHH < 12 jr

OP_Proxi = [OPZelf]  en totaal uren per
week  > 12 uur anders

andersWerkOpv = [BetOpv]/[OnbetOpv]/[PartnrOpv]/
 [GeenDeze]

>>ENQ: *Indien de opvang per week varieert, uitgaan van de huidige week.
 *Indien meerdere vormen van opvang, uitgaan van de opvang waaraan de meeste uren per week worden besteed.

^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?
1. Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang [FormOpv]
2. Betaalde oppas of peuterspeelzaal [BetOpv]
3. Onbetaalde kinderopvang door familie/vrienden/buren [OnbetOpv]
4. Partner in het huishouden [PartnrOpv]
5. Geen opvang [GeenOpv]
6. anders [GeenDeze]

Maakt u daarnaast ook gebruik van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

OpvForm

WerkOpv = [FormOpv] of
OpvForm = [ja]

anders

DagOpv

UrOpv

Op hoeveel dagen van de week maakt u gewoonlijk gebruik van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang?
1. 1 dag [Een] 5. 5 dagen [Vijf]
2. 2 dagen [Twee] 6. 6 dagen [Zes]
3. 3 dagen [Drie] 7. 7 dagen [Zeven]
4. 4 dagen [Vier]

Hoeveel uren per week in totaal maakt u daar gewoonlijk gebruik van?

Zorgt ^u op vaste doordeweekse dagen zelf voor de kinderen ?
1. ja
2. nee

[ja] [nee]/wn/wg

>>ENQ: Het gaat om het aantal dagen, ongeacht het aantal uren per dag.<<
Op hoeveel doordeweekse dagen van de week zorgt ^u gewoonlijk voor de kinderen?
1. 1 dag [een]
2. 2 dagen [twee]
3. 3 dagen [drie]
4. 4 dagen [vier]
5. 5 dagen [vijf]

DagOpvOP

AantDag
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EBB 2007 - Kinderopvang

VakOpv

[ja] anders

ja anders

Endblok

>>ENQ: Het gaat ook om periodes wanneer de reguliere opvang dicht is of de oppas vakantie heeft.<<
Ik wil u nu een vraag stellen over de opvang van ^uw kinderen jonger dan 13 jaar tijdens speciale periodes zoals schoolvakanties.
Heeft ^u in de afgelopen 12 maanden tijdens deze periodes verlof moeten nemen of een regeling moeten treffen op het werk om voor de kinderen te zorgen?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Was dat minimaal één keer omdat u geen geschikte betaalde kinderopvang kon vinden ($1 als alternatief voor uw gebruikelijke
opvang)?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Wat was het belangrijkste probleem hiermee gedurende de vakantieperiodes? Was dat:->
1. Een tekort aan ($1 alternatieve) opvang gedurende de dag (7.00u tot 19.00u),
2. een tekort op speciale tijdstippen zoals 's avonds of in het weekend
3. de ($1 alternatieve) opvang is te duur, of
4. de ($1 alternatieve) opvang is van onvoldoende kwaliteit?

VakOpv

GeenAlt

ProbVak
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CAPI

EINDE MODULE
UITGANGSSITUATIE

Actueel geen werk of < 12 upwActueel (1e werkkring) >= 12 upw

RETRO

BLOK AANVAAG

Sinds wanneer huidige werkkring?
(Doel: vaststellen datum aanvang)

WSW

1 jaar of langer
geleden begonnen

BLOK EINDE

Hiervoor of  Ooit gewerkt >= 12 u, > 1 jr?
Zo ja, wanneer?
(Doel: vaststellen datum einde)

<= 1 jaar geleden
gestopt (en nu geen

of ander werk)

> 1 jaar geleden
gestopt (en nu geen

of ander werk)
of nooit gewerkt

BLOK T-12A

toen:
- ook vaste dienst
- zelfde uren

BLOK T-12B

- arbeidsrelatie
- dienstverband
- arbeidsuren
- bedrijf

BLOK T-12C

- op t-12 betaald
 werk verricht?
Zo ja:
- uren
- uitzendkracht
- dienstverband

VASTSTELLEN GROEPEN
(WELK T-12 BLOK

VERZAMELEN GEGEVENS
ARBEIDSSITUATIE OP T-12

VERZAMELEN GEGEVENS
TOTALE ARBEIDSVERLEDEN

RETRO BLOK SLOT

- Hoelang sinds 15e werk >= 12 upw?
- Werkloosheidsduur?
- Ooit arbeidsongeschikt? Zo ja, hoelang

* WSW-ers krijgen alleen het blok aanvang.
 In het blok Einde, t-12a, t-12b, t-12c wordt indien nodig informatie geïmputeerd.

RETRO

Korter dan 1 jaar
geleden begonnen

CATI

EBB 2007 - Retro
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EBB 2007 - Retro- Aanvang

Heeft het Centrum voor Werk en Inkomen een rol gespeeld bij het vinden van
($1 deze werkkring / $2 werkkring <werknaam[1]> )?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

CAPI CATI

Werkzaam Niet werkzaam

1e werkkring >= 12 upw 1e werkkring < 12 upw

Sinds welk jaar werkt u in ( $1 deze werkkring / $2 werkkring <werknaam[i]> ) ?

($1) EenMeerw = 1
($2) anders

SindsWjr

Wn/wg 5 jaar of korter geleden
in werkkring begonnen

Langer dan 5 jaar geleden
in werkkring begonnen

STEL VAST: Sinds welke maand?
>> ENQ: Eventueel schatten.

Alleen “weet niet” indien volledig onbekend.
01 [jan] t/m 12 [dec]

SindsMnd

Wn/wg en vorig jaar in werkkring
begonnen (SindsWjr = JrNu-1)

1 jaar of langer
geleden

Einde
Module

Naar blok
EINDE

Minder dan 1
jaar geleden

anders

Weet u of het al langer dan 1 jaar is?
>> ENQ: Eventueel schatten

Alleen “weet niet” indien volledig onbekend.
1. Korter dan 1 jaar
2. 1 jaar of langer

Langer1J

1 jaar of langer Korter dan 1 jaar/wn/wg

RolCWI

Naar blok
T-12A

Naar blok
T-12A

Herhaal vanaf SindsWjr voor
andere werkkring(en)

 van >= 12 upw

anders

Korter dan
1 jaar/wn/wg 1 jaar of langer

Naar blok
EINDE

Werkkring 1 en
ArbRel[1] = werkn anders
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Jonger dan 18 jaar18 jaar of ouder

($1 leeg / $2  De volgende vragen gaan over uw arbeidsverleden)
Ooit12

Heeft u ($1 hiervóór / $2 ooit) een betaalde werkkring gehad van
12 uur of meer per week, waarin u langer dan 1 jaar gewerkt heeft?
1. Ja
2. Nee

Ja
Nee/wn/wg

StopJaar

In welk jaar bent u met die werkkring gestopt of minder dan 12 uur gaan werken?
ENQ:  *  laatste werkkring, langer dan 1 jaar, van 12 uur of meer
1900 .. 2030

Korter dan 3 jaar

StopMnd

En in welke maand?
ENQ: Eventueel schatten. Alleen “weet niet” indien volledig onbekend

3 jaar of langer/wn/wg

2 tot 3 jaar

Redenen_05 = leeg
of

Redenen_05 = 6

Strtjaar

In welk jaar bent u daar begonnen?
ENQ:  *  laatste werkkring, langer dan 1 jaar,
 van 12 uur of meer
1900 .. 2030

Korter dan 2 jaar

$4

RedenNw

De voornaamste reden waarom u nu ($1 niet werkt /
$2 minder dan 12 uur werkt) is vanwege ($ Redenen).
Is dat ook de reden waarom u toen bent gestopt of
minder dan 12 uur bent gaan werken?

Anders

Nee $5

AnderNw

Wat ($4 is voor  u / $5 was dan) de voornaamste reden  ($4 waarom u toen
bent gestopt of minder dan 12 uur bent gaan werken / $5 <leeg >)?
Enq.: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent er onder verstaat.
1. De zorg voor gezin/huishouden
2. Opleiding of studie
3. VUT / pensioen / hoge leeftijd
4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid
5. Werk verviel / bezuinigingen
6. Arbeidsconflict
7. Geen van deze

EBB 2007 - Retro - Einde (1)

anders (StopJaar -
GebJaar >= 50

anders

Ja en Redenen_05 =VutPens en
BetWrkNu = [Nee] en

StopJaar-GebJaar >= 50 en
Lft_OP < 70

VutPens en
BetWrkNu = [Nee] en

StopJaar-Gebjaar >= 50 en
Lft_OP < 70

anders
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VanwPens

Bent u gestopt of minder dan 12 uur gaan werken vanwege pensioen of
VUT?
1. Ja
2. Nee

1 jaar of
korter anders

BLOK T-12B BLOK T-12C BLOK T-12C

EBB 2007 - Retro - Einde (2)

RedPens

Wat was voor ^u de belangrijkste aanleiding om op dat moment met pensioen te gaan
of vervroegd uit te treden ?
1. Werk verviel [Verviel]
2. Verplichte pensioenleeftijd bereikt [PensLft]
3. Ziekte / arbeidsongeschiktheid [ZiekAO]
4. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg]
5. Arbeidsconflict [Conflict]
6. Financieel gunstige vertrekregeling [GunstReg]
7. Wilde zelf stoppen om andere reden [AndZelf]
8. Anders [Anders]

anders Ja en
Lft_OP < 70 en

BetWrkNu = Nee
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CAPI

EINDE MODULE

$1 EenMeerw =1
anders $2

RurVorigJ

Werkte u vorig jaar (maand t-12) in ($1 deze werkkring / $2 werkkring <werknaam [1]>) hetzelfde aantal uren als nu?
ENQ: incl.  doorbetaalde ziekte/verlof
1. Ja
2. Nee

Nee/wn/wg

RUrColl

Zijn uw arbeidsuren gewijzigd vanwege een collectieve regeling,
zoals ATV, ADV?
1. Ja
2. Nee
3. Gedeeltelijk

RPeriode

Wat is voor u de gemakkelijkste manier om het aantal uren dat u werkte op
te geven? In uren per week, per maand, per jaar of in lesuren per  week?
1. Uren per week
2. Uren per maand
3. Uren per jaar
4. Lesuren per week

$1: Rperiode <> 4   $2: Rperiode = 4
$3: Rperiode = ¼   $4: Rperiode =2
$5: Rperiode = 3   $6: Rperiode + 1

RHoevGem

Hoeveel ($1 uur / $2 lesuren) werkte u gemiddeld per week ($3 week / $4 maand /$5 jaar)?
ENQ: Eventueel een gemiddelde schatten. Afronden op hele uren incl.  doorbetaalde ziekte/verlof
($6 voer getal in tussen 0 en 95)
($2 voer getal in tussen 0 en 69)
($4 voer getal in tussen 0 en 412)
($5 voer getal in tussen 0 en 4940)

Wn/wg

RUrenGlob

Weet u dan of het ging om:
ENQ: Antwoorden verplicht
1. ($1 4 uur / $2 3 lesuren) of minder per week
2. ($1   5 t/m 11 uur / $2 4 t/m   8 lesuren)
3. ($1 12 t/m 29 uur / $2 9 t/m 20 lesuren)
4. Of om ($1 30 uur / $2 21 lesuren) of meer per week?

Ja

<> wn/wg

Werknemer in vaste dienst
(Werknemer = ja en VastDnst = ja)

$1 EenMeerw = 1
anders $2

RVastDnst

Werkte u een jaar geleden ($1 in deze werkkring /
$2 … <werknaam [1]>) ook al in vaste dienst?
ENQ: Proeftijd = code 2 ('nee')

Anders

BLOK RETRO SLOT

CATI

EBB 2007 - Retro -T-12A
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OP t-12 werk >= 12 upw, >= 1 jaar
(baan die tenminste 1 jaar duurde)

en actueel geen of ander werk

CAPI

EINDE MODULE
RWrknemer

De volgende vragen gaan over uw werkkring 1 jaar geleden. Werkte u 12 maanden geleden als werknemer?
ENQ: Indien meer werkkringen, de werkkring waarbij u de meeste uren per week werkt.

Anders

$1 HHKern = 1,2,3,4
RBedrPrak

Was u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk:
ENQ: Firmant, maat of beherend vennoot = kode 1

1. Van uzelf
($1 2. Van uw partner

3. Of van uw ouders of schoonouders
4. N.v.t. (geen van deze)

RBetaling

Kreeg u loon of salaris of was de betaling anders geregeld?
1. Loon of salaris
2. Betaling anders geregeld

RBedrPrak = van uzelf

RBedrPrak <> van Uzelf

HHKern = "1,2,3,4”
en Pers.vr.lijst 2e partner
en Partner1.RBedrPrak =

eigen bedrijf

RZlfdBedr

STEL VAST: Toen zelfde bedrijf of praktijk als van partner van
O.P.?
1. Ja
2. Nee, ander

Overig

RWrkNemer = ja

Ja

Rwrknemer = nee/wn/wg

RVastDnst

Was u toen in vaste dienst?
ENQ: Proeftijd = kode 2
1. Ja
2. Nee
3. Deels vast, deels tijdelijk
4. N.v.t. (geen van deze)

CATI

EBB 2007 - Retro - T-12B (1)
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RVastDnst = nee/wn/wg

RVastDnst = anders

RTijdVast

Was met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst zou komen?
1. Ja
2. Nee

Anders

Ja

RAfspDuur

Was u aangenomen voor een bepaalde , vooraf vastgestelde periode?
1. Ja
2. Nee

ja

anders

RDuurTijd

Voor hoelang dan?
1. Korter dan 1 maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

Anders

>= 6 maanden

RHoevJr

STEL VAST: Hoeveel hele JAREN?
Enq: Minder dan één jaar = <ENTER>

RHoevMnd

STEL VAST: Hoeveel MAANDEN?
Enq: Geen maanden = <ENTER>

Rwerknemer = ja

Anders

RPeriode

Wat is voor u de gemakkelijkste manier om het aantal uren dat u werkte op te geven?
In uren per week, per maand, per jaar of in lesuren per week?
1. Uren per week
2. Uren per maand
3. Uren per jaar
4. Lesuren per week

($2 Rperiode = 4 anders $1)
($4 Rperiode = 2)

($5 Rperiode = 3 anders $3)
RHoevGem

Hoeveel ($1 uur / $2 lesuur) werkte u gemiddeld ($3 per week / $4 maand / $5 jaar)?
ENQ: Eventueel een gemiddelde schatten.
 Afronden op hele uren eventueel schatten.
($1 voer getal in tussen 0 en 95)
($2 voer getal in tussen 0 en 69)
($3 voer getal in tussen 0 en 442)
($4 voer getal in tussen 0 en 4940)

Wn/wg

RUrenGlob

Anders

EBB 2007 - Retro - T-12B (2)
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Rwerknemer = [Ja] Rwerknemer = [Anders]

Blok Bedrijf
RWerknemers

Blok Bedrijf
Rniet-Werknemers

RUrenGlob

Weet u dan of het ging om:
ENQ: Antwoorden verplicht.
1. ($1   4 uur / $2  3 lesuren) of minder per week
2. ($1   5  t/m 11 uur / $2 4 t/m   8 lesuren)
3. ($1 12  t/m 29 uur / $2 9 t/m 20 lesuren)
4. of om ($1 30 uur/ $2 21 lesuren) of meer per week?

EBB 2007 - Retro - T-12B (3)
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RMensDnst = [Meer]

Werknemer = Ja

RmensDnst

>> ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is
 uitgezonden. <<
Had uw werkgever meer mensen in dienst of was u de enige ?

1. Meer
2. OP is de enige werknemer

Anders

ROmvanGeh

Hoeveel mensen werkten er toen
ongeveer in totaal in het hele bedrijf ?
1.
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 -  99
6. 100 of meer

RBedrfInst

Werkte u bij een :?
1. bedrijf,
2.                praktijk,
3.                instelling of
4.                particulier huishouden ?
5.                geen van deze

Rvest_Geh

Bestond het bedrijf waar u in dienst was uit meerdere
onderdelen of vestigingen ?
1.   Ja
2.   Nee

Ja

ROmvangVest

Hoeveel mensen werkten er
ongeveer in totaal in de vestiging
waar u toen werkte ?

1.
2.   2 - 9
3.   10 - 19
4.   20 - 49
5.   50 - 99
6.   100 of meer

Anders

EBB 2007 - Retro - T-12B (4)
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BedrijfStart_AIBD

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor bedrijf te starten.<<

BedrijfsNaam_AIBD

Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waar u toen in dienst was ?
>> ENQ: * Naam van het gehele bedrijf of de stichting.

* Indien detacherings- of uitzendkracht, naam van het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of
 naar is uitgezonden. <<

ItemBedrijfsNaam_AIBD

STEL VAST: Wat is de volledige naam van het bedrijf ($1 bedrijfsnaam)?
>>ENQ: alleen de aanvullende tekst invullen<<

RBedrfInst + [parthh]/[anders]wn/wg Anders

Add-inEinde Module

Romvang = [Meer100]

BedrijfsNaam_AIBD > 6 Anders

Anders

EBB 2007 - Retro - T-12B (5)
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Sel_BedrijfsNaam_AIBD

STEL VAST: naam bedrijf ?
1. ….. 4.    …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van bovenstaande

Anders0 > BedrijfsNaam_AIBD < 6

AndersSel_BedrijfsNaam_AIBD <>
Geen van bovenstaande/wn/wg

Einde Module

Sel_BedrijfsNaam_AIBD <> Respons of
Sel_BedrijfsNaam_AIBD = Geen van bovenstaande Anders

BedrijfsAct_AIBD

Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkte u toen ?

0 > BedrijfsAct_AIBD > 6

Sel_BedrijfsAct_AIBD

STEL VAST: soort bedrijf ?
1. …..         4.    …..
2. …..          5.   …..
3. …..          6.   Geen van bovenstaande

Anders

Einde Add-in

Anders
Sel_BedrijfsAct_AIBD <> Respons of

Sel_BedrijfsAct_AIBD = Geen van bovenstaande

BedrSectorA

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, marktonderzoekbureaus,

economische adviesbureaus
2. Ontwerp-, teken-, advies,- en reclamebureaus
3. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling, werving en selectiebureaus
4. Uitgeverijen en drukkerijen
5. Reiniging van gebouwen en transportmiddelen
6. Geen van bovenstaande

BedrSectorA = Geen van bovenstaande/wn Anders

Einde Module

Einde Module

EBB 2007 - Retro - T-12B (6)
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BedrSectorB

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Onroerend goed
2. Verhuur van transportmiddelen, machines, werktuigen en overige goederen
3. Water, gas en elektriciteitsbedrijven
4. Post en telecommunicatie
5. Computerservice- en informatietechnologiebureaus
6.   Geen van bovenstaande

Anders

BedrSectorC = Geen van deze/wn

BedrSectorB = Geen van bovenstaande/wn

Einde Module

BedrSectorC

STEL VAST: Welke sector  ?
1 Vervoer, expeditie, laad-, los-, op- en overslag activiteiten
2.     Banken, verzekeringswezen, pensioenfondsen, assurantietussenpersonen, beleggingsadviseurs, beurs
3.     Detailhandel, groothandel en reparatie van consumentenartikelen
4.     Geen van bovenstaande

AndersBedrSectorC = Vervoer

BedrSecVervoer

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Weg- en spoorvervoer
2. Zeevaart en binnenvaart
3. Luchtvaart
4. Expeditie, laad-, los-, op- en overslagactiviteiten
5.     Geen van bovenstaande

AndersBedrSectorC = Banken

BedrSecFinan

STEL VAST: Welke sector  ?
1.                Banken
2. Verzekeringswezen en pensioenfondsen
3. Assurantietussenpersonen, beleggingsadviseurs, beurzen ed.
4. Geen van bovenstaande

BedrSectorC = Detailhandel

Anders

BedrSecHandel

STEL VAST: Welke sector  ?
1.               Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen
2. Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen
3. Groothandel
4. Geen van bovenstaande

Einde Module

EBB 2007 - Retro - T-12B (7)
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BedrSectorD

STEL VAST: Welke sector  ?
1.                Landbouw en visserij
2. Overheid, onderwijs, gezondheids- en welzijnzorg
3. Industrie
4. Bouw
5. Horeca
6.                Geen van bovenstaande

BedrSectorD =
Geen van bovenstaande Anders

AndersBedrSectorD = Overheid

BedrSecGezo

STEL VAST: Welke sector  ?
1.                Overheid en overheidsdiensten
2. Onderwijs
3. Gezondheids- en welzijnzorg

Anders
BedrSectorD = Industrie

BedrSecIndusA

STEL VAST: Productie en/of verwerking van ?
1.     Voedings- en genotmiddelen
2.     Papier- en kartonwaren
3.     Chemische producten
4.     Rubber en kunststof
5.     Geen van bovenstaande

BedrSecIndusA = Geen van bovenstaande
Anders

BedrSecIndusB

STEL VAST: Productie en/of verwerking van ?
1. Glas, aardewerk, cement, kalk en gipsproducten
2. Transportmiddelen
3. Machines, apparaten en instrumenten
4. Metalen
5.     Geen van bovenstaande

Einde Module

BedrSectorE

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Sport, recreatie en cultuur
2. Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, vakbonden
3. Fotografie, secretariaats- en vertaal werk
4. Kappers, schoonheidsverzorging, sauna en zonnebankstudio's
5. Uitvaartverzorging, crematorium, mortuarium en begraafplaatsen   [
6.     Geen van bovenstaande

EBB 2007 - Retro - T-12B (8)
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Rwerknemer <> Ja

RBedrPrak =
Eigen/partner/oudersRBedrPrak = N.v.t.

MeerBedr

Verrichtte u de betaalde werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling, of voor meer bedrijven
of instellingen ?
>> ENQ: Indien niet Bedrijf/Instelling, bijv. huishouden(s) dan code 3. <<
1. Voornamelijk voor één
2. Voor meer
3. Werkt niet voor bedrijf of instelling

MeerBedr = Meer Anders

SoortKan

Kunt u aangeven voor wat voor soort bedrijven of instellingen u toen werkte ?
1. ja
2. nee

AndersBedrPrak = Eigen ($4)/partner ($5)

Personel

$4 Had u personeel in dienst ?
$5 Had uw partner toen personeel in dienst ?

1. ja
2.                nee

AndersPersonel = Ja

BedrOmvZ

$4 Hoeveel mensen had u ongeveer in totaal in dienst?
$5 Hoeveel mensen had uw partner toen ongeveer in totaal in dienst?
1. 1
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 - 99
6. 100 of meer

RBedrPrak = eigen ($6) of
RBedrPrak = partner ($7) of
RBedrPrak = ouders ($8) of
MeerBedr = een ($9) of
SoortKan = ja ($10)

Anders

Einde Module
BedrijfStart_AIBD

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine te starten.<<

EBB 2007 - Retro - T-12B (9)
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Add-in

BedrijfsStart_AIBD

$6 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep had u toen ?
$7 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep had  uw partner toen?
$8 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkte u toen ?
$9 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkte u toen voornamelijk ?
$10 Wat voor soort bedrijven of instellingen waren dat ?

0 > BedrNaam_AIBD > 6

Anders

Sel_BedrijfsAct_AIBD

STEL VAST: soort bedrijf ?
1.…..          4.    …..
2.…..          5.   …..
3.…..          6.   Geen van bovenstaande

Einde Add-in

AndersSel_BedrijfsAct_AIBD <> Respons of
Sel_BedrijfsAct_AIBD = Geen van bovenstaande

BedrSectorC

STEL VAST: Welke sector  ?
1.                Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, marktonderzoekbureaus,
 economische adviesbureaus
2. Ontwerp-, teken-, advies,- en reclamebureaus
3. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling, werving en selectiebureaus
4. Uitgeverijen en drukkerijen
5. Reiniging van gebouwen en transportmiddelen
6.                Geen van bovenstaande

Einde Module

BedrSectorA = Geen van bovenstaande/wn

Einde Module

BedrSectorB

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Onroerend goed
2. Verhuur van transportmiddelen, machines, werktuigen en overige goederen
3. Water, gas en elektriciteitsbedrijven
4. Post en telecommunicatie
5. Computerservice- en informatietechnologiebureaus
6.     Geen van bovenstaande

BedrSectorB = Geen van bovenstaande/wn

Anders

Einde Module

EBB 2007 - Retro - T-12B (10)
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BedrSectorC

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Vervoer, expeditie, laad-, los-, op- en overslag activiteiten
2. Banken, verzekeringswezen, pensioenfondsen, assurantietussenpersonen,

beleggingsadviseurs, beurs
3. Detailhandel, groothandel en reparatie van consumentenartikelen
4.     Geen van bovenstaande

AndersBedrSectorC = Vervoer RBedrSectorC = Geen van bovenstaande/wn

BedrSecVervoer

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Weg- en spoorvervoer
2. Zeevaart en binnenvaart
3. Luchtvaart
4. Expeditie, laad-, los-, op- en overslagactiviteiten
Geen van bovenstaande

BedrSecFinan

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Banken
2. Verzekeringswezen en pensioenfondsen
3. Assurantietussenpersonen, beleggingsadviseurs,
 beurzen ed.
4.     Geen van bovenstaande

AndersBedrSectorC = Banken

AndersBedrSectorC = Detailhandel

BedrSecHandel

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Handel in en reparatie van auto's en

motorfietsen
2. Detailhandel en reparatie van
consumentenartikelen
3. Groothandel
4. Geen van bovenstaande

Einde Module

EBB 2007 - Retro - T-12B (11)
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BedrSectorD

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Landbouw en visserij
2. Overheid, onderwijs, gezondheids- en welzijnzorg
3. Industrie
4. Bouw
5. Horeca
6.     Geen van bovenstaande

AndersBedrSectorD = Overheid RBedrSectorD = Geen van bovenstaande

BedrSecGezo

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Overheid en overheidsdiensten
2. Onderwijs
3. Gezondheids- en welzijnzorg

AndersBedrSectorD = Industrie

BedrSecIndusA

STEL VAST: Productie en/of verwerking van ?
1. Voedings- en genotmiddelen
2. Papier- en kartonwaren
3. Chemische producten
4. Rubber en kunststof
5.     Geen van bovenstaande

AndersBedrSecIndusA = Geen van deze

BedrSecIndusB

STEL VAST: Productie en/of
verwerking van ?
1.   Glas, aardewerk, cement,
 kalk en gipsproducten
2.   Transportmiddelen
3.   Machines, apparaten en
 instrumenten
4.   Metalen
6.   Geen van bovenstaande

Einde Module

BedrSectorE

STEL VAST: Welke sector  ?
1. Sport, recreatie en cultuur
2. Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, vakbonden
3. Fotografie, secretariaats- en vertaal werk
4. Kappers, schoonheidsverzorging, sauna en zonnebankstudio's
5. Uitvaartverzorging, crematorium, mortuarium en begraafplaatsen
6.     Geen van bovenstaande

EBB 2007 - Retro - T-12B (12)

22-2-2007 103



CATICAPI

EINDE MODULE

RGewrkt12

Heeft u een jaar geleden, dat wil zeggen in [maand t-12] vorig jaar, betaald werk verricht?
ENQ: incl.. doorbetaalde ziekte/verlof

Nee/wn/wg

>= 55 jaar < 55 jaar

AndersRetro.Reinde.Ooit12 =Ja

RBeroepL

Welk beroep heeft u als
laatste uitgeoefend?

EINDE MODULE

RLeidingL

Heeft u een leidinggevende
functie gehad?

Anders

Ja

RN_LeidL

Aan hoeveel personen gaf u leiding?
ENQ: Personeel aan wie via
 anderen  leiding wordt
 gegeven meetellen
1.     1 --  4
2.     5 --  9
3.   10 - 19
4.   20 - 49
5.   50 - 99
6. 100 of meer

Ja

EINDE MODULE

RPeriode

Wat is de makkelijkste manier om het aantal uren
dat u toen werkte op te geven? in:
1. uren per week
2. Of uren in die maand

Per week Per maand

RPerweek

Hoeveel uur werkte u
gemiddeld per week?
1. Minder dan 12 uur
2. 12 tot 20 uur
3. 20 uur of meer

RPermaand

Hoeveel uur werkte u
die maand?
1. Minder dan 25 uur
2. 25 tot 50 uur
3. 50 uur of meer

Wn/wg

REenMeerW

Hadden uw betaalde werkzaamheden betrekking
op één werkkring of op meer dan één?

Één Anders

Anders
Rperweek >= 12 uur

of
Rpermaand >= 50 uur

RUitzendkr

Werkte u daar als
uitzendkracht?

Nee Ja/wn/wg

EINDE MODULE

RVastDnst

Was u toen in vaste dienst?
ENQ: Proeftijd kode 2
1. Ja
2. Nee
3. Deels vast, deels tijdelijk
4. N.v.t. (geen van deze)

EBB 2007 - Retro - T-12C (1)
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AndersRVastDnst =
nee/wn/wg

RTijdVast

Was met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst zou komen?

Anders Ja

RAfspDuur

Was u toen in dienst voor een bepaalde, vooraf vastgestelde, periode?

Ja Anders

RDuurTijd

Voor hoelang dan?
1. Korter dan 1 maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden of langer

Anders >= 6 maanden

RHoevJr

STEL VAST: Hoeveel hele JAREN?
ENQ: Minder dan één jaar = <ENTER>

RHoevMnd

STEL VAST: Hoeveel MAANDEN?
ENQ: Geen maanden = <ENTER>

EINDE MODULE

EBB 2007 - Retro - T-12C (2)
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CATICAPI

EINDE MODULE

Jonger dan 18 jaar18 jaar of ouder

EINDE MODULEAnders
Retro.Reinde.Ooit12 =

nee/wn/wg

Wrk12Tot

Kunt u ongeveer aangeven hoelang u vanaf uw 15e betaald werk heeft gehad voor ten minste 12 uur per week?
Militaire dienst of vervangende dienstplicht telt ook mee.
1. Minder dan 1 jaar
2.   1 --  4 jaar
3.   5 -   9 jaar
4. 10 - 19 jaar
5. 20 jaar of mer

>= 20 jaar anders

HoevJrn

STEL VAST: Aantal jaren

Werkloos

Bent u vanaf uw 15e ooit werkloos geweest?
ENQ: Werkloos = dat wat de respondent er onder verstaat

Ja Anders

HoelWrkl

Hoelang bent u tot nu toe in totaal werkloos geweest, vanaf uw 15e?
1. Minder dan 1 jaar
2.   1 -   4 jaar
3.   5 -   9 jaar
4. 10 - 19 jaar
5. 20 jaar of meer

Leeftijd < 25 jaarAnders
Retro.REinde.AnderNw =

ziekte/arbeidsong
Retro.REinde.Redenen =

ziekte/arbeidsong

Anders

ArbeidsO

Bent u vanaf uw 15e ooit arbeidsongeschikt geweest?
ENQ: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent  er onder verstaat

ja Anders

HoelArbo

Hoelang bent u tot nu toe in totaal arbeidsongeschikt geweest, vanaf uw 15e?
1. Minder dan 1 jaar
2.   1 -  4 jaar
3.   5 -   9 jaar
4. 10 - 19 jaar
5. 20 jaar of meer
6. N.v.t. (geen van deze)

EINDE MODULE
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EBB 2007 - Arbeidsgehandicapten (1)

Ik wil u nu iets vragen over uw gezondheid. Er bestaat namelijk grote belangstelling voor de relatie tussen gezondheid
en de arbeidssituatie.
>>ENQ: Toets <ENTER> om verder te gaan.<<

$1 U heeft aangegeven arbeidsongeschikt te zijn. Houdt dit verband met een aandoening, ziekte of handicap?
$2 Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van één of meer ziekten, aandoeningen of handicaps?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Alleen indien:
Peiling = 1 en
(Lft_OP = 14-64 of
 > 64 en WilWerk = [ja] of
 > 64 en BetwrkNu = [ja] of
 > 64 en Retro.Ooit12 = [ja])

Intro

Handicap07
(($1) Redenen = [ZiekAO] of RedenVer05 = [ZiekAO])
(($2) anders)

[Nee]/wn/wg[Ja]

Endblok

AandWrk

Is een van deze aandoeningen, ziekten of handicaps veroorzaakt of erger geworden door het werk?
1. Ja, een [Een]
2. Ja, meer [Meer]
3. Nee [Nee]

SrtAandB

$3 Welke ziekte, aandoening of handicap is dat?
$4 Wat is de voornaamste ziekte of aandoening die veroorzaakt of erger geworden is
door het werk?

1. Problemen met nek, schouders, armen of handen [ArmNek]
2. Problemen met benen, voeten of heupen [BeenHeup]
3. Problemen met de rug [Rug]
4. Ademhalings- of longproblemen [Long]
5. Huidproblemen [Huid]
6. Gehoorproblemen [Gehoor]
7. Stress, depressie of angstklachten [Stress]
8. Hoofdpijn en/of vermoeidheid van de ogen [Hoofdpijn]
9. Hart- of vaatziekten [Hart]
10. Virus, bacterie of een ander soort infectie [Virus]
11. Anders [AnderSoort]

[Een]($3)/[Meer]($4) [Nee]/wn/wg

Endblok

BetWerkNu = [ja] anders

Wordt u hierdoor belemmerd bij het uitvoeren van uw werk?
1.   Ja, in sterke mate [Sterk]
2.   Ja, in lichte mate [Licht]
3.   Nee [Niet]

Belem
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EBB 2007 - Arbeidsgehandicapten (2)

Wordt u hierdoor ($1 ook) belemmerd bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten ($2 buiten het werk)?
1.   Sterk belemmerd [sterk]
2.   Licht belemmerd [licht]
3.   Niet belemmerd [niet]

DagBelem

(($1) Belem = [sterk]/[licht])
(($2) Bewrknu = [ja])

EINDE MODULE

Heeft u in de afgelopen 12 maanden als gevolg van deze ziekte of aandoening een periode niet gewerkt?
1. Nog steeds niet aan het werk [JaThuis]
2. Ja, maar weer aan het werk [JaWerkt]
3. Nee [Nee]

NietGwAand

[JaWerkt] [JaThuis]

Verwacht u wel weer te kunnen gaan werken?
1. Ja [ja]
2. Nee, denkt nooit meer te kunnen werken [nee]

VerwAand

>> ENQ: Aantal kalenderdagen. <<
Hoe lang heeft u in de afgelopen 12 maanden niet gewerkt als
gevolg van deze ziekte of aandoening?
1. Minder dan één dag [MinDag]
2. Eén tot vier dagen [Tot4Dag]
3. Vier dagen tot twee weken [Tot2Wk]
4. Twee weken tot een maand [Tot1Mnd]
5. Een maand of langer [Langer1Mnd]

DuurAand

[Nee]/wn/wg

[Langer1Mnd] anders

STEL VAST: Was het dan:->
1. Een tot drie maanden [Tot3Mnd]
2. Drie tot zes maanden [Tot6Mnd]
3. Zes tot negen maanden [Tot9Mnd]
4. Negen maanden of langer [Langer9Mnd]

MndAand

[Ja] [Nee]/wn/wg

STEL VAST: In welke werkkring is de aandoening veroorzaakt of erger geworden?
1. Werkkring <werknaam 1> (indien van toepassing anders leeg)
2. Werkkring <werknaam 2> (indien van toepassing anders leeg)
3. Werkkring <werknaam 3> (indien van toepassing anders leeg)
4. Werkkring 1 jaar geleden (indien van toepassing anders leeg)
5. Andere werkkring

WerkVero
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EBB 2007 - Bedrijfsongevallen (1)

Alleen indien:
Peiling = 1 en
( (BetWrkNu = Ja) of
( (Retro.Ooit12 = [Ja]) en
(Retro.StopJaar + Retro.StopMnd >= enquêtedatum - 1 jaar)))

>> ENQ: ongevallen van of naar het werk niet meegerekend. <<
Heeft u de afgelopen 12 maanden een ongeval gehad tijdens het werk?
1. Ja, één ongeval [JaEen]
2. Ja, meerdere ongevallen [JaMeer]
3. Nee [Nee]

Ongeval

[Nee]/wn/wg[JaEen] of ($1)
[JaMeer] ($2)

>> ENQ: Het gaat om een verkeersongeval op de openbare weg onder werktijd.<<
Was er bij ($1 dit/ $2 het meest recente) bedrijfsongeval sprake van een verkeersongeval?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

SrtOngev

NietGwOngB

Endblok

>> ENQ: Aantal kalenderdagen. <<
Hoe lang na ($1 dit/ $2 het meest recente) bedrijfsongeval kon u weer aan het werk?
1. Direct of dezelfde dag als het ongeval [Direct]
2. De dag na het ongeval [Dag1]
3. 2 tot 5 dagen na het ongeval [Dag5]
4. 5 dagen tot 2 weken na het ongeval [Week2]
5. 2 weken of langer [Langer]
6. Nog steeds niet aan het werk [Niet]

[Langer]

Verwacht u wel weer te kunnen gaan werken?
1. Ja [ja]
2. Nee, denkt nooit meer te kunnen werken [nee]

VerwOng

anders

STEL VAST: Was het dan:->
1. 2 weken tot 1 maand [Tot1Mnd]
2. 1 tot 3 maanden [Tot3Mnd]
3. 3 tot 6 maanden [Tot6Mnd]
4. 6 tot 9 maanden [Tot9Mnd]
5. 9 maanden of langer [Langer9Mnd]

MndOngB

[Niet]
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EBB 2007 - Bedrijfsongevallen (2)

STEL VAST: In welke werkkring heeft het ongeval plaatsgevonden?
1. Werkkring <werknaam 1> (indien van toepassing anders leeg)
2. Werkkring <werknaam 2> (indien van toepassing anders leeg)
3. Werkkring <werknaam 3> (indien van toepassing anders leeg)
4. Werkkring 1 jaar geleden (indien van toepassing anders leeg)
5. Andere werkkring

WerkBed

Endblok
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EBB 2007 - Werk en Gezondheid(1)

Moet u  onder hoge tijdsdruk werken?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Tijdsdruk

(Tijdsdruk = [Reg]/[Soms] ($1) en (Treiter = [Reg]/[Soms] of Geweld = [Reg]/[Soms]of Belast = [Reg]/[Soms]))  of
(Belast = [Reg]/[Soms] ($2) en ((Treiter = [Reg]/[Soms] of Geweld = [Reg]/[Soms]of Tijdsdruk = [Reg]/Soms])) of
(Treiter = [Reg]/[Soms] ($3) en (Geweld = [Reg]/[Soms] of Tijdsdruk = [Reg]/[Soms] of Belast = [Reg]/[Soms]))  of
(Geweld = [Reg]/[Soms] ($4) en (Treiter = [Reg]/[Soms] of Tijdsdruk = [Reg]/[Soms]of Belast = [Reg]/[Soms]))

anders

Wat vormt het grootste risico voor uw gezondheid:->
1. ($1 de hoge tijdsdruk,) [Tyds]
2. ($2 de hoeveelheid werk,) [Overb]
3. ($3 het lastig vallen of pesten,) [Treit]
4. ($4 het geweld)? [Gewe]

GrootRisc

Alleen indien:
Peiling = 1 en ( BetWrkNu = Ja)

De volgende vragen gaan over arbeidsomstandigheden. Het kan zijn dat sommige vragen niet op uw werksituatie van toepassing zijn.
Ik wil deze vragen toch aan u voorleggen om een volledig beeld te krijgen.

Intro

Heeft u teveel werk te doen?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Belast

>> ENQ: Zowel in contact met klanten, patiënten, burgers etc., als door collega's.<<
Wordt u tijdens het werk wellicht lastig gevallen of gepest?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Heeft u tijdens het werk wel eens te maken met geweld of dreiging van geweld?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Treiter

Geweld
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EBB 2007 - Werk en gezondheid (2)

1. (Chemi = [Reg]/[Soms] ($1) en (Lawaai = [Reg]/[Soms]) of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Kracht = [Reg]/[Soms] of Beweeg = [Reg]/[Soms])) of
2. (Lawaai = [Reg]/[Soms] ($2) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Kracht = [Reg]/[Soms] of Beweeg = [Reg]/Soms]))  of
3. (Tril = [Reg]/[Soms] ($3) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Lawaai = [Reg]/[Soms]) of
 Kracht = [Reg]/[Soms] of Beweeg = [Reg]/Soms]))  of
4. (Kracht = [Reg]/[Soms] ($4) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Lawaai = [Reg]/[Soms]) of Beweeg = [Reg]/[Soms]))
5. (Beweeg = [Reg]/[Soms] ($5) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Lawaai = [Reg]/[Soms]) of Kracht = [Reg]/[Soms]))

Endblok

Wat vormt het grootste risico voor uw gezondheid:->
1. ($1 de chemicaliën, stof, dampen, gassen of rook,) [Stof]
2. ($2 het lawaai,) [Law]
3. ($3 de trillingen,) [Tri]
4. ($4 het kracht zetten,) [Kra]
5. ($5 de ongezonde werkhouding)? [WerkH]

Doet u werk waarbij u in een ongemakkelijke werkhouding bezig bent, of waarbij u ongemakkelijke of herhalende
bewegingen moet maken?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Beweeg

BelRisc

anders

Wordt u op uw werk bloot gesteld aan chemicaliën, stof, dampen, gassen of rook?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Is er op uw werkplek zoveel lawaai dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Chemi

Lawaai

Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
>>ENQ: Bijv. een heimachine, heftruck, bulldozer of grasmaaier.<<
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Tril

Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken, sjouwen, of gebruikt u in uw werk
gereedschappen en apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Kracht
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CAPICATI

T_Opleiding

>> ENQ: Indien vakantie en respondent gaat daarna verder met dezelfde opleiding, kies ‘ja’<<
>> ENQ: Naam2 : ………..

Soort onderwijs : ………..
Richting : ………..
Vak, Studierichting: ……….. <<

($1 U volgde de vorige keer de opleiding <Naam1_AION>. / $2 De vorige keer volgde u een opleiding.)
 Volgt u die nog steeds?
1. ja
2. nee
3. CBS-gegeven fout, volgde geen opleiding
4. CBS-gegeven fout, volgde andere opleiding

Anders

Ja/wn/wg Andersnee

Einde Module

GExamUni

Welk examen of welke academische
kwalificatie heeft u als laatste behaald?
1. Propedeuse
2. Kandidaats
3. Bachelor
4. Doctoraal
5. Ingenieurs
6. Master
7. Promotie
8. Overig postdoctoraal
9. Geen examen met succes afgelegd

Vor_Opleiding = ja
($1 Naam1_AION = respons

$2 anders

Vor_SoortOpl =
Universitaire opleiding

Vor_Leerjaar = 6
Anders

Gdiploma

Heeft u de akte, het getuigschrift of het
diploma behaald?
>> ENQ: 'N.v.t.' alleen indien opleiding geen
diploma kent.<<
($1) 1. Ja
($2) 2. Nee
($3) 3. N.v.t., opleiding wel afgerond
($4) 4. N.v.t., opleiding niet afgerond

$4

GMndEinde

In welke maand ($1heeft u het laatste examen afgelegd/ $2 bent u gestopt met de opleiding/ $3 zijn
de lessen beëindigd/ $4heeft u de opleiding afgesloten)?

Anders T_Opleiding = 4

EBB 2007 - Onderwijs (1)
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Opleid

>> ENQ: Indien respondent na de vakantie verder gaat met dezelfde opleiding, kies ‘ja’<<
($1 U heeft recent een opleiding beëindigd. Volgt u op dit moment misschien nog een andere opleiding of cursus op een
school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? / $2 Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school,
bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Nee, maar start na vakantie met nieuwe opleiding [Tuss]

OplJaren

Duurt deze opleiding of cursus korter of langer dan 6 maanden?
>> ENQ: 6 maanden = kode 2 <<
1. Korter dan 6 maanden
2. 6 Maanden of langer

Opleid = [ja] of
T_Opleid = 4

Anders

AndersWn

VerwDuur

Hoelang verwacht u erover te doen?
>> ENQ: 6 maanden = kode 2 <<
1.  Korter dan 6 maanden
2. 6 Maanden of langer

OplVierW

Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft geduurd ?
1. ja
2. nee

Opleid = nee/tuss/wn/wg én
GMndEinde <> MndNu/Mnd-1 Anders

OplJaren = kort/wg of
VerwDuur = kort of

OplVierW = ja

OplJaren = lang of
VerwDuur = lang of

Opleid = nee/tuss/wn/wg en
OplVierW = nee/wn/wg en CAPI

OPLEIDING = KORT OPLEIDING = LANG OPLEIDING = GEVOLGD

Anders
Einde Module

Zie reguliere EBB-schema's PRAT PRAT

EBB 2007 - Onderwijs (2)
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Opleiding = lang

OnderwijsStart_AION

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<

ADD-IN

Naam1_AION

Welke opleiding of cursus is dat?
>> ENQ: Bij 2 of meer de voor beroep of beroepkeuze belangrijkste. <<

Zoekbestand
Naam1_AION <> Resultaat/wn/wg Anders

Naam2_AION

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus?

Niveau_AION

Wat voor soort onderwijs is dit?
>> ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding <<
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau <> Resultaat

Anders

Zoekbestand
Richting <> Resultaat

Richting_AION

Welke richting ?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Anders

Anders

AndersZoekbestand
SubRichting <> Resultaat

Zoekbestand
Naam2_AION <> resultaat/wn/wg of
Niveau_AION <> resultaat/wn/wg

EBB 2007 - Onderwijs Lang (3)
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Subrichting_AION

Welk vak of welke studierichting volgt u?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = vmbo/mbo én
Leerweg <> Resultaat Anders

Leerweg_AION

Welke leerweg volgt u ?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = HBO/Universitaire opleiding én

Leraaropleiding <> Resultaat
Anders

Leraaropleiding_AION

Is dit een lerarenopleiding ?
1. ja
2. nee

AndersJa

Akte_AION

Welke akte of graad ?

FaseUniversiteit_AION

In welke studiefase bevindt u zich?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = Universitaire opleiding Anders

1< Zoekbestand AantalOpl =< 5 Anders
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Typ_AION

STEL VAST: Welke opleiding?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

EINDE ADD-IN

OplGetypeerd = Nee OplGetypeerd = Ja

SoortOpl

STEL VAST: soort onderwijs?
1.                Vmbo
2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo
3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit)
4. Overige opleiding of cursus

Universitaire opleiding Anders

FaseUni

In welke studiefase bevindt u zich?
1. Propedeusefase [ Proped]
2. Bachelor-/baccalaureaatfase [Bachel]
3. Doctoraalfase [Doctor]
4. Masterfase [Master]
5. Promotiefase [Promot]
6. Overig post-doctoraal [Postdoc]

(OplGetypeerd = [havo-gymnasium]* of
 SoortOpl = [havo]) én
 Lft_OP > 14 jr Anders

Klas 3

Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ^bent ^u overgegaan naar de 4e klas?
1. ja
2. nee

------------------------EINDE STANDAARDBLOK------------------------

* In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_AION = 1 {havo-VWO}
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Aanvang

In welk jaar bent u met deze opleiding begonnen ?

Aanvang = [jrNu]/[jrNu-1]/[jrNu-2] Anders

MndBegin

En in welke maand ?
1. januari [jan]   7.    juli [juli]
2. februari [feb]   8.    augustus [aug]
3. maart [mrt]   9.    september [sept]
4. april [apr] 10.    oktober [okt]
5. mei [mei] 11.    november [nov]
6. juni [juni] 12.    december [dec]

1) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 2 of
 SoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP >=18 jr en <= 23 jr of
 2) (OplGetypeerd = [univ] 3 of
 SoortOpl = [univ]) én LftOP >=24 jr en <= 30 jr of

 3) OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]6, of
 SoortOpl = [geen van deze]/wn/wg

Anders

VolDeelT

Volgt ^u deze opleiding in voltijd of deeltijd?
1. Voltijd
2. Deeltijd

1) VolDeelT = [DeelTijd] of
 2) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium]  4 of
 SoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP > 23 jr of
 3) (OplGetypeerd = [univ]  5 of
 SoortOpl = [univ]) én LftOP >30 jr)

 4) OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]6, of
 SoortOpl = [geen van deze]/wn/wg

Anders

DuurOpl

Hoelang duurt deze opleiding in totaal?
1. 6 tot 12 maanden
2. 1 tot 2 jaar
3. 2 tot 3 jaar
4. 3 jaar of langer

2 In blaise: SOI_AION <> empty én (Leerjaar_AION = 1 {havo-vwo} of  Leerjaar_AION = 0 {MULO} of  Leerjaar_AION = 4 {MAVO} of
Leerjaar_AION = 5     {vmbo})
3 In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_flexleerjaar = 6 {universiteit}

4 In blaise: SOI_AION <> empty én (Leerjaar_AION = 1 {havo-vwo} of  Leerjaar_AION = 0 {MULO} of  Leerjaar_AION = 4 {MAVO} of
Leerjaar_AION = 5     {vmbo})
5 In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_AION = 6 {universiteit}
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Betwerknu = [ja] én 
 (OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]) 6 of
 SoortOpl = [geen van deze]/wn Anders

OplCat

STEL VAST: soort opleiding?
1.
2.Een werkend-leren opleiding
3.Een andere bedrijfsopleiding, dat wil zeggen een opleiding die wordt gegeven

onder verantwoordelijkheid van het bedrijf of de instelling
4.Geen van deze

1) VolDeelT = [DeelTijd] ($1) of
2) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 4 of SoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP > 23 jr ($1)  of
3) (OplG7etypeerd = [univ] 5 of SoortOpl = [univ]) én LftOP >30 jr ($2)

ContUVE  S1 VolDeelT =[DeelTijd] of SoortOpl = [mavo] / [havo] én Lft_OP > 23 jr
 S2 SoortOpl = [univ] én Lft_OP > 30 jr
Hoeveel uur heeft u ($1 les / $2 college)?
>> ENQ: bij schriftelijke cursus 0 uur <<

Schrift

Hoeveel uur besteedt u aan de opleiding/cursus?

RedenVE

Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen.
Wilt u telkens zeggen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen.
Bent u de opleiding/cursus gaan volgen om bij te blijven?
1. Ja
2. Nee

Wn/wg

Verpl

Omdat de opleiding/cursus verplicht was?
1. Ja
2. Nee

UrenOpl

Stel vast: Is dat per
1. week,
2. maand,
3. jaar, of
4. lesuren per week ?

Anders

ContUVE is wn/wg of
Schrift is wn/wg

O uur anders

6 In blaise: SOI_AION <> empty én (Leerjaar_AION<> empty)

Anders
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BetWrkNu = [ja] Anders

Promotie

Om promotie te kunnen maken?
1. Ja
2. Nee

AndrWerk

Om ander werk te kunnen doen?
1. Ja
2. Nee

Anders

KansWerk

Om de kans op werk te vergroten?
1. Ja
2. Nee

BetWrkNu = [nee]

Anders
minimaal 2 van de volgende vragen = [ja]
Reden VE/Verpl/Promotie/AndrWerk/KansWerk

BelReVE

Wat was de belangrijkste reden:
$1 weergeven als RedenVE = ja 1. om bij te blijven
$2 weergeven als Verpl = ja 2. de cursus was verplicht
$3 weergeven als Promotie = ja 3. om promotie te kunnen maken
$4 weergeven als AndrWerk = ja 4. om ander werk te kunnen doen
$5 weergeven als KansWerk = ja 5. om de kans op werk te vergroten

OplCat <> [BdryfOpl]

BetVE

Betaalt u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf?
1. Ja, geheel
2. Ja, gedeeltelijk
3. Nee

AndersCode 2/3/wn/wg

OplCat = [BdryfOpl]

WieBetVE
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WieBetVE                                                                                                $1 BetVe = 3, $2 BetVe = 2

$1 Wordt de opleiding/cursus betaald door                     :
$2 Wordt de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door :
1. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI),
2. de sociale dienst,
3. de vakbond of
4. de werkgever ?
5. Geen van deze

$1 bij één werkkring
Stage

Is uw werk ($1 <leeg>/$2 (werknaam [1])) een onderdeel van uw opleiding?
>> ENQ: bijvoorbeeld stage <<
1. Ja
2. Nee

StudieV

Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal wordt doorbetaald?
1. Ja
2. Nee

StudWrkt

Volgt u deze opleiding/cursus onder  werktijd ?
1. Ja
2. Nee

EBB 2007 - Onderwijs Lang (9)

Afl_Uren >= 12 uur pw en
OplCat = [GeenDeze]

anders

Nee/wn/wg
Ja

Afl_Uren >= 12 uur pw en
OplCat <> [GeenDeze]

Nee/wn/wg

EINDE MODULE

Ja

StV_UrDg

Wat is voor u de makkelijkste manier om op te geven hoeveel studieverlof u
heeft: in uren per week of in dagen per jaar?
ENQ: * Meerkeuze alléén indien vast aantal uren per week en daarnáást vast
aantal dagen per jaar.
1. Uren per week
2. Dagen per jaar
3. Helemaal geen opgave mogelijk

(Code 1) of (code 1 en 2) Code 2 Code 3/wn/wg

UurWeek

STEL VAST:
Aantal uren per week?

Code 1 Code 1 en 2
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DagJaar

STEL VAST: Aantal dagen in [JrNu]?

OmvDgStv

Hoeveel uur betaald studieverlof
heeft u op zo'n dag?

EINDE MODULE
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N.B.: Alleen indien  OplJaren =
[Kort6Mnd] / wg of
VerwDuur = [Kort6Mnd] of
OplVierW = [Ja] of Opl12Mnd = Ja

$1 OplJaren = [Kort6Mnd] / wg of  VerwDuur = [Kort6Mnd]
$2 OplVierW of Opl12Mnd = [Ja]

Naam

Welke opleiding of cursus is dat?
>> ENQ: Bij 2 of meer opleidingen,
Bij 2 of meer opleidingen de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste <<

DuurVE

Hoelang ($1 duurt / $2 duurde) de opleiding/cursus in totaal van begindatum tot einddatum:
1. 1 week of minder
2. 1 week tot 1 maand
3. 1 tot 3 maanden
4. 3 tot 6 maanden

Code 1 Anders

NdagVE

Hoeveel dagen ($1 duurt / $2 duurde)
de opleiding/cursus?

Afl_Uren >= 12 (1e werkkring) Anders

BedrOpl

($1 Wordt / $2 Werd) de opleiding/cursus gegeven of georganiseerd onder verantwoordelijkheid van uw bedrijf of instelling?
1. Ja
2. Nee

DuurVe <> [Min 1 Wk]/wn/wg DuurVe =
[Min 1 Wk]/wn/wg

$2: OplVierw = Ja of Opl12 Mnd = Ja
 $1: Anders

ContUVE
Hoeveel uur ($1 heeft / $2 had) u les?
>> ENQ: bij schriftelijke cursus 0 uur <<

0 uur

Schrift

Hoeveel uur ($1 besteedt / $2 besteedde) u aan de
opleiding/cursus?

RedenVE

Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen.
Wilt u telkens zeggen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen.
Bent u de opleiding/cursus gaan volgen om bij te blijven?
1. Ja
2. Nee

Verpl

Anders

UrenOpl

Stel vast: Is dat per
1. week,
2. maand,
3. jaar of
4. lesuren per week ?

Anders

Schrift is wn/wg

Wn/wg

KortCode

Codering van opleiding
>>ENQ.: Start Codeermodule door
op spatiebalk te drukken <<
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BetWrkNu = ja Anders

Promotie

Om promotie te kunnen maken?
1. Ja
2. Nee

AndrWerk

Om ander werk te kunnen doen?
1. Ja
2. Nee

Anders

KansWerk

Om de kans op werk te vergroten?
1. Ja
2. Nee

BetWrkNu = [nee]

Anders
minimaal 2 van de volgende vragen = [ja]
Reden VE/Verpl/Promotie/AndrWerk/KansWerk

BelReVE

Wat was de belangrijkste reden:
$1 weergeven als RedenVE = ja 1. om bij te blijven
$2 weergeven als Verpl = ja 2. de cursus was verplicht
$3 weergeven als Promotie = ja 3. om promotie te kunnen maken
$4 weergeven als AndrWerk = ja 4. om ander werk te kunnen doen
$5 weergeven als KansWerk = ja 5. om de kans op werk te vergroten

BedrOpl <> ja

$1:
BetVE                                                                                                                                                       $2:

($1 Betaalt / $2 Heeft) u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf ($2 betaald)?
1. Ja, geheel
2. Ja, gedeeltelijk
3. Nee

Code 2,3

Verpl

Omdat de opleiding/cursus verplicht was?
1. Ja
2. Nee

BedrOpl = ja

Anders
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WieBetVE  $6 BetVe = 3 en $7 BetVe = 2

$6  ($1 Wordt / $2 Werd) de opleiding/cursus betaald door                     :
$7  ($1 Wordt / $2 Werd) de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door :
1. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI),
2. de sociale dienst,
3. de vakbond of
4. de werkgever
5. Geen van deze

EBB 2007 - Onderwijs Kort (3)

StudieV

($1 Heeft /$2 had) u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen
verlof waarbij uw loon normaal wordt doorbetaald?
1. Ja
2. Nee

Nee/wn/wg

StudWrkt

($1 Volgt/ $2 Volgde) u deze opleiding/cursus onder  werktijd ?
1. Ja
2. Nee

Afl_Uren >= 12 uur pw Anders

Ja

EINDE MODULE

$3 StudieV = [Ja]
$4 StudWrkt = [Ja]

BetStud

( $1 Volgt/$2 Volgde ) ^u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald studieverlof / $4 onder
werktijd) of juist grotendeels in eigen tijd?
1. Helemaal tijdens betaald studieverlof/onder werktijd [VolBet]
2. Grotendeels tijdens betaald studieverlof/onder werktijd [GrDlBet]
3. Grotendeels in eigen tijd [GrDlEig]

Nee/wn/wgJa
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Alle respondenten
(($1) Actueel. Naam1 = respons

OplNaLoNL

De volgende vragen gaan over opleidingen die geheel of gedeeltelijk in Nederland gevolgd zijn.
Heeft ^u na de lagere school of de basisschool ($1 buiten (Naam1_AION)) 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. <<
1. ja
2. nee

ja

ADD-IN

OnderwijsStart_AION

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<

(($1) Aantal Opleidingen = 1
($2) 1 < Aantal Opleidingen < 7 )

Naam1_AION

$1 Welke opleiding of cursus heeft ^u toen als eerste gevolgd?
>>ENQ: Indien onbekend als eerste gevolgd dan vragen: “ Kunt u dan een opleiding of cursus noemen die
^u heeft gevolgd?<<
$2  STEL VAST: Welke opleiding of cursus?

AndersZoekbestand
Naam1_AION <> Resultaat/wn/wg

Naam2_AION

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus?

AndersZoekbestand
Niveau <> Resultaat

Niveau_AION

Wat voor soort onderwijs was dit?
>> ENQ: Bijvoorbeeld havo, mbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding <<
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Richting <> Resultaat Anders

Anders

GstelVastB
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Richting_AION

Welke richting ?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Anders

AndersZoekbestand
Subrichting <> Resultaat

Subrichting_AION

Welk vak of welke studierichting heeft u gevolgd?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = vmbo/mbo én
Leerweg <> Resultaat

Anders

Leerweg_AION

Welke leerweg heeft u gevolgd?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = HBO/Universitaire opleiding én

Leraaropleiding <> Resultaat
Anders

Leraaropleiding_AION

Was dit een lerarenopleiding ?
1. ja
2. nee

AndersJa

Akte_AION

Welke akte of graad ?

Zoekbestand
Niveau = Universitaire opleiding Anders

Zoekbestand
Naam2_AION <>

Resultaat/wn/wg of
Niveau_AION <>
Resultaat/wn/wg
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FaseUniversiteit_AION

Welke examen of welke academische kwalificatienheeft u als laatste gevolgd?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

1< Zoekbestand AantalOpl =< 5

Typ_AION

STEL VAST: Welke opleiding?
1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

EINDE ADD-IN

OplGetypeerd = Nee OplGetypeerd = Ja

GSoortOpl

STEL VAST: soort onderwijs?
1.                Vmbo, mavo, mulo, ulo
2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo, hbs, mms
3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit)
4. Overige opleiding of cursus

Anders

OplGetypeerd <> Universitaire opleiding7 of
 GSoortOpl <> Univiversitaire opleiding

GDiploma

Heeft u de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
1. ja
2. nee
3. n.v.t., opleiding wel afgerond
4. n.v.t., opleiding niet afgerond

Gdiploma = nee/wn/wg én
(OplGetypeerd = havo-mms8 of

GsoortOpl = havo)

Anders

7 In Blaise: SOI_AION <> empty en Leerjaar_AION <> 6 {universiteit}
8 In Blaise: SOI_AION <> empty en Leerjaar_AION =1 {havo-vwo}
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Gklas3

Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u
overgegaan naar de 4e klas?
1. ja
2. nee

OplGetypeerd = [Univ]9 of
 GSoortOpl = [Univ] Anders

GExamUniv

STEL VAST: Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste behaald?
1. Propedeuse
2. Bachelor-/baccalaureaat
3. Kandidaats
4. Doctoraal
5. Ingenieurs
6. Master
7. Promotie
8. Overig post-doctoraal
9. Geen examen met succes afgelegd

9 In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_AION = 6 {universiteit}

------------------------EINDE STANDAARDBLOK: Naar GMeerOpl/GStelVasB------------------------

Lft_OP < 36 Anders

GBeginOpl

In welk jaar bent u met die opleiding of cursus begonnen ?
>>ENQ: * De OP werd 12 jaar op: [dd-mm-jj] <<
 ($2 * Jaar einde vorige opleiding [jj] )

GBeginOpl = jrNu/ jrNu-1/jrNu - 2

GMndBegin

En in welke maand ?
1. januari [jan]   7.    juli [juli]
2. februari [feb]   8.    augustus [aug]
3. maart [mrt]   9.    september [sept]
4. april [apr] 10.    oktober [okt]
5. mei [mei] 11.    november [nov]
6. juni [juni] 12.    december [dec]

Anders

AndersGBeginOpl <> wn/wg
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GEindeOpl = jrNu/ jrNu-1/jrNu - 2

($1 Gdiploma = ja
 $2 Gdiploma = nee
 $3 Gdiploma = afg
 $4 Gdiploma = nietafg of GexamUni = response)

GEindeOpl

En in welk jaar ^bent ^u daarmee opgehouden?
>>ENQ: * De OP werd 12 jaar op: [dd-mm-jj] <<
 ($2 * Jaar einde vorige opleiding [jj] )

Anders

GMndEinde

In welke maand ($1 heeft u het laatste examen afgelegd/$2 bent u gestopt
met de opleiding of cursus/ $3 zijn de lessen beëindigd/$4 heeft u de
opleiding afgesloten ?)
1. januari [jan]   7.    juli [juli]
2. februari [feb]   8.    augustus [aug]
3. maart [mrt]   9.    september [sept]
4. april [apr] 10.    oktober [okt]
5. mei [mei] 11.    november [nov]
6. juni [juni] 12.    december [dec]

Anders
GBeginOpl = wn en/of

 GEindeOpl = wn

GOplJaren

Hoelang heeft u die opleiding of cursus gevolgd?
>> ENQ: * 6-12 maanden = 1 jaar

* meer dan 15 jaar = 15 <<

(OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ]) 10of
 GSoortOpl = [geen van deze]/wn

GOplCat

STEL VAST: soort opleiding?
1. Een opleiding in het kader van het leerlingwezen
2. Een werkend-leren opleiding
3. Een andere bedrijfsopleiding, dat wil zeggen een opleiding die wordt gegeven onder
verantwoordelijkheid van het bedrijf of de instelling
4. Geen van deze

GEindeOpl = jrNu/ jrNu-1/jrNu - 2 Anders

10 In Blaise: SOI_AION <> empty en (Leerjaar_AION <> empty)

GmeerOpl
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1) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 11of
 GSoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP >=18 jr en <= 23 jr of
 2) (OplGetypeerd = [univ] 12 of
 GSoortOpl = [univ]) én LftOP >=24 jr en <= 31 jr of
 3) OplGetypeerd <> [vmbo-gymnasium]/[univ] 10 of
 GSoortOpl = [geen van deze]/wn/wg

GVolDeelT

Volgde u deze opleiding in voltijd of deeltijd?
1. Voltijd
2. Deeltijd

Anders

1) GVolDeelT = [DeelTijd] ($1) of
 2) (OplGetypeerd = [vmbo-gymnasium] 1110 of
 GSoortOpl = [vmbo]/[havo]) én LftOP > 23 jr ($1)  of
 3) (OplGetypeerd = [univ] 12 of
 GSoortOpl = [univ]) én LftOP >30 jr ($2)

Anders

$2: GSoortOpl = Univ en LFT_OP > 30
$1: Anders

GContUVE

Hoeveel uur had u gemiddeld ($1 les / $2 college)?
>> ENQ: bij schriftelijke cursus 0 uur <<

0 uur Anders

GSchrift

GUrenOPl
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GSchrift

Hoeveel uur besteedde u aan de opleiding/cursus?

GRedenVE

Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen.
Wilt u telkens zeggen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen.
Bent u de opleiding/cursus gaan volgen om bij te blijven?
1. Ja
2. Nee

BetWrkNu = ja Anders

GPromotie

Om promotie te kunnen maken?
1. Ja
2. Nee

GAndrWerk

Om ander werk te kunnen doen?
1. Ja
2. Nee

Anders

GKansWerk

Om de kans op werk te vergroten?
1. Ja
2. Nee

BetWrkNu = [nee]

GVerpl

Omdat de opleiding/cursus verplicht was?
1. Ja
2. Nee

Anders

GBelReVE

Wat was de belangrijkste reden:
$1 weergeven als GRedenVE = ja 1. om bij te blijven
$2 weergeven als GVerpl = ja 2. de cursus was verplicht
$3 weergeven als GPromotie = ja 3. om promotie te kunnen maken
$4 weergeven als GAndrWerk = ja 4. om ander werk te kunnen doen
$5 weergeven als GKansWerk = ja 5. om de kans op werk te vergroten

minimaal 2 van de volgende vragen = [ja]
GRedenVE/GVerpl/GPromotie/GAndrWerk/GKansWerk

GUrenOpl

Stel vast: Is dat per
1. week,
2. maand,
3. jaar of
4. lesuren per week ?

Anders

Anders

ContUVE is wn/wg of
Schrift is wn/wg

EBB 2007 - Onderwijs Gevolgd (7)
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GOplCat = [BdryfOpl]GOplCat <> [BdryfOpl]

GBetVE

Betaalde u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf?
1. Ja, geheel
2. Ja, gedeeltelijk
3. Nee

Code  2, 3 Anders

GWieBetVE   $1 GBetVe = 3, $2 GBetVe = 2

$1 Werd de opleiding/cursus betaald door                     :
$2 Werd de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door :
1. Het  Centrum voor Werk en Inkomen (CWI),
2. de sociale dienst,
3. de vakbond of,
4. de werkgever ?
5. Geen van deze

EBB 2007 - Onderwijs Gevolgd (8)

GStudieV

Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof gehad, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal wordt doorbetaald?
1. Ja
2. Nee

Nee/wn/wg

GStudWrkt

Volgde u deze opleiding/cursus onder werktijd ?
1. Ja
2. Nee

GMeerOpl

Ja

$3 StudieV = [Ja]
$4 StudWrkt = [Ja]

GBetStud

Volgde ^u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald studieverlof / $4 onder werktijd) of
juist grotendeels in eigen tijd?
1. Helemaal tijdens betaald studieverlof/onder werktijd [VolBet]
2. Grotendeels tijdens betaald studieverlof/onder werktijd [GrDlBet]
3. Grotendeels in eigen tijd [GrDlEig]

Afl_Uren >= 12 uur pw
GEindeOpl = JrNu of JrNu-1

Nee/wn/wgja

anders
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AndersAantal Opleidingen < 6

GMeerOpl

Heeft u afgezien van (Naam1_AION [i]) nog een opleiding of cursus van
langer dan 6 maanden in Nederland gevolgd?
>> ENQ:*Geheel of gedeeltelijk in Nederland
 *Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals
bijvoorbeeld Suriname of de Nederlandse Antillen
gelden als een opleiding gevolgd in Nederland.<<
1. ja
2. nee

Ja Nee/wn/wg

Naar OnderwijsStart_AION

OplNaNONL<> wg
 GmeerOpl = [nee]/wn/wg 
 AantalOpl > 6

Anders

EBB 2007 - Onderwijs Gevolgd (9)
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GStelVasB
$1:OplNaLoNL <> ja anders $2
$1 STEL VAST: Heeft OP na de lagere school of de basisschool 6 maanden of langer een opleiding  in het buitenland
gevolgd ?
$2 STEL VAST: Heeft OP daarnaast 6 maanden of langer een opleiding of cursus in het buitenland gevolgd?
1.   ja
2.   nee

StelVasB = [nee]/wn/wg èn
OwBasis.Opleiding = [nee]/wn/wg èn OplNaLo = [nee]/wn/wg Anders

N_KlasLO

Hoeveel klassen van de lagere school of groepen van de basisschool heeft ^u met goed gevolg doorlopen?
>> ENQ: * Het gaat ook om speciaal onderwijs, bijv. LOM, (vroeger) BLO, (Z)MLK,

 onderwijs voor slechthorenden.
* meer dan 8 = code 8 <<

1. één 4.    vier 7.    zeven
2. twee 5.    vijf 8.    acht
3. drie 6.    zes 9.    geen

Geen/wn/wgAnders

KlasGroep

STEL VAST: Gaat het om klassen of groepen ?
1.   klassen
2.   groepen

AndersStelVasB = ja of

AantOplB

Gaat het om 1 opleiding of meer dan 1 ?
1.   één
2.   meer dan één

Anders
AantOplB = [een] ($1) of
AantOplB = [meer] ($2)

DiplomaB

Heeft u voor ($1deze opleiding /$2 een of meer van deze opleidingen) een diploma of getuigschrift behaald?
>> ENQ: “N.v.t. “ alleen indien opleiding geen diploma kent.<<
1. ja
1. nee
2. N.v.t., opleiding wel afgerond
3. Nv.t., opleiding niet afgerond

EBB 2007 - Onderwijs Gevolgd (10)
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DiplomaB = [ja] ($1) /[afger] ($2)
(($3) AantOplB = [een])
(($4) AantOplB  = [meer])

Anders

SoortOplB

$3 Welke opleiding was dat ?
$4 ($1Voor welke opleiding heeft ^u laatste een diploma behaald ?/ $2 Welke opleiding heeft ^u als laatste afgerond ? )
1. Middelbare opleiding of (soort) highschool
2. Beroepsopleiding of vakopleiding (bijv. opleiding tot timmerman,

leraar, verpleegkundige etc.)
3. Universiteit
4. Geen van deze

SoortOplB = Beroepsopleiding/Universiteit Anders

RichtingB

STEL VAST: Welke richting?

EINDE MODULE

EBB 2007 - Onderwijs Gevolgd (11)
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EBB 2007 - Levensloop (1)

$1 N_Wrkkr > 1
Legt ^u dit jaar ($1 bij werkkring <werknaam[1] > ) een bedrag in in de levensloopregeling?
1. Ja
2. Nee

DeelnLL

[Ja] [Nee]/wn/wg

Heeft ^u in voorgaande jaren ook wel eens ingelegd in de spaarloonregeling?
1. Ja
2. Nee

Spaarl_v

Waarvoor spaart ^u met de levensloopregeling?
>> ENQ: Bij meerdere doelen de belangrijkste kiezen. <<
1. Ouderschapsverlof, [ToekOud]
2. Zorgverlof voor een zieke naaste [ZorgZiek]
3. Verlof voor studie, [StudVerlf]
4. Verlof voor vrijwilligerswerk [VrijwWrk]
5. Sabbatical [Sabbat]
6. Om eerder te kunnen stoppen met werken [EerderStp]
7. Weet nog niet precies [GeenIdee]
8. Anders [Anders]

DoelLL

DeelnLL = [Nee]/wn/wg anders

Legt ^u dit jaar in in de spaarloonregeling?
1. Ja
2. Nee

DeelnSpl

Jaar >= 2007
en DeelnLL = [Nee]

Heeft ^u in voorgaande jaren ooit ingelegd in de levensloopregeling?
1. Ja
2. Nee

Lvnsl_v

Einde Module

anders

CAPI CATI

Alleen indien
werkkring = 1 en Arbrel = werkn
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EBB 2007 - Pensioen (1)

(Retro.Reinde.VanwPens=ja) of
(Retro.REindeAnderNw=VutPensioen) of
(Werkzoeken.WilWerk.Redenen_05=VUTPens
en Retro.Reinde.RedenNW=ja)

VutPens = ja

((Retro.Reinde.RedPens <> [WerkVerv]/[ArbConfl]) en
(Retro.REindeAnderNw<> [Verviel]/[Conflict] ) VrijwStp = ja
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EBB 2007 - Pensioen (2)

$1 > 64 jaar
Pens

Heeft u ($1 naast uw AOW) een uitkering in het kader van een ouderdoms- of bedrijfspensioen?

VUT

Maakt u gebruik van een vervroegde uittredingsregeling (bijv VUT, FPU)?

SindsVUT

Sinds welk jaar maakt u gebruik van deze regeling?

SindsPen

Sinds welk jaar  heeft u dat pensioen?

< 65 jaarAnders

VutPens = ja

Anders Pens = ja of VUT = ja

anders

VUT = ja anders

Pens = ja anders

Alleen indien:
Capi en
Lft_OP >= 50
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EBB 2007 - Pensioen (4)

andersUrenWerk >= 12 en
RedenVer = VutPens/wn/wg/leeg

$9 (RedenPart = VUT/Pens of (Redenver = VutPens en RedParNw = ja))
$10 overig

MindWrkA

$9 U heeft eerder aangegeven dat ^u in deeltijd werkt vanwege pensioen of VUT. Betekent dit ook dat ^u momenteel minder uren
werkt als overgang naar volledig pensioen?
$10 Werkt ^u momenteel misschien minder uren als overgang naar volledig pensioen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

( Lft_OP < 65 en
(Vut = ja of Pens = Ja)

anders

1) BetWrkNu = Ja en MindWrkA = Ja/leeg of
2) BetWrkNu = Nee en MindWrkC = Ja/leeg  of

UurMindA

>> ENQ: Indien meerdere regelingen (gehad), vanaf de start van de regeling die OP als eerste had.
Indien meteen gestopt, aantal uur dat OP daarvoor werkte. Indien niet minder gaan werken, toets 0 <<

Hoeveel uur ^bent ^u gemiddeld per week minder gaan werken sinds u pensioen ontvangt of gebruik maakt van een
vervroegde uittredingsregeling ?
0 .. 80

anders

$13 WrkKomen = nee, wn, wg, leeg
MindWrkC

^Bent ^u voor u stopte met betaald werk eerst minder uur gaan werken als overgang naar ($13 volledig) pensioen ?
1. Ja
2. Nee

BetWrkNu = Nee en
WilWerk <> gevonden en VutPens = ja

anders
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EBB 2007 - Pensioen (6)

Einde module

UurMindB

Hoeveel uur werkte ^u gemiddeld per week voor u pensioen ontving of gebruik ging maken van een vervroegde
uittredingsregeling?
1 .. 80

anders
MindWrkC = Nee en

langer dan 1 jaar geleden gestopt

( Lft_OP >= 65 of
(Vut <> ja en Pens <> Ja)

( Lft_OP < 65 en
(Vut = ja of Pens = Ja)
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personen die op het moment van
de peiling >= 14 en < 65 jaar zijn

CATICAPI

ArbBuro
$2 als Vor_ArbBuro = ja, anders $1
$4 Bij personen die nieuw zijn in het huishouden,

anders $3

($3 De vorige keer stond u ($1 niet/$2 <leeg>) ingeschreven bij
het centrum voor werk en inkomen ?/$4 <leeg>) ($1 Staat u op
dit moment ingeschreven bij het centrum voor werk en inkomen
?/$2 Staat u daar nog steeds ingeschreven?)
ENQ.: Centrum voor werk en inkomen heette voorheen
arbeidsbureau.

ArbBuro

Staat u op dit moment ingeschreven bij het centrum voor  werk en
inkomen ?
ENQ.: Centrum voor  werk en inkomen heette voorheen
arbeidsbureau.

EINDE MODULE

EBB 2007 - Arbeidsbureau
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EBB 2007 - Vakbond

CAPI CATI

Afl_Arbrel = eigen bedrijf, partner,
ouders (eerste werkkring)

anders

Bent ^u lid van een vakbond?
>> ENQ: Het gaat om Nederlandse vakbonden.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

LidVakb

[Ja] [Nee]/wn/wg

Weet u bij welke vakcentrale die bond is aangesloten?
>> ENQ: Indien respondent dit niet weet, toets code 4 (anders). <<
1. FNV [FNV]
2. CNV [CNV]
3. Vakcentrale MHP [MHP]
4. Anders [Anders]

VakCentr

[Anders]/wn anders

Start codeermodule door vakbond in te toetsen. Probeer een uniek gedeelte
van de naam in te toetsen, dus geen woorden als vereniging en bond.
Leeg
Weet niet

Code

STEL VAST: Naam Vakbond
Field size 99

NaamVakB

EINDE MODULE
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CATI

EINDE MODULE

CAPI

$1  Als aantal werkkringen is 1, 2 of 3 of niet gevraagd (Afl_Nwerkkr = 1, 2, 3 of niet gevraagd) dan antw.cat. opnemen
$2  Als Opleid = ja, tuss of niet gevraagd        dan antw.cat. opnemen

TijdbestW

Waaraan besteedt u afgezien van ontspanning doorgaans de meeste tijd? Is dat aan : ->
($1 1. Betaald werk),

2. Zorg voor gezin/huishoudelijk werk,
($2 3. Opleiding of studie),

4. Vrijwilligerswerk, of
5.  Aan iets anders ?

EINDE MODULE

EBB 2007 - Tijdbesteding
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CATI

EINDE MODULE

CAPI

Anders

Tijdbested.TijdbestW =
vrijwilligerswerk

$2

Vrijwil

Doet u vrijwilligerswerk?

Nee/wn/wg

EINDE MODULE

Ja

$1

InstOrg

($1 leeg / $2 u heeft verteld dat u vrijwilligerswerk doet).
Doet u dat voor een instelling of organisatie?

Nee/wn/wg

EINDE MODULE

Ja

SoortOrg

Om wat voor soort instelling of organisatie gaat het?
ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk
1. School, jeugd- en buurthuis, scouting
2. Verzorging of verpleging
3. Sport, hobby of cultuur
4. Kerk of levensbeschouwing
5. Vakbond, bedrijfsorganisatie, politieke partij,
 actiegroep, e.d.
6. Andere instelling of organisatie

VWPerWeek

Hoeveel uur besteedt u gemiddeld aan vrijwilligerswerk?
ENQ: Afronden op hele uren
1 .. 900

WeMaJa

STEL VAST is dat per
1.   week
2.   maand
3.   jaar

Werkzaam (in totaal)
> = 12 uur  per week

of >= 48 uur per maand
Anders

SrtWrkzh

Wat voor soort werkzaamheden verricht u als
vrijwilliger?
ENQ: Instelling/organisatie waar als
vrijwilliger de MEESTE UREN worden
besteed.

EINDE MODULE

EBB 2007 - Vrijwilligerwerk
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CATICAPI

EINDE MODULE
AndersWerkenden >=

25 uur

Anders

Anders Volgt_Opleiding

Dienstverb.Duurtijd < 1 maand (1e werkkring) of
Dienstverb.DuurVerw < 1 maand (1e werkkring) of
Dienstverb.Subbaan = ja / wn (3 werkkringen)

Anders

WilWerken.
Aanpaswerk

=
nee/wn/wg

AndersVolgt_Opleiding

$1 geen betaald werk (BetWrkNu = nee/wn/wg)
$2 betaald werk voor 1 uur of meer (BetWrkNu =  ja)
$3 geen vrijwilligerswerk? (TijdBestw <> vrijwilligerswerk en Vrijwil = nee/wn/wg)
$4 wel   vrijwilligerswerk? (TijdBestw = vrijwilligerswerk of  Vrijwil = ja)
$5 geen opleiding volgend (Opleid = nee/wn/wg)
$6 wel een opleiding volgend (Volgt_Opleid = ja / tuss)
 $7 jonger dan 50 jaar (Afl_lft         <  50)
$8 50 jaar of ouder (Afl_lft > 50)
Maatspos

Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?
1. ($1 leeg / $2 Werkende met betaald werk)
2. Werkloos
3. ($3 leeg / $4 Vrijwilliger)
4. Arbeidsongeschikt
5. ($5 leeg / $6 Scholier of studerende)
6. Huismoeder of huisvrouw/Huisvader of huisman
7. ($7 leeg / $8 Gepensioneerd of met de VUT
8. Geen van deze

EINDE MODULE

EBB 2007 - Maatschappelijke positie
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CATI

EINDE MODULE

CAPI

sinds dit jaar of vorig jaar eerste werkkring
(SindsWjr = dit jaar of vorig jaar) Anders

JrKomWon

Sinds welk jaar woont u op dit adres?
ENQ: vóór 1900 = 1900

Sinds dit jaar of vorig jaar Anders

VerhWerk

Bent u verhuisd in verband met uw huidige werkkring?
1. Ja
2. Nee

- bij meer personen verschijnt postcode vorige persoon op scherm

VorPostc
Wat was de postcode van uw vorige adres?
ENQ: * Alleen indien volledig bekend

* Indien buitenland toets dan alléén '1' in

WgOverig

PostcAkk

Uw postcode was dus: <…>
Akkoord?

KodeAdr

Kunt u dan de woonplaats
geven van het vorige adres?
ENQ: Start codeermodule
door woonplaats in te toetsen

Wn/wg
Overig

Ja Nee
correctie VorPostc

KodeVer

In welk land was uw vorige
adres?
ENQ: Start codeermodule
door land in te toetsen.

VorSrtNr

STEL VAST:
straat en nummer

Buitenland

EINDE MODULE

Wn

OPKlaar

Dit waren de vragen voor deze persoon.
Toets cijfer <1> om verder te gaan

VorAdres

LandVerh

EBB 2007 - Verhuis
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Anders
Volledige respons  huishouden
en als minimaal 1 persoon in het huishouden  >=14 en < 65 jaar over drie maanden
en <> peiling  5

$1 CAPI
$2 CATI

Werving

($1Graag willen wij uw huishouden de komende twaalf maanden nog enkele keren telefonisch benaderen. )/($2 Over drie maanden
zullen wij (u/uw huishouden) nogmaals telefonisch benaderen.) Heeft u daar bezwaar tegen?
ENQ: vier vervolgpeilingen, steeds om de drie maanden
geen bezwaar
wel bezwaar
N.v.t., telefonisch niet bereikbaar

CAPI én
geen bezwaar

CATI én
geen bezwaar

Nvt/wel bezwaar/
wn/wg/anders

TelNr

STEL VAST: Telefoonnummer
ENQ: Toets volledig telefoonnummer in
Indien niet volledig bekend, toets weet niet

PeilAf5

Dit was de laatste keer dat wij u voor dit onderzoek
een aantal vragen wilden stellen. Ik wil u hartelijk
danken voor de tijd die u voor het onderzoek vrij
heeft kunnen maken.
>> ENQ: TOETS 1 om het interview af te sluiten.<<

EINDE MODULE

EBB 2007 - Afsluiting peiling (1)

CATICAPI

Voorlett

Vlak voordat we u gaan benaderen laten wij u dat per brief
weten. Aan wie mogen we deze brief adresseren?
ENQ: Zoek geschikte contactpersoon (moet lid van huishouden
zijn)
Voorletters:

CtrlAdrOud

STEL VAST: of onderstaande persoon contactpersoon blijft.

CONTACTPERSOON

ENQ: Bovenstaande naam komt op het adreslabel  te staan. Indien
niet correct of iemand anders wordt contactpersoon kies dan voor
wijzigen. Anders toets <ENTER> om verder te gaan.

AchterNa

ENQ: Noteer ACHTERNAAM van contactpersoon
Achternaam:

CtrlCont

A. VAN BEE
ENQ: Bovenstaande naam komt op het adreslabel te staan.
Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen.
Anders toets <ENTER> om verder te gaan.

VerhuisP

STEL VAST: Is het huishouden van plan om binnen drie maanden te gaan verhuizen?
1.Ja
2.Nee

Ja

VerhDat

Nee/wn/wg

Peiling = 5 en
parameter[2] = 1

anders

WERVING EU_SILC
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VerhDat

Wat is de verhuisdatum?

NieuwAdr

Weet u al wat het nieuwe adres wordt?
1.   Ja, in Nederland
2.   Ja, in het buitenland
3.   Nee

Ja, buitenland Nee/wn/wg

WoonPlts

ENQ: Woonplaats intoetsen en bevestigen

BuitWerk

STEL VAST: Gaat het huishouden in het
buitenland wonen vanwege werk?

Ja, in Nederland

Dit is het laatste contact met het huishouden

EINDE MODULE

Overig Wn/wg

Straat

ENQ: Straatnaam intoetsen

Wn/wg

HuisNr

ENQ: Huisnummer intoetsen

HuisToev

ENQ: Huisnummer toevoeging intoetsen

Postcode

ENQ: postcode intoetsen (alleen indien volledig bekend, anders 'weet niet')

$1 verhuisP = ja
of ContrAdres komt voor de 2e keer

ContrAdres
[ADRES]
ENQ: Bovenstaand adres komt op adreslabel te staan. $1 Indien niet correct
corrigeer vorige vragen. Anders toets ,ENTER>om verder te gaan.
1.   Adresgegevens correct      4. Huisnummertoevoeging foutief
2.   Straat foutief                      5. Postcode foutief
3.   Huisnummer foutief          6. Plaatsnaam foutief

AnderTel

Verandert het telefoonnummer?
1.   Ja
2.   Nee

Ja Nee/wn/wg

TelNrV

STEL VAST: Nieuw telefoonnummer
ENQ: Toets volledig telefoonnummer in

EBB 2007 - Afsluiting peiling (2)
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Vorige peiling
opmerkingen gemaakt

Vorige peiling
geen opmerkingen gemaakt

VraagOpmerk

ENQ: De vorige peiling is onderstaande opmerking gemaakt.
 Is deze opmerking nog steeds van toepassing, of moet deze aangepast danwel verwijderd
 worden?

De opmerking van de vorige peiling:

$1 "OPMERKING VORIGE PEILING"

1.   De opmerking is nog steeds van toepassing
2.   De opmerking moet aangepast of vervangen worden
3.   De opmerking kan verwijderd worden

1,3 2

Opmerk

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.

$2 De opmerking van de vorige peiling:

$1 "OPMERKING VORIGE PEILING"

Afsluit

($1: Werving = DoetMee en Telnr = respons en NieuwAdres <> Buitenland. Anders $2)

Peilingnr = ……
WE_ID = ……

ENQ>: $1: Huishouden doet over 3 maanden mee
 $2: Dit is het laatste contact met huishouden

Toets 1 om interview af te sluiten

PeilAf

Dit waren alle vragen, bedankt voor uw medewerking
>>ENQ.: Toets <1> om het interview af te sluiten <<
Afsluiten ?
1. Ja

EBB 2007 - Afsluiting peiling (3)
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EBB 2007 - Werving EU-Silc

Alleen indien:
peiling = 5 én parameter [2] = 1

Dit was de laatste keer dat wij u voor dit onderzoek een aantal vragen wilden stellen. Ik wil u hartelijk bedanken voor de tijd die u voor het onderzoek
vrij heeft kunnen maken.

Tegelijkertijd wil ik u vragen of u wilt meedoen aan een ander onderzoek met vragen over de sociaal-economische leefsituatie.
STEL VAST: Wil huishouden meedoen aan EU-SILC?

>> ENQ: De eerste benadering voor EU-SILC is volgende maand. Leg uit dat het niet zeker is dat het huishouden ook inderdaad gebeld wordt, omdat
er eerst nog een selectie gemaakt wordt uit de geworven adressen. <<

1. Ja, wil meedoen [Ja]
2. Nee, weigert [Nee] (weetniet, weigert niet toestaan)

STEL VAST: of onderstaande persoon contactpersoon blijft.

CONTACTPERSOON

>> ENQ: Indien niet correct of iemand anders wordt contactpersoon kies dan voor wijzigen. Anders toets <ENTER> om verder te
gaan. <<

[Nee]

[ja] én NAW.Naam = response [ja] én
NAW.Naam <> response

CtrlAdrOud

WervingEUSilc

[ja]

CtrlAdrOud = [wijzig] of
NAW.Naam <> response

>> ENQ: Zoek geschikte contactpersoon (moet lid van huishouden zijn).<<
Voorletters:

Voorlett

>> ENQ: Noteer ACHTERNAAM van contactpersoon. <<
Achternaam:

AchterNa

anders

A. VAN BEE
>> ENQ: Bovenstaande naam wordt gebruikt bij de vervolgbenadering. Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen. Anders toets
<ENTER> om verder te gaan. <<

Verandert het telefoonnummer?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

CtrlCont

AnderTel

[ja] nee

STEL VAST: Nieuw telefoonnummer
>> ENQ: Toets volledig telefoonnummer in. <<

TelNrV

(($1) WervingEUSilc = [ja] en TelNr = response)
(($2) anders)

Peilingnr = ……
WE_ID = ……

>> ENQ:  $1: Huishouden doet de volgende maand mee aan EUSilc
$2: Dit is het laatste contact met huishouden <<

>> Toets 1 om interview af te sluiten  <<

AfSluit

Volledige respons én minimaal 1
persoon in HH > 14 en < 65 jaar anders
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