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BIJLAGE I  VRAGEN VOOR DE INTERVIEWS MET VIERENTWINTIG  

  WERKNEMERS BINNEN DE MULTINATIONAL 
 

Introductie:  

Dit onderzoek gaat over de wijze waarop werknemers van ..(naam multinational) hun werk en 

privéleven combineren. Voor veel mensen is dit deels afhankelijk van hun werksituatie en deels 

een persoonlijke keuze. Wij zijn geïnteresseerd in wat uw werk voor u betekent en hoe u uw werk 

combineert met uw privéleven. Het interview wordt anoniem verwerkt en weergeven; (naam 

multinational) krijgt een algemeen verslag waarbij individuele personen en antwoorden niet 

herkenbaar zijn.   

 

Allereerst stel ik enkele algemene vragen over uw werk  en de omstandigheden waaronder u uw 

werk verricht. 

1) Kunt u een korte schets geven van uw loopbaan bij (naam multinational). 

Aandachtspunten: hoe lang werkzaam bij (naam multinational), eventuele 

functiewisselingen, promoties.(kort houden) 

2) Kunt u een beschrijving geven van een gemiddelde werkdag? Aandachtspunten: Heeft u 

veel vrijheid bij het uitvoeren van werkzaamheden?  Hoe ervaart dit?  Heeft u veel 

contact met klanten en/of collegae? Staan de werkzaamheden van tevoren vast?  Moeten 

ze op een bepaalde tijd klaar zijn? Heeft u daar over het algemeen voldoende tijd voor? 

Wat als het werk nog niet klaar is, kan het dan wachten tot de volgende dag?  (deadline, 

overwerk) Wat verwacht uw werkgever? En uw collegae? 

3) Hoeveel uur werkt u per week? Aandachtspunten: Heeft u een functiecontract, zo ja 

waarom? Is het in uw functie mogelijk om deeltijd te werken?  Werken uw collega's 

deeltijd?  Heeft u vaste of flexibele werktijden? Heeft u hiervoor zelf gekozen?  Indien 

flexibel, wie bepaalt de werktijden? Mag u aan het eind van de werkdag eerder weg of 

zijn daar strikte regels voor?  

4) Welke elementen maken uw werk leuk?  

5) Zijn er elementen binnen uw werk die uw werk af en toe zwaar of lastig maken?  

Waardoor komt dit? (Aandachtspunten: werkdruk, geluidsoverlast, weinig tijd, lastige 

klanten, etc.).  Hoe vaak komt dit voor?   

6) Heeft u de afgelopen jaren te maken gehad met de reorganisatie binnen (naam 

multinational)? Aandachtspunten:  Heeft dit invloed gehad op de wijze waarop u naar uw 

baan kijkt? Heeft u inde afgelopen jaren te maken gehad met veranderingen in uw 

werkzaamheden? Hoe heeft u dit ervaren?  (niet direct oplezen: spannend, uitdagend, 
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vermoeiend, onzeker, hoort er bij).  Hoe ervaart u de nieuwe cours van de (naam 

multinational)? (de gedrevenheid om te presteren) Heeft dit zijn weerslag op hoe u moet 

presteren? In hoeverre vindt u dat u als medewerker zelf verantwoordelijk bent voor het 

aanpassen aan deze veranderingen? 

7) Hoe ervaart u de begeleiding en leiding van het management? Aandachtspunten: Is er 

vanuit het management voldoende persoonlijke aandacht voor uw welbevinden? Heeft u 

het gevoel dat er naar u wordt geluisterd? Hoe ervaart u het 

competentiemanagement?(vraag vanuit multinational) 

 

Nu wil ik graag iets weten over wat uw werk voor u betekent. 

8) Hoe belangrijk is het hebben van een baan voor u?  Als u niet zou hoeven te werken, zou 

u dan blijven werken? welke waarde heeft werk persoonlijk voor u?  Waarom?  Evenveel 

uren?  Aandachtspunt: waarom werken: pers. ontwikkeling, sociale contacten, geld, etc. 

9) Is het voor u belangrijk om goed te presteren binnen uw baan? Trekt u het zich aan als u 

minder goed presteert binnen uw baan? Welke invloed heeft uw werk op u? 

10) Welke verwachtingen ten aanzien van uw carrière had u  5 of tien jaar geleden (carrière 

maken belangrijk?)?  Zijn deze verwachtingen uitgekomen? Indien nee:  waarom is dat? 

Hoe ervaart u dit? 

11) Sommige mensen stoppen meer energie in hun baan dan anderen.  Hoeveel energie stopt 

u over het algemeen in uw baan? Heeft u wel eens moeite met het doseren van uw inzet 

voor uw werk? 

 

De volgende vragen gaan over de wijze waarop uw werk en privéleven samengaan. Sommige 

mensen maken een sterke scheiding tussen hun werk en privéleven, bij anderen lopen werk en 

privé meer door elkaar heen. 

12) U gaf mij eerder een beschrijving van uw werkdag, kunt u mij nu uw dag beschrijven 

totdat u op uw werk aankomt en nadat u van uw werk weggaat? Waarom heeft u het zo 

geregeld? Gaat dit gepaard met enige tijdsdruk?  

13) Werkt u wel eens een of meerdere dagen thuis?(overwerk of telewerk)  

14) Indien ja: is dit op uw eigen verzoek?  Zo ja, waarom heeft u hiervoor gekozen?  Zou u 

indien mogelijk nog meer dagen thuis willen werken?   Waarom wel of waarom niet? Is 

het wanneer je thuis werkt moeilijker om grens te trekken tussen je werk en je 

privéleven? Heeft u thuis een eigen werkplek? 

Indien nee: heeft u vanuit uw werk wel de mogelijkheid om thuis te werken?  
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15) Heeft u reistijd?  Zo ja, hoe lang? Aandachtspunten: Verricht u ondertussen wel eens 

werkzaamheden (bijv.  vergaderstukken lezen in de trein, zakelijke telefoontjes plegen in 

de auto, etc.)? Waarom? Verschilt dit voor de heen- en terugreis?  Hoe ervaart u de 

reistijd? (zwaar, normaal, prettig)  

16) Bij het combineren van werk en privé komen mensen soms lastige situaties tegen. Stel: u 

moet voor uw werk nog iets afmaken, maar u heeft vanavond een privé-afspraak.  Welke 

overwegingen zouden bij een dergelijke keuze door uw hoofd gaan?  Voor welke 

oplossing zou u kiezen?  Welke situaties komt u wel eens tegen?   

17) Denkt u wel eens aan uw familie of aan andere dingen in uw privéleven wanneer u op uw 

werk bent? Indien ja: hoe vaak?  Wanneer gebeurt dit het meest? Praat u met uw collegae 

over uw privéleven? Gaat u wel eens buiten werktijd met uw wat drinken of iets anders 

ondernemen?  Praat u met uw collega's over uw privéleven? 

18) Praat u binnen uw gezin of met vrienden over uw werk?  Zo ja hoe vaak en waar over?  

Zo nee, waarom niet? 

 

Veel mensen willen de knop om draaien aan het eind de dag en hun werk vergeten. Sommige 

mensen vinden het lastig om aan het eind van de dag het werk te vergeten, anderen hebben daar 

zo hun trucjes voor. Weer anderen hebben geen behoefte om de knoop rond te draaien.   

19) Hoe is dat bij u? Aandachtspunten: Hoe probeert u die knop om te zetten? Hoe lang duurt 

dat?  Denkt u wel eens aan uw werk buiten werktijd?  Zo ja, hoe vaak?  Wanneer gebeurt 

dit het meest (indien zorgen, druk, leuke klus)?  

Soms is het moeilijk om werk en privéleven in balans te houden.  Veel mensen proberen hun 

werk en privé zo te regelen zo'n manier te regelen waarbij ze zich het lekkerst voelen. 

20) Heeft u voor uzelf regels gesteld of manieren bedacht om werk en privéleven in balans te 

houden? Heeft u voor u zelf een grens gesteld in uw werk: tot zover en niet verder? 

 

Indien nog niet duidelijk is geworden uit het gesprek of iemand een partner heeft: voor het 

bepalen of de volgende vraag op u van toepassing is, is het voor mij van belang om te weten hoe 

uw huishouding er uit ziet. Vraag 20 alleen stellen als iemand een partner heeft. 

21) Welke factoren binnen uw privéleven beïnvloeden de wijze waarop u nu werk en privé 

combineert? Hoe gaat uw partner om met de combinatie van werk en privéleven? 

Aandachtspunten:  Heeft u daar gezamenlijk afspraken over gemaakt?  Waarom wel/niet?  

Hoe vindt uw partner dat het nu geregeld is? Hoe vaak praat u thuis over het afstemmen 

van uw werk op uw privéleven en andersom?  Waar praat u dan over? 



BIJLAGE I 

 194

22) Zijn de eisen die uw werk aan u stelt makkelijk te combineren met uw privéleven?  Wat 

is makkelijker te combineren, wat moeilijker?  Waarom?  

23) Heeft u wel eens een bepaalde keuze in uw werk gemaakt om tegemoet te kunnen komen 

aan eisen of wensen binnen uw privéleven? Aandachtspunten: (bijv.  parttime werk, baan 

dicht bij huis zoeken, geen vervolgstudie volgen, veranderingen in verwachtingen voor 

het werk en privé-domein. Zo ja, wat waren de wensen en door wie werden ze geuit (zelf, 

familieleden, anderen)  

24) En andersom? Heeft u wel eens bepaalde keuzen binnen uw privéleven gemaakt om zo 

tegemoet te komen aan eisen van uw werk? Aandachtspunten: (bijv.  verhuizen voor 

werk, tijdelijk wat minder tijd voor het gezin of hobby, baan kiezen die goed te 

combineren is met het privéleven) Zo ja, wat waren de wensen en door wie werden ze 

geuit (zelf, werkgever, anderen) Heeft u wel eens het idee dat u bepaalde wensen voor uw 

privéleven niet kan realiseren door uw werk of juist wel? Heeft u voldoende vrije tijd? 

25) Bent u op het moment tevreden over hoe uw werk en privéleven samengaan?  

Aandachtspunten: Heeft u de combinatie werk en privéleven altijd op de huidige wijze 

vormgegeven? Wilt u het in de toekomst hetzelfde houden of iets veranderen?  Indien 

willen veranderen: zou dit mogelijk zijn? 

26) Hoe gingen uw ouders vroeger om met de combinatie werk en privé? Aandachtspunten:  

Stelden zij strikte grenzen of juist niet?  Waarom ging dat zo?  Heeft dat invloed gehad 

op de wijze waarop u zelf met uw werk en privéleven omgaat? Wat ziet u als positief in 

uw eigen situatie ten opzichte van de situatie van uw vader/moeder? Waren de grenzen 

tussen werk en privé en de keuzen daarbinnen duidelijker? En wat als minder gunstig?   

Indien kinderen: Wat zou u willen voor uw kinderen? 

27) Maakt u wel eens gebruik van mogelijkheden die door personeelszaken geboden worden 

om de combinatie werk en privé te vergemakkelijken, zoals keuzetijd, kinderopvang of 

zorgverlof? Aandachtspunten:  Wat vindt u ervan dat ze worden aangeboden? Vindt u het 

gemakkelijk, nodig, overbodig? Waarom?  

28) In hoeverre vindt u dat een werkgever een verantwoordelijkheid heeft voor het kunnen 

combineren van werk en privé van werknemers? Aandachtspunt: Heeft u het gevoel dat u 

vanuit uw werk voldoende steun krijgt om uw werk met uw privéleven te combineren? 

29) Heeft u een aparte agenda voor thuis en op het werk?  Indien ja: waarom?  Indien nee: 

welke privé-zaken noteert u in uw agenda? (vakanties kind of partner, school 

uitvoeringen, afspraken met familie en vrienden, verjaardagen).  

Overig: Fotolijstjes, kleding, etc. (kledingvoorschrift?).  Heeft u verder nog aparte spullen 

die echt bij uw werk horen?  Gaan deze wel eens mee naar huis? 
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30) Mensen kunnen verschillende dingen onder werk verstaan.  Ik noem zo een aantal 

activiteiten op.  Kunt u bij elke activiteit aangeven of u deze als werk beschouwt of niet.  

- Een uitstapje met de personeelsvereniging; 

- Reistijd van en naar het werk; 

- Buiten werktijd een werk gerelateerd artikel lezen; 

- Buiten werktijd nadenken over het werk; 

- Lunchen met een klant; 

- In de trein een vergaderstuk lezen; 

- Buiten werktijd een zakelijk telefoontje aannemen; 

- Vrijdagborrel met de afdeling; 

- Een vergadering; 

- Buiten werktijd een zakelijk telefoontje plegen; 

- Een cursus na werktijd die u zelf wilde volgen via het werk; 

- Lunch pauze. 

 

Indien nog niet duidelijk is geworden uit het interview: 

- Hoe ziet uw huishouding er uit? ( kinderen, getrouwd, samenwonend, weduw(e)(naar), 

lat, alleenstaand) 

- Wat is of was het beroep van uw ouders 
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BIJLAGE II VRAGENLIJST WEBENQUETE 

 

Onderzoek Vrije Universiteit: de relatie tussen werk en privé 

 

In het kader van een onderzoek naar de balans tussen werk en privé, willen wij u graag om uw 

medewerking vragen. Er is tegenwoordig veel aandacht voor de vraag hoe werknemers werk en 

privé  kunnen combineren. Het doel van ons onderzoek is nagaan hoe werknemers vandaag de 

dag omgaan met de combinatie van werk en privé en hoe zij deze combinatie ervaren. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uw deelname aan deze 

studie zal een belangrijke hulp zijn in het begrijpen van de houdingen van werknemers ten 

aanzien van de relatie tussen werk en privé. 

Invulling van de vragenlijst zal ongeveer 20 à 30 minuten van uw tijd vragen. Uiteraard is het 

onderzoek geheel anoniem. .. (naam van de multinational) heeft toestemming gegeven voor 

het verrichten van dit onderzoek. Meedoen is niet verplicht en uw werkgever zal niet weten 

of u kiest om deel te nemen aan de vragenlijst of niet. Na afloop van het onderzoek krijgt u  - 

indien u daar prijs  op stelt de voornaamste resultaten toegestuurd. 

Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u naar de link hieronder gaan. Uw ingevulde 

vragenlijst wordt dan direct naar de Vrije Universiteit gestuurd. U kunt er op elk moment voor 

kiezen om de vragenlijst niet verder in te vullen of om een vraag over te slaan, maar we hopen 

uiteraard dat u de vragenlijst geheel invult.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek.  Als u nog vragen heeft, neem 

dan gerust contact op met de contactpersoon en onderzoekster, Rozemarijn de Man, van maandag 

tot woensdag van 14.00-17.00: 

Rozemarijn de Man 

Vrije Universiteit,  Faculteit Sociale Culturele Wetenschappen 

De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam, Nederland 

00 31 - 020 444 6798,  gr.de.man@fsw.vu.nl 

 

[Link naar vragenlijst] 
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Uitleg van de antwoordmogelijkheden.  

U kunt bij elke vraag uw antwoord aanklikken met de muis. Indien een vraag voor u niet van 

toepassing is, kunt u dit aangeven door het antwoord ‘n.v.t.’ (niet van toepassing) aan te 

klikken. Sommige vragen lijken zich te herhalen, maar dit is noodzakelijk om 

onderzoekstechnische redenen.  

 

Uw werksituatie 

Hieronder staan een aantal mogelijke kenmerken van uw werksituatie.  Met uw werksituatie 

bedoelen we uw betaalde baan bij (naam multinational).  Kunt u bij elke van de onderstaande 

stellingen aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens bent. 

 

QA-1. Ik heb last van werkdruk in mijn werk. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-2. Ik heb de vrijheid om zelf mijn werk in te delen (autonomie). 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-3. Mijn werk geeft mij nooit stress. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-4. Ik heb doorgaans genoeg tijd om mijn werkzaamheden af te ronden. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-5. Ik ervaar de sfeer onder collega’s op de afdeling als zeer prettig. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens   

 n.v.t. 

QA-6. Als ik overwerk krijg ik daar veel voor terug. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens    

 n.v.t. 

QA-7. Ik voel me erg gewaardeerd binnen (naam multinational). 
 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-8. Mijn collega’s werken regelmatig over. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens   

 n.v.t. 

QA-9.  Mijn leidinggevende houdt mijn vorderingen in mijn werk goed bij. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 
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QA-10. Ik heb het gevoel dat mijn leidinggevende van mij verwacht dat ik ’s avonds 

 beschikbaar ben als dat nodig is. 
 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens   

 n.v.t. 

QA-11. Ik heb het gevoel dat mijn leidinggevende van mij verwacht dat ik op vaste tijden 

 beschikbaar ben. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-12. Mijn leidinggevende maakt lange dagen. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-13. In mijn functie heb ik de mogelijkheid om een dag thuis te werken. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QA-14. Ik kan op mijn werk komen en vertrekken wanneer ik wil. 
  Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QA-15. Ik mag op de tijden werken die mij het best uitkomen. 

  Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QA-16. Ik kan makkelijk een dag vrij nemen als ik dat wil. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QA-17. Ik heb te maken gehad met één of meerdere reorganisaties binnen ..(multinational). 

 □ Ja, 1 reorganisatie    □ Ja, meerdere reorganisaties     □ Nee  

(Zo niet, ga door naar vraag 19) 

QA-18. Ik heb deze reorganisatie of meerdere reorganisaties als negatief ervaren. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QA-19. Gaat u elke dag op hetzelfde tijdstip naar huis? 

 □ Ja 

Nee, dat hangt doorgaans af van (meerdere antwoorden mogelijk): 

□ Mijn dienst 

□ Hoe laat ik 's morgens ben binnen gekomen 

□ Of er werk afgemaakt moet worden 

□ Ik naar huis moet vanwege de zorg voor kinderen of anderen 

□ Of ik net met iets bezig ben 

□ Anders, namelijk………………….. 

 

Werk en privéleven 

De volgende vragen gaan over uw werk en privéleven.  Ook hier bedoelen we met uw 

werksituatie uw betaalde baan bij (naam multinational). Onder uw gezin verstaan wij hier uw 

eventuele partner, kinderen en/of ander inwonend familielid. 
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Werk 

QB-1. Wanneer ik thuis ben, krijg ik telefoontjes die over het werk gaan. 
 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-2. Als ik op het werk even niets te doen heb, mag ik van mijn leidinggevende  

 privé-zaken afhandelen. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

 n.v.t. 

QB-3. Mijn werksituatie maakt het mogelijk om je werk te vergeten als je thuis bent. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-4. Waar ik werk, kan je het werk aan het eind van de dag achter je laten. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-5. In mijn baan kun je voorkomen dat je werk je privéleven beïnvloedt. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-6. In mijn baan kun je het werk achter je laten als je naar huis gaat. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-7. Als ik thuis ben, nemen mensen van mijn werk contact met me op. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

 

Privé 

QB-8. Ik kan naar mijn werk gaan en weer thuiskomen wanneer ik wil. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

 n.v.t. 

QB-9. Ik zou makkelijk nog een dag kunnen werken als ik dat zou willen. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-10. Door mijn thuissituatie, hoef ik me op mijn werk niet bezig te houden met  

 privé-zaken.  

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-11. Als ik op mijn werk ben, kan ik wat er thuis gebeurt gemakkelijk vergeten. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-12. Mijn thuissituatie maakt het mogelijk om privé-zaken gescheiden te houden van mijn 

 werk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-13. Door mijn thuissituatie kan ik het huiselijk leven achter me laten wanneer ik naar 

 mijn werk ga. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
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Indien u geen partner, kinderen en/of ander bij u inwonend familielid heeft, ga door naar 

vraag 21  

QB-14.  Mijn gezinsleden nemen contact met mij op als ik aan het werk ben. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd   

QB-15. Ik kan me bezig houden met mijn gezinsverplichtingen op de tijden die mij het beste 

 uitkomen. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd   

QB-16. Tijdens het werk neemt mijn gezin contact met mij op.   

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-17. Mijn gezin heeft er geen problemen mee als ik thuis met mijn werk bezig ben. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens  

QB-18. Als ik thuis een beetje sikkeneurig ben door mijn werk, krijg ik dat te horen van mijn 

 partner en/of kinderen. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-19. Mijn partner let erop dat ik niet te veel werk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-20. Mijn partner en/of kinderen waarderen het erg als ik vroeg thuis kom. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

 

De relatie tussen werk en privéleven 

QB-21. Ik vind het niet prettig om aan mijn werk te denken als ik thuis ben. 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-22. Ik wil graag dat mijn privéleven gescheiden is van mijn werk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-23. Ik vind het niet prettig wanneer mijn werk mijn privéleven binnensluipt. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-24. Ik wil mijn werk achter me kunnen laten wanneer ik naar huis ga. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-25. Ik vind het niet prettig om aan thuis te denken wanneer ik aan het werk ben. 
 Helemaal mee oneens1 2 3 4 5  Helemaal mee eens 

QB-26. Ik wil graag dat mijn werk ophoudt als ik mijn werkplek verlaat. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-27. Ik vind het niet prettig wanneer ik op het werk plotseling met zaken van thuis word 

 geconfronteerd. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens     

QB-28. Ik wil mijn privé-zaken achter me kunnen laten wanneer ik naar het werk ga. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
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QB-29. Thuis heb ik voorwerpen (dingen) die met mijn werk te maken hebben. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-30. Op mijn werk heb ik voorwerpen (dingen) die met mijn thuis te maken hebben. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

 n.v.t. 

QB-31. Als ik thuis ben denk ik aan zaken die met het werk te maken hebben. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-32. Ik denk aan mijn gezin als ik aan het werk ben. 
 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

 n.v.t. 

QB-33. Ik stop midden in het werk om iets voor thuis te doen. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd   

QB-34. Ik stop midden in mijn huiselijke bezigheden om iets voor mijn werk te doen. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-35. Wanneer ik aan het werk, ben zorg ik voor privé-zaken. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-36. Wanneer ik thuis ben houd ik me bezig met werkaangelegenheden. 

 Nooit   1 2 3 4 5 Altijd 

QB-37. Mijn werk en mijn privéleven lopen door elkaar heen. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens  

QB-38. Als ik thuis over mijn werk nadenk, is dat doorgaans een teken dat het werk me te 

 veel wordt. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-39. Ik werk liever niet thuis (telewerken). 

 Helemaal mee oneens 1  2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-40. Ik wil liever geen werk mee naar huis nemen aan het eind van de dag. 

  Helemaal mee oneens1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

  n.v.t. 

QB-41. Ik vind het niet prettig om thuis veel over mijn werk te praten. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-42. Collega's zijn collega's; vrienden zoek ik buiten mijn werk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-43. Ik vind het prettig als je goed op de hoogte bent van het privéleven van je collega's. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-44. Overwerken is een inbreuk op je privéleven. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
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QB-45. Voor een goede balans tussen werk en privé zijn vaste werktijden beter dan flexibele 

 werktijden. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-46. Een zakelijk telefoontje krijgen buiten werktijd is een inbreuk op je privéleven. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-47. De eisen die mijn werk aan me stelt, staan mijn huiselijk en privéleven in de weg. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-48. Door de tijd die ik kwijt ben aan mijn werk, is het moeilijk om mijn gezinstaken te 

 verrichten. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens  

 n.v.t. 

QB-49. Dingen die ik thuis wil doen, gebeuren niet vanwege de eisen die mijn werk aan me stelt. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-50. Mijn baan geeft stress waardoor het moeilijk is om thuis mijn verantwoordelijkheden  

 na te komen. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-51. Door mijn werk moet ik mijn plannen voor gezinsactiviteiten veranderen.  n.v.t. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-52. De eisen die mijn gezin of partner aan mij stellen staan mijn werk in de weg. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens  

 n.v.t. 

QB-53. Ik moet soms zaken die ik op het werk moet doen uitstellen vanwege het beslag dat er 

 thuis op mijn tijd wordt gelegd. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens   

QB-54. Dingen die ik op het werk wil doen, worden niet gedaan vanwege de eisen die mijn gezin 

 of partner aan me stelt. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens  

  n.v.t. 

QB-55. Mijn huiselijk leven staat mijn werk in de weg, zoals op tijd op mijn werk komen, 

 dagelijkse taken verrichten en overwerken. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-56. Door de druk van mijn gezin kan ik mijn verantwoordelijkheden in mijn werk niet goed 

 nakomen. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

 n.v.t. 

QB-57. Ik vind het moeilijk om een balans te vinden tussen mijn werk en mijn privéleven. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
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Indien u geen partner, kinderen en/of ander bij u inwonend familielid heeft, ga door naar 

vraag QC-1 

QB-58. Het is vaak moeilijk te bepalen waar mijn werk eindigt en mijn gezinsleven begint.  

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens  

QB-59. In mijn leven is er een duidelijke scheidslijn tussen mijn werk en mijn gezin. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QB-60. Ik heb de neiging om mijn werk en mijn gezinsverplichtingen met elkaar te 

 vermengen. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens

  

 

Attitudes ten aanzien van werk en privé  

 

QC-1. Hoe tevreden bent u met uw gezinsleven? 

 Heel ontevreden  1 2 3 4 5   Heel tevreden 

 n.v.t. 

QC-2. Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw partner?    

 Heel ontevreden  1 2 3 4 5   Heel tevreden 

 n.v.t. 

QC-3. Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw kinderen? 

 Heel ontevreden  1 2 3 4 5   Heel tevreden 

 n.v.t. 

QC-4. Hoe tevreden bent u met de onderlinge relatie van uw kinderen? 

 Heel ontevreden  1 2 3 4 5   Heel tevreden 

 n.v.t. 

QC-5. Hoe tevreden bent u in het algemeen met uw baan? 

 Heel ontevreden  1 2 3 4 5  Heel tevreden 

QC-6. Ik ben tevreden met het succes dat ik heb geboekt in mijn loopbaan. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens

 n.v.t. 

QC-7. Ik ben tevreden met de vooruitgang die ik heb geboekt in mijn loopbaan. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens

 n.v.t. 

QC-8. Ik ben tevreden met de vooruitgang die ik heb geboekt wat betreft mijn salaris. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens

 n.v.t. 
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QC-9. Ik ben tevreden met de vooruitgang die ik heb geboekt wat betreft promoties 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens

 n.v.t. 

QC-10. Ik ben tevreden met de vooruitgang die ik heb geboekt in het ontwikkelen van nieuwe 

 vaardigheden. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-11. Hoe goed ik presteer ik mijn baan, is heel erg belangrijk voor me.  
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-12. Als ik niet goed presteer in mijn werk, voel ik me niet goed.   

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-13. Ik voel me persoonlijk sterk betrokken bij mijn werk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-14. In mijn werk kan ik kwaliteiten van mezelf gebruiken die voor mij belangrijk zijn. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-15. Ik voel me stukken beter als ik goed presteer in mijn werk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

 

De volgende vragen gaan over hoe belangrijk uw privéleven is voor uzelf. Onder uw directe 

gezin verstaan wij hier opnieuw uw eventuele partner en/of kinderen en eventuele andere 

inwonende familieleden.  Onder vrijetijdsactiviteiten verstaan we  alle mogelijke activiteiten 

die u buiten uw betaalde werk onderneemt.  Hieronder kan dus vrijwilligerswerk vallen, 

afspraken met vrienden, hobby's, activiteiten in de kerk, enzovoort.    

 

Indien u geen partner, kinderen en/of ander bij u inwonend familielid heeft, ga door naar 

vraag QC-21.  

QC-16. Het is heel erg belangrijk voor me om een goede partner en/of ouder te zijn. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-17. Als ik geen goede partner of ouder ben, voel ik me vreselijk.   

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-18. Ik voel me persoonlijk heel sterk betrokken bij mijn gezin. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-19. In mijn gezin kan ik kwaliteiten van mezelf gebruiken die voor mij belangrijk zijn. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-20. Ik voel me stukken beter wanneer ik een goede partner en/of ouder ben. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens  

Ga door naar vraag QC-24 
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Indien u nu geen gezin heeft, hoe belangrijk vindt u het om in de toekomst een gezin te 

hebben? 

QC-21. Een goed gezinsleven hebben in de toekomst, is het belangrijkste doel in mijn leven. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-22. Een gezin hebben is leuk, maar mijn vrijheid vind ik belangrijker.  

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-23. Een gezin past niet zo goed in mijn leven. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

Ga door naar de volgende vraag: QC-24 

 

QC-24. Het is erg belangrijk voor me dat ik mijn hobby’s en andere vrijetijdsactiviteiten kan 

 uitoefenen. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-25. Als ik onvoldoende tijd heb voor mijn hobby’s en andere vrijetijdsactiviteiten, voel ik me 

 niet goed. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-26. Ik voel me persoonlijk sterk betrokken bij mijn hobby’s en andere vrijetijdsactiviteiten. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-27. In mijn hobby’s en andere vrijetijdsactiviteiten kan ik kwaliteiten van mezelf gebruiken 

 die voor mij belangrijk zijn. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-28. Ik voel me stukken beter wanneer ik toekom aan mijn hobby’s en andere 

 vrijetijdsactiviteiten. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-29. Of ik veel tijd in mijn werk of in mijn privéleven wil steken, is een vraag die mij 

 bezighoudt. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-30. Ik vind het belangrijk om in deze periode van mijn leven carrière te maken. 
 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-31. Mijzelf goed ontwikkelen in mijn werk, is een belangrijk doel in mijn leven. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-32. Ik ben in het verleden wel eens overspannen geweest doordat ik te hard had gewerkt. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-33. Ik vind mijn werk en privé even belangrijk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
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QC-34. Ik vind mijn privéleven veel belangrijker dan mijn werk. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-35. Hoe belangrijk is werken in uw totale leven? 

 Een van de minst  1 2 3 4 5 Een van de meest 

 belangrijke dingen        belangrijke dingen in  
 in mijn leven       mijn leven 

 

QC-36. Hieronder vindt u zeven vakken, die elk twee cirkels bevatten.  De ene cirkel 

geeft uw werk weer, de andere geeft uzelf weer.  De cirkels kunnen elkaar in 

verschillende mate overlappen.  Als de cirkels geheel gescheiden zijn zoals in vak 1, 

geeft dit aan dat u zich geheel gescheiden voelt van uw werk.  Als de cirkels geheel 

samen vallen, zoals in vak 7, geeft dit aan dat u zich geheel verbonden voelt met uw 

werk.  Klik het cijfer aan dat het beste bij u past. 

 

       

1. □       5.□  

 

 

 

2. □       6. □  

 

 

 

3. □       7. □  

 

 

 

4. □ 
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QC-37. Deze vraag gaat over hoe belangrijk uw werk voor u is in verhouding tot uw privéleven 

en andersom.  Wilt u per activiteit maximaal 6 punten toekennen, waarbij u de meeste punten 

geeft aan de activiteit die u het belangrijkste vindt (6); de activiteit die u het minst belangrijk 

vindt krijgt de minste punten (1), enzovoort. 

 Betaald werk ……………………… 

 Gezin  ……………………… 

 Vrienden ……………………… 

 Hobby’s  ……………………… 

 Vrijwilligerswerk ……………………… 

 Religie  ……………………. 

 

QC-38. Vijf jaar geleden was mijn gezin voor mij… 

□  Minder belangrijk dan nu 

□ Net zo belangrijk als nu 

□ Net zo onbelangrijk als nu 

□ Belangrijker dan nu 

□ N.v.t. 

□ Weet niet 

 

QC-39. Vijf jaar geleden was werk voor mij …. 

□  Minder belangrijk dan nu 

□ Net zo belangrijk  als nu 

□ Net zo onbelangrijk als nu 

□ Belangrijker dan nu 

□ N.v.t., ik had (nog) geen baan 

□ Weet niet 

 

QC-40. Vijf jaar geleden waren mijn activiteiten in mijn vrije tijd voor mij… 

□  Minder belangrijk dan nu 

□ Net zo belangrijk als nu 

□ Net zo onbelangrijk als nu 

□ Belangrijker dan nu 

□ N.v.t. 

□ Weet niet 
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QC-41. Vijf jaar geleden waren mijn werk en privéleven…. 

□  Meer gescheiden van elkaar dan nu 

□ Net zo geïntegreerd of gescheiden zoals nu 

□ Minder sterk gescheiden dan nu 

□ N.v.t., ik was (nog) niet aan het werk 

□ Weet niet 

 

QC-42. Vijf jaar geleden was ik sneller bereid om over te werken.  

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

QC-43. Vijf jaar geleden vond ik het moeilijk om een goede balans tussen mijn werk en mijn 

 privéleven te vinden. 

 Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

 

Tot slot willen wij graag nog enkele algemene gegevens van u weten. 

 

QD-1. Bent u… 

□  Man 

□ Vrouw 

 

QD-2. Wat is uw geboortejaar? 

……………………………… 

 

QD-3. Wat is uw nationaliteit? 

…………………………. 

 

QD-4. Sinds wanneer bent u in dienst van (naam multinational)  (welk jaar?)  

…………………….…. 

 

QD-5. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week? 

a) Volgens uw contract   …. uur per week 

b) Inclusief overwerk   ….  uur per week 

 

QD-5c. Hoeveel uur daarvan werkt u thuis? (Indien geen, geef aan ‘0’) 

………………….uur per week 
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QD-6. Wat is de samenstelling van uw huishouding? 

 Bent u: 

□ Alleenstaand  □ Samenwonend  

□ Getrouwd  □ Lat-relatie 

□   Eenoudergezin 

 

QD-7. Heeft u kinderen? 

□ Ja 

□ Nee Ga door naar vraag 9 

 

QD-7a. Hoeveel kinderen zijn nog thuiswonend (inclusief uw biologische kinderen, eventuele 

stiefkinderen en adoptiekinderen)?  

… 
 

QD-7b. Wat is de leeftijd van uw jongste kind dat thuis woont?    

…. 

 

QD-8. Haalt u of brengt u de kinderen van en naar school of crèche? 

□ Niet van toepassing: de kinderen gaan b.v. zelfstandig naar school 

□  Ik doe dat afwisselend met mijn partner 

□ Ja, ik haal doorgaans de kinderen van school 

□ Iemand anders doet dat 

 

QD-9. Hoeveel mensen wonen er op dit moment in uw huishouding, inclusief uzelf?  

…. 

 

QD-10. Wie doet bij u thuis de huishoudelijke taken zoals schoonmaken, koken, wassen en 

dergelijke? 

□ Ik voornamelijk 

□ Ik en mijn partner, ongeveer evenveel 

□  Voornamelijk mijn partner 

□ Een huishoudelijke hulp 

□ Iemand anders 
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QD-11. Wat is de arbeidssituatie van uw partner?  

 (Indien u geen partner heeft: ga naar vraag 12) 

 □  Heeft geen betaald werk 

□  Heeft betaald werk voor 1-11 uur per week 

□ Heeft betaald werk voor 12-32 uur per week 

□ Heeft betaald werk voor 33 of meer uur per week 

□ Is freelancer of heeft een eigen bedrijf 

□ Anders 

QD-11a. Hoeveel uur daarvan werkt uw partner daarvan thuis? (Indien geen, geef aan ‘0’)

  ………………….uur per week 

 
QD-12. Heeft u binnen uw privéleven nog bijzondere omstandigheden die de manier waarop u 

 met  werk en privé omgaat beïnvloeden: 

□  Nee 

□ Ja, ik verzorg een familielid of vriend 

□ Ja, ik heb gezondheidsklachten 

□ Ja, ik heb een bijzondere hobby waar ik heel veel tijd aan besteed 

□ Anders, namelijk:…………… 

QD-13. Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgerond? 

__ Geen opleiding afgerond 

__ Primair onderwijs: lagere school, basisonderwijs 

__ Secundair onderwijs eerste fase: VMBO, VBO, MAVO, LTS, LEAO, 

 huishoudschool, detailhandels(vak)school, etc 

__ Secundair onderwijs tweede fase: HAVO, VWO, MBO, HBS, MMS, 

propedeuse  HBO en WO 

__ Hoger onderwijs eerste fase: HBO 

__ Hoger onderwijs tweede fase: WO 

__ Anders, namelijk 

 

QD-14. Binnen welk bedrijfsonderdeel van (naam multinational)  bent u werkzaam? 

 ………………………………………………………………………………. 
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QD-15. Wat is uw schaalniveau? 

3  8  13 

4  9  HBO/ACA 

5  10  PAO 

6  11  Buiten CAO duale leerroute 

7  12   

 

QD-16. Heeft u een functiecontract of een standaard urencontract? 

□  Een functiecontract 

□ Een standaard urencontract, omdat: 

o Mijn functie alleen in een standaard urencontract bestaat 

o Ik daar de voorkeur aan gaf 

o Ik weet het niet 

 

Als u nog iets anders kwijt wil in reactie op de vragen die wij u hebben gesteld, kunt u de ruimte 

hieronder daarvoor gebruiken. U kunt uw opmerkingen ook in een aparte brief schrijven, als u dat 

liever wilt. Elk commentaar waarvan u denkt dat het ons bij ons onderzoek zal helpen, wordt zeer 

op prijs gesteld.   

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking.  

 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Faculteit Sociale Wetenschappen 

Rozemarijn de Man 

Tel: 020 – 444 67 98 

E-mail: gr.de.man@fsw.vu.nl
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BIJLAGE III  BESCHRIJVING POPULATIE, STEEKPROEF EN   

   RESPONS 

 

 

Doelpopulatie:  Werknemers die werkzaam zijn in de geselecteerde bedrijfsonderdelen 

van de multinational in het jaar 2004 

 

Steekproefpopulatie:  Vier bedrijfsonderdelen: A, B en C geheel, vrouwen van onderdeel D, 

gestratificeerde random steekproef van mannen binnen onderdeel D. 

 

Steekproefeenheid: Individu 

 

Entiteiten: Werknemers, bedrijfsonderdelen, multinational 

 

Steekproefkader:  Personeelsbestanden van bedrijfsonderdelen: A, B, C en D. 

 

Steekproefmethode: Gehele populaties voor A, B en C, enkelvoudige gestratificeerde 

steekproef met onevenredige allocatie voor D. 

 

Ten behoeve van het onderzoek is een steekproef getrokken uit de personeelsbestanden van vier 

bedrijfsonderdelen van de geselecteerde multinational. De vier bedrijfsonderdelen zijn 

geselecteerd met  het oog op de variatie in typen werk. Gezien het relatief kleine aantal 

werknemers was het voor de bedrijfsonderdelen A, B en C mogelijk om de gehele populatie van 

het personeelsbestand te benaderen. De populatie van het bedrijfsonderdeel D was dermate groot 

(N = 7525) dat het om praktische redenen niet haalbaar was om de gehele populatie te benaderen. 

Voor D is daarom gebruik gemaakt van een enkelvoudige gestratificeerde steekproef met 

onevenredige allocatie door middel van een enkelvoudige gestratificeerde steekproef. Op basis 

van sekse en functieschaal zijn strata uit het populatiebestand geselecteerd, waarbij vrouwen en 

weinig voorkomende functieschalen (zeer laag en zeer hoog) oververtegenwoordigd zijn. Hiertoe 

zijn uit de kleine strata ‘vrouwen’ en ‘weinig voorkomende functieschalen’ relatief meer 

elementen getrokken dan uit grotere strata zodat uitspraken  kunnen worden gedaan voor alle 

deelgroepen. Figuur 1 toont de steekproef van deze studie: 

 

 

 



BIJLAGE III 

 213

Figuur 1     Steekproefprocedure 
 
    Casestudy     
    Multinational 
 
 
 
        A    B             C             D    
 
     
     287  (N) 218 (N)     765 (N)  werknemers      
     
 
    
               543 werknemers (N)   7525 werknemers 
       

  
 

                                                                                     
 vrouwen                   mannen  
 
                
  
    afdeling 1 50%  en afdeling 2   6504 mannen 
 
 
      917   70 
 
 
 987 werknemers (893) 
 
 
 

   
    1454      3858           522   469    197 

werknemers in schalen      werknemers in schalen       minst    afdeling 1 & afdeling 1 
weinig voorkomend     veel voorkomend          frequente schalen 
           gehele 
                    populatie 
      aselecte steekproef        aselecte steekproef       gehele populatie   aselecte steekproef        
      25 %        10%                     50%            

             197 
              

380 werknemers (n)   405 werknemers (n)    522 werknemers (N)        221 werknemers (n)          
(327)  (379)   (449)            (208)             werknemers        
           (N) 
                (185) 

 

 

 



BIJLAGE III 

 214

In Tabel 1 wordt de verdeling van populatiebestand (personeelsbestand) en steekproef voor de 

vier geselecteerde bedrijfsonderdelen van de multinational weergegeven. 

 

Tabel 1 De verdeling van personeelsbestand en steekproef van geselecteerde bedrijfsonderdelen van de 

multinational, in absolute aantallen32: 

 

 A B C D Totaal 

personeelsbestand 287 218 765 7525 8795 

steekproef 287 218 765 247733 3747 

steekproef in % 100% 100% 100% 32,9% 42,6% 

 

Na sluiting van de retourdatum waren 1252 enquêtes ingevuld. De totale bruto respons (nog 

inclusief item non-respons) komt hiermee op 33,7%. De respons voor bedrijfsonderzoek ligt 

gemiddeld rond de 30%, en daarmee valt deze respons binnen het gemiddelde. 

Vragenlijsten werden verwijderd waarbij geen van de demografie vragen was ingevuld (187). Na 

verwijdering van de item-non-respons kwam de totale netto respons hiermee op 1065. 

Tabel 2 toont de verdeling van steekproefpopulatie en netto respons  naar de geselecteerde 

bedrijfsonderdelen. In het vervolg van deze responsbeschrijving zullen we uitgaan van deze netto 

respons. 

 

Tabel 2 De verdeling van steekproef en respons naar geselecteerde bedrijfsonderdelen van de 

multinational, in absolute aantallen: 

 BU CS BU CON BU VT D Totaal 

steekproef 287 218 765 2441 3711 

respons 124 71 274 549 106534 

respons in % 43,2 32,6 35,835 22,4 28,7 

 

Een aantal factoren lijkt de respons te hebben beïnvloed. Allereerst bleken, ondanks navraag, de 

meeste medewerkers binnen D en een groot aantal binnen C, niet over een internetaansluiting op 

                                                 
32 Gebaseerd op gegevens voor zover bekend in het voorjaar van 2004 
33 Dit is de daadwerkelijke benaderde steekproefpopulatie, exclusief 235 oorspronkelijk geselecteerde 
werknemers bij D waarvan uiteindelijk geen emailadres is verstrekt  (bijvoorbeeld doordat zij wegens 
reorganisaties niet meer bij de multinational werken of binnen een ander bedrijfsonderdeel werkzaam zijn; 
n = 235). 
34 24 respondenten zijn hierbij werkzaam in overige kleinere bedrijfsonderdelen; van 23 respondenten is het 
bedrijfsonderdeel onbekend (non-respons). 
35 Het uiteindelijke percentage respons ligt iets hoger aangezien werknemers die n.a.v. een automatische 
mail reply buiten het bereikbare personeelsbestand vielen, hier zijn meegeteld  (n = ± 30 voor C ; n = ± 40 
voor D). 
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het werk te beschikken. Vooral lagere functiegroepen hadden daardoor niet de mogelijkheid om 

aan de webenquête deel te nemen. Vervolgens is een gelijke schriftelijke vragenlijst uitgezet om 

deze groepen alsnog de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Aangezien D en C de grootste 

groepen respondenten omvatten, lijkt dit de uiteindelijke respons enigszins negatief te hebben 

beïnvloed. Een andere factor die mogelijk de respons heeft beïnvloed zijn de reorganisaties die op 

het moment van afname bij B, C en D aan de gang waren. 

Hieronder volgt een beschrijving van de respons op de demografische kenmerken leeftijd, sekse 

en functieniveau. Hierbij zullen we nagaan in hoeverre de respons representatief is voor A, B en 

C. Voor D beoogde we geen representatieve respons ten opzichte van de populatie.  

 

Leeftijd 

 

Tabel 3 Respons naar leeftijd, per bedrijfsonderdeel, in procenten 

A  B C D  
 
n 

pop 
287 

 

resp 
124 

pop 
224 

resp 
71 

pop 
765 

resp 
274 

pop 
7525 

resp 
549 

respons 
totaal 
1065 

populatie 
totaal 

8801 

≥ 1978 
 

2,4 2,4 2,7 5,6 1,2 0,7 1,5 0,7 1,3 1,6 

1968 – 1977 
 

40,8 43,5 25,4 21,1 21,8 21,2 19,3 26,2 26,7 20,3 

1958 – 1967 
 

32,4 27,4 39,3 43,7 37,8 38,3 32,6 33,0 33,6 33,2 

1948 – 1957 
 

21,3 23,4 27,2 26,8 35,4 36,1 42,9 36,1 33,7 41,2 

≤ 1947 3,1 3,2 5,4 2,8 3,8 3,6 3,7 4,0 4,7 3,7 
 

Tabel 3 toont de respons naar leeftijd in vijf leeftijdscategorieën. Om de leeftijdsverdeling in het 

responsbestand te vergelijken met de populatiebestanden, zijn voor ieder bedrijfsonderdeel 

afzonderlijk chi-kwadraattoetsen uitgevoerd.  

 Voor de bedrijfsonderdelen A en B kon de representativiteit voor leeftijd niet worden 

nagegaan omdat niet aan de assumpties van de chi-kwadraattoets wordt voldaan (max 20% van de 

verwachte celfrequenties lager dan 5). Een vergelijking van de percentages met het blote oog, laat 

echter bij beide bedrijfsonderdelen geen grote verschillen zien tussen de populatie en de respons. 

Een chi-kwadraattoets voor het bedrijfsonderdeel C gaf aan dat de respons representatief is voor 

de populatie wat betreft leeftijd.  

 Het bedrijfsonderdeel D toonde wel een significant verschil in leeftijd voor respons en 

populatie. Er hebben significant minder werknemers die geboren zijn in de periode 1948-1957 de 

vragenlijst ingevuld, maar bovenal hebben significant meer werknemers die in de periode 1968-

1977 geboren zijn deelgenomen aan de enquête. Een kruistabel laat zien dat de generatie geboren 
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in de periode 1948-1957 over alle functieschalen minder vaak de vragenlijst heeft ingevuld dan 

verwacht, alleen de hoogste schalen (12,13) vullen de vragenlijst iets vaker in. De generatie 

geboren in de periode 1968-1977 laat een ander beeld zien: werknemers in schaal 8 tot 11 hebben 

de vragenlijst veel vaker ingevuld dan verwacht, waarna het weer iets inzakt. De tussenliggende 

generatie, geboren tussen 1958 en 1967, vult de vragenlijst niet veel vaker of minder vaak in dan 

verwacht. Een mogelijke verklaring voor het afwijken van de respons met het populatiebestand 

op deze twee uiteenlopende generaties kan zijn dat werknemers in de leeftijdscategorie 27-36 jaar 

meer interesse hadden voor het invullen van een vragenlijst over de combinatie van werk en 

privé, dan hun oudere collega’s. Daarbij vormen de schalen 8 tot 11 de grootste groep ingevulde 

enquêtes van het bedrijfsonderdeel D. Een andere mogelijke praktische verklaring is dat mensen 

in de lagere functieschalen geen toegang hadden tot de webenquête  en op de later toegestuurde 

schriftelijke vragenlijst waren aangewezen.  

Tot slot toont een chi-kwadraattoets  een significant verschil tussen het totale 

responsbestand en het totaal van de populatiebestanden.  Een chi-kwadraattoets  waarin de 

representativiteit van A, B en C gezamenlijk wordt getoetst op leeftijd, toont geen significant 

verschil met de populatie; het verschil is daarmee afkomstig van D. 

 

Sekse 

 
Tabel 4 Representativiteit naar sekse, per bedrijfsonderdeel in procenten 

A 
 

B C D Totaal  

M V M V M V M V M V 
 
populatie   
 

 
74,9 

 
25,1 

 
78,1 

 
21,9 

 
58,7 

 
41,3 

 
86,4 

 
13,6 

 
83,4 

 
16,6 

 
kans van benadering 100  100 100 100 100 100 23,8 90,5 32,5 93,2 
 
steekproef  abs. 
 

215 72 175 49 449 316 1548 893 2387 1330 

respons 69,4 30,6 73,2 26,8 62,0 37,6 66,3 33,0 65,7 33,0 
 

Tabel 4 toont de representativiteit naar sekse. Om de sekseverdeling in het responsbestand te 

vergelijken met de populatiebestanden, zijn opnieuw voor ieder bedrijfsonderdeel afzonderlijk 

chi-kwadraattoetsen uitgevoerd.   

 Zowel voor A, B en C bleek de respons representatief voor het populatiebestand (α = 

0,01 en 0,05). Om uitspraken voor de deelgroep vrouwen te kunnen waarborgen, zijn vrouwen  in 

de steekproef van D overgerepresenteerd. Vrouwen binnen D hadden 90,5 % kans om in de 

steekproef te komen, mannen 24% kans. Om na te gaan of de man-vrouw verdeling in de respons 
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overeenkomt  met wat je op basis van de steekproef kunt verwachten, is een chi-kwadraattoets 

uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met de kansen van benadering door middel van weging. 

Er is geen significant verschil tussen de steekproefverdeling en de respons (0,10 bij een α van 

0.05); de man-vrouw verdeling komt overeen met de verdeling zoals opgezet in de steekproef.   

1,2 % meer mannen hebben gereageerd dan verwacht (n = 18.4) en 2,1% minder vrouwen (n = 

18.4). Een chi-kwadraattoets bevestigt dat de man-vrouw verdeling van de totale respons 

overeenkomt met de verdeling zoals bedoeld in de steekproef. 

 

Functieniveau 

 
Tabel 5 Respons naar functieniveau, per bedrijfsonderdeel voor de totale respons, in procenten  

A  B C D  
 
n 

pop 
287 

 

resp 
124 

pop 
224 

resp 
71 

pop 
765 

resp 
274 

pop 
7525 

resp 
549 

populatie 
totaal 

8801 

respons 
totaal 

1065 
 

Schaal 3-6 
5,6 4,0 10,3 9,9 42,0 32,1 44,5 14,0 42,1 17,1 

 
Schaal 7-10 

 
32,8 

 
34,7 

 
28,6 

 
26,8 

 
34,5 

 
40,9 

 
41,3 

 
48,3 

 
40,1 

 
42,2 

 
Schaal 11-13 

 
43,2 

 
48,4 

 
45,5 

 
53,5 

 
20,4 

 
23,7 

 
11,6 

 
32,2 

 
14,2 

 
33,2 

 
HBO/ACA 

 
9,4 

 
0,8 

 
8,5 

 
2,8 

 
- 

 
0,4 

 
1,5 

 
0,4 

 
1,8 

 
0,6 

 
Leerroute buiten 
CAO 

 
0,7 

 
1,6 

 
- 

 
1,4 

 
- 

 
- 

 
0,1 

 
- 

 
0,1 

 
0,3 

 
Persoonlijke 
Arbeidsovereenkomst 

 
8,0 

 
9,7 

 
5,8 

 
5,6 

 
3,1 

 
1,8 

 
0,9 

 
4,2 

 
1,5 

 
4,2 

 
Stagiair36 

 
0,3 

 
- 

 
1,3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,0 

 
- 

 
0,1 

 
- 

 
Non-respons 

 
- 

 
0,8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,1 

 
- 

 
0,9 

 
- 

 
2,5 

 

Tabel 5 toont de respons naar functieniveau in zes schaalcategorieën, oplopend van 3 tot 13 en 

enkele afwijkende schalen die niet in een rangorde te plaatsen zijn. Verderop in deze studie zullen 

de schalen verder worden toegelicht. Om de functieschaalverdeling in het responsbestand te 

vergelijken met de populatiebestanden, zijn ook hier voor ieder bedrijfsonderdeel afzonderlijk 

chi-kwadraattoetsen uitgevoerd.  

 De respons van A is representatief voor de populatie wat betreft de schalen 3-13 en de 

persoonlijke arbeidsovereenkomst bij een alpha van 0,5. Voor de buiten CAO duale leerroute  kan 

                                                 
36 Stagiaires zijn buiten de steekproef gehouden aangezien zij geen dienstverband met de multinational zijn 
aangegaan. 
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dit niet worden nagegaan gezien de kleine aantallen37; wel verschilde de verwachte en de 

geobserveerde celfrequenties maar één individu.  Er reageerden significant minder werknemers 

die deel uitmaken van een HBO/Academisch programma (n=10). Een mogelijke verklaring kan 

liggen in het gegeven dat het HBO/Academisch programma van de multinational door 

bezuinigingen gereduceerd is, maar gezien de kleine aantallen is dat niet goed  aan te geven. 

 De functieniveauverdeling van  C is niet representatief; vooral schaal 3-6 (n = -24) en in 

iets mindere mate schaal 7-10 (n = +19) wijken af van het populatiebestand. De eerdere 

constatering voor D (zie tabel 3) lijkt ook hier op te gaan: mensen in lagere functieschalen vullen 

minder vaak de vragenlijst in dan hogere functieschalen. Of het in aanraking komen met de 

problematiek die de combinatie van werk en privé kan opleveren een achterliggende reden vormt, 

dient in een verdere fase van de studie onderzocht te worden. De respons van  B  is representatief 

voor alle schalen bij een alpha van 0,5; alleen de celfrequenties van de buiten de CAO gelegen 

leerroute waren te laag om de representativiteit na te gaan. 

 Om uitspraken voor de minder vaak voorkomende schalen te kunnen waarborgen, zijn 

deze in de steekproef van D overgerepresenteerd. Door middel van enkelvoudige gestratificeerde 

steekproeven met onevenredige allocatie, hadden werknemers in de minst voorkomende schalen 

100% kans om in de steekproef te komen, weinig voorkomende schalen 25% en veel 

voorkomende schalen 10% kans. Op basis van de steekproef kan worden verwacht dat schaal 3-6 

voor 46,8% vertegenwoordigd is, schaal 7-10. Tabel 6  toont de respons naar functieschaal voor 

D in procenten. 

 

Tabel 6 Respons naar functieschaal voor D in procenten 

 schaal 3-6 schaal 
7-10 

schaal 11-13 HBO/ACA Leerroute 
buiten CAO 

Pers. Arb. 
Overeenkomst 

populatie 
(n = 7525) 

44,5 41,3 11,6 1,5 0,1 0,9 

kans van 
benadering 

46,8 29,2 16,9 4,1 0,4 2,6 

steekproef 
abs. 
(n = 2712) 

 
1269 

 
793 

 
458 

 
111 

 
10 

 
71 

 
respons38 

 
14,0 

 
48,3 

 
32,2 

 
0,4 

 
- 

 
4,2 

 

Aangezien de benaderde steekproef lager is uitgevallen dat de getrokken steekproef (-235) en bij 

de vrouwen niet onbekend welke functieniveaus minder benaderd zijn, is het niet betrouwbaar om 

de bovenstaande verdelingen te toetsen door middel van een chi-kwadraat. Wel kunnen we met 

                                                 
37 Binnen SPSS gaat chi-kwadraat uit van een minimale celbezetting van 1, hier was de verwachting 0,9. 
38 Non-respons : 0,9% 
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blote oog zien dat werknemers in schaal 3-6 beduidend minder  vaak de vragenlijst hebben 

ingevuld, terwijl werknemers in schaal 7-10, maar bovenal in schaal 11-13 juist veel vaker 

hebben deelgenomen. Naast de eerder genoemde praktische verklaring dat werknemers in de 

lagere functieschalen geen toegang hadden tot de webenquête; kan ook hier een andere ervaring  

met of houding ten opzichte van de combinatie werk en privé een rol spelen. 

 Een chi-kwadraat toets  waarin de representativiteit van A, B en C gezamenlijk wordt 

getoetst, laat zien dat het bovengevonden patroon bij D zich eveneens voordoet bij de drie andere 

bedrijfsonderdelen; ook zonder D blijft een significant verschil bestaan tussen respons en 

populatie wat betreft functieverdeling, al zijn de verschillen veel kleiner: (schaal 3-6: -31.0, 4-7: 

+20.5, schaal 11-13:+24.0, HBO/ACA: -12.7).Bij verdere analyses in deze studies zal rekening 

moeten worden gehouden met dit gevonden verschil. 

 

Tabel 7 toont tenslotte een overzicht van de hier besproken steekproeven die van de strata binnen 

D genomen zijn, waarbij mannen die werkzaam zijn in weinig voorkomende functieschalen en 

alle vrouwen overgerepresenteerd zijn. 

 

Tabel 7  Steekproeven die van de strata binnen D genomen zijn  

absolute aantallen 
tenzij anders 
aangegeven 

Mannen 
schalen  
meest 

frequent 

Mannen 
schalen  
weinig 

frequent 

Mannen 
schalen  
minst 

frequent 

Mannen 
afdeling 1 

 

Mannen 
afdeling 2 

Vrouwen 

populatie 3858 1454 522 469 197 987 
steekproef 
kans van 
benadering % 

379 
9,8 

32739 
22,5 

449 
86,0 

208 
44,3 

185 
93,9 

893 
90,5 

totaal benaderd  
man of vrouw 

 
1548 

 
893 

respons totaal man 
of vrouw 

364 181 

 

Conclusie 

 

De respons van de bedrijfsafdelingen C, B en A is wat betreft leeftijdsverdeling representatief 

voor de populatiebestanden. De respons van D wijkt af van het populatiebestand: jongeren 

                                                 
39 Ook bij de steekproeven ‘D mannen schalen weinig frequent ’en ‘minst frequent’ zijn minder 
emailadressen verstrekt dan de oorspronkelijke steekproef (125).  Bij de verstrekking van het uiteindelijke 
aantal emailadressen voor benadering, zijn de steekproefbestanden ‘weinig frequent’ en ‘minst frequent’ 
door de organisatie samengevoegd. Uitgaande van de aanname dat het verlies aan emailadressen gelijkelijk 
over het totaal verdeeld is (125/902 = 13,9%), wordt bij elk van de steekproeven 14% in mindering 
gebracht.  Voor afdeling 1 en afdeling 2 geldt hetzelfde verhaal, beide verliezen 6 % ten opzichte van de 
oorspronkelijke steekproef.  
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geboren in de periode 1968-1977 hebben vaker de vragenlijst ingevuld, hun oudere generatie 

geboren in de periode 1958-1967 juist minder vaak. 

 A, B en C zijn eveneens representatief wat betreft sekse voor de populatiebestanden. De 

sekseverdeling binnen de respons van D komt overeen met de verdeling zoals opgezet in de 

steekproef. De respons van A en B zijn representatief wat betreft functieniveau voor de schalen 3-

13, voor de kleine schaal buiten CAO (1,4 en 1,6) kon dit niet worden nagegaan. C wijkt af van 

het populatiebestand: werknemers in lagere functieschalen vullen minder vaak de vragenlijst in 

dan werknemers in hogere functieschalen. D toont hetzelfde beeld als C en daarmee wijkt de 

verdeling van functieniveau af van de opzet in de steekproef. Naast de mogelijke praktische 

verklaring dat werknemers in de lagere functieschalen geen toegang hadden tot de webenquête; 

kan ook hier een andere ervaring  met of houding ten opzichte van de combinatie werk en privé 

een rol spelen. 

 Samenvattend kunnen we stellen dat de respons van A en B representatief is voor de 

populatie op de belangrijkste demografische variabelen. C is representatief voor leeftijd en sekse, 

maar vertoont een lichte afwijking wat betreft functieniveau.  De steekproeven binnen D hadden 

geen representatieve afspiegeling van D; vrouwen en de minst voorkomende functies waren 

oververtegenwoordigd om uitspraken voor deze groepen te kunnen waarborgen. Voor sekse is de 

respons representatief voor de steekproef, voor functieniveau wijkt deze af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


