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Appendix 1 – Questionnaire in Dutch 

 

 

 

                                                                                           werkzaam voor 12 uur of meer in de eerste werkkring en 

                                                                                           Afl_Arbrel  = wn/wg/<leeg>/freelance/werknemer en 

                                                                                          Verzuim <> ja minder en Verzuim  <> ja niet 

    Overwerk1                                                       

 

 

 

    Overwerk2 

 

 

 

 

                                           Overwerk1  
                                                   of  

                                           Overwerk2 

                                                    =  

                                           ja, regelmatig  

                                                   of  

                                               ja, soms 

    Overwcomp 

                                                                                                                                                               $2 als Overwerk1=1 of 2  

                                                                                                                                                                    en  Overwerk2=3 

                                                                                                                                                               $1 anders  

   

    Overwuur                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 $3 als Overwerk1=1 of 2  

                                                                                                                                                                      en  Overwerk2=3 

                                                                                                                                                                 $4 anders 

                                                                                                                  

                                   Enquêtejaar = 2001 en 

  Weeknummer > 13 en 

  Weeknummer < = 26. 

 

                                          Overwuur > 0 

   en 

            Overwcomp = 3        anders  

            Vor_Comp                                                                                                                                    
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Neemt u wel eens werk mee naar huis? 
1. Ja, regelmatig 
2. Ja, soms 
3. Nee 

Moet u wel eens overwerken? 
1. Ja, regelmatig 
2. Ja, soms 
3.  Nee 

Hoe worden ($1 de overuren / $2 deze uren) gecompenseerd? 
1. In tijd 

2. In geld 

3. In tijd en geld 

4. Niet 

Hoeveel uur heeft u de vorige week ($3 overgewerkt / $4 thuisgewerkt)? 
ENQ: afronden op hele uren 

 

Hoeveel van deze uren worden in geld 
gecompenseerd? 
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                                                                                                   EINDE MODULE  

  

  

 

 

 

$1 Werknemers (Afl_arbrel =werknemer) 

START MODULE 

  

Afl_uren>  = 4 uur 

(in 1e  werkkring)  

 Avond 

 

 

 

Nacht 

 

 

 

                  anders                                                                                                                                                       avond=nee 

                                                                                                                                                                                      én 

                                                                                                                                                                                    nacht=nee  

                       Afl_arbrel                                                                                                                          Afl_arbrel 
                                =                                                                                                                                          <> 

                        werknemer                                                                                                                      werknemer 

PloegenD 

 

 

 

 

ja, gewoonlijk                                                                               anders                                                                                                                             

N_Ploeg 

 

 

 
           Enquêtejaar = 2001 en              Anders 

              weeknummer > 13 en 

              weeknummer < = 26. 
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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 

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 

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 

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

 

 
WilPloeg 

 

 

  Zaterdag 

 

 

 

Zondag 

 

 

 

EINDE MODULE  

Werkt u in deze werkkring wel eens op zaterdag? 
1. Ja, regelmatig 
2. Ja, soms 
3. Nee 

En op zondag? 
1. Ja, regelmatig 
2. Ja, soms 
3. Nee 

Stel dat u hetzelfde werk kon doen, maar dan niet 

in ploegendienst. Zou dat uw voorkeur hebben? 

1. ja 

2. nee 

Draait u altijd dezelfde dienst, bijv. avond- of 
nachtdienst of rouleren uw diensten? 
1. vaste ploeg 

2. rouleert 
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alleen voor eerste werkkring 

 

Enquêtejaar = 2001 en weeknummer > 13 en weeknummer =< 26          anders 

 

 Wrknemer  = ja                  anders EINDE MODULE 

introwrk   

 

                zelfstan = ja        anders 

                                                                                                                              of 

                                                                                                                                  bedrprak = 1,4    EINDE 

                                                                                                                                                  MODULE 
VstDnst = 1,3  VstDnst = 2 VstDnst = 4/wn/wg            

                          

 tijdvast  = ja  anders                    

 

      Vasturen = nee/wn/wg         anders  bedrprak = 4   bedrprak = 1     anders 

                                                en Bijzcat <>   en betaling = betaling anders       of zelfstan = ja 

                                   1,2,3,4           geregeld   
               Freel1                                     Freel2          EINDE
              MODULE  

                 

  

              ja          Project     nee/wn/wg                                               Opdracht 

            

         EINDE  
                      MODULE  

     

    VstDnst = 2          VstDnst = 4/wn/wg EINDE MODULE     

                  

          

    BijzCat = 2,3 BijzCat <> 1,2,3,4                       anders 

                             en Vasturen = nee/wn/wg 

                MinMax 

 

 

         

             nee/wn/wg       ja 

          HoevMin 

 

 

                          WeMaJa 

Werkt u als freelancer? 
1. ja 

2. nee 

Heeft u een contract met een gegarandeerd 
minimum aantal uren? 
1. ja 
2. nee 

Wat is dat gegarandeerde minimum 

aantal uren? 0….9997 

STEL VAST: Is dat per week, 
per maand of per jaar? 
1. per week 

2. per maand 

3. per jaar 

Bent u aangenomen voor een bepaald 

project of een bepaalde opdracht? 

1. ja 

2. nee 

Ik wil u nu een aantal aanvullende vragen stellen over arbeidscontracten 

en werktijden. 

ENQ: Toets <ENTER> om verder te gaan  

Werkt u als freelancer? 
1. ja 

2. nee 

Enquête beroepsbevolking 
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Neemt uw bedrijf opdrachten  aan van andere bedrijven of personen? 
1. ja 

2. nee 
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  Minmax = ja       anders 

            

           Tevreden 

 

   Tevreden1                             $1 BijzCat1 = 2 

                                                                                                                                     $2 BijzCat1 = 3 

                                                                                                                                     $3 MinMax  = 1  

           VastTijd 

 

 

 

           nee/wn/wg                                             ja 

         BlokTijd 

 

       

          anders   nee/wn/wg            ja 

   en VastUren 
                                                     =ja 

                              HoevTijd 

              

  

          

                          nee/wn/wg      ja 

Chef                                                                                                                              

                                                                               BlokTijd = 1          anders  

                       TijdComp  

 

 

 
Tevreden2 

  

              

 

                           EINDE MODULE 

(($1 & $2 U werkt als ($1 oproepkracht/$2 invalkracht)Bent u 
tevreden met dit type dienstverband?)/$3 Bent u tevreden met het 
soort contract dat u heeft)? 
1. ja 
2. nee 

Moet u voor uw werk op een vast tijdstip beginnen en eindigen? 
1. ja 

2. nee 

Moeten uw begin en eindtijden binnen bepaalde 
periodes vallen, b.v. tussen 7 en 9 beginnen en 
tussen 4 en 6 eindigen? 
1. ja 

2. nee 

Zijn uw werktijden afhankelijk van 
de hoeveelheid werk? 
1. ja 

2. nee 

Bepaalt u uw werktijden zelf of in overleg met 
uw chef? 
1. zelf 

2. chef 

3. anders 

Mag u van uw teveel gewerkte uren hele 
dagen vrij nemen? 
1. ja 

2. nee 

Bent u tevreden met uw werktijdenregeling? 

1. ja 

2. nee 

Enquête beroepsbevolking 
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                                        afl_arbrel  <> werknemer                                                               Afl_arbrel  = werknemer 

 

            BedrPrak                BedrPrak=                                                                             …. 

            eigen/partner/ouders                          n.v.t. 

   

1)                    1)                     1)  

 

EINDE      anders  enquêtejaar = 2001                                                                                                                               

MODULE   en weeknummer > 13                                                                                              

   en weeknummer < = 26. 

 

  

 

 

             …………. 

 

 

 

                                                                                            ……………… 

 

1) Hoe om te gaan met personen die werkzaam zijn in een eigen bedrijf, een bedrijf van de partner of ouders?                                    

Personen die aangeven werkzaam te zijn in eigen bedrijf krijgen in principe bedrijfsvragen gesteld. Uitzondering hierop vormen 

tweede personen van de huishoudkern die hebben aangegeven dat dit eigen bedrijf hetzelfde bedrijf is als het eigen bedrijf van de 

partner. In dat geval worden geen bedrijfsvragen gesteld, maar moet de bedrijfsinformatie van de eerste persoon uit de 

huishoudkern worden overgenomen. Indien de tweede persoon werkzaam is in een eigen bedrijf waarin de eerste persoon 

meewerkend is, dan moet de vastgestelde bedrijfsinformatie bij de eerste persoon worden overgenomen.                                                                                    

Personen die aangeven werkzaam te zijn in het bedrijf van de partner krijgen in principe geen vragen gesteld over bedrijf. 

Uitzondering vormen tweede personen van de huishoudkern die niet hebben aangegeven welk bedrijf van de partner dat is of die 

aangeven dat dit hetzelfde bedrijf is als waarin ook de partner meewerkend is. In dat geval moeten zij de route WrkA_Bdf , 

Geh_Vest doorlopen. Indien de tweede persoon meewerkend is in hetzelfde bedrijf als waarin ook de partner meewerkend is dan 

moet de vastgestelde bedrijfsinformatie bij de eerste persoon overgenomen worden.                                            

Personen die aangeven werkzaam te zijn in het bedrijf van de ouders of schoonouders krijgen in principe vragen gesteld over 

bedrijf (route WrkA_Bdf , Geh_Vest). Uitzonderingen hierop vormen kinderen van de huishoudkern die hebben aangegeven 

welk bedrijf van de ouders dat is. In dat geval worden geen bedrijfsvragen gesteld, maar moet de bedrijfsinformatie van de 

betreffende ouder worden overgenomen. 

 

 

 

betreffende werkkring 

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 

MeerBedr 
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