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EBB 2006 – Verantwoording 

  

Inleiding 
 
De vragenlijst van de EBB voor 2006 moet op een aantal punten aangepast worden. In de eerste 
plaats is er in 2004 een EU-verordening aangenomen ten aanzien van de Europese Labour Force 
Survey. Daarin zijn een aantal nieuwe vragen opgenomen, die vanaf 2006 ook in de EBB aan de 
orde moeten komen. Het gaat onder andere om het bepalen van het aantal betaalde uren overwerk, 
hoe lang iemand om andere redenen dan ziekte afwezig is, en een extra vraag over zorg.  
 
Daarnaast is SAH in de loop van 2005 op een aantal onvolkomenheden gestuit die aanpassingen 
aan de vragenlijst vereisen. Ook is er een verzoek van SZW gekomen om de vragen naar 
lidmaatschap van de vakbonden weer in de vragenlijst op te nemen. Tenslotte moet ook de module 
Arbeid en Zorg voor 2006 uit de vragenlijst verwijderd worden. 
 
Al deze wijzigingen worden in deze verantwoording beschreven. De nieuwe adhoc module van 
Eurostat, die over pensioen en vervroegd uittreden gaat, wordt in een apart document verantwoord, 
evenals de module Levensloop van SZW.  
 
De hierboven genoemde wijzingen zijn in het bestaande EBB-vragenlijstschema aangebracht. Het 
is bekend dat dit schema niet altijd aansluit op de blaise-source. Gezien de beperkte tijd is er er 
echter geen nieuw schema gemaakt. Er kunnen dan ook geen garanties worden gegeven dat de 
schema’s van deze blokken correct zijn.  
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Inventarisatie 
Zorg 

Alle Het gehele blok ‘Inventarisatie Zorg’ maakt deel uit van 
de module ‘Arbeid en Zorg’. De module ‘Arbeid en 
Zorg’ is in 2005 op verzoek van Eurostat en het 
ministerie van SZW in de vragenlijst opgenomen. Deze 
module hoeft in 2006 niet aan de orde te komen in de 
EBB. Het blok Inventarisatie Zorg is daarom uit de 
vragenlijst verwijderd. 

Ouderschapsverlof JrOud 
OpnOud 
BehoefOud 
RedOud 

Ten behoeve van de module ‘Arbeid en Zorg’ zijn deze 
vragen in 2005 aan het blok ‘Ouderschapsverlof’ 
toegevoegd. Ook deze vragen zijn uit de vragenlijst 
verwijderd. 

Structurele zorg 
en Verlof 

Alle Dit vragenblok is onderdeel van de module ‘Arbeid en 
Zorg’ en is dus uit de vragenlijst van 2006 gehaald. 

IncZorgVerlof Alle Ook dit vragenblok is geheel verwijderd, omdat het 
vragen van de module ‘Arbeid en Zorg’ zijn. 

Flexibel Werk Alle Dit blok is eveneens volledig verwijderd omdat het 
onderdeel uitmaakt van de module ‘Arbeid en Zorg’. 

Willen Werken RedenA_05  
RedenB_05 

De antwoordcategorie die nodig was voor de 
zorgmodule, namelijk ‘zorg voor familieleden of 
vrienden’ blijft bestaan. De tekst wordt echter niet meer 
getoond, de categorie blijft dus leeg. 

Meer/Minder 
werken 

Redenver_05 Ook hier blijft de vorig jaar toegevoegde 
antwoordcategorie gehandhaafd, maar niet meer gevuld 
met een tekst. 

Opvang en Zorg Alle Deze vragen maken deel uit van de module ‘Arbeid en 
Zorg’ en zijn daarom allemaal uit de vragenlijst van 
2006 verwijderd. 

Kinderopvang Alle Ook deze vragen zijn uit de vragenlijst van 2006 
verwijderd, aangezien zij onderdeel waren van de 
module ‘Arbeid en Zorg’. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Arbeidsuren DuurAfw 
 

In de EU-verordening is opgenomen dat vanaf 2006 
afgeleid moet kunnen worden of de respondent langer 
dan 3 maanden niet op het werk geweest is en minder 
dan de helft van het oorspronkelijke salaris ontvangt. 
Eurostat wil deze groep namelijk niet meer als werkend 
meetellen. In de verordening is opgenomen dat dit alleen 
vastgesteld hoeft te worden voor werknemers 
(STATPRO = 3) die in de referentieweek niet gewerkt 
hebben (WSTATOR =  2 of 3), om andere redenen dan 
ziekte en zwangerschapsverlof (NOWKREAS <> 4 of 
5). 

Om deze informatie te kunnen leveren zijn 3 vragen aan 
de module Arbeidsuren toegevoegd, namelijk DuurAfw , 
OntvSal en PercSal. 

In DuurAfw  wordt allereerst gevraagd hoe lang iemand 
in totaal niet gewerkt heeft om de reden waarom men 
vorige week niet gewerkt heeft. Uit de verordening is 
niet helemaal duidelijk of dit ook zo de bedoeling is, of 
dat het voldoende is om te weten hoe lang de respondent 
in totaal afwezig geweest is, om welke redenen dan ook. 
In overleg met SAH is besloten om voorlopig wel te 
vragen naar totale afwezigheid om de reden dat de 
respondent vorige week ook niet heeft gewerkt. 

De vraag heeft slechts 2 antwoordcategorieën: 3 
maanden of korter en langer dan 3 maanden. Hier is 
voor gekozen om naar de interviewers toe goed helder te 
krijgen dat het gaat om een periode tot en met 3 
maanden en een periode daarna.  

De vraag wordt niet gesteld als de respondent niet 
gewerkt heeft vanwege feestdagen. Het is immers niet 
mogelijk dat iemand alleen door een serie feestdagen 3 
maanden of langer niet werkt. Deze categorie wordt ook 
niet vaak gekozen, waarschijnlijk omdat de meeste 
mensen ook nog extra verlof moeten nemen om tot een 
hele week vrij te komen. In die gevallen wordt voor 
verlof gekozen. Bij de categorie ‘feestdag’ wordt 
daarom afgeleid dat DuurAfw  = 1 (3 maanden of 
korter). Dit gebeurt alleen als de respondent ook 
werknemer is. 

 OntvSal 

 

Is een respondent al langer dan 3 maanden afwezig, dan 
wordt gevraagd of hij of zij nog wel door de werkgever 
doorbetaald wordt in de vorm van loon, salaris of een 
uitkering. De toevoeging ‘loon, salaris of een uitkering’ 
wordt gebruikt omdat dit expliciet in de 
antwoordcategorieën in de verordening is opgenomen. 
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Voor de extra toevoeging ‘door de werkgever’ is 
gekozen om dan wel helder te maken dat het bij 
‘uitkering’ niet gaat om bijstand, ww of een ander soort 
utikering die niet door de werkgever betaald wordt. De 
essentie van de vraag is ons inziens dat de werkgever 
nog aan de respondent betaalt. Dit zal ook in de 
instructie naar interviewers toe duidelijk gemaakt 
moeten worden. 

Respondenten die niets meer betaald krijgen door de 
werkgever kunnen direct ondergebracht worden onder 
categroie 3 (ontvangt minder dan de helft van het 
salaris). Deze groep krijgt verder geen vervolgvragen. 

 PercSal Als iemand inderdaad nog geld ontvangt, wordt nog 
vastgesteld hoeveel procent van het salaris men nog 
ontvangt. Voor Eurostat is daarbij de grens van 50% 
belangrijk. De antwoordcategorieën zijn echter 
uitgebreider: minder dan 50%, 50 tot 75%, 75 tot 100% 
en 100%. De verwachting is dat veel mensen ongeveer 
70% van hun salaris ontvangen. 

Een probleem bij deze vraag is dat het misschien niet 
voor iedereen helder is wat het ‘oorspronkelijke’ of 
‘normale’ salaris was. Dit kan bijvoorbeeld het geval 
zijn bij flexibel werk. Daarnaast is de verwachting dat 
bij proxi-interviews degene die de vragen beantwoordt 
moeilijk antwoord zal kunnen geven op deze vraag.  

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat naar 
verwachting slechts weinig respondenten die werken 
langer dan 3 maanden afwezig zullen zijn en minder dan 
50% van het salaris krijgen. De praktijk moet uitwijzen 
in hoeverre deze vragen daadwerkelijk nuttig zijn. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Overwerk Algemeen De selectie ‘eerste werkkring van 12 uur of meer per 
week’ wordt voor 2006 op verzoek van SAH verwijderd. 
Dit was nodig om aan voorwaarden van Eurostat te 
kunnen voldoen.  

De verwachting is wel dat overwerk bij mensen met een 
kleine baan niet vaak voorkomt en dat er eerder sprake 
zal zijn van flexibele uren. De kans bestaat dat het voor 
respondenten niet altijd duidelijk is of zij deze uren wel 
of niet als overwerk moeten tellen. In een evaluatie zou 
extra aandacht aan deze wijziging besteed moeten 
worden. Levert dit in de praktijk problemen op, dan 
moet overwogen worden de grens van 12 uur weer op te 
nemen. 

 OverwUur De route naar OverwUur  is aangepast. Als mensen niet 
gewerkt hebben in de referentieweek, wordt de vraag 
niet meer gesteld. Uit analyses van de gegevens blijkt 
dat het slechts sporadisch voorkomt dat mensen 
aangeven overuren te hebben gemaakt, terwijl zij in de 
referentieweek niet gewerkt hebben. Ook vinden 
interviewers het vervelend om in die gevallen naar 
overwerk te vragen. Er is daarom voor gekozen om de 
veel grotere groep die niet gewerkt heeft en ook niet 
overgewerkt heeft, niet meer met deze vraag lastig te 
vallen. 

 CompGldP Vanaf 2006 moet afgeleid kunnen worden hoeveel 
overuren in de referentieweek betaald worden en 
hoeveel er niet betaald worden. In de huidige vragenlijst 
worden wel en niet in geld gecompenseerde overuren 
echter niet onderscheiden.  

Om dit mogelijk te maken is de vraag CompGldP 
opgenomen. Deze vraag komt overeen met de vraag 
Vor_Comp die ook al in 2004 in de vragenlijst zat. Met 
deze vraag wordt vastgesteld hoeveel van de gemaakte 
overuren in geld gecompenseerd worden. De overige 
overuren worden dan dus niet in geld gecompenseerd. 

De vraag wordt gesteld als overwerk of thuiswerk in 
geld of in zowel geld als tijd gecompenseerd wordt. De 
vraag wordt dus ook gesteld als de respondent aangeeft 
dat alle soorten overuren in geld gecompenseerd 
worden. Reden daarvoor is dat niet alle overuren 
daadwerkelijk in geld gecompenseerd hoeven worden. 
Het is goed mogelijk dat maar een deel wordt betaald en 
dat een ander deel niet gecompenseerd wordt. De 
respondent kiest dan waarschijnlijk in de eerdere vragen 
toch voor ‘compensatie in geld’. In een instructie aan de 



EBB 2006 – module Overwerk 

  

interviewers moet deze routing ook goed uitgelegd 
worden. 

Worden beide soorten overwerk in tijd of helemaal niet 
gecompenseerd, dan kan afgeleid worden dat geen van 
de gemaakte overuren in geld wordt gecompenseerd. 
Deze aanname wordt ook gedaan als de respondenten 
het voor beide soorten overwerk niet weet of weigert 
antwoord te geven. 

OverwerkP Algemeen De vragen die in de peiling gesteld moeten worden, zijn 
in een apart blok geplaatst. Dit is gedaan omdat het 
programmeertechnisch erg ingewikkeld is om ze in het 
CAPI-blok in te bouwen en te testen.  

Ook in de vervolgpeilingen worden de vragen gesteld 
aan iedereen die werkt, ook als dit minder dan 12 uur is. 

 Overwerk3 
Overwerk4 

Vanaf 2006 moet niet alleen in de eerste peiling naar het 
aantal gewerkte overuren gevraagd worden, maar ook in 
de vervolgpeilingen. Het aantal betaalde overuren moet 
eveneens elk kwartaal worden vastgesteld. Dit is een 
vereiste van Eurostat. 

Er is voor gekozen om geen uitgebreide 
terugkoppelvariant van het hele blok te maken. Reden 
daarvoor is dat het niet vereist en gesprekstechnisch ook 
vreemd is om elke drie maanden opnieuw naar de 
‘normale’ situatie te vragen, nl. werkt u wel eens over en 
hoe worden deze uren normaal gesproken 
gecompenseerd. Bovendien is een terugkoppelvariant 
ingewikkeld om in te bouwen en te testen. In plaats 
daarvan wordt nu alleen naar de situatie van de 
afgelopen week gevraagd. 

Als eerste wordt vastgesteld of iemand de vorige week 
heeft overgewerkt (Overwerk3). Dit wordt niet 
gevraagd aan respondenten die in RefWkMeer hebben 
aangegeven dat zij overgewerkt hebben. Er wordt geen 
rekening gehouden met antwoorden uit de eerste peiling. 
Ook als iemand toen heeft aangegeven nooit over te 
werken, wordt naar de situatie van afgelopen week 
gevraagd. Reden is dat de situatie altijd veranderd kan 
zijn. De verwachting is dat het toch stellen van deze 
vraag aan deze mensen niet heel storend zal zijn. 
Als mensen zeggen dat zij niet hebben overgewerkt, 
wordt voor de zekerheid ook nagevraagd of zij dan wel 
werk mee naar huis genomen (Overwerk4). Dit valt ook 
onder overwerk, maar mogelijk hebben respondenten 
daar bij de eerste vraag niet aan gedacht. Bij deze vraag 
kunnen zij dit dan alsnog opgeven. 

 OverwUurT Wanneer een respondent vorige week inderdaad heeft 
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overgewerkt, wordt gevraagd hoeveel uur dan. Deze 
vraag wordt gesteld aan mensen die in Overwerk3 of 
Overwerk4 hebben gezegd dat zij hebben overgewerkt. 
Ook mensen die in RefWkMeer hebben opgegeven dat 
zij overgewerkt hebben, krijgen de vraag. Omdat het 
alleen gaat om diegenen die zeggen dat ze hebben 
overgewerkt, kan hier niet de waarde 0 worden ingevuld. 

Mensen die werk mee naar huis hebben genomen krijgen 
een andere vraagtekst. Deze luidt dan: “Hoeveel uur 
heeft u toen thuis gewerkt?” 

 CompGldT Ook in de vervolgpeiling moet vastgesteld worden 
hoeveel van de overgewerkte uren betaald zijn. Dit 
gebeurt in vraag CompGldT. De vraag wordt aan 
iedereen gesteld die heeft aangegeven te hebben 
overgewerkt. Is geen van de overuren betaald, dan kan 
hier voor ‘0’ gekozen worden. Net als bij Overwerk3 
wordt dus geen rekening gehouden met antwoorden uit 
de eerste peiling. Wanneer iemand in de eerste peiling 
heeft aangegeven dat overuren nooit of alleen in tijd 
gecompenseerd worden, wordt de vraag dus ook gesteld. 
De reden daarvoor is dat de situatie veranderd kan zijn 
en dat het moeilijker in te bouwen is als daar wel 
rekening mee gehouden wordt. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Arbeidsomstandig- 
heden 

 SZW heeft deze vragen in 2006 niet nodig en zal er ook 
niet voor betalen. Ze zijn daarom voor komend jaar uit 
de vragenlijst verwijderd. In 2007 zullen ze weer 
terugkomen, waarschijnlijk als onderdeel van de ad-
hocmodule voor eurostat. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Willen werken RedenA_05 
RedenB_05 

 

Vanaf 2006 wil Eurostat dat er aanvullende vragen 
opgenomen worden over de reden dat de respondent niet 
of alleen part-time werkt. Wanneer die reden ‘zorg voor 
kinderen of hulpbehoevende volwassenen’ is 
(SEEKREAS = 3 of FTPTREAS = 3), dan wil Eurostat 
weten of dat komt door een tekort aan kinderopvang of 
zorg voor hulpbehoevende volwassenen, of doordat deze 
opvang te duur is.  

De verordening geeft aan dat het in de eerste plaats gaat 
om respondenten die vanwege zorgtaken niet werken, 
geen werk zoeken en niets gevonden hebben. De vragen 
worden daarom in elk geval gesteld aan mensen die 
minder dan 12 uur werken en niet (12 uur of meer) 
willen of kunnen werken. Daarnaast krijgen ook 
respondenten die wel willen werken, maar voor minder 
dan 12 uur de vragen. De vragen worden niet gesteld als 
men wel 12 uur of meer wil werken. In de EU-
verordening wordt gesteld dat deze respondenten de 
vragen wel moeten krijgen als ze in de laatste 4 weken 
niet naar werk gezocht hebben. Dit levert echter een 
moeizame constructie op. Er wordt dan eigenlijk 
gevraagd naar de reden dat de respondent wel wil 
werken, maar toch niet intensief genoeg zoekt. De 
nadruk komt dan eerder te liggen op de reden van niet 
actief genoeg zoeken, dan op niet (kunnen) werken. Het 
is beter om aan te nemen dat de groep die wel wil 
werken ook in meer of mindere mate actief naar werk 
zoekt en hen de vragen ook niet voor te leggen. 
Overigens wordt deze groep momenteel ook al niet naar 
de reden van niet werken gevraagd, terwijl dat in de EU-
verordening wel wordt aangenomen.  

In de verordening wordt aangenomen dat de extra 
vervolgvragen voortborduren op een voorafgaande vraag 
met een antwoordcategorie ‘zorg voor kinderen of 
hulpbehoevende volwassenen’. In de EBB heeft de 
voorafgaande vraag (RedenA_05 of RedenB_05) deze 
antwoordcategorie echter niet. Wel is er de categorie 
‘zorg voor gezin / huishouden’. Hieronder kunnen veel 
soorten zorg vallen, zolang het maar om zorg binnen het 
huishouden gaat. Zorg voor kinderen of volwassenen 
buiten het huishouden valt hier dus, anders dan 
aangenomen in EU-verordening, buiten. Omdat de 
zorgvragen permanent in de EBB moeten worden 
ingebouwd, is er voor gekozen om de 
antwoordcategorieën van RedenA_05 en RedenB_05 
aan te passen. De categorie ‘zorg voor 
gezin/huishouden’ is uitgebreid tot ‘zorg voor 
gezin/huishouden of andere zorgtaken’. Hier kan zorg 
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voor gezin/huishouden onder vallen, maar ook zorg voor 
mensen die niet binnen het huishouden vallen.  

Omdat nog niet duidelijk is wat SZW in 2007 aan 
zorgvragen wil, is het moeilijk in te schatten of de nu 
toegevoegde zorgvragen voor Eurostat daar goed in te 
passen zijn. Mocht SZW ongeveer dezelfde output 
willen als in 2005 (wat te verwachten is), dan zullen 
zeker problemen ontstaan. Dit komt vooral door het blok 
‘Inventarisatie zorg’ aan het begin van de vragenlijst van 
2005. Omdat het inventarisatieblok er nu niet is, moet er 
expliciet naar soorten zorg gevraagd worden. Is het 
inventarisatieblok of iets dergelijks in 2007 weer nodig, 
dan bijt dit met de nu toegevoegde vragen. 

 SrtZorgW 

 

Uit de nieuwe antwoordcategorie van RedenA_05 en 
RedenB_05 is nog niet duidelijk of er sprake is van zorg 
voor kinderen, zorg voor hulpbehoevende volwassenen 
of van een heel ander soort zorg. Dit wordt daarom 
vastgesteld in een vervolgvraag. Respondenten kunnen 
op basis hiervan ingedeeld worden in de eurostat 
categorieën ‘looking after children or incapacitated 
adults’en ‘other personal or famlily reasons’. Bovendien 
kan hier dan in de vervolgvragen over een eventueel 
gebrek aan zorg op voortgeborduurd worden. Die vragen 
(zie module Zorg) komen dan niet meer uit de lucht 
vallen. 

De vraag is geformuleerd als een STEL VAST-vraag, 
omdat verwacht wordt dat al in de voorgaande vraag 
gesproken is over het soort zorg waar het om gaat. Ook 
kunnen mensen meer dan 1 antwoord geven. Het is 
tenslotte mogelijk dat iemand beide soorten zorgtaken 
heeft. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Meer/minder 
werken 

RedParNw 
RedenPart 
 

De extra vervolgvragen over zorg moeten volgens de 
EU-verordening ook gesteld worden aan mensen die 
meer dan 12 uur, maar niet full-time werken. Dit levert 
in de EBB problemen op: er wordt nu nog niet gevraagd 
waarom iemand part-time werkt. De reden daarvoor is 
dat vragen naar zo’n reden moeilijk is. Het moet 
bijvoorbeeld bij de respondent duidelijk zijn wat dan een 
part-time baan is en hij of zij moet zichzelf ook als part-
timer beschouwen. De vraag moet ook zorgvuldig 
geformuleerd worden, zodat een respondent niet het 
gevoel krijgt dat hij of zij zich moet verantwoorden voor 
het feit dat hij of zij niet voltijds werkt volgens de regels 
van het CBS. 

Zonder een vraag naar reden voor part-time werken is 
het echter niet mogelijk om te voldoen aan de vraag van 
Eurostat om vast te stellen of een gebrek aan zorg een 
reden is voor part-time werken. Het is daarom toch 
noodzakelijk de vragenlijst uit te breiden met vragen 
naar reden van part-time werken. Hiertoe zijn drie 
vragen toegevoegd aan het blok meer/minder werken. 
De vragen zijn achteraan toegevoegd om te voorkomen 
dat er in dit blok een trendbreuk ontstaat. Ze worden 
gesteld aan alle respondenten die op het moment van de 
enquête 32 uur of minder werken. De grens voor part-
time werken ligt in de EBB op 35 uur. Echter, er zijn 
slechts weinig mensen die tussen 32 en 36 uur werken, 
terwijl een werkweek van 32 uur naar verwachting door 
een groter deel van de bevolking ook gezien wordt als 
een part-time baan dan een werkweek van 35 uur of 
minder. De grens van 32 uur zal dus naar verwachting 
minder problemen opleveren in een vraag een grens van 
35 uur werkt. Om die reden is voor 32 uur gekozen. 

De vragen worden aan iedereen gesteld die gemiddeld 
per week 32 uur werkt, dus ook aan mensen die in 
minstens 1 werkkring hun uren per maand of per jaar 
hebben opgegeven. Het gaat om slechts een klein deel 
van de respondenten. Het zou netter zijn als hier wel 
rekening mee wordt gehouden. Dit is echter lastig als er 
meerdere werkkringen zijn en de uren zijn niet allemaal 
in uren per maand/jaar/week opgegeven. Een mogelijke 
tussenoplossing is om alleen van werkkring 1 uit te 
gaan. Zodra deze in (les)uren per week is opgegeven, ga 
je het blok in. 

Als eerste volgt een vraag voor respondenten die 
aangeven dat zij binnen 6 maanden gaan stoppen 
(RedParNw). Zij hebben eerder een reden voor het 
stoppen opgegeven, en het is goed mogelijk dat dat ook 
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de reden is dat zij op het moment van de enquête 32 uur 
of minder werken. De vraag wordt ingeleid met een zin 
waarin uitgelegd wordt dat een baan van 32 uur of 
minder per week gezien wordt als een part-time baan.  

Werkt men om een andere reden momenteel part-time, 
dan wordt gevraagd wat dan de reden is dat part-time 
gewerkt wordt (RedenPart). Voor deze groep is dat een 
STEL VAST-vraag. Deze zelfde vraag wordt ook 
gesteld aan part-timers die niet gaan stoppen of die om 
andere redenen gaan stoppen dan in Redenver_05 
genoemd zijn. In dat geval is de vraagtekst echter 
anders. Voor deze groep moet de vraag immers nog 
ingeleid worden met een introductie over wat part-time 
werken is. 

De antwoordcategorieën zijn gelijk gehouden aan die 
van RedenA_05 en RedenB_05. Ook hier is een 
algemene categorie ‘zorg voor gezin/huishouden of 
andere zorgtaken’ gebruikt. 

Ondanks dat geprobeerd is op een zorgvuldige manier 
vast te stellen of en waarom een respondent part-time 
werkt, is het niet zeker of de vragen zo in de praktijk 
goed zullen lopen. Het is daarom belangrijk dat ze goed 
geëvalueerd worden, zodat ze waar nodig aangepast 
kunnen worden. 

 SrtZorgM Net als in blok ‘Willen werken’ is het uit 
antwoordcategorie ‘zorg’ van RedParNw en 
RedenPart nog niet duidelijk of men part-time werkt 
vanwege zorg voor kinderen, hulpbehoevende 
volwassenen of vanwege een ander soort zorg. Dit wordt 
daarom vastgesteld in de vervolgvraag SrtZorgM . 
Respondenten kunnen op basis hiervan ingedeeld 
worden in de Eurostat-categorieën ‘looking after 
children or incapacitated adults’en ‘other personal or 
famlily reasons’. Bovendien kan hier dan in de 
vervolgvragen over een eventueel gebrek aan zorg op 
voortgeborduurd worden.  

Ook deze vraag is geformuleerd als een STEL VAST-
vraag, omdat verwacht wordt dat al in de voorgaande 
vraag gesproken is over het soort zorg waar het om gaat. 
Ook kunnen mensen weer meer dan 1 antwoord geven.  
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Zorg GebrOpv 
ProbOpv 
GebrZorg 
ProbZorg 

Eurostat wil graag weten of gebrek aan geschikte 
opvang van invloed is op het aantal uur dat men kan of 
wil werken.Iedereen die geen betaald werk van 12 uur of 
meer per week kan of wil hebben vanwege de zorg voor 
kinderen of hulpbehoevende volwassenen en iedereen 
die om dezelfde reden 12 uur of meer maar 32 uur of 
minder werkt, krijgt daarom extra vragen over de exacte 
reden van niet of part-time werken.  

De uitgangssituatie kan voor elke O.P. anders zijn. De 
vraag wordt daarom voor verschillende groepen O.P. op 
een iets andere manier ingeleid. De vraagstelling is 
verder gelijk gehouden aan vragen die ook in de module 
arbeid en zorg van 2005 zijn ingebouwd. Eerst wordt 
gevraagd of dit niet of parttime werken te maken heeft 
met een gebrek aan geschikte opvang. Daarna wordt 
gevraagd om wat voor probleem het dan precies gaat. 

Voor Eurostat zijn zijn alleen de categorieën ‘tekort aan 
opvang’ en ‘opvang is te duur’ van belang. Toch is aan 
de vraag nog een extra antwoordcategorie toegevoegd, 
namelijk ‘de beschikbare opvang/zorg is van 
onvoldoende kwaliteit’. De verwachting is dat dit ook 
vaak een belangrijke reden is om zelf de zorgtaak op je 
te nemen. Als deze reden niet in de vraag genoemd 
wordt, lijkt het net of die niet relevant is. Bovendien was 
deze categorie wel van belang in het blok arbeid en zorg. 
Het is dus erg goed mogelijk dat deze in 2007 dan weer 
toegevoegd zou moeten worden. Voor de oplevering 
naar Eurostat tellen echter alleen categorie 1 en 2 mee. 

 
 
 
 



EBB 2006 – module Arbeidsgehandicapten 

  

Vragenblok Vragen Verantwoording 

Arbeidsgehandi- 
capten 

WelkAanp SAH/SZW wil een extra antwoordcategorie aan deze 
vraag toevoegen, namelijk ‘Opleiding of omscholing’. 
Deze categorie is toegevoegd. Het antwoord ‘anders’ 
schuift daardoor op naar plaats 6. Omdat de codering 
hierdoor veranderd is, is ook de naam van de vraag 
varanderd in WelkAanp’ ipv WelAanp. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Bedrijfsongevallen  SZW heeft deze vragen in 2006 niet nodig en zal er ook 
niet voor betalen. Ze zijn daarom voor komend jaar uit 
de vragenlijst verwijderd. In 2007 zullen ze 
waarschijnlijk weer terugkomen. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Retro-Aanvang RolCWI In de EU-verordening is een vraag opgenomen over de 
rol van het arbeidsbureau bij het vinden van de huidige 
baan van de respondent.De vraag moet gesteld worden 
aan werknemers (STATPRO = 3) die korter dan een jaar 
geleden zijn begonnen in hun huidige werkkring. Met 
SAH is overeengekomen dat de vraag alleen aan de orde 
moet komen bij de eerste werkkring. Daarin moet dan 
wel 12 uur of meer per week als werknemer gewerkt 
worden en de O.P. moet daar korter dan een jaar geleden 
in zijn begonnen.  

De nieuwe vraag past wat betreft het onderwerp zowel 
in het blok Retro-Aanvang, waar het gaat om de start 
van de huidige werkkring, als in het blok Arbeidsbureau, 
waar het gaat om het al dan niet ingeschreven staan bij 
het CWI. Voordeel van het blok Retro is dat de vraag 
daar eenvoudig in een bestaande routing ingevoegd kan 
worden. In blok Arbeidsbureau moet de complexe route 
naar de vraag nog gebouwd worden. Omdat het bouwen 
van nieuwe, complexe routes foutgevoelig is, is ervoor 
gekozen de vraag in Retro-Aanvang te stellen. 

Omdat een respondent wel meerdere werkkringen kan 
hebben, wordt de betreffende werkkring door middel 
van een tekstimputatie in de vraagtekst genoemd. 

 
 
 



EBB 2006 – module Onderwijs 

  

Vragenblok Vragen Verantwoording 

Onderwijs T_Opleid Uit analyses is gebleken dat O.P. die een opleiding 
volgen en vakantie hebben, soms in één van de cati-
peilingen aangeven dat zij op dat moment geen 
opleiding volgen. In de peiling daarna volgen zij dan 
weer dezelfde opleiding als eerst. Uit reacties van 
interviewers blijkt dat ook voor hen niet altijd duidelijk 
is wat zij in zo’n geval moeten kiezen. Om dit helder te 
maken, is nu een extra intervieweraanduiding aan de 
vraagtekst toegevoegd: Indien vakantie en respondent 
gaat daarna verder met dezelfde opleiding, kies ja. 
Volgend jaar zal geëvalueerd worden of hiermee de dip 
in het aantal mensen dat een opleiding volgt, vermindert. 
Is dit niet het geval, dan moet de vraagtekst wellicht 
worden herzien.  

 Opleid Eurostat wil een categorie respondenten onderscheiden 
die wel een opleiding volgen maar op het moment van 
de enquête vakantie hebben. In overleg met SAH is 
besloten om deze categorie te interpreteren als ‘zit in de 
vakantieperiode tussen twee opleidingen in’. Deze groep 
blijkt ook in het veld tot problemen te leiden: de 
respondent vindt dat hij of zij een opleiding volgt, maar 
moet ‘nee’ antwoorden omdat het nu toevallig vakantie 
is en de ene opleiding al is afgesloten terwijl de andere 
nog niet is begonnen.  

Om aan de eis van Eurostat tegemoet te komen is een 
extra categorie aan vraag Opleidng toe gevoegd: ‘start 
na vakantie met nieuwe opleiding’. Omdat er een 
antwoordcategorie is bijgkomen, is aan de vraagnaam 
veranderd in Opleid. Zo wordt aangegeven dat het om 
een andere variabele dan eerst gaat. Verder is aan de 
vraagtekst, net als in T_Opleiding, een 
intervieweraanduiding toegevoegd. Ook hier is het doel 
om nogmaals helder te maken dat als men vakantie heeft 
van dezelfde opleiding, men wel degelijk een opleiding 
volgt en hier dus met ‘ja’ zou moeten antwoorden. Ook 
hier geldt dat het effect van deze wijzigingen volgend 
jaar geëvalueerd wordt. 

De groep die in de nieuwe antwoordcategorie komt, 
volgt verder dezelfde route als respondenten die nu geen 
opleiding volgen. Er wordt dus geen actuele opleiding 
getypeerd. De respondent volgt deze opleiding immers 
op het moment van de enquête nog niet. Tot de start van 
de opleiding kan hier wellicht nog verandering in 
komen. Bovendien zal de respondent de nieuwe 
opleiding minder goed kunnen omschrijven, waardoor 
de kans bestaat dat deze niet correct getypeerd wordt. De 
nieuwe opleiding kan in een vervolgpeiling wel 
vastgesteld worden. 
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Onderwijs Lang DuurOpl SAH heeft aangegeven dat er een groep O.P. niet in 
vraag DuurOpl komt die daar voorheen wel inkwamen. 
Het gaat dan om O.P. die een opleiding volgen die nog 
nergens in een categorie kon worden ondergebracht, 
maar die wel voltijd gevolgd wordt. Deze vraag werd 
voorheen niet aan deze groep gesteld, omdat 
aangenomen werd dat de duur van deze voltijd 
opleidingen uit de beschikbare informatie kon worden 
afgeleid. Dit blijkt echter lang niet altijd het geval. 

Deze groep O.P. wordt daarom vanaf 2006 toch weer 
naar vraag DuurOpl gerout. De groep is aan de 
voorwaarden toegevoegd. 

Onderwijs Kort BetStud In 2003 zat de vraag BetStud in de adhoc-module van 
de vragenlijst. In deze vraag wordt vastgesteld of 
iemand een opleiding voornamelijk doet tijdens betaald 
studieverlof of juist voornamelijk in de eigen tijd. Deze 
vraag had vanaf 2004 vast in de vragenlijst moeten 
komen, maar is in plaats daarvan ten onrechte 
verwijderd. De vraag wordt daarom in 2006 weer 
opgenomen. 

In 2003 werd deze vraag alleen gesteld in het tweede 
kwartaal, omdat de adhoc module toen nog alleen in het 
tweede kwartaal werd afgenomen. De vraag blijft vanaf 
2006 het hele jaar actief. De vraag komt zowel in de 
CAPI als in de CATI vragenlijst aan de orde.  

De vraagtekst is licht aangepast. In de eerste plaats is het 
woord ‘of’ op de plaats van de komma in ‘grotendeels, 
helemaal’ gekomen, en zijn ‘helemaal’ en ‘grotendeels’ 
gewisseld. Dit is gedaan om een beter lopende zin te 
krijgen. Ook is er een tekstimputatie toegevoegd. In de 
oorspronkelijke vraagtekst werd gevraagd of de 
opleiding grotendeels of helemaal tijdens betaald 
studieverlof wordt gedaan. Mensen die de studie tijdens 
reguliere werktijd volgen beschouwen dat misschien niet 
als ‘betaald studieverlof’. Vandaar dat voor deze 
respondenten de tekst ‘onder werktijd’ is gebruikt.  

Onderwijs 
Gevolgd 

GBetStud Ook GBetStud is een verplichte variabele voor Eurostat 
die in 2004 ten onrechte uit de vragenlijst is verdwenen 
en weer ingebouwd moet worden. 

Deze vraag is gelijk aan BetStud. De vraagtekst is ook 
op dezelfde manier aangepast. GBetStud komt alleen in 
de CAPI vragenlijst aan de orde, omdat alleen dan al het 
gevolgde onderwijs geïnventariseerd wordt. 
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Vragenblok Vragen Verantwoording 

Vakbond LidVakb, 
VakCentr, Code, 
NaamVakB 

 

 

 

 

In 2004 is besloten om de vakbondsmodule niet meer te 
vragen. Belangrijkste reden daarvoor was dat SAV geen 
contacten meer met de vakbonden onderhield en het 
tekstbestand Vakbonden niet meer kon actualiseren. 
Interviewers konden daardoor niet meer alle 
vakcentrales in de lijst vinden. Omdat de 
vakbondsmodule voor de output van SAH niet van 
belang was, is de module daarom geheel geschrapt. 

In 2005 heeft SZW echter aangegeven de gegevens nog 
te willen gebruiken. Het resultaat van de 
onderhandelingen hierover met SZW is dat de vragen 
per 1-1-2006 weer worden opgenomen in de EBB-
vragenlijst. Voorwaarde daarbij is wel dat SAV zorgt 
voor een geactualiseerde lijst van vakcentrales (zie ook 
mail J. Cruchten dd 1-7-2005). 



EBB 2006 – module Tijdsbesteding  
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Tijdsbesteding TijdBestW Tijdens een instructie van de EBB is opgemerkt dat bij 
deze vraag niet helder is of het nu een voorleesvraag is 
of niet. De aanwijzingen in de vraagtekst zijn ambigu: er 
staat wel een dubbele punt, maar geen pijl. Ook staat er 
geen afsluitend vraagteken. 

De meest logische mogelijkheid is dat het hier om een 
voorleesvraag gaat. Om dit helder te maken is de 
vraagtekst licht aangepast. Er staat nu ook een pijl en 
een aflsuitend vraagteken. 

Een verdere aanpassing is dat de antwoordcategorie 
‘opleiding of studie’ ook wordt getoond als een O.P. na 
de vakantie start met een nieuwe opleiding. De nieuwe 
antwoordcategorie is aan de route toegevoegd. 
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Maatschappelijke 
positie 

MaatPos In deze vraag wordt de antwoordcategorie ‘scholier of 
studerende’ alleen getoond als een O.P. inderdaad een 
opleiding volgt. Interviewers hebben opgemerkt dat ook 
O.P. die tussen twee opleidingen inzitten zichzelf als 
studerend zien. Dat kunnen zij nu niet kwijt. 

Om dit op te lossen wordt de antwoordcategorie 
voortaan ook getoond als de O.P. eerder heeft gezegd 
dat hij of zij na de vakantie met een nieuwe opleiding 
begint. 

 
 


