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Blokkenschema 

Opening [Opening]

Standaard Huishoudbox [HHBox]

Nationaliteit [Natio]

Eigendomsvorm huidige woning [Eigdom]

OP = lid HHKern anders

OP = lid HHKern of 

HHKern = [Overig]

anders

Verhuur woonruimte [Verhuur]

(OP = lid HHKern of 

HHKern = [Overig]) en 

Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

anders

Ouderenwoning [OudWon]

OP = lid HHKern anders

Toegankelijkheid & Aanpassingen Woning [ToegAanpW]

(OP = lid HHKern of 

HHKern = [Overig]) en 

Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

anders

Woningtype en VVE [WonTyp]
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(OP = lid HHKern of 

HHKern = [Overig]) en 

Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

anders

Kenmerken Huidige Woning [KenmHWon]

Gezondheid en Bewegen [GezBew]

((OP = lid HHKern of HHKern = 

[Overig]) en (Verhuur.Hhonderh <> [Ja])) 

en ((Eigdom.Huureigb = [Ja]/[Gratis]) of 

Eigdom.HuurEigc = [HuurW]/[Gratis]))

anders

Kosten Huurwoning [KostHWon]

Huurtoeslag [HuurToesl]

Kopen Huurwoning [KoopHWon]

Kwijtschelding Heffingen [KwSHef]

(OP = lid HHKern of HHKern = [Overig]) en 

(Verhuur.Hhonderh <> [Ja] en 

(Eigdom.Eighuur = [Ja] of Eigdom.Huureigb 

= [KoopW] of Eigdom.HuurEigc = [KoopW])

Kosten Koopwoning [KostKWon]

anders

Koopwoning was Huurwoning [KwWasHw]
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Tevredenheid Huidige Woning [TevrHuidWon]

anders

Huidige Woonomgeving [HuidWonOmg]

(OP = lid HHKern of HHKern = 

[Overig]) en Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

Voorzieningen in de Wijk [VoorzWyk]

OP = bewoner Krachtwijk anders

Wijkaanpak [WijkAan]

andersOP = lid HHKern

Verhuizingen in de afgelopen 2 jaar [Verh2jr]

Afleiding VorWoning

Afleiding SelStellen

OP = lid HHKern en 

SelStellen = [Ja] en 

VorWoning = [Ja]

anders

Kenmerken Vorige Woning [KenmVorWon]
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Huurprijs Vorige Woning [HrprVorWon]

andersOP = lid HHKern en

SelStellen = [Ja] en

KenmVorW.vmedeeig = [Ja]

OP = lid HHKern en

SelStellen = [Ja] en

KenmVorW.VEig = [KoopWn]

anders

Verkoopprijs Vorige Woning [VerkPVorWon]

andersOP = lid HHKern en

SelStellen = [Ja] en

VorWoning = [Ja]

Vrijkomen Vorige Woning [VrijkVorWon]

Verhuiswens en Verhuisreden [VerhWensRed]

VerhWensRed.Optoekhh <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / 

[AnWnGv] of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en 

((VerhWensRed.Samhhnv = [Ja] en OP = Lid HHkern) of

(VerhWensRed.Samhhnv <> [Ja]))

anders

Kenmerken Gewenste Woning [KenmWWon]

anders
(OP = lid HHKern of Hhkern = [Overig]) of 

((OP <> lid HHkern en Hhkern <> [Overig]) 

en VerhWensRed.Optoekhh = [Ja])

Particulier Opdrachtgeverschap [PartOpdr]
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Gewenste Wijk of Woonplaats [WensWoonpl]

andersVerhWensRed.Optoekhh <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / 

[AnWnGv] of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en 

((VerhWensRed.Samhhnv = [Ja] en OP = Lid HHkern) of

(VerhWensRed.Samhhnv <> [Ja]))

Zoekacties nieuwe woning [ZoekNWon]

Afleiding variabele Wonen

Mobiliteit Werk OP [MobWOP]

OP = lid HHKern

Mobiliteit Recreatief (inc. Bezit 2e woning) [MobRecr]

anders

Contacten en Vrije Tijd [Contact]

Opleiding OP [OplOP]

OP = lid HHKern en PLHH = [Echtpaar]/[V P_HHK] anders

Mobiliteit Werk Partner [MobWPartn]

Opleiding Partner [OplPA]

Vervolgonderzoek

Afsluiting

Einde WoON-vragenlijst 2012
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Intro

  Type steekproef: personen
  **[naam, geslacht, geboortedatum respondent]**
  **[adres]**

  >> Vandaag = [datum] <<
  STEL VAST: Klopt de datum?
  1. Ja, klopt [JaKlopt]
  2. Nee, klopt niet [Nee]

NODK, NORF

[JaKlopt] [Nee]

Persjuist

  **[naam, geslacht, geboortedatum respondent]**
  **[adres]**

  STEL VAST: Woont O.P. op bovenstaand adres?
  1. Ja [Ja]
  2. Nee [Nee]

NODK, NORF

Verlaat de vragenlijst en stel op het 
startscherm de datum correct in.

O.P. moet op het opgegeven adres wonen. Anders  
kan het interview niet worden gestart! Is O.P. 
verhuisd dan antwoorden als non-response “O.P. 
verhuisd”. O.P. niet op het nieuwe adres gaan 
interviewen!

[Ja]

START 

VRAGENLIJST

[Nee]

Stuur.code_mode = 1 [CAPI] Stuur.code_mode = 2 [CATI]

IntroA

Telefoonnr : [NAW.Telefoonnummer1]

Naam : [NAW.Naam] [NAW.Geb_datum] 

  [NAW.Geslacht]

Adres : [NAW.Straatnaam] [NAW.HuisNr] 

  [NAW.Huisnr_toev]

Postcode : [NAW.Postcode_num] 

  [NAW.Postcode_alfa]

Woonplaats : [NAW.Plaatsnaam]

      

STEL VAST: GoedeDag, u spreekt met ......... van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Wij hebben u onlangs een brief 

gestuurd over het Woononderzoek. Daar bel ik u nu voor. Ik zou u 

graag een paar vragen willen stellen.

      

>> ENQ: Het gesprek moet gevoerd worden met O.P. zelf,  proxi is 

niet toegestaan <<

1. GaVerder   [GaVerder]

2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]

3. Non-respons [NR]

NODK, NORF

[Afspr] [NR][GaVerder]

>> ENQ: Toets Ctrl>+<Enter> 
en kies voor Afspraak <<

>> ENQ: Toets Ctrl>+<Enter> 
en kies voor NonResponse <<

MaakAfspr MaakNonr

>> ENQ: Indien tijdelijk ander te bellen telefoonnummer, toets dit hier 
in; d.w.z. afwijkend van als vast opgegeven nummers:
  1.[NAW.Telefoonnummer1]
  2.[NAW.Telefoonnummer2]
  
Anders: druk <ENTER> <<

Bel

 >> ENQ: Hier kunt U eventueel naam, toestelnummer of andere 
nuttige informatie intikken waarnaar gevraagd kan worden bij afspraak.
Indien geen opmerking : Druk <ENTER> <<

STRING[255]

Opmerking

BEREKENING 

EINDRESULTAAT

OPENING
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Admin.StartInt = [Ja] EN 

Admin.CompleetInt = [Ja]

Stuur.code_mode = 1 [CAPI] 

en Admin.Voortgang = E
Stuur.code_mode = 2 [CATI]

BEREKENING EINDRESULTAAT

Admin.Eindresultaat

1. ($1) Respons [Voltooid] 30/31*
2. Weigering [Weiger] 20
3. Geen contact met O.P. [NoContact] 24
4. Geen gelegenheid tijdens 
    veldwerkperiode [GeenGeleg] 21
5. Taalbarriere [Taalbarr] 23
6. O.P. verhuisd binnen Nederland [Verhuisd] 14
7. Voorkeur voor andere wijze van benadering [Mode] 27
97. N.v.t.: geen van bovenstaande codes van 
      toepassing [NVT]

NODK, NORF

Eindresult_1

Eindresult_1 = [NVT] anders

Admin.Eindresultaat

1. O.P. onbekend / onvindbaar [Onvindb] 8
2. O.P. overleden [Overled] 5
3. O.P. verhuisd naar buitenland. [VerhBuit] 6
4. Naar instelling of tehuis binnen 
    Nederland [NaarInst] 9

NODK, NORF

Eindresult_2P

END BLOCK

ADMINBLOK

* IF (Eigdom.HARDE = Einde) OR (WonTyp.HARDE = Einde) OR      

(KenmHWon.HARDE= Einde) OR (Verh2jr.HARDE = Einde) THEN

   Admin.Eindresultaat := 31 

   ELSEIF (PeilAf = Ja) AND (Admin.StartInt = Ja) AND 

   (Admin.CompleetInt = Ja) THEN 

   Admin.Eindresultaat:= 30

IntroA = [NR] anders

* IF (Eigdom.HARDE = Einde) OR (WonTyp.HARDE = Einde) OR      

(KenmHWon.HARDE= Einde) OR (Verh2jr.HARDE = Einde) THEN

   Admin.Eindresultaat := 31 

   ELSEIF (PeilAf = Ja) AND (Admin.StartInt = Ja) AND 

   (Admin.CompleetInt = Ja) THEN 

   Admin.Eindresultaat:= 30

Admin.Eindresultaat

Weigering/Weigert verdere medewerking [Weiger]     20
Geen gelegenheid [meer] tijdens 
    veldwerkperiode   [GeenGeleg]   21
Taalbarrière                                        [Taalbarr]      23
Vragenlijstgegevens niet bruikbaar 
    (verminking, verwisseling e.d.) [Onbruikb]     15
Geen contact met huishouden [NoContact]    24           
Langdurig niet in staat (ziek, te zwak e.d.) [LangNinSt]    22
O.P.verhuisd binnen Nederland [VerhBin]     14
O.P.onbekend/onvindbaar                              [Onvindb]        8
O.P.('s) overleden                                                [Overled]      5
O.P.verhuisd naar buitenland [VerhBuit]       6
Naar instelling of tehuis binnen Nederland [NaarInst]      9
Voorkeur voor andere wijze van benadering       [Mode]     27

NODK, NORF

Eindresult_P

Admin.StartInt = [Ja] EN 

Admin.CompleetInt <> [Ja]

Admin.Eindresultaat = 32
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HHKern

STEL VAST: Wie zijn dat? 

RespoHHK

   STEL VAST: Respondent echtp/v.p. of ouder?

[Overig]

AantPP

Aantal personen in huishouden?

>1 pers 1 pers 

anders

OP

Regel 1 Huishoudbox

GEGEVENS VAN O.P. UIT REGISTRATIE (GBA)

>> ENQ: O.P. op regel 1?

M_V

Regel 1 Huishoudbox

>> ENQ: Persoon 1 is iemand van de huishoudkern <<

STEL VAST: Geslacht persoon 1?

Geboren

Regel 1 Huishoudbox

--- Geboortedatum persoon 1----

wn/wg anders

Leeft

   Regel 1 Huishoudbox

STEL VAST: Leeftijd in jaren?

Akk

   Regel 1 Huishoudbox

(Peroon 1) is dus <> jaar?

Alle respondenten

( $1 HHKern = [PartnAll]/[PartKind]/PKnd/And]/PartnAnd] 

  $2 HHKern = [EOudKInd]/[EOKndAnd] )

IntroHHBox

Voordat we beginnen volgt er eerst een aantal vragen over uw huishouden.
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Kind

Regel [i] Huishoudbox

$3 >> ENQ: Neem als persoon [2,3] een kind!! <<

STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (regel 1)?

( $3 HHKern = [PKindAnd] / [EOKndAnd]

[Anders]/wn/wg [Kind]

M_V

Regel [i] Huishoudbox

STEL VAST: Geslacht persoon [i]?

Ander

   Regel [i] Huishoudbox

STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (regel 1)?

BurgSt

Regel 1 Huishoudbox

--- persoon 1----

Wat is op dit moment de burgerlijke staat?

AantPP > 1 èn

HHKern = [PartnAll] / [PartKind] / 

                 PKindAnd] / [PartnAnd]

AantPP > 1 èn

HHKern = [EOudKind] / 

                  [EOKndAnd] / 

                  [Overig]

AantPP = 1

EVP2

   Regel 2 Huishoudbox

STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (regel 1)?

Endblok

Geboren

Regel [i] Huishoudbox

--- Geboortedatum persoon [i]----

wn/wg anders

Leeft

   Regel [i] Huishoudbox

STEL VAST: Leeftijd in jaren?

Akk

   Regel [i] Huishoudbox

(Peroon [i]) is dus <> jaar?

M_V

Regel 2 Huishoudbox

STEL VAST: Geslacht persoon [i]?

Geboren

Regel 2 Huishoudbox

--- Geboortedatum persoon [i]----

BurgSt

Regel 2 Huishoudbox

Wat is op dit moment de burgerlijke staat?
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BurgSt

--- persoon [i]----

Wat is op dit moment de burgerlijke staat?

Endblok

CtrlPers

Huishouden telt [AantPP] personen

Stel vast: Heeft u iedereen in het huishouden gehad?

M_V

STEL VAST: Geslacht persoon [i]?

Geboren

--- Geboortedatum persoon [i]----

wn/wg anders

Leeft

   STEL VAST: Leeftijd in jaren?

Akk

   (Peroon [i]) is dus <> jaar?
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Tot welke etnische groepering rekent u zich?

Etni_OP

Alle respondenten

Endblok
 

 



WoON 2012 – Blok 3. Eigendomsvorm huidige woning [Eigdom] 

WoON 2012 versie 3.4 d.d. 22-07-11  13 

($1 Bent u / $2 Bent u of is een van de leden van van uw huishouden) eigenaar van de woning?

Is de woning koop of huur?

EigHuur

HuurEigc

anders

($1 Betaalt u / $2 Betaalt u of een van de leden van uw huishouden) huur voor de woning?

Huureigb

Endblok

Alleen indien:

OP = lid HHkern

[Nee]/wn/wg

wn/wg anders

(($1) PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHHk] en OP = lidHHkern))

(($2) anders)

Maakt ($1 u / $2: u of een van de leden van uw huishouden) gebruik van een tussenvorm tussen koop en huur?

Tussen

V

HuurEigb <> [Gratis] en 

HuurEigc <> [Gratis]

anders

wn/wg anders

Dan eindigt het vraaggesprek hier.

Einde vragenlijst

Harde
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Wonen er op dit adres nog andere huishoudens?

Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel personen wonen er dan op dit adres?

Mrhhipd

Pnphh

Nee/wn/wg

Hoeveel kamers verhuurt ($1 u / $2 uw 

huishouden) in deze woning?

Hhvhkam

Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel huishoudens wonen er dan op dit adres?

Pnnhh

Verhuurt ($1 u / $2 uw huishouden) in deze woning kamers aan één of meer huishoudens?

Hhverhur

Hhonderh

[Nee]/wn/wg èn

((Eigdom.Huureigb = [Ja]/[Gratis]) of

(Eigdom.HuurEigc = [Huurw]/[Gratis]))

Alleen indien:

OP = lid Hhkern of

Hhkern = [Overig]

[Ja]

[Ja] anders

(($1) PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHHk] en OP = lidHHkern))

(($2) anders)

($1 Bent u / $2 Is uw 

huishouden) onderhuurder?

Endblok

Klopt het aantal huishoudens? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.

Pnnhh > 9 en < 98 anders

Klopt het aantal personen? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.

Pnphh > 49 en < 98 anders

Klopt het aantal kamers? Zo niet, corrigeer 

dan dit aantal.

Hhvhkam > 10 en < 98 anders
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Is de woning speciaal bestemd voor ouderen?

OudWon

Voorwaarde om in de woning te mogen wonen?

OudVwd

Soort ouderenwoning?

Maakt de woning deel uit van een complex?

Staat de woning in de buurt van een bejaarden- of verzorgingtehuis, etc.

Kunt u daar maken van een of meer van de volgende diensten?

SrtBejW

Bjwlos

Bjarhs

DienstGebr

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn

Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verpleging via het dienstencentrum etc.?

GebrVerpl

[Ja] èn

HHBox.Lft_OP >= 55 of HHBox.Lft_PA >=55

[Jbejhuis] / [Jdienst] anders

anders

DienstGebr = [Verpleg] anders

($1) AantPP >1

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verzorging via het dienstencentrum etc.?

GebrZorg

DienstGebr = [Verzorg] anders
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Bjarhs = anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van huishoudelijke hulp via het dienstencentrum etc.?

GebrHHulp

DienstGebr = [HuisHulp] anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van maaltijdverzorging via het dienstencentrum etc.?

GebrMaal

DienstGebr = [Maaltyd] anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van recreatieve bezigheden via het dienstencentrum 

etc.?

GebrRecrea

DienstGebr = [Recrea] anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van andere diensten via het dienstencentrum etc.?

GebrAndD

DienstGebr = [AndrD] anders
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Is er in het gebouw een receptie aanwezig?

Is er een huismeester aanwezig?

Bjcrecp

Bjchuism

Endblok

Bbjwlos = [complex]

Is er een recreatieruimte aanwezig? 

Bjcecr

Zijn er kamers of bedden waar verzorging mogelijk is? 

ZorgKam

Is er een alarmbel of alarmknop aanwezig? 

Bjcalarm

OudWon = [Ja] èn

Lft_OP >= 55 of Lft_PartnerOP >=55 anders

Bbjwlos <> [complex]
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Kunt u de woonkamer vanaf de straat bereiken zonder traplopen?

Exttoe

Kunt u zonder traplopen in de keuken, toilet enz. komen?

Inttoe

Alleen indien: 

OP = lid HHkern

Endblok

Zijn er ten behoeve van personen met een handicap of lichamelijke beperking speciale voorzieningen aangebracht in de woning?

Vhcap

Betreft het met name kleinere voorzieningen of is de woning ingrijpend aangepast?

Klvoor

Zijn deze aanpassingen noodzakelijk voor u ($1 of iemand in uw huishouden)?

Vrznodig

[Nee] / wn / wg[Ja]

De volgende vragen gaan over de toegankelijkheid van uw woning.

IntroToe

($1) AantalPP > 1
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In wat voor type woning woont u? 

Soortwon

Soort woonruimte?

SrtWoonR

Soort woonruimte?

Soort woonruimte?

AardAdr

Anders

Soortwon = [Boerderij] ($1) /[Kantoor] ($2)

Is ($1 de boerderij of het tuindersbedrijf / $2 de winkel/ het 

kantoor/ de praktijk/ de bedrijfsruimte) nog als zodanig in gebruik?

Bowigebr

Soortwon = [GeenDeze] / wn

[GeenDeze] / wn

[GeenDeze] / wn

anders

anders

anders

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = 

[Overig]) èn

Verhuur.HhOnderh <> [Ja]

Heeft u beneden- of bovenburen?

BenBuur

BenBuur = [ja] en 

Soortwon = [EengWon]/[Boerdery]/[Kantoor]

BenBuur = [nee] en 

Soortwon = [Appartem]

anders

Kloppen de antwoorden? Zo niet, corrigeer een van beide 

voorwaarden.

Kloppen de antwoorden? Zo niet, corrigeer een van beide 

voorwaarden.

Ik ga u nu een aantal vragen over kenmerken van uw woning stellen.

InWonTyp

Soortwon = wg of SrtWoonR = wg of 

AardAdr = wg of Anders = wg

Dan eindigt het vraaggesprek hier.

Einde vragenlijst

anders
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Heeft de woning een eigen ingang aan straat?

SrtFlat

Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw?

Bouwlaag

Op welke verdieping ligt de woonkamer?

STEL VAST: Is er een personenlift aanwezig?

Hfdwvert

Lift

Bouwlaag > 0 Bouwlaag = 0/wn/wg

andersSoortwon = [Appartm] of BenBuur =  [ja] 

anders

In wat voor soort woning woont u?

Soortwon = [EengWon]/[Boerdery] of 

(Soortwon = [Kantoor]/[Gedeeld] en  

BenBuur = [nee]) anders

In wat voor soort woning woont u?

HuisTyp AppTyp

Soortwon = [Appartem] of 

(Soortwon = [Kantoor]/[Gedeeld]  en  

BenBuur = [ja])

ToegAanpW.Exttoe = [nee]

Hoeveel traptreden moet u lopen om vanaf de straat de woonkamer te bereiken? 

AantTrap

Mogelijk om via een alternatieve route wel zonder traplopen de woonkamer te bereiken? 

AltRoute

[Een]/[Twee]/[Drie]/[Vier]/[MeerVier]

anders
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Reserveren de eigenaren geld voor onderhoud van het gebouw?

Hebben de eigenaren een schriftelijke plan opgesteld  voor het onderhoud?

Endblok

GeldOndh

OndhPlan

(Eigdom.Eighuur = [Ja] of Eigdom.Huureigb = [KoopW] of Eigdom.HuurEigc = [KoopW]) én

(Soortwon = [Appartm] of BenBuur = [Ja])

anders

EndblokUzelf meegerekend, hoeveel eigenaren heeft het gebouw waar u woont ongeveer?

wn anders [1]

Endblok
Aantal eigenaren in klassen.

AantEig

OngAant

Is er een VVE actief?

ActVVE
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In welk jaar is ($1 het gebouw waarin uw woonruimte ligt/$2 uw woning) gebouwd? 

Bjaar

In welke periode is ($1 het gebouw waarin uw 

woonruimte ligt/$2 uw woning) gebouwd? 

BJrWon

Reeds bestaande woning gekocht?

Hoort bij de woning een eigen tuin, patio, binnenplaats of erf?

Tuin

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn

Verhuur.Hhondrh <> [Ja]

BestWon

Wat is hiervan de oppervlakte?

OppBui1

Woont u aan een gemeenschappelijke tuin? 

GemTuin

Is deze afsluitbaar

TuinAfsl

Heef u eigen woning zelf ontworpen, met een architect ontworpen of gekozen uit een catalogus?

PrtOpdr1

wn /wg

Eigdom.EigHuur = [Ja] of 

Eigdom.Huureigb = [KoopW] of 

Eigdom.HuurEigc = [KoopW] Anders

Anders[Nee]

[Tuin]/[Patio]/

[BinPlaats]/[Erf]]

[Ja]

Klopt het jaartal? Zo niet, corrigeer dit jaartal.

Bouwjaar < 1900

Dan eindigt het vraaggesprek hier.

anders

wn /wganders

[Nee] / wn / wg

Einde Vragenlijst

Klopt de oppervlakte? Zo niet, corrigeer deze waarde.

OppBui1 > 10 000 èn < 99 998 Anders

Anders

($1) = (WonTyp.Soortwon = [Appartem]/[Gedeeld] óf WonTyp.SrtWoonR = 

[DeelWon]/[Verhuurp]/[StudentH]/[VerzorgH] ($2) = anders
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Is er een duidelijke scheiding tussen privé en openbaar?

TuinSch

Is er een balkon/dakterras?

Balkon1

Oppervlakte?

Hoort bij de woning een garage/carport?

Garcarp

OppBui2

Op eigen terrein parkeren?

EigPark

Oppervlakte woonkamer? 

Opphfdwv 

Oppervlakte in categorieën

Hoeveel kamers heeft de woning?

Kamers

[Ja] anders

[Nee]/wn/wg anders

anders

Klopt het aantal kamers? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.

Kamers > 10 en < 98 anders

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, corrigeer dan 

deze waarde.

Opphfdw2

wn
Opphfdwv < 20 óf 

Opphfdwv > 100 èn < 998

Klopt de oppervlakte? Zo niet, corrigeer deze waarde.

andersOppBui2 > 100 èn < 998
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Is er een bad/douche aanwezig?

BadDouche

Totale woonoppervlakte?

OppTBin

Heeft ($3 u / $4 uw huishouden) de beschikking over een eigen keuken?

Keukeniw

WonTyp.Soortwon = [Gedeeld] of

WonTyp.SrtWoonR = [DeelWon] / [VerhuurP] / [StudentH]

WonTyp.Soortwon = [EengWon] / [Appartm] / [Boerdery] / [Kantoor] 

Heeft u de beschikking over een eigen toilet?

Heeft u de beschikking over een eigen bad/douche?

Toiletiw

Hoe wordt uw woning verwarmd?

Badiw

VRWarm

WonTyp.Soortwon = [Gedeeld] of

WonTyp.SrtWoonR = [DeelWon] / [Verhuurd] / [StudentH]

anders

anders

anders

($3) = (PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHH] én OP = 

[lidHHkern]) ($4) = anders

Oppervlakte in categorieën

anders

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, corrigeer dan deze 

waarde.

OppTBin2

wn
OppTBin < 30 óf  

OppTBin > 500 èn < 9998

Wat voor soort keuken?

Keuken

Keukeniw <> [GeenKeuk]/wn/wg anders
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Hoeveel bewoonbare verdiepingen?

WoonVrd

Heeft u een rook- of brandmelder in uw woonruimte/woning?

RookMeld

Wie heeft de rook- of brandmelder geinstalleerd?

WieRookm

Op hoeveel verdiepingen?

RookVer

ENDBLOK

[Ja] anders

($5) Eigdom. Huureigb = [Ja]/[Gratis] of

Eigdom.HuurEigc = [HuurW]/[Gratis]

WoonVrd > 1 anders

Klopt dit aantal verdiepingen? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.

anders > 5 èn < 98
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Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

Gezond

` Heeft u last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?

LangdA

Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten zonder moeite, met moeite of alleen met hulp van anderen kunt doen:

- trap op- en aflopen  

- Half uur staan of zitten?

KSTzit

Alle respondenten

KTrapLp

- Zitten en opstaan

KGStnZt

- Woning verlaten en binnengaan

KlnUit

- Zich volledig wassen 

KWas

- 10 minuten lopen

KLoopStp

Ik wil u een aantal vragen stellen over uw gezondheid.

InGeznd
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Kunt u aangeven of uw partner de volgende activiteiten zonder moeite, met moeite of alleen met hulp van anderen kan doen:

- De trap op- aflopen?

PKTrapLp

- Half uur lang staan of zitten

PKStZit

- Zitten en opstaan

- De woning verlaten en binnengaan

PKLnUit

PKGStnZt

- Zich zelf volledig wassen

PKWas

- 10 minuten lopen 

PKLoopSt

- De dagelijkse boodschappen doen 

BSchap2

PLHH_OP = [Echtpaar] / [VP] anders

- Dagelijkse boodschappen doen 

BSchap1

- Klussen waarbij een huishoudtrap nodig is 

HHTrap1
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Heeft u ($1 of uw partner) hulp in het huishouden?

HHHulp

Van wie krijgt u ($1 of uw partner) deze hulp?

HulpW

[Nee]/wn/wg[Ja]

Endblok

(($1)PLHH = [Echtpaar] / [VP_HHK])

- Klussen waarbij een huishoudtrap nodig is. 

HHTrap2

PLHH = [Echtpaar] / [VP_HHK] anders
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Van wie huurt u uw woning?

VerhWie

Wat is de naam van deze organisatie?

Codeverh

Over welke periode betaalt u de huur?

PerHuur

anders
[SocVerh] 

($5 Zijn in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor/$6 Heeft u kosten in verband met) water, verwarming etc?

KostIn1

Alleen indien:

((OP = lidHHkern of HHKern = [Overig]) èn 

(Verhuur.Hhonderh <> [ja])) èn

((Eigdom.Huureigb= [Ja] / [Gratis]) of

(Eigdom.HuurEigc = [HuurW] / [Gratis])) 

Eigdom.Huureigb = [Ja] of

Eigdom.HuurEigc = [HuurW]

($8) Stuur.ad_GemHuur <> 1

anders

$1 Huurbedrag per maand? / $2 Huurbedrag per 4 weken? / $3 Huurbedrag per week? / $4 Huurbedrag ongeveer per 

maand?

Huurtot

(($1) PerHuur = [Maand])

(($2) PerHuur =[Week4])

(($3) PerHuur =[Week1])

(($4) PerHuur =[Andrs]/wn/wg)

(($5) Huurtot = response)

(($6) Huurtot = wn/wg of Eigdom.Huureigb = [Gratis] of Eigdom.HuurEigc = [Gratis])

($5 Zijn in dit huurbedrag ($7 ook) kosten inbegrepen voor/ $6 Heeft u ($7 ook) kosten in verband met) water, verwarming etc?

KostIn2

(($7) KostIn1 <> [GeenDeze]/wn/wg)

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.

Huurtot > 0 èn < 90 óf

Huurtot > 1500 èn < 99998 anders

STEL VAST: welke verhuurder

Omschre

[GeenDeze] anders

Stuur.ad_GemHuur = 1 anders

 



WoON 2012 – Blok 10. Kosten Huurwoning [KostHWon] 

WoON 2012 versie 3.4 d.d. 22-07-11  30 

Endblok

Heeft u de woning gestoffeerd of gemeubileerd gehuurd?

Meubi

Hoeveel punten heeft de woning?

AantPunt
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Ontvangt ($1 u/ $2 uw huishouden) huurtoeslag?

IHS

Ontvangt u huurtoeslag rechtstreeks? 

OntvSubs

Is van het huurbedrag <Huurtot> toeslag al afgetrokken?

Hubegrip

[Nee] / [Aangevr] / wn / wg[Ja] 

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn 

Verhuur.Hhonderh < > [Ja] èn 

(Eigdom.Huureigb = [Ja] / [Gratis]) of

Eigdom.HuurEigc = [HuurW] / [Gratis] 

KostHwon.Huurtot = response 

Endblok

Endblok

(($1) PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHHk] en OP = lidHHkern))

(($2) anders)

anders
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Zou u uw huurwoning tegen marktwaarde willen kopen?

WilKopn

[Ja]/[AfWaarde]/[WeetNiet] [Nee]

Redenen om niet te kopen

RNKoop

De volgende vragen gaan over het kopen van uw huurwoning. 

InKoopH

Redenen om te kopen

RKoop

Endblok

Is de woning wel eens te koop aangeboden?

AHuurK

 wn/wg

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn 

Verhuur.Hhonderh < > [Ja] èn 

(Eigdom.Huureigb = [Ja] / [Gratis]) of

Eigdom.Huureigc = [HuurW] / [Gratis] 
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Kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen gekregen?

KWHeff

Endblok

Alle respondenten
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Aankoopbedrag van de woning?

STEL VAST: Euro’s of guldens ? 

($1  Opbrengst woning bij verkoop.)

($2  Opbrengst woning bij verkoop. Prijs van weilanden die niet meetellen.)

($3  Opbrengst woning bij verkoop. Prijs winkel meerekenen.) 

AankPrs

AankPrsMunt

Verkwaar

Respons wn / wg

(($1)  WonTyp.Soortwon < > [Boerdery] / [Kantoor])

(($2)  WonTyp.Soortwon  =  [Boerdery])

(($3)  WonTyp.Soortwon  =  [Kantoor]) 

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of HHKern= [Overig]) èn 

Verhuur.Hhonderh <> [ja] èn

(Eigdom.Eighuur = [Ja] of Eigdom.Huureigb = [KoopW] of

Eigdom.HuurEigc = [KoopW]) 

Één of meer hypotheken op de woning?

Hypo

Één soort of combinatie hypotheek?

CombiHyp

[Een] [Meer] 

Hoeveel?

[Geen] / wn / wg

Aanthypo

[Meerdere] [Een] / wn / wg

De volgende vragen gaan over de kosten van de woning.

InKostWn

Klopt dit bedrag in GULDEN? Klopt dit bedrag in EURO? 

AankPrs > 1 750 000 èn < 99 999 998

Èn AankPrsMunt = [Gulden] 

AankPrs > 800 000 èn < 99 999 998

Èn AankPrsMunt = [Euro] 
anders

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dit bedrag. 

Verkwaar > 0 èn < 25 000 óf

Verkwaar > 1 500 000 èn < 99 999 998
anders

Endblok
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Omschrijving Hypotheek

Is NHG verleend? 

Hoeveel jaar loopt de hypotheek nog? 

ASrtHypo

Gemgar

LpThyp

SrtCombi = [Andrs] of

SrtHypo = [Andrs] 

Wat voor soorten ? Wat voor soort?

CombiHyp = [Meerdere] CombiHyp = [Een] / wn / wg

SrtCombi SrtHypo

anders

Totaal geleende bedrag?

Rente

STEL VAST: eoro’s of guldens?

RenteMunt

 Klopt GULDENS? Klopt EURO’s?

Rente > 3 300 000 èn < 99 999 998 

Èn RenteMunt = [Gulden]

Rente > 1 500 000 èn < 99 999 998 

Èn RenteMunt = [Euro]

anders

(($4) Hypo = [Een])

(($5) Hypo = [Meer])

Wn/wg

Response
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Rentepercentage hypotheek ($5 waaraan meeste betaald)

RentPer

Rentepercentage in klassen

RenteKl1

anderswn / wg

Endblok

Rentepercentage in klassen

[Meer7]
anders

RenteKl2

Hoeveel bedragen de hypotheeklasten per maand?

Bethyp

Wat is de hypotheekrente per maand?

Betrente

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dit bedrag.

Bethyp > 5000 èn < 99 998

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dit bedrag.

Betrente > 2500 èn < 99 998

anders

anders

 
 



WoON 2012 – Blok 15. Koopwoning was Huurwoning [KwWasHw] 

WoON 2012 versie 3.4 d.d. 22-07-11  37 

Bent u vroeger huurder geweest van deze woning? 

Omhukoop

In welk jaar heeft u de woning gekocht? 

JrGKoch1

Wie was toen de verhuurder?

Reden om woning te kopen?

VerhToen

RGKoch

[Nee] / wn / wg[Ja]

Wat was het huurbedrag? 

HuurPrys

In welk jaar heeft u de woning gekocht? 

JrGKoch2

Van wie heeft u de woning gekocht?

VanWie

JrGKoch1 >= (sysjaar -  4) JrGKoch1 < 

(sysjaar -  4) óf 

JrGKoch1 = 

wn / wg

Endblok

JrGKoch2 >= (sysjaar -  4) JrGKoch2 < 

(sysjaar -  4) 

óf JrGKoch2 

= wn / wg

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of HHKern= [Overig]) èn 

Verhuur.Hhonderh <> [ja] èn

(Eigdom.Eighuur = [Ja] of Eigdom.Huureigb = [KoopW] of

Eigdom.HuurEigc = [KoopW]) 

Klopt dit bedrag?

HuurPrys > 0 èn < 200 of

HuurPrys > 3300 èn < 999.998
 anders

Ontving u voor deze woning huurtoeslag?

HuurToe

Is van dit bedrag huurprijs al 

afgetrokken? 

BegripHu

 andersHuurToe = [Ja] en Huurprys <> wn/wg

$1: ((PLHH_OP = Alleen) of (PLHH_OP = K1_noAll)) en                     

HHB.OP_HHK = kern

$2: anders
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Hoe tevreden bent u met uw huidige woonruimte/woning?

TWoning

De volgende vragen gaan over uw woonruimte/woning.

InTevrHW

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn

Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

Hoe gehecht bent u aan uw huidige woonruimte/woning?

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken.

De indeling van deze woonruimte/woning is geschikt.

De woning/woonruimte is te klein?

[Neutraal]/[OnEens]/[HOnEens]/wn/wg
anders

De woning/woonruimte is te groot?

HechtWn

Tindelin

TteKlein

TteGroot

De woning/woonruimte is slecht onderhouden?

Tonderho
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De woning/woonruimte ademt een goede sfeer?

Ik heb onvoldoende buitenruimte?

Endblok

Sfeer

OnvBuit

Met welk bedrag moeten de nettomaand lasten toenemen voordat u zich gaat oriënteren op een andere woning?

StygBedr
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Hoe tevreden bent u  met uw huidige woonomgeving?

Ik noem nu een aantal uitspraken over uw buurt. In hoeverre bent u het hiermee eens?

De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk.

Het is vervelend om in deze buurt te wonen.

TWoonOmg

TBeBouw

TVervele

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) én

Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

Als het mogelijk is, ga ik uit de buurt verhuizen.

BrtVhMog

Ik ben gehecht aan deze buurt.

TGehecht

Ik voel me thuis in deze buurt.

BRTthuis

InTevBuurt
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Ik wil het nu hebben over een aantal vervelende voorvallen.

IntVV

Bekladding van muren en/of gebouwen.

OBeklad

Vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes.

OVerniel

Hondenpoep op straat.

Overlast door directe buren.

OHPoep

OBuren

Rommel op straat.

ORommel

En ten opzichte van twee jaar geleden?

OBekTwe

OBekTwe <> [NVT] en 

OVerniel <> [NVT]

En ten opzichte van twee jaar geleden?

OVerTwe

anders

OBekTwe <> [NVT]

En ten opzichte van twee jaar geleden?

ORomTwe

anders

OBekTwe <> [NVT]

En ten opzichte van twee jaar geleden?

OPoeTwe

anders
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Overlast door omwonenden.

OBrtBew

Overlast door jongeren.

OJong

Geluidsoverlast .

OGeluid

Overlast door stank, stof en/of vuil.

OStank

OBekTwe <> [NVT]

En ten opzichte van twee jaar geleden?

OBrtTwe

anders

OBekTwe <> [NVT]

En ten opzichte van twee jaar geleden?

OJonTwe

anders

OBekTwe <> [NVT]

En ten opzichte van twee jaar geleden?

OGelTwe

anders
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Overlast door verkeer.

OVerkeer

Ik heb veel contact met mijn directe buren.

Conbuur1

Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.

Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid.

Conbuur2

Leefbarh

In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.

Brtpret

Ik woon in een gezellige buurt.

Saamhor

Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks.

MensKen
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Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling.

TBevSams

Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt veilig.

Brtverkr

Ik ben bang om lastiggevallen te worden.

Brtveilg

Is de buurt in het afgelopen jaar erop vooruit of achteruit gegaan?

BrtVA

Zal de buurt in het komende jaar erop vooruit of achteruit gaan?

BrtZVA

Bent U gehecht aan uw woonplaats?

HechtPl

ENDBLOK

Hoe tevreden bent u met de streek waarin u woont?

TevrStr



WoON 2012 – Blok 18. Voorzieningen in de Wijk [VoorzWyk] 

WoON 2012 versie 3.4 d.d. 22-07-11  45 

Hoe tevreden bent u over de winkels voor dagelijkse boodschappen bij u in de buurt?

Winkels

Maakt u gebruik van deze winkels?

BrtWin

Hoe tevreden bent u over de openbare parkeergelegenheid bij u in de buurt?

Maakt u regelmatig gebruik van deze parkeergelegenheid?

Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer bij u in de buurt?

Parkeer

Brtparkg

Haltes

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) én

Verhuur.Hhonderh <> [Ja]

Maakt u regelmatig gebruik van het openbaar vervoer bij u in de buurt?

GebrHalt

Hoe belangrijk vindt u deze winkels?

Bwink

Hoe belangrijk vindt u openbaar vervoer in de buurt?

Bhalt
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Hoe tevreden bent u over het groen bij in de buurt?

Groen

Wordt er door uw kind(eren) regelmatig gebruik gemaakt van deze voorzieningen?

Brtjongg

Tevreden over basisscholen in de buurt?

Scholen

Gaat (een of meer van) uw kind(eren) naar een basisschool in deze buurt?

Tevreden over de speelgelegenheid voor jonge kinderen?

Wordt van deze speelgelegenheid gebruik gemaakt door uw kind(eren)?

Brtbasig

SpeelGel

Brtspeeg

Geen kinderen van 12 t/m 17 jaar  

in huishouden

Kinderen jonger dan 12 jaar in huishouden Geen kinderen jonger dan 12 jaar

 in huishouden

Hoe tevreden bent u over voorzieningen voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar?

Jongeren

Kinderen van 12 t/m 17 jaar in huishouden

Hoe belangrijk vindt u een basisschool in deze buurt?

Bschool
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Tevreden over kinderdagverblijven, crèches of peuterspeelzalen in de buurt?

Creches

Kinderen jonger dan 4 jaar in huishouden Geen kinderen jonger dan 

4 jaar in huishouden

Maakt u gebruik van een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal in de buurt? 

Brtcrecg

Endblok
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Weet u dat er voor uw wijk een Wijkactieplan is opgesteld?

WijkPl

Alleen indien: OP is bewoner Krachtwijk.

Betreft de postcodes: 1024, 1031, 1032, 1055, 1056, 1057, 1061, 1062, 1063, 

1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1092, 1094, 1103, 1104, 1504, 1813, 2515, 2525, 

2526, 2532, 2533, 2541, 2542, 2544, 2545, 2572, 3014, 3021, 3022, 3024, 3025, 

3026, 3027, 3031, 3033, 3034, 3035, 3036, 3038, 3042, 3072, 3073, 3074, 3075, 

3081, 3082, 3083, 3085, 3086, 3118, 3119, 3317, 3526, 3527, 3552, 3554, 3561, 

3562, 3563, 3564, 3814, 5621, 5642, 5654, 6222, 6224, 6415, 6535, 6822, 6826, 

6828, 6832, 6833, 6841, 7417, 7533, 8924, 9715, 9716

Merkt u dat deze extra aandacht al tot verbeteringen leidt?

Verbeter

Wat vindt u van die extra aandacht voor verbeteringen in uw wijk?

MeningPL

Bent u zelf al actief voor de wijk?

ZelfAct

[WilAct] anders

Reden dat u op dit moment nog niet actief bent?

RedInact

Endblok



WoON 2012 Blok 20. Verhuizingen in de afgelopen 2 jaar [Verh2jr] 

WoON 2012 versie 3.4 d.d. 22-07-11  49 

Sinds welk jaar woont u op dit adres?

JrKomWon

Kunt u dan zeggen of het voor of na 

<maand><jaar-2> was?

Voor2010

Was huishoudsamenstelling voor de ($1 laatste) verhuizing hetzelfde als nu?

Huishoudsamenstelling voor verhuizing

ZelfdeHH

SamHHVV

Endblok

Hoe vaak bent U sinds <maand><jaar-2> verhuisd ?

NVerhuis

[Nee] [Ja]/wn/wg

Alleen indien:

OP = lid HHkern

(($1 AantVerH > 1)

 wn/wg(JrKomWon <= NewHHB.datum_ref.year) en 

(JrKomWon >= (NewHHB.datum_ref.year - 2) )

    Dan eindigt hier het vraaggesprek. 

anders

Einde Vragenlijst

    Sinds welke maand woont u op dit adres?

MndKomWon

wn/wganders

(JrKomWon = New_HHB.Datum_Ref.YEAR) en 

(MndKomWon > New_HHB.Datum_Ref.MONTH)

Harde controle: De datum (jaar en 

maand) die u heeft ingevuld ligt in de 

toekomst pas s.v.p. uw antwoord(en) aan

anders

JrKomWon > 

New_HHB.Datum_Ref.YEAR 

Harde controle: dit jaartal ligt in de 

toekomst. Pas s.v.p.uw antwoord aan.

(JrKomWon = New_HHB.Datum_Ref.YEAR) OF

(JrKomWon = (New_HHB.Datum_Ref.YEAR-1)) OF

((JrKomWon = (New_HHB.Datum_Ref.YEAR-2)) en ((MndKomWon >= 

New_HHB.Datum_Ref.MONTH) of MndKomWon = wn/wg)) OF

Voor2010 = [Na]
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STEL VAST: ($2 Was u echtgeno(o)t(e) of partner/$3 Was u de ouder in het gezin)?

OP_HHK

SamHHVV = [PartKind] / PKindAnd] / [PartnAnd] ($2)

SamHHVV = [EOudKind] / [EOKindAnd] ($3)

SamHHVV = [Alleenst] / [PartnAll] /

[Overig] /  wn / wg

Voorkeur voor huidige woonplaats of andere woonplaats?

WNPAGVV

VAGVV

[AndereWP] anders

Waarom bent u niet in die woonplaats gaan wonen?

ZelfdeHH = [Ja]/wn/wg
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Heeft u bewust gekozen voor deze woning of buurt?

Vorige woning ook in deze buurt?

Bewust

VorBuurt

Welk land voor verhuizing?

[Buitenl] [ja]/[nee]/wn/wg

RednVH

ZelfdeHH = [nee] anders

Om welk van de volgende redenen bent u naar uw huidige adres verhuisd?

Reden verhuizing?

RedVerh1

RednVH > 1

(($4 tm $10) RednVH = response) 
RednVH < 1

Belangrijkste reden?

BelangRd

RednVH = [Werk] en

(BelangRd = [Werk] of BelangRd = EMPTY)
anders

Reden verhuizing werk?

WerkNV

Vland

ZelfdeHH = [ja]/wn/wg of

RedVerh1 = [GeenDeze]/wn/wg

anders
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RednVH = [VorBuurt] en

(BelangRd = [VorBuurt] of BelangRd = EMPTY)
anders

Vanwege de soort bebouwing?

OmgVV

anders

RednVH = [VorWon] en

(BelangRd = [VorWon] of BelangRd = EMPTY)
anders

Reden verhuizing vorige woning?

WoningNV

OudWon.OudWon = [ja] en

Lft_OP >= 55 of Lft_PartnerOP >=55

Reden om in ouderenwoning te gaan wonen?

RdOudW

Endblok

anders

ZelfdeHH = [ja]/wn/wg of

RedVerh1 = [GeenDeze]/wn/wg
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Afleiding VorWoning 
 

 

Afleiding VorWoning 

VorWoning = [ja] VorWoning = [nee]

((Verh2jr.JrKomWon = New_HHB.Datum_Ref.YEAR) OF

(Verh2jr.JrKomWon = (New_HHB.Datum_Ref.YEAR-1)) OF

((Verh2jr.JrKomWon = (New_HHB.Datum_Ref.YEAR-2)) en ((Verh2jr.MndKomWon 

>= New_HHB.Datum_Ref.MONTH) of Verh2jr.MndKomWon = wn/wg)) OF

Verh2jr.Voor2010 = [Na]) EN

Verh2jr.VorBuurt <> [Buitenl]

anders
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 Afleiding SelStellen 
 
 

Afleiding SelStellen

((OP <> lid HHKern of Hhkern <> [Overig]) 

en Verh2jr.ZelfdeHH = [Ja])) of

Verh2jr.OP_HHK = [Nee]

SelStellen = [nee]

anders

SelStellen = [ja]
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Was u eigenaar of huurder?

VEig

Betaalde u huur?

Vmedeeig

In wat voor een type woning woonde u toen?

Soort woonruimte?

Wat voor soort woonruimte dan?

Vsoortwo

Vsoortwr

VAardAdr

Soort woning?

VTypWon

[HuurWn] /wn / wg [KoopWn]

[GeenDeze] / wn anders

[GeenDeze] / wn anders

Vsoortwo = [EengWon] / [Boerdery] / [Kantoor] /  [Gedeeld] of

Vsoortwr = [DeelWon] / [Verhuurp] / [StudentH] / [VerzorgH] 
Anders

Alleen indien:

OP = lid HHkern èn

SelStellen = ja èn

VorWoning = ja 

Eigen opgang, voordeur in portiek of voordeur galerij?

Vsrtflat

andersVsoortwo =  [Appartem] of

VTypWon =  [Appartm] 
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Personenlift aanwezig? 

Bouwjaar vorige woning? 

Aantal kamers in vorige woning?

Vlift

Vbjaar

Vkamers

Woonkamer bereikbaar zonder traplopen? 

Vexttoe

VSoortwo = [EengWon]/[Appartm]/[Boerdery]/[Kantoor]/[Gedeeld] óf

Vsoortwr = [DeelWon]/[Verhuurp]/[StudentH]/[VerzorgH] óf

VAardAdr = [GeenDeze]/wn
anders

Was uw vorige woning groter, even groot, kleiner?

Vgroter

Woonruimtes gelijkvloers? 

Vglkvls

Endblok

Veig = [KoopWn] anders

Bent u bekend met het energielabel? 

KenEnLab

Heeft u voor de verkoop van uw woning een energielabel laten opstellen? 

LabOpstl

 [ja]  [nee]wn-wg 

 [nee]  [ja]wn-wg 

Waarom heeft u dit niet gedaan? 

GeenLab
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Wie was verhuurder?

Vhuverh

Over welke periode betaalde u huur?

Vperhuur

($1)  Huurbedrag per maand ?

($2)  Huurbedrag per 4 weken ?

($3)  Huurbedrag per week ?

($4)  Huurbedrag ongeveer per maand ?

Vhuur

Alleen indien:

OP = lid Hhkern en

SelStellen = [ja] én 

KenmVorW.vmedeeig = [Ja]

($5)  Waren in het huurbedrag kosten inbegrepen voor…..?

($6)  Had u kosten voor….?

Vksth

ENDBLOCK

($5) Vhuur < > wn /wg / 0

($6) Vhuur = wn / wg / 0 

($1) Vperhuur =  [Maand]

($2) Vperhuur = [Week4]

($3) Vperhuur = [Week1]

($4) Vperhuur =[Andrs] /wn/wg
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($1  Verkoopprijs vorige woning? Winkel meetellen.)

($2  Verkoopprijs vorige woning? Weilanden niet meetellen.)

($3  Verkoopprijs vorige woning?)

Vkoop

Aankoopbedrag vorige woning?

Euro’s  of  guldens? 

AankPrsV

AankPrsVMunt

(($1)  KenmVorWon.Vsoortwo = [Kantoor])

(($2)  KenmVorWon.Vsoortwo = [Boerdery])

(($3)  Anders) 

response wn / wg

Endblok

Alleen indien:

OP = lidHHKern en SelStellen = ja en 

KenmVorWon.VEig = [KoopWn]

Is uw vorige woning verkocht?

VorVerk

[Ja] [Nee]
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Was uw vorige woning na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoning?

Vbeschik

Reden niet beschikbaar?

Vntbesch

Hoeveel jaar in vorige woning gewoond? 

JrWoonV

[Nee] [Ja] /wn / wg

Endblok

Alleen indien:

OP = lid HHkern èn

SelStellen = [ja] èn

VorWoning =[ja]  
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De volgende vragen gaan over verhuizen

InVerhui

Wilt u binnen 2 jaar verhuizen?

VerhWens

Reden dat u niet wilt verhuizen?

Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen?

($1 Wilt / $2 Gaat / $3 Moet) u verhuizen binnen een half jaar etc.

Niet VH

Gedwverh

Termyn

VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] ($1) of

VerhWens = [AnWnGv] ($2) of

Gedwverh = [Ja] ($3) 

[Nee] anders

Alle respondenten

VerhWens = [Nee] / wn / wg anders

anders

[AndrRed]

STEL VAST: andere reden

anders

AndRdNVH

Recent zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een hypotheek aangescherpt. Speelt dat voor u een rol?

AanschKp

NietVH = [TeDuur]/[GeschWn]/[HuizMark]/[AndrRed]

Eigdom.HuurEigb = [Ja] / [Gratis] of 

Eigdom.HuurEigc = [HuurW] / [Gratis]
anders

Recent zijn ook de eisen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning aangescherpt. 

Speelt dat voor u een rol?

AanschHr

anders

$18: 

(parameter 1 <> empty) en (parameter 2 <> empty)

$19: anders
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Zou een ingrijpende verbouwing reden zijn om in huidige woning te blijven?

RedNBlyf

Zal samenstelling huishouden hetzelfde zijn?

Samhhnv

[Nee]

VerhWens = [Missch] / [WilGV] /[Ja] of

Gedwverh = [Ja] 
anders

[Ja] / wn /wg

Endblok

VerhWens = [AnWnGv]

Aantal personen na verhuizing

Hoe zal huishouden na verhuizing uitzien?

Toekhh

Ggroothh

$4 Behoort u na verhuizing tot echtpaar/partner?/ $5 Bent u na 

verhuizing de ouder?

[PartKind] / [ PKindAnd] / PartnAnd]  ($4)

[EOudKind] / [EOKndAnd] ($5)

anders

Optoekhh

> 1

[PartnAll]/[Overig]/wn/wg

HHBox.AantPP = 1 EN Ggroothh = 1

ZACHTE CONTROLE: Klopt dit antwoord?

anders
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$6/$7  Relatie tot echtpaar/partner?/ $8 Relatie tot ouder in gezin?

Relatoek

anders
Optoekhh = [Nee] en Toekhh = [PKindAnd] ($6)

Optoekhh = [Nee] en Toekhh = [PartnAnd] ($7)

Optoekhh = [Nee] en Toekhh = [EOKndAnd] ($8)

Samhhnv = [Nee] Samhhnv = [Ja] / wn /wg

Ondertekenaar van huur- of koopcontract?

Ttekenc

(Toekhh = [Overig] / wn /wg)  of

(Toekhh = [PartKind] / [PkindAnd] / [PartnAnd] EOudKind] / [EOKindAnd] èn

Optoekhh = [Nee] /wn /wg)

anders

Naar een lege woning of trekt bij iemand in?

Intrek

Reden voor verhuizing?

Tpersoms

(PLHH < > [EchtpHHK] / VP_HHK] èn Samhhnv = [Nee] èn Toekhh = PartnAll) of

(PLHH < > [EchtpHHK] / VP_HHK] èn Samhhnv =[Nee] èn Toekhh = [PartKind] / 

[PKindAnd] / [PartnAnd] èn Optoekhh = [Ja]) 

anders

Optoekhh < > [Nee] en Samhhnv < > [Ja] Anders

Samhhnv = [Ja] of Tpersoms = {GeenDeze] / wn / wg anders

Redn

Ik noem u nu een aantal redenen om te verhuizen.

Redn[i] > 1

(($9 tm $15) Redn[i] = response) 
Redn[i] < 1

Belangrijkste reden?

VoorRedn

Endblok

andersRedn = [AndrRed]

$16: Redn[i] >1 

$17: Redn[i] = 1

Wat is de andere reden?

AndRedn
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Redn = [Werk] en

(VoorRedn = [Werk] of VoorRedn = EMPTY)
anders

Reden verhuizing werk?

WerkN

Redn = [HuidWon] en

(VoorRedn = [HuidWon] of VoorRedn = EMPTY)
anders

Reden verhuizing huidige woning?

WoningN

Redn = [HuidBurt] en

(VoorRedn = [HuidBurt] of VoorRedn = EMPTY)
anders

Belangrijkste reden verhuizing huidige woonbuurt?

BuurtN

Endblok
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Wilt u, rekening houdend met uw inkomen, aangeven aan welke eisen ($1 de woning moet voldoen /$2 de woning voldoet).

InGnWnTo

Wat voor soort woning ($1 zoekt u /$2 heeft u gevonden) ?

($1 Zou u dan willen /$2 Gaat u dan) wonen in 

Gsrtwonr

[GeenDeze] anders

Is de ($1 gewenste / $2 gevonden) woning bestemd voor ouderen? 

Gsoortwo

Welke woonruimte dan?

Gandsrt

[GeenDeze] anders

Gsoortwo = [EengWon] / [Appartem] / [Gedeeld] / [WoonGr] / [CtrlWoon] of

Gandsrt = [GeenDeze] 

Goudwon

anders

Alleen indien:

VerhWensRed.ToekVpHH <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / [AnWnGv] 

of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en 

((VerhWensRed.Samhhnv = [Ja] en OP = Lid HHkern) of

(VerhWensRed.Samhhnv <> [Ja]))

$1 VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    

     VerhWensRed.Gedwverh = [Ja] 

$2 VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV] en 

     VerhWensRed.Intrek <> [Intk]

$3 VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV] en 

     VerhWensRed.Intrek = [Intk]

($1 Wat voor soort ouderenwoning wenst u?)/ ($2  Wat voor soort ouderenwoning hebt u gevonden?)

GsrtOudW

 [Ja]  [Nee]/wn/wg
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($1 Wilt u een woning die op zichzelf staat?)/($2  Staat de gevonden woning op zichzelf?) 

GComplex

Goudwon = [Ja] Goudwon = [Nee]/wn/wg anders

($1 Wilt u een alarmbel/knop?)/($2  Is alarmbel/knop aanwezig)?

GAlarmBK

($1Wilt / $2 Gaat) u zelfstandig voorzien in dagelijkse levensbehoeften? 

Goudwzlf

Gsoortwo = [EengWon] anders

($1 Zoekt u naar)/($2 Is de gevonden woning) een vrijstaande eengezinswoning etc.?

WonFlat1

($1 Wenst u in het complex)/($2 Is er in het complex een van de volgende 

voorzieningen)?

VzCompl

Gcomplex = [OpZichSt]Gcomplex = [Complex] / [GeenVrk] /Wn /Wg

($1 Wenst u in het complex)/($2 Zijn er in het complex) ook kamers of bedden waar 

verzorging mogelijk is?

GZorgKam
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($1 Zoekt u naar een woning met of zonder tuin?)/($2  Is gevonden woning met of zonder tuin)?

TuinT

($1 Op welke verdieping moet de gewenste woning liggen?)/($2  Op welke verdieping ligt de gevonden woning)?

Ghfdwver

($1 Wilt u personenlift in gebouw?)/($2 Is personenlift aanwezig in gebouw)?

PerLiftT

($1 Op zoek naar een huurwoning of een koopwoning?)/($2  Is gevonden woning gehuurd of gekocht)?

HuurKoop

Gsoortwo = [Appartem] anders

Zou u hetzelfde bedrag uitgeven als hypotheekrente niet meer kan worden afgetrokken?

Aftrek

Bereid woning deels met eigen geld te financieren? 

Hoeveel?

Invest
[Ja]

anders

EigenGld

(Huurkoop = [KoopWon] of HrKpVrk = [KoopWon]) en 

VerhWensRed.Intrek <> [Intk] 

anders

Voorkeur voor een huurwoning of koopwoning?

HrKpVrk

[GeenVerk] anders
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($3  Hoeveel mag de koopprijs bedragen?)/($4  Hoeveel mag de koopprijs bedragen. Weilanden niet 

meetellen?)/($5  Hoeveel mag de koopprijs bedragen. Prijs van de winkel niet meetellen?)/($6  Wat is 

de koopprijs?/($7 Wat is de koopprijs. Weilanden niet meetellen?)/($8  Wat is de koopprijs. Prijs van 

de winkel niet meetellen?).

HuurKoop = [KoopWon] of HrKpVrk = [KoopWon]

$4  VerhWensRed.VerhWens <> [AnWnGv] en GSoortwo <> [Boerdery] / [Kantoor]

$5  VerhWensRed.VerhWens <> [AnWnGv] en GSoortwo = [Boerdery] 

$6  VerhWensRed.VerhWens <> [AnWnGv] en GSoortwo = [Kantoor]

$7  VerhWensRed.VerhWens  =  [AnWnGv] en GSoortwo <> [Boerdery] / [Kantoor]

$8  VerhWensRed.VerhWens  =  [AnWnGv] en GSoortwo  =  [Boerdery]

$9  VerhWensRed.VerhWens  =  [AnWnGv] en GSoortwo  =  [Kantoor]

Gkoop

anders

Wat wilt u maximaal uitgeven aan hypotheek?

Gwoonuit

($1 Hoeveel mag de huurprijs bedragen?)/($2  Hoeveel bedraagt de huurprijs)?

Ghuur

Huurkoop = [HuurWon] / [Geen Vrk] anders

Belastingvoordeel hypotheek rente al van bedrag afgetrokken?

HyNetBru

($1 Hoeveel kamers moet woning hebben?)/( $2  Hoeveel kamers heeft de woning)?

Gkamer

anders

($1 Huurprijs mag < GHuur > bedragen./ $2  Huurprijs bedraagt < GHuur > ) Is de 

huursubsidie daar al van af getrokken?

HuPrKlas

[ja] en Ghuur = response

($1 Wordt huursubsidie aangevraagd?)/ ($2 Is huursubsidie aangevraagd)?

Gihs

Klopt dit aantal kamers? Zo niet, pas het aantal aan.

Gkamer > 10 èn < 97 anders

<> wn/wg wn/wg
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($1 Hoe groot moet oppervlakte van woonkamer zijn?)/ ($2 Hoe groot is oppervlakte van kamer)?

Gopphfdw

($1 Hoe groot moet totale woonoppervlakte zijn?)/ ($2 Hoe groot is totale woonoppervlakte)?

OppTotT

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, pas de waarde aan.

Gopphfdw < 20 óf

Gopphfdw > 100 èn < 997

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, pas de waarde aan

OppTotT  < 30 óf

OppTotT > 500 èn < 9997

anders

anders

($1 Moet woning nieuwbouw zijn?)/ ($2 Is woning nieuwbouw?)

Gnieuw

Moet de woonkamer van deze woning vanaf de straat te bereiken zijn zonder traplopen?

Gbztrap

Wat is belangrijkste ($2 geweest) bij keuze van woning?

Gprior1

En daarna? 

Gprior2

<> wn / wg  wn / wg

Endblok

Moeten kamers bereikbaar zijn vanuit woonkamer zonder traplopen?

Ginttoe

VerhWensRed.Intrek <> [Intk] anders

VerhWensRed.Intrek <> [Intk] anders
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($1 Belangstelling om woning te bouwen op een eigen bouwkavel of met anderen in een wooncomplex?)

($2 Bouwt u de woning op een eigen bouwkavel of met anderen in een wooncomplex?)

($3 Zou u wel willen verhuizen al u een woning kon bouwen op een bouwkavel of met anderen in een wooncomplex?) 

Ook nog belangstelling als bouwtijd half jaar langer is? 

Ook nog belangstelling als de kosten hoger zijn? 

OpdrPart

BouwLg

KostHg

($1  Wilt u woning zelf of samen met architect ontwerpen of liever uit catalogus kiezen?       

($2  Hebt u zelf of samen met architect woning ontworpen of liever uit catalogus kiezen?           

($3  Zou u woning zelf of samen met architect willen ontwerpen of liever uit catalogus kiezen? 

Archcat

Alleen indien:

(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) of

((OP <> lidHHkern en Hhkern <> [Overig) én 

Optoekhh = [ja] ) 

($1) VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja]  of 

        VerhWensRed. Gedwverh = [Ja]

($2)  VerhWensRed. VerhWens = [AnWnGv]

($3)  Anders

[Alleen] / [ Samen]

Endblok

Anders
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$1 Waar moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen / $2 Ligt de gevonden woonruimte

GWaar

$1 In welke buurt moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen/ $2 In dezelfde buurt waar u nu ook woont?

GEigBrt

In welke buurt dan?

GBuurt1

Alleen indien:

VerhWensRed.Optoekhh <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / [AnWnGv] 

of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en 

((VerhWensRed.Samhhnv = [Ja] en OP = Lid HHkern) of 

(VerhWensRed.Samhhnv<> [ja]))

[ZHdWP]/[MHdWP] anders

[MAndBu]/[ZAndBu] anders

$1 VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    

     VerhWensRed.Gedwverh = [Ja] 

$2 VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]

[GeenVk]/wn/wg [GeenDeze]Response

Omschrijving buurt

OmsB1

GCodeBu1 wordt gevuld
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In welke woonplaats dan?

GPlaats

GWaar = [MAndWP]/[ZAndWP]
anders

Stel u vindt geen woning in de gewenste buurt/plaats, wat doet u dan? 

AlterBrt

Op welke manier zou u uw woonwensen aanpassen?

AanpWW

[AanpWW] Anders

VerhWensRed.VerhWens <> [AnWnGV] en 

(Gplaats = response of GEigBrt = response)
anders

[GeenDeze]Response

Omschrijving buurt

OmsSpecB1

In welke buurt dan?

GSpecBr
Response

[GeenVK]/wn/wg

[GeenVk]/wn/wg

GCodeSp1 wordt gevuld
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$1 Naar welke regio of deel van Nederland de voorkeur uitgaat of een grote plaats in de buurt noemen?/ $2 In welke r

egio of deel van Nederland de woning ligt, of een grote plaats in de buurt noemen?

GRegio

In welke provincie de ($1 gewenste woonruimte bij voorkeur moet liggen / $2 woning of woonruimte 

ligt)?

Gprov_V

anders

Voorkeur wat betreft grootte van de nieuwe woonplaats? 

Gsoortpl

GWaar = [MAndWP]/[ZAndWP] en

Gplaats = [GeenVK]/wn/wg 

$1 In welke periode moet de buurt gebouwd zijn / $2 In welke periode is de buurt gebouwd? 

Gbuurt

VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    

     VerhWensRed.Gedwverh = [Ja] 
VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]

Zou u een woning in een nieuwbouwwijk overwegen? Ligt de woning in een nieuwbouwwijk?

GnNwBwBGnNwBwA

[Wel]/[Missch] [Ja] andersanders

Wn/wg anders
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andersanders GnNwBwA = [Wel]/[Missch] of GnNwBwB = [ja]

$1 Naar welk soort bouwlocatie gaat de voorkeur uit?/ $2 op welk soort bouwlocatie ligt de woning?

$1 Moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen / $2 Ligt de gevonden woonruimte

GLig

$1 Moet de buurt bij voorkeur bestaan uit / $2 Ligt de gevonden woonruimte in een buurt met vooral

SrtBrt

Hoe ziet deze buurt er verder uit?

(($3) [EenGWn]) 

(($4) [EtagWn])

(($5) [Evenveel]/[GeenVk]/wn/wg/)

GLig = [Landelyk]/[GeenVk]/wg of

Gsoortpl = [Dorp10]/[Dorp20]/wn/wg

anders

$1 Welke afstand tot winkels voor dagelijkse boodschappen vind u acceptabel, / $2 Op welke afstand liggen winkels 

voor dagelijkse boodschappen

AfsBoods

(GLig = [Landelyk]/[GeenVk]/wg of

Gsoortpl = [Dorp10]/[Dorp20]/wn/wg) en Kind in HH < 12 jr

anders

$1 Welke afstand tot een basisschool vind u acceptabel, / $2 Op welke afstand ligteen basisschool

AfsSchl

Gbrttypw

GBLoc
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$1 Welke afstand tot een ruim winkelaanbod vind u acceptabel, / $2 Op welke afstand ligt een ruim winkelaanbod 

AfsWinkl

$1 Welke afstand tot een grote stad vind u acceptabel, / $2 Op welke afstand ligt een grote stad 

AfsStad

Endblok
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De volgende vragen gaan over acties die u ondernomen heeft om een nieuwe woning te vinden.

IntroZoek

Iets ondernomen om andere woning te vinden?

Verhact

Al minstens een half jaar bezig met zoeken?

Heeft u zich ingeschreven bij een huisvestingsbureau, etc.

Zoekhjr

Actie1

[Ja] [Nee] / wn / wg

Verhact = [Ja] èn KenmWWon.HuurKoop <> [KoopWon] anders

Heeft u geïnformeerd naar bouwkavels, etc?

Actie2

Verhact = [Ja] èn KenmWWon.HuurKoop <> [HuurWon] Anders

Een of meer van de volgende acties ondernomen?

Actie3

Actie1 = [GeenDeze] of

Actie2 = [GeenDeze] Anders

VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    

VerhWensRed.Gedwverh = [Ja] 

VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]

Alleen indien:

VerhWensRed.Optoekhh <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / [AnWnGv] 

of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en 

((VerhWensRed.Samhhnv = [Ja] en OP = Lid HHkern) of 

(VerhWensRed.Samhhnv<> [ja]))
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Is huidige woonruimte beschikbaar voor nieuwe bewoners? 

Waarom komt de woonruimte niet beschikbaar? 

Beschkby

NTbesch

[Nee] [Ja] / wn / wg

Endblok

Waarom heeft u nog geen woning gevonden?

NiksGv

Direct actie indien gewenste woning in het aanbod?

Acpas

Wat is de belangrijkste reden dat u nog geen woning heeft gevonden?

BelNksGv

VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    

VerhWensRed.Gedwverh = [Ja] VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]

NiksGv > 1 antwoord anders

$1: NiksGv = [Prys]

$2: NiksGv = [Buurt]

$3: NiksGv = [Kwaliteit]

$4: NiksGv = [WachT]

$5: NiksGv = [OudW]

$6: NiksGv = [StartW]

$7: NiksGv = [GeenAanb]

$8: NiksGv = [VerkHWon]

$9: NiksGv = [NiksGed]

$10: NiksGv = [AndrRed]

Recent zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een hypotheek aangescherpt. Speelt deze 

aanscherping voor u een rol?

KoopEis

Recent zijn ook de eisen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verscherpt.  Is dit 

voor u een reden?

HuurEis

KenmWWon.HuurKoop = [HuurWon]/[GeenVrk]/wn/wg anders

(KenmWWon.HuurKoop = [KoopWon]/[GeenVrk]/wn/wg)
anders

$11: 

(parameter 1 <> empty) en (parameter 2 <> empty)

$12: anders

$13: KenmWWon.HuurKoop = [GeenVrk]/wn/wg
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Afleiding variabele Wonen

((OP <> LidHHkern) en VerhWensRed.VerhWens = [nee]/wn/wg en VerhWensRed.Gedwverh <> [ja]) of

((OP <> LidHHkern) en VerhWensRed.Samhhnv = [Ja]) of

((OP <> LidHHkern) en VerhWensRed.Optoekhh = [nee]) of 

((OP <> LidHHkern) en WensWoonpl.GWaar = [BuitLand])

Alle respondenten

anders

Wonen = [ja]Wonen = [nee]
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Weet u dan of het gaat om: à.

UrWkGlOP

($1 Werkt u regelmatig thuis in plaats van dat u naar uw normale werkadres gaat?)

($2 Werkt u regelmatig thuis in plaats van dat u naar een werkadres gaat?)

WrkThuOP

 wn / wg[Ja] ($1) /[Nee] ($2) [WWoonAdr]

Gaat u doorgaans naar een vast adres om te werken?

WrkAdrOP

Alle respondenten

De volgende vraag gaat over werk.

IntWerkOP

Heeft u op dit moment betaald werk?

BetWrkOP

Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek?

UrWkOP

[Ja] anders

Wn/wg anders

De volgende vragen gaan over woon- werkverkeer.

InMobOP

Endblok
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In welke ruimte werkt u doorgaans? 

WrkRuiOP

WrkThuOP = [Ja] of

WrkAdrOP = [WWoonAdr]

anders

WrkAdrOP = [Nee] anders

Heeft u één adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken?  

StrAdrOP

In welke plaats ligt het adres waar u doorgaans naar toe gaat om te werken ($1 wanneer u niet thuis werkt)?

WrkGnrOP

WrkAdrOP= [Ja] of

StrAdrOP = [Ja]

anders

Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres?

Gaat u doorgaans op die dagen van uw woonadres naar dat adres?

WDagOP

ReisDgOP

Endblok
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Hoe lang reist u meestal per dag heen en terug naar dat adres?

OpRsTyd

Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers?

HbwwOP

Hoe legt u doorgaans het grootste deel van die afstand af?

VervWrOP

Endblok

ReisDGOP = [ja] anders

Klopt de afstand met het vervoersmiddel? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.

VervWrOP = [Voet] én HbwwOP > 20

VervWrOP = [Fiets] én HbwwOP > 50

VervWrOP = [Brom] én HbwwOP > 100

VervWrOP = [Motor]/[Auto]/[BedrBus] én HbwwOP > 200

anders
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Dan volgen nu enkele vragen over de tweede woning, recreatie en vakantie

InRecr

OP = lid HHkern

Hebt u (of uw partner) een tweede woning?

In welke plaats ligt deze woning?

TweWoBe

Pltwewo

Land

Lndtwewo

[Ja]
anders

Anders
[BuitenLand]

In welke plaats staat de woning?

PLHuis

Heeft u een recreatie- of vakantiewoning e.d? 

BezitR

[RecrWon] Anders

Land

Lndhuis

[BuitenLand] Anders
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Als u naar uw woning gaat, hoe lang blijft u daar dan gemiddeld per keer?

(TweWoBe = [ja] én BezitR <> [RecrWon]) ($1) /

(BezitR = [RecrWon]) ($2)  /

(TweWoBe = [ja] én BezitR = [RecrWon]) ($3)

anders

Bent u van plan uw woning in de toekomst als enige woonadres te gaan gebruiken?

VakDuur

WoonVakh

Endblok

Bezit uw huishouden één of meerdere auto’s?

Auto
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De volgende vragen gaan over contacten met familie/vrienden en over vrijetijdsbesteding

InConVT

($1 Buiten de mensen die bij u thuis wonen,) hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden?

FamiCont

Hoe vaak heeft u contact met vrienden/familie?

VriCont

Alle respondenten

Hoe vaak neemt u actief deel aan activiteiten in clubverband?

Club

($1) aantal personen in HH > 1

Hoeveel uur per week kijkt u gemiddeld televisie?

TVKyken

Hoeveel uur per week besteedt u aan lichaamsbeweging of sport?

UuLiSp

Tot welke kerkelijke gezindte/levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf? 

Geloof

Endblok
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Volg u op dit moment een opleiding?

HoplOP

Alle respondenten.

Wat voor soort opleiding?

NVOplOP

Nederlands taalvaardigheid, vakgericht of anders?

Voltijd of deeltijd?

VtDtOP

Specificeer anders.

NSOplOP

NSAndOP

[Ja]

[Andrs]/wn

[Andrs]/wn

Anders

Anders

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

VOplOP

Specificeer anders.

VSOplOP

Hoeveel jaar naar school?

ENDBLOK

[Andrs]/[BuitLnd]/wn Anders

NVOplOP = [HBO]/[WO]/[Andrs]/wn Anders

JrOplOP

VOplOP = [BuitLnd] VOplOP = [Andrs]/wn

In welk land?

LndOplOP

Anders
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De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer.

InMobPA

($1 Werkt uw partner  regelmatig thuis in plaats van dat hij/zij naar zijn/haar normale werkadres gaat?)

($2 Werkt uw partner regelmatig thuis in plaats van dat uw partner naar een werkadres gaat)

WrkThuPA

 wn / wg[Ja] ($1) /[Nee] ($2) [WWoonAdr]

Gaat uw partner doorgaans naar een vast adres om te werken?

WrkAdrPA

Endblok

Alleen Indien:

OP = lid HHkern én 

PLHH = [Echtpaar]/[V P_HHK]

De volgende vraag gaat over werk.

IntWrkPA

Heeft uw partner op dit moment betaald werk?

BetWrkPA

[Ja] anders

Weet u dan of het gaat om: à.

UrWkGlPA

Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek?

TotUrPA

Wn/wg anders
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In welke plaats ligt het adres waar uw partner doorgaans naar toe gaat om te werken ($1 wanneer 

hij/zij niet thuis werkt)?

WrkGnrPA

Op hoeveel dagen per week gaat uw partner naar dat adres?

Gaat uw partner doorgaans op die dagen van zijn/haar woonadres naar dat adres?

WDagPA

ReisDgPA

In welke ruimte werkt uw partner doorgaans? 

WrkRuiPA

WrkThuPA = [Ja] of

WrkAdrPA = [WWoonAdr]

anders

WrkAdrPA = [Nee] anders

Heeft uw partner één adres waar hij/zij gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken?  

StrAdrPA

WrkAdrPA= [Ja] of

StrAdrPA = [Ja]

anders

Endblok



WoON 2012 – Blok 34. Mobiliteit Werk Partner [MobWPartn] 

WoON 2012 versie 3.4 d.d. 22-07-11  87 

Hoe lang reist uw partner meestal per dag heen en terug naar dat adres?

PARsTyd

Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers?

HbwwPA

Hoe legt uw partner doorgaans het grootste deel van die afstand af?

VervWrPA

ReisDGPA = [ja] anders

Endblok

Klopt de afstand met het vervoersmiddel? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.

VervWrPA = [Voet] én HbwwPA > 20

VervWrPA = [Fiets] én HbwwPA > 50

VervWrPA = [Brom] én HbwwPA > 100

VervWrPA = [Motor]/[Auto]/[BedrBus] én HbwwPA > 200

anders
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Volg uw partner op dit moment een opleiding?

HoplPA

Alleen Indien:

OP = lid Hhkern én

PLHH = [Echtpaar]/[VP_HHK]

Wat voor soort opleiding?

NVOplPA

Nederlands taalvaardigheid, vakgericht of anders?

Voltijd of deeltijd?

VtDtPA

Specificeer anders.

NSOplPA

NSAndPA

[Ja]

[Andrs]/wn

[Andrs]/wn

Anders

Anders

Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw partner?

VOplPA

Specificeer anders.

VSOplPA

Hoeveel jaar naar school?

ENDBLOK

[Andrs]/[BuitLnd]/wn Anders

Anders

JrOplPA

VOplPA = [BuitLnd] VOplPA = [Andrs]/wn

In welk land?

LndOplPA

NVOplPA = [HBO]/[WO]/[Andrs]/wn

Anders
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Bereid om aan vervolgonderzoeken mee te werken?  

NODK, NORF

Vervolg

Mogen wij uw emailadres noteren?

WGEmail

Wat is uw emailadres?

Email

[Ja] CAPI en [Nee]

[Ja] [NVT] / [Nee] / wn / wg

Mag ik het telefoonnummer noteren?

WGTelNr

Alle respondenten

[Ja]

Wat is uw telefoonnummer?

TelNr

    Mogen wij u eventueel bellen over verloop gesprek?

RAS

anders

Mode <> CATI

[Ja]

<> 10 cijfers anders10 cijfers en 1e 

cijfer <> 0

Telefoonnummer is niet volledig.

Harde controle 6

Eerste cijfer moet o zijn!

Harde controle 7

anders anders

ENDBLOK

anders

Het @-teken ontbreekt.

Harde controle 1

Minstens 1 punt na @.

Harde controle 2

Punt mag niet direct na 

@ of andere punt.

Harde controle 3

Er mag maar een @-

teken voorkomen.

Harde controle 4

Minimaal 2 tekens na de 

laatste punt.

Harde controle 5

Emailadres 

bevat geen @

Emailadres bevat 

geen punt (.)

Emailadres bevat punt (.) direct 

na @ of andere punt (.)

Emailadres bevat 

meer dan 1 @

Emailadres bevat slechts 

1 teken na de laatste punt

anders
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Dit waren alle vragen voor dit onderzoek. Bedankt voor uw medewerking. 

NODK, NORF

PeilAf

Alle respondenten

EINDE VRAGENLIJST
 


