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BIJLAGE 1: DE MEANING OF WORKING VRAGENLIJST 1983 

 

 

 

DE BETEKENIS VAN WERKEN 

 

 

 

Dit interview gaat over werken. Over wat werken voor u in het algemeen 

betekent, over uw specifieke werksituatie en over uw opvatting met betrekking 

tot werken in de toekomst. 

Het interview is anoniem. Dat wil zeggen, dat niemand uw antwoorden krijgt te 

zien of te horen, behalve de onderzoekers die het onderzoek uitvoeren. 

Veel verschillende mensen zullen worden geïnterviewd. Daarom is het mogelijk 

dat sommige vragen niet precies op uw situatie van toepassing zijn. Als een 

vraag niet duidelijk is, of als u er een opmerking over heeft, aarzel dan niet om 

het mij te zeggen. 

Veel verschillende soorten vragen zijn in dit onderzoek opgenomen. Er zijn 

geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden, maar het gaat erom wat uw mening is. 

Dit vraaggesprek wordt gehouden in het kader van een internationaal 

onderzoek naar wat werken voor mensen betekent. 

Tien landen doen aan dit onderzoek mee. In elk land zullen ongeveer 2000 

mensen geïnterviewd worden. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt 

uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uw 

antwoorden zijn erg belangrijk en we danken u bij voorbaat voor uw 

medewerking aan dit onderzoek. 

 

 

 

       Prof.dr. P.J.D. Drenth 

A 
 

voor werkenden 
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GEEF EEN VRAGENLIJST AAN DE RESPONDENT 

 

De bedoeling van deze vragenlijst is, dat u mee kunt lezen als u dat 

prettig vindt, en dat u kunt zien welke antwoordmogelijkheden er zijn. 

Wilt u alstublieft op deze vragenlijst NIET zelf de antwoorden 

aankruisen of opschrijven! 

 

 

Om te beginnen een paar vragen over uw huidige werksituatie 

 

1.  Wat voor soort werk of baan heeft u op het moment? 

 

 

 

2.  Is uw werk in de eerste plaats: 

1. niet leidinggevend 

2. (direct) leidinggevend 

3. topleiding / management 

 

2A  In wat voor soort bedrijf of organisatie werkt u op het moment? 

 

 

 

3.  Bent u lid van een: 

 

4. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week (met inbegrip van overwerk)?  

   uur 

 

5.  Hoeveel tijd bent u gemiddeld per dag kwijt aan het reizen naar en van uw  

     werk?  

   minuten 

 

 nee ja  

3A 1 2 vakbond ? 

3B 1 2 beroeps organisatie ? 

3C 1 2 werkgevers organisatie ? 
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6.   Nu iets over uw werktijden:  

 

6A  Werkt u gewoonlijk: 

1. overdag 

2. 's avonds en 's nachts 

3. gedeeltelijk overdag en gedeeltelijk 's avonds of 's 'nachts 

4. in een regelmatig wisselende dienst 

 

6B  Zijn uw werktijden: 

1. vast 

2. wisselend 

  

6C  Heeft u het afgelopen jaar in tenminste de helft van het aantal weekenden 

      gewerkt? 

1. nee 

2. ja 

  

7A  Bent u in de afgelopen 5 jaar werkloos geweest? 

1. nee 

2. ja 

  

7B  Als ja, hoeveel maanden in, de afgelopen 5 jaar?  

 maanden 

 

7C  Als ja, hoeveel maanden in de laatste 12 maanden 

 maanden 

 

 

Nu een paar vragen over uw huidige baan 

 



162 

8.  Welke uitspraak beschrijft uw huidige baan het best? (Omcirkel één 

     cijfer) 

1.  Ik doe vaak dezelfde dingen steeds weer opnieuw, of gebruik 

bijna altijd dezelfde gereedschappen of hulpmiddelen, of volg 

bijna altijd dezelfde werkwijze. 

2.  Er is enige afwisseling in mijn werk, ik gebruik verschillende 

gereedschappen of hulpmiddelen, of volg niet altijd dezelfde 

werkwijze. 

3.  Ik doe veel verschillende dingen, gebruik veel verschillende 

gereedschappen of hulpmiddelen, of de werkwijze verschilt 

sterk. 

 

9.  Welke uitspraak beschrijft uw huidige baan het best? (Omcirkel één 

     cijfer) 

1.  Ik heb bijna geen mogelijkheid om te beslissen over mijn 

werk en de manier waarop dit gedaan moet worden. 

2.  Sommige beslissingen over mijn werk: neem ik zelf en 

sommige beslissingen worden door anderen genomen. 

3.  Ik beslis zelf hoe ik mijn werk doe. 

 

10.  Welke uitspraak beschrijft uw huidige baan het best? (Omcirkel één 

       cijfer) 

1.  Fouten in mijn werk hebben geen ernstige gevolgen voor de 

organisatie of voor andere mensen. 

2.  Fouten in mijn werk kunnen enigszins ernstige gevolgen 

hebben voor de organisatie of voor andere mensen. 

3.  Fouten in mijn werk kunnen ernstige gevolgen hebben voor de 

organisatie of voor andere mensen. 

  

11.  Welke uitspraak beschrijft uw huidige baan het best? (Omcirkel één  

       cijfer) 

1.  In mijn werk kan ik eigenlijk niets nieuws leren. 

2.  Soms kan ik iets nieuws leren in mijn werk. 

3.  Mijn werk geeft me de gelegenheid om veel nieuwe dingen te 

leren. 
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12.  Welke uitspraak beschrijft uw huidige baan het best? (Omcirkel één   

      cijfer) 

1. In feite doe ik mijn werk alleen. 

2. Ik werk wel met een paar andere mensen, maar dit is geen  

 belangrijk deel van mijn baan. 

3. Werken met andere mensen is een zeer belangrijk deel van 

 mijn baan. 

 

13.  Welke uitspraak beschrijft uw huidige baan het best? (Omcirkel één cijfer) 

1. Tijdens mijn werk heb ik bijna geen gelegenheid met andere 

 mensen te praten over iets dan het werk. 

2. Tijdens mijn werk heb ik soms de gelegenheid met andere 

 mensen te praten over iets anders dan het werk. 

3. Tijdens mijn werk is er bijna altijd gelegenheid met andere 

 mensen te praten over iets anders dan het werk. 

 

14.  Moet u uw werk wel eens doen onder gevaarlijke omstandigheden? 

 1.  nee 

 2.  ja 

 

15.  Moet u uw werk wel eens doen onder ongezonde omstandigheden? 

 1.  nee 

 2.  ja 

 

16.  Eist uw werk lichamelijk te veel van u? 

 1.  nooit 

 2.  zelden 

 3.  af en toe 

 4.  vaak 

 

17.  Eist uw werk geestelijk te veel van u? 

 1.  nooit 

 2.  zelden 

 3.  af en toe 

 4.  vaak 
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18.  Hoeveel van uw ervaring, vaardigheden en capaciteiten kan u gebruiken in 

uw huidige baan? 

1. heel weinig 

2. weinig 

3. veel 

4. bijna alles 

 

19.  Welke van de volgende uitspraken beschrijft het best uw relatie met uw 

chef of baas? 

1. Hij houdt me helemaal niet op de hoogte van zijn 

 beslissingen. 

2. Hij stelt me op de hoogte nadat hij zijn beslissingen heeft 

 genomen. 

3. Gewoonlijk vraagt hij mijn advies voordat hij een 

 beslissing neemt. 

4. We nemen gewoonlijk beslissingen samen. 

5. Hij staat me toe de meeste beslissingen zelf te nemen. 

6. Ik werk zelfstandig; heb geen baas. 

 

19A Wat vindt u van de waardering die u krijgt voor uw werk? 

1. Ik krijg veel te weinig waardering voor mijn werk. 

2. Ik krijg te weinig waardering voor mijn werk. 

3. Ik krijg genoeg waardering voor mijn werk. 

4. Ik krijg veel waardering voor mijn werk. 

 

19B Aan welke persoon of personen heeft u gedacht bij de beantwoording van 

de vorige vraag? 

 

 

 

 

 

Nu volgen enkele vragen over banen die u in het verleden heeft gehad en over 

uw werkgeschiedenis. 

 

 

20. Is uw huidige baan uw eerste baan? 

1. nee 

2. ja           ga naar vraag 23, blz. 9 
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(TIJDELIJK WERKENDEN: Vraag 21 en 22 hebben alleen betrekking op 

full-time vaste banen die men een jaar of langer heeft gehad. Als de 

ondervraagde die niet heeft gehad, ga dan naar vraag 23). 

 

21.  Laten we beginnen met de eerste volledige (full-time) baan die u een jaar 

of langer heeft gehad. 

 

 

 

 

21B Waarom heeft u deze baan gekozen? 

 

 

 

 

21C Voor welk bedrijf of organisatie werkte u? 

 

 

 

 

21D Hoe lang heeft u deze baan gehad? 

         jaar 

 

22.  Zou u mij voor elke volledige (full-time) baan die u daarna heeft gehad, 

behalve uw huidige baan, de volgende informatie willen geven 

 

Tweede baan  

 

22A1  o  soort werk of beroep 

 

 

 

 

22A2  o  aantal jaren in deze baan  

             jaar 
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22A3  o  belangrijkste redenen om met deze baan te stoppen 

 

 

 

 

Derde baan  

 

22B1  o  soort werk of beroep 

 

 

 

22B2  o  aantal jaren in deze baan 

 _______ jaar 

 

 

22B3  o  belangrijkste redenen om met deze baan te stoppen 

 

 

 

 

Vierde baan  

 

22C1  o  soort werk of beroep 

 

 

 

 

22C2  o  aantal jaren in deze baan 

 _______ jaar 

 

 

22C3  o  belangrijkste redenen om met deze baan te stoppen 
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Vijfde baan 

 

22D1  o  soort werk of beroep 

 

 

 

 

22D2  o  aantal jaren in deze baan  

            jaar 

 

22D3  o  belangrijkste redenen om met deze baan te stoppen 

 

 

 

 

Zesde baan  

 

22E1  o  soort werk of beroep 

 

 

 

 

22E2  o  aantal jaren in deze baan  

            jaar 

 

22E3  o  belangrijkste redenen om met deze baan te stoppen 

 

 

 

 

Zevende baan  

 

22F1  o  soort werk of beroep 
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22F2  o  aantal jaren in deze baan  

            jaar 

 

22F3  o  belangrijkste redenen om met deze baan te stoppen 

 

 

 

 

22G Hoe lang heeft u in totaal gewerkt voordat u uw huidige baan kreeg? 

            jaar 

 

23.  We willen het nu graag hebben over uw huidige baan. 

 

23A  o  Waarom heeft u deze baan gekozen? 

 

 

 

 

23B  o Hoe lang heeft u in uw huidige baan gewerkt?  

            jaar 

 

23C o Wat is uw netto maandelijkse inkomen? * 

1. minder dan ƒ 1.200,- 

2. tussen ƒ 1.200,- en ƒ 1.600,- 

3. tussen ƒ 1.600,- en f 2.000,- 

4. tussen ƒ 2.000,- en ƒ 2.700,- 

5. meer dan ƒ 2.700,- 

 

*Met netto wordt bedoeld: uw bruto maandinkomen met aftrek van 

loonbelasting, premies AOW en eventueel ziekenfondspremie. 

 

 

Als u nu uw werkgeschiedenis in zijn geheel overziet, wilt u die dan voor 

wat betreft de volgende aspecten beschrijven. 
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24.  Hoe was de start van uw werkgeschiedenis, in vergelijking tot uw  

     huidige beroepsgroep (collega's)? 

1. Op een lager niveau dan deze beroepsgroep. 

2. Ongeveer op het zelfde niveau als deze beroepsgroep. 

3.    Op een hoger niveau dan deze beroepsgroep. 

 

25.  Vindt u dat uw werkgeschiedenis schommelingen (groot of klein)  

       vertoonde? 

 

25A   1.    nee 

 2.  ja 

 

25B Als ja: waren die schommelingen 

 1.  klein 

 2.  groot 

 

26.  Als u uw hele werkgeschiedenis tot nu toe bekijkt in vergelijking met waar u  

       begon. 

1. dan is er sprake van enige achteruitgang 

2. dan is hij ongeveer op het niveau gebleven waar u begonnen bent 

3. dan is er sprake van enige vooruitgang 

4. dan is er sprake van een duidelijke vooruitgang 

 

27.  Hoe tevreden bent u over het geheel genomen met uw 

werkgeschiedenis tot nu toe? 

1. zeer ontevreden 

2. enigszins ontevreden 

3. niet tevreden/niet ontevreden 

4. enigszins tevreden 

5. zeer tevreden 

 

 

Voor wat betreft de volgende vragen zouden we u willen vragen bij uzelf na 

te gaan wat werken voor u momenteel betekent. Let wel, het gaat niet alleen 

om uw huidige baan. We zijn geïnteresseerd in de ideeën en opvattingen 

over werken die u persoonlijk door uw werkervaringen heeft gekregen. 
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28B  o Zou u in de eerste plaats in uw eigen woorden willen vertellen wat voor 

 u met betrekking tot werken het belangrijkste is? 

 

 

 

 

 

28C  o Is er iets met betrekking tot werken wat u echt hindert of dwars zit? 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u vraag 28 t/m 32 op mijn vragenlijst beantwoorden? 

 

 

GEEF UW VRAGENLIJST AAN DE RESPONDENT, OPENGESLAGEN OP BLZ. 12 
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28. Hieronder staan 6 uitspraken over werken. De bedoeling is dat u 100 

punten over deze uitspraken verdeelt om zo uw kijk op werken te 

verduidelijken. Hoe meer u het met een uitspraak eens bent, hoe meer 

punten u eraan moet geven. Hoe u de punten verdeelt, in welke 

combinatie, mag u zelf weten, als het er in totaal maar 100 zijn. Leest 

u alstublieft alle uitspraken eerst goed door. 

 

A1  door te werken ben je iemand in de ogen van 

anderen 

A2  werken verschaft mij een noodzakelijk inkomen 

A3  door te werken ben ik bezig 

A4  werken geeft mij de gelegenheid leuke contacten met 

andere mensen te hebben 

A5  door te werken maak ik mezelf nuttig in de 

samenleving 

A6  werken op zich is interessant en geeft mij voldoening 

   

  Totaal aantal punten 

 

 

29. Hoe belangrijk is werken in het totaal van uw leven? (omcirkel één cijfer. 

Hoe meer naar rechts hoe belangrijker) 

 
Eén van de minst 
belangrijke 
dingen in mijn 
leven 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Eén van de 
belangrijkste  
dingen in mijn 
leven 

  
Tamelijk belangrijk in 

mijn leven 
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30.  Verdeel in totaal 100 punten om aan te geven hoe belangrijk de 

volgende gebieden in uw leven zijn op dit moment. 

 

A  vrije tijd (bijv. hobby's, sport, recreatie, contacten 

met vrienden of vriendinnen) 

B  maatschappelijke activiteiten (bijv. vrijwilligers werk, 

werk voor een vakbond, politieke of 

sportorganisaties) 

C  werk 

D  activiteiten op het gebied van de kerk, godsdienst of 

levensbeschouwing 

E  gezin 

   

  Totaal aantal punten 

 

 

31. Als u denkt aan uw hele werkgeschiedenis, welke van de volgende 

aspecten van werken lijken voor u dan van het meeste belang? Wilt u 

ze door middel van de cijfers 1 t/m 6 in volgorde van belangrijkheid 

zetten? 

6  =  het meest belangrijk 

1  =  het minst belangrijk 

 

A  de werkzaamheden die ik verricht 

B  mijn bedrijf of organisatie 

C  het product dat ik maak of de dienst die ik verleen 

D  het soort mensen waarmee ik werk 

E  het soort beroep (vak) dat ik heb 

F  het geld dat ik met mijn werk verdien 
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32. Wat moet u doen? 

 

1. Lees de kenmerken van werken die bovenaan de volgende bladzijde 

 staan, om een idee te krijgen waar ze over gaan. 

2. Daaronder staat een aantal lijnen met cijfers ervoor. Hoe lager het 

 cijfer, hoe minder belangrijk: 15 betekent bijzonder belangrijk, 14 

 betekent iets minder belangrijk enz. 

3. Bepaal nu welk van de kenmerken bovenaan de volgende bladzijde 

 voor u het meest belangrijk is voor werken. 

4. Schrijf dan het woord in dat zinnetje dat in hoofdletters staat op een 

 lijn onderaan de bladzijde. Dat moet de lijn zijn die weergeeft hoe 

 belangrijk dat kenmerk voor werken is. 

5. Streep het eerste kenmerk wat u gekozen heeft uit de lijst bovenaan 

 de volgende bladzijde. 

6. Kies nu het kenmerk wat het minst belangrijk voor werken is. 

 Schrijf het woord dat in hoofdletters staat, op een lijn die 

 weergeeft hoe belangrijk het is. Streep het kenmerk door. 

7. Kies nu uit de lijst die nog over is het kenmerk wat het meest 

 belangrijk is, schrijf het woord in hoofdletters op een lijn die 

 weergeeft hoe belangrijk het is. Streep het kenmerk door. Kies 

 vervolgens uit de lijst die dan over is het kenmerk wat het minst 

 belangrijk is, enzovoort. Ga zo door tot u alle kenmerken heeft gehad. 

 

Opmerking: U mag meer dan één kenmerk op één lijn schrijven, als u vindt dat  

ze even belangrijk zijn. 
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32. Hoe belangrijk is het voor u dat werken de volgende kenmerken 

heeft: 

 

A  Veel mogelijkheden om nieuwe dingen te LEREN. 

B  Goede CONTACTEN (met chef, collega's). 

C  Goede mogelijkheden voor PROMOTIE. 

D  Prettige WERKTIJDEN. 

E  Veel AFWISSELING. 

F  INTERESSANT werk (werk dat u echt graag doet). 

G  Goede WERKZEKERHEID. 

H  Een goede OVEREENSTEMMING tussen uw 

capaciteiten en wat uw baan van u vraagt. 

I  Goede BELONING. 

J  Goede WERKOMSTANDIGHEDEN (zoals licht, prettige 

temperatuur, schoon, weinig lawaai). 

K  Veel ZELFSTANDIGHEID (u kan beslissen hoe u uw 

werk doet). 

 

 

Bijzonder belangrijk 15  

 14  

 13  

Heel belangrijk 12  

 11  

 10  

Belangrijk 9  

 8  

 7  

Enigszins belangrijk 6  

 5  

 4  

Niet zo belangrijk 3  

 2  

Helemaal niet belangrijk 1  
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Nu zouden we graag willen weten welke keuze u zou maken in de volgende 

situaties. 

 

33. Stelt u zich voor dat er twee banen voor u beschikbaar zijn. Wij noemen ze 

 baan A en baan B. U moet er een kiezen. 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

evenveel als u nu verdient 

 

U kunt zelf beslissen hoe u uw 

werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 37 

 

34. Stelt u zich voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

10% meer dan u nu verdient 

 

U kunt zelf beslissen hoe u uw 

werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 37 
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35. Stelt u zich voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

30% meer dan u nu verdient 

 

U kunt zelf beslissen hoe u uw 

werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 37 

 

36. Stelt u zich voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

50% meer dan u nu verdient 

 

U kunt zelf beslissen hoe u uw 

werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 
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37. Stelt u zich voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

evenveel als u nu verdient 

 

Bij deze baan kunt u zelf 

beslissen hoe u uw werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

U kan uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 

  

Er is weinig gelegenheid om uw 

vakkennis en capaciteiten te 

gebruiken 

 

U doet iets wat u echt graag 

doet 

  

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 41 

 

38. Stelt u zich voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

10% meer dan u nu verdient 

 

Bij deze baan kunt u zelf 

beslissen hoe u uw werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

U kan uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 

  

Er is weinig gelegenheid om uw 

vakkennis en capaciteiten te 

gebruiken 
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U doet iets wat u echt graag 

doet 

  

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 41 

 

39. Stelt u zich voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

30% meer dan u nu verdient 

 

Bij deze baan kunt u zelf 

beslissen hoe u uw werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

U kan uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 

  

Er is weinig gelegenheid om uw 

vakkennis en capaciteiten te 

gebruiken 

 

U doet iets wat u echt graag 

doet 

  

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 41 

 



179 

40. Stelt u zich voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Als u deze baan kiest verdient 

u evenveel als u nu verdient 

 BAAN B 

Als u deze baan kiest verdient u 

50% meer dan u nu verdient 

 

Bij deze baan kunt u zelf 

beslissen hoe u uw werk doet 

  

U heeft bijna geen 

mogelijkheden om beslissingen 

te nemen over uw werk en de 

manier waarop het werk gedaan 

moet worden. 

 

U kan uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 

  

Er is weinig gelegenheid om uw 

vakkennis en capaciteiten te 

gebruiken 

 

U doet iets wat u echt graag 

doet 

  

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

 

41.  Stelt u zich nu voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Bij deze baan heeft u evenveel 

vrije tijd als bij de baan die u 

nu heeft 

 BAAN B 

Bij deze baan heeft u minder 

vrije tijd dan bij de baan die u 

nu heeft 

 

U verdient evenveel als u nu 

verdient 

  

U verdient 10% meer dan u nu 

verdient 

 

Er is weinig gelegenheid om 

uw vakkennis en capaciteiten 

te gebruiken 

  

Er is weinig gelegenheid om uw 

vakkennis en capaciteiten te 

gebruiken 

 

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

  

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 
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1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 43 

 

42.  Stelt u zich nu voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Bij deze baan heeft u evenveel 

vrije tijd als bij de baan die u 

nu heeft 

 BAAN B 

Bij deze baan heeft u minder 

vrije tijd dan bij de baan die u 

nu heeft 

 

U verdient evenveel als u nu 

verdient 

  

U verdient 30% meer dan u nu 

verdient 

 

Er is weinig gelegenheid om 

uw vakkennis en capaciteiten 

te gebruiken 

  

Er is weinig gelegenheid om uw 

vakkennis en capaciteiten te 

gebruiken 

 

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

  

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

 

43. Stelt u zich nu voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Bij deze baan heeft u evenveel 

vrije tijd als bij de baan die u 

nu heeft 

 BAAN B 

Bij deze baan heeft u minder 

vrije tijd dan bij de baan die u 

nu heeft 

 

U verdient evenveel als u nu 

verdient 

  

U verdient evenveel als u nu 

verdient 

 

Er is weinig gelegenheid om 

uw vakkennis en capaciteiten 

te gebruiken 

  

U kunt uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 
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U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

  

U doet iets wat u echt graag 

doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 46 

 

44. Stelt u zich nu voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Bij deze baan heeft u evenveel 

vrije tijd als bij de baan die u 

nu heeft 

 BAAN B 

Bij deze baan heeft u minder 

vrije tijd dan bij de baan die u 

nu heeft 

 

U verdient evenveel als u nu 

verdient 

  

U verdient 10% meer dan u nu 

verdient 

 

Er is weinig gelegenheid om 

uw vakkennis en capaciteiten 

te gebruiken 

  

U kunt uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 

 

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

  

U doet iets wat u echt graag 

doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

* Als de voorkeur wordt gegeven aan baan B, ga dan naar vraag 46 

 

45. Stelt u zich nu voor dat u één van de volgende banen moet kiezen: 

 

BAAN A 

Bij deze baan heeft u evenveel 

vrije tijd als bij de baan die u 

nu heeft 

 BAAN B 

Bij deze baan heeft u minder 

vrije tijd dan bij de baan die u 

nu heeft 

 

U verdient evenveel als u nu 

  

U verdient 30% meer dan u nu 
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verdient verdient 

 

Er is weinig gelegenheid om 

uw vakkennis en capaciteiten 

te gebruiken 

  

U kunt uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 

 

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

  

U doet iets wat u echt graag 

doet 

 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

 

46. En tenslotte de laatste keuze uit de banen A en B, u moet één van deze 

banen kiezen: 

 

BAAN A 

Bij deze baan heeft u evenveel 

vrije tijd als bij de baan die u 

nu heeft 

 BAAN B 

Bij deze baan heeft u minder 

vrije tijd dan bij de baan die u 

nu heeft 

 

U verdient 30% meer dan u nu 

verdient 

  

U verdient 30% meer dan u nu 

verdient 

 

Er is weinig gelegenheid om 

uw vakkennis en capaciteiten 

te gebruiken 

  

U kunt uw vakkennis en 

capaciteiten volledig gebruiken 

 

U doet niet iets wat u echt 

graag doet 

  

U doet iets wat u echt graag 

doet 

1. Het zou voor mij niet veel verschil uitmaken welke baan ik zou hebben 

2. Ik zou de voorkeur geven aan baan A 

3. Ik zou de voorkeur geven aan baan B 

 

 

Wilt u vraag 47 op mijn vragenlijst beantwoorden? 

 

 

GEEF UW VRAGENLIJST AAN DE RESPONDENT 
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47. Op deze bladzijde staat een aantal uitspraken met betrekking tot werken. 

We zouden graag uw mening weten over elk van deze uitspraken. Als u 

het volledig met een uitspraak eens bent, omcirkel dan het cijfer 4. Bent 

u het enigszins met de uitspraak eens, omcirkel dan het cijfer 3, enz. 

 
  Helemaal 

niet  
mee eens 

Niet  
mee 
eens 

Wel mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

A Als de vakbekwaamheid van een 
werknemer veroudert, zou zijn 
werkgever moeten zorgen voor 
herscholing en/of een andere functie. 

1 2 3 4 

B Het is de plicht van iedere 
staatsburger, die daartoe in staat is, 
om aan de samenleving bij te dragen 
door te werken. 

1 2 3 4 

C Het onderwijssysteem in onze 
maatschappij zou iedereen die zich in 
redelijke mate inspant moeten opleiden 
voor een goede baan. 

1 2 3 4 

D De mensen in onze samenleving 
zouden een groot deel van hun 
inkomen moeten sparen voor hun 
toekomst. 

1 2 3 4 

E Als een verandering in werkmethoden 
doorgevoerd moet worden, zou men 
van een chef moeten verwachten dat 
hij de werknemers naar hun suggesties 
vraagt, voordat hij besluit wat er 
gedaan moet worden. 

1 2 3 4 

F Van een werknemer mag men 
verwachten dat hij of zij zijn/haar best 
doet betere manier te bedenken om 
zijn (haar) werk te doen. 

1 2 3 4 

G Iedereen in onze samenleving zou 
recht moeten hebben op interessant en 
zinvol werk. 

1 2 3 4 

H Eentonig, eenvoudig werk is 
aanvaardbaar zolang er maar een 
goede beloning tegenover staat. 

1 2 3 4 

I Er zou een baan beschikbaar moeten 
zijn voor iedereen die wil werken. 

1 2 3 4 

J Van een werknemer mag men 
verwachten dat hij of zij het werk dat 
hij (zij) doet waardeert, ook al is het 
vervelend, vuil of ongeschoold werk. 

1 2 3 4 

 

48A. Stelt u voor dat u een loterij zou winnen of een erfenis zou krijgen 

waardoor u voldoende geld zou hebben om de rest van uw leven royaal 

te kunnen leven zonder te werken. Wat zou u doen? 

1. Ik zou ophouden met werken. 

2. Ik zou in dezelfde baan blijven werken. 

3. Ik zou blijven werken maar onder andere voorwaarden. 
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B Als 1: Waarom zou u met werken ophouden? 

 

 

 

Welke aspecten van werken zou u missen? 

 

 

 

 

C Als 2: Waarom zou u in dezelfde baan blijven werken? 

 

 

 

 

D Als 3: Welke voorwaarden? 

 

 

 

Waarom zou u blijven werken? 
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49. Niet iedereen verstaat onder ‘werken’ precies hetzelfde. Wanneer noemt u 

een activiteit werken? Wilt u uit de onderstaande lijst vier uitspraken 

kiezen, die het best omschrijven wat u onder werken verstaat? 

 

01 als het op een werkplek gebeurt 

02 als iemand anders zegt wat je moet doen 

03 als het lichamelijke inspanning kost 

04 als het tot je taak behoort 

05 als je het doet om een bijdrage aan de samenleving te leveren 

06 als je door die activiteit het gevoel krijgt ergens bij te horen 

07 als het geestelijke inspanning kost 

08 als je het op een bepaalde tijd doet (bijv. van 8 tot 5) 

09 als het als resultaat heeft dat iets meer waardevol is geworden 

10 als het niet leuk is 

11 als je er geld voor krijgt 

12 als je er verantwoording voor moet afleggen 

13 als het moet 

14 als anderen er voordeel bij hebben 

 

50A Als u helemaal opnieuw zou kunnen beginnen, welk beroep zou u 

dan kiezen: hetzelfde als u nu heeft of een ander? 

1. ander beroep 

2. zelfde beroep 

 

50B Zou u uw beroep aanbevelen aan uw kinderen (of goede vrienden)? 

1. nee 

2. ja 

 

50C Waarom (niet)? 

 

 

 

 

51A Denkt u dat de houding van mensen ten opzichte van werken in de 

komende 10 jaar zal veranderen? 

1. nee 

2. ja 
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B Als ja: Welke verandering en in welke richting? 

 

 

 

 

 

(VOLGENDE VRAAG IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZELFSTANDIGEN EN 

ONDERWIJZERS) 

 

52.  Als u moest kiezen, waaraan zou u de voorkeur geven? 

1. In deze organisatie blijven, maar een ander soort werk doen 

2. Hetzelfde soort werk doen, maar in een andere organisatie 

 

53.  Hoe vaak doet u in uw vrije tijd dingen die met uw werk te maken hebben? * 

 

54. Als uw bedrijf (of organisatie) buiten werktijd iets zou organiseren 

(bijvoorbeeld personeelsfeestje, voetbalclub, schaakclub), zou u dan 

daaraan meedoen? 

1. nee 

2. misschien 

3. ja 

 

* Met vrije tijd wordt bedoeld: de tijd na het werk die u kunt besteden zoals u zelf wilt. 

 

1. heel vaak

2. vaak 

3. soms 

4. zelden 

5 . nooit 
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55. Hoe vaak piekert u of maakt u zich zorgen over uw werk in uw vrije tijd? * 

 

55A Hoe belangrijk vindt u het dat werken en vrije tijd zoveel mogelijk 

gescheiden blijven? 

 

55B Heeft uw werk nadelige gevolgen voor uw gezinsleven of 

vrijetijdsbesteding? 

1. nee 

2. ja 

 

55C Doet u in uw vrije tijd wel eens werk voor een sportvereniging, 

vakbond, kerk, buurtvereniging en dergelijke? 

1. nee 

2. ja 

 

55D Als ja: Hoeveel tijd besteedt u er ongeveer per week aan? 

_______  uur 

 

 

Dan nu enige vragen over uw plannen voor de toekomst met betrekking tot 

werken, over uw verwachtingen en over uw wensen voor de toekomst. 

 

 

56A Bent u van plan de komende 12 maanden van baan te veranderen? * 

1. nee 

2. ja 

 

 

 

1. nooit 

2. zelden 

3. soms 

4. vaak 

5 . heel vaak

1. helemaal niet belangrijk 

2. niet belangrijk 

3. enigszins belangrijk 

4. belangrijk 

5. heel belangrijk 
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56B Als ja: Wat zoekt u in een andere baan? 

 

 

 

-*-  Voor tijdelijk werkenden: een vaste baan te zoeken. 

 

 

(VOLGENDE VRAAG IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZELFSTANDIGEN) 

 

57 Denkt u dat het voor u gemakkelijk zal zijn om binnen een jaar bij een 

andere werkgever een zelfde soort baan te vinden als u nu heeft? 

1. moeilijk 

2. niet zo gemakkelijk 

3. enigszins gemakkelijk 

4. gemakkelijk 

5. heel gemakkelijk 

 

58A Zou u bereid zijn een opleiding te volgen voor een andere baan of een 

ander beroep dan u nu heeft? 

1. onder geen enkele voorwaarde 

2. alleen als de economische omstandigheden me daartoe 

zouden dwingen 

3. onder bepaalde voorwaarden namelijk: 

 

B 

 

 

 

59 Bent u van plan het komend jaar een opleiding te volgen voor een andere 

baan of een ander beroep? 

1. nee 

2. ja 

3. daar ben ik al mee bezig 

 

60 Bent u van plan het komend jaar een opleiding te volgen in verband met 

uw huidige baan? 

1. nee 

2. ja 

3. daar ben ik al mee bezig 
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(VOLGENDE VRAAG IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZELFSTANDIGEN) 

 

61 Bent u actief bezig om binnen het komend jaar hogerop te komen? 

1. nee 

2. ja 

 

62A Heeft u voor de komende 5 jaar nog andere plannen met betrekking tot 

uw werk? 

1. nee 

2. ja 

 

B Als ja: Welke plannen? 

 

 

 

 

63 Verwacht u dat er zich in de komende 5 tot 10 jaar ontwikkelingen zullen 

voordoen die uw werkgelegenheid in gevaar zouden kunnen brengen? 

1. nee 

2. ja 

 

64 Zijn er ontwikkelingen in de komende 5 tot 10 jaar die waarschijnlijk uw 

werkgelegenheid verbeteren of meer zeker stellen? 

1. nee 

2. ja 

 

65. Verwacht u dat de komende paar jaar de betaling voor uw baan in 

vergelijking met de betaling van andere banen zal veranderen? 

1. ja, ze zal dalen 

2. nee, ze zal ongeveer gelijk blijven 

3. ja, ze zal stijgen 

 

66A Hoe belangrijk zal werken voor u zijn in de komende 5 tot 10 jaar 

vergeleken met nu? 

1. minder belangrijk 

2. even belangrijk 

3. belangrijker 
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B Als 1 of 3: Wat zijn hiervoor de redenen? 

 

 

 

 

67. Stel dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om korter te werken voor 

het zelfde loon/salaris. Aan welke mogelijkheid zou u voor uzelf de 

voorkeur geven? (Wilt u er één uitkiezen?) 

1. meer vakantiedagen 

2. minder uren per dag werken 

3. elke week een vrije middag 

4. langer onderwijs voordat men met werken begint 

5. ongeveer om de 10 jaar een jaar vrij voor verder onderwijs 

6. minder werkuren voor oudere werknemers 

7. eerder met pensioen 

 

68. Als op grond van de algemene economische situatie zou worden 

voorgesteld om korter te gaan werken en naar verhouding ook minder 

geld te verdienen, wat zou u daarvan vinden? 

1. daar zou ik tegen zijn 

2. dat kan me niet veel schelen 

3. daar zou ik wel wat voor voelen 

4. daar zou ik voor zijn 

 

 

Tenslotte een paar vragen over uzelf, over uw achtergrond en over uw gezin 

of huishouden. 

 

 

69. Hoe oud bent u? 

             jaar 
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70.   Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt (één cijfer omcirkelen). 

 
1. Lo 

  

2 

Vglo/Lavo 

Lager beroepsonderwijs (lts, leao, huishoudschool enz.) 

Mulo/Mavo 

Middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, kleuterleidster enz.) 

  

3. 
Hbs/Mms/Gymnasium/Atheneum/Havo 

Hoger beroepsonderwijs (hts, Sociale Academie, Mo Engels enz.) 

  

4. Universiteit, hogeschool 

 

71. Heeft u een godsdienstige opvoeding gehad? 

1. nee 

2. ja 

 

Als ja: Welke kerk of levensovertuiging? 

3. Rooms Katholiek 

4. Protestant (Ned.Hervormd, Gereformeerd enz,) 

5. Anders 

 

72. In hoeverre bent u nu betrokken bij een kerk of een godsdienst? 

1. niet betrokken 

2. enigszins betrokken 

3. sterk betrokken 

 

73. Wat is de hoogste schoolopleiding die uw ouders afgemaakt hebben? 

A  vader 

 
1. Lo 

  

2 

Vglo/Lavo 

Lager beroepsonderwijs (lts, leao, huishoudschool enz.) 

Mulo/Mavo 

Middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, kleuterleidster enz.) 

  

3. 
Hbs/Mms/Gymnasium/Atheneum/Havo 

Hoger beroepsonderwijs (hts, Sociale Academie, Mo Engels enz.) 

  

4. Universiteit, hogeschool 

 



192 

B  moeder 

 
1. Lo 

  

2 

Vglo/Lavo 

Lager beroepsonderwijs (lts, leao, huishoudschool enz.) 

Mulo/Mavo 

Middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, kleuterleidster enz.) 

  

3. 
Hbs/Mms/Gymnasium/Atheneum/Havo 

Hoger beroepsonderwijs (hts, Sociale Academie, Mo Engels enz.) 

  

4. Universiteit, hogeschool 

 

74. De plaats waar u het grootste deel van uw jeugd heeft doorgebracht 

(tot ongeveer 14 jaar) was: 

1. een (grote) stad 

2. een kleinere gemeente of dorp 

3. op het platteland 

 

75. Waar woont u nu? 

1. een (grote) stad 

2. een kleinere gemeente of dorp 

3. op het platteland 

 

76A   Bent u getrouwd of woont u samen met een partner? 

1. nee 

2. ja 
 

B Als ja: Wat is van toepassing voor uw partner? 

1. heeft geen betaalde baan en doet het huishouden 

2. heeft een part-time baan en doet (mede) het huishouden 

3. heeft een full-time baan 

4. studeert en heeft een part-time baan 

5. studeert 

6. gepensioneerd 

7. werkloos 

 

C Als 2/3/4: Wat voor soort baan heeft hij/zij? 
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77. Voor hoeveel personen moet u financieel zorgen (uzelf inbegrepen)?  

 _______  personen 

 

 

Wilt u tenslotte de laatste vraag weer op mijn vragenlijst beantwoorden? 

 

 

78. Hoe tevreden bent u over het algemeen met uw leven? (omcirkel een 

cijfer) 

 

Heel ontevreden   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Heel tevreden 

 

 

 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING 
 

 

 

 

 

Tijdstip einde interview: 
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In te vullen door de interviewer voor elke respondent 

 

 

Naam van de interviewer:  

 

Datum: 

 

79.   Heeft de respondent de Nederlandse nationaliteit? 

   1. nee 

   2. ja 

 

80.   Stad waar het interview is afgenomen: 

 

81A  Werd het interview afgenomen 

   1. thuis 

   2. op het werk 

 

81B   3. ergens anders, namelijk  

 

 

82.   Geslacht van de respondent: 

  1. man 

  2. vrouw 

 

83A   Doelgroep:  

 

83B Als de respondent een zelfstandige is, omcirkel dan het soort werk wat 

 van toepassing is: 

1. ambachtelijk 

2. dienstverlenend (niet-ambachtelijk) 

3. handel (verkoopt een produkt) 

 

84A Geef aan in wat voor soort bedrijf of organisatie de respondent werkt 

en hoe groot het is: 

1. overheid, overheidsbedrijf, gesubsidieerde instelling 

2. particulier bedrijfsleven 
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84B Grootte van de organisatie (in de vestiging waar de respondent werkt): 

1. minder dan 100 werknemers 

2. 100 - 299 werknemers 

3. 300 - 999 werknemers 

4. 1000 of meer werknemers 

 

85. Lengte van het interview 

minuten 

 

86. In hoeverre heeft de respondent de vragen begrepen? 

1. duidelijk begrepen 

2. meeste vragen redelijk begrepen 

3. met veel vragen moeite 

4. slechts enkele vragen begrepen 

 

87. Hoe zou u de medewerking van de respondent aan het interview 

 willen omschrijven? 

1. goed 

2. tamelijk goed 

3. slecht 

 

Commentaar van interviewer over bepaalde vragen (problemen met 

woorden of zinsbouw, met het begrijpen van bepaalde vragen, weerstand 

om te antwoorden) 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar van de interviewer over de respondent en/of het interview in 

het algemeen: 
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BIJLAGE 2: DE MEANING OF WORKING VRAGENLIJST 2008-2009 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Vijfentwintig jaar geleden is er een onderzoek gedaan naar de betekenis van 

werken. Aan een steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking is toen 

gevraagd waarom zij werken, wat vinden zij belangrijk in hun werk, hoe 

belangrijk is inkomen, sociale contacten, doorgroeimogelijkheden, je kunnen 

ontwikkelen in je werk etc. Op dit moment wordt dit onderzoek deels 

herhaald, zo kunnen we zien of de betekenis van werken in de afgelopen 25 

jaar veranderd is.  

 

Mijn hartelijke dank voor uw bereidheid aan dit onderzoek mee te willen 

doen. Het invullen van de vragenlijst duurt waarschijnlijk ongeveer 20 

minuten. Aan het eind van de enquête vragen wij ook nog enkele persoonlijke 

gegevens, dit om te kunnen vergelijken of bijvoorbeeld het soort opleiding, 

de hoogte van het inkomen of leeftijd een rol spelen bij de betekenis die 

werken heeft.  

 

Wanneer u te zijner tijd een samenvatting van de resultaten wilt ontvangen 

dan verzoek ik u uw naam en post- of e-mail adres door te geven aan de 

gastheer/vrouw. Ik zal er dan voor zorgen dat deze samenvatting aan u 

toegestuurd wordt. 

 

 

Frank van Luijk 
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DE BETEKENIS VAN WERKEN 

  

1.  Zou u in de eerste plaats in uw eigen woorden willen vertellen wat voor u met 

 betrekking tot werken het belangrijkste is? 

 

 

 

2.  Is er iets met betrekking tot werken wat u echt hindert of dwars zit? 

 

 

 

3.  Hieronder staan 6 uitspraken over werken. De bedoeling is dat u 100 

punten over deze uitspraken verdeelt om zo uw kijk op werken te 

verduidelijken. Hoe meer u het met een uitspraak eens bent, hoe meer 

punten u eraan moet geven. Hoe u de punten verdeelt, in welke 

combinatie, mag u zelf weten, als het er in totaal maar 100 zijn. Leest u 

alstublieft alle uitspraken eerst goed door. 

 

A1  door te werken ben je iemand in de ogen van anderen 

A2  werken verschaft mij een noodzakelijk inkomen 

A3  door te werken ben ik bezig 

A4  werken geeft mij de gelegenheid leuke contacten met 

andere mensen te hebben 

A5  door te werken maak ik mezelf nuttig in de samenleving 

A6  werken op zich is interessant en geeft mij voldoening 

   

  Totaal aantal punten 

 

 

4.  Hoe belangrijk is werken in het totaal van uw leven? (omcirkel één cijfer. 

Hoe meer naar rechts hoe belangrijker) 

 
Eén van de minst 
belangrijke 
dingen in mijn 
leven 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Eén van de 
belangrijkste  
dingen in mijn 
leven 

   
Tamelijk belangrijk in 

mijn leven 
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5.  Verdeel in totaal 100 punten om aan te geven hoe belangrijk de volgende 

gebieden in uw leven zijn op dit moment. 

 
A  vrije tijd (bijv. hobby's, sport, recreatie, contacten 

met vrienden of vriendinnen) 
B  maatschappelijke activiteiten (bijv. vrijwilligers werk, 

werk voor een vakbond, politieke of 
sportorganisaties) 

C  werk 
D  activiteiten op het gebied van de kerk, godsdienst of 

levensbeschouwing 
E  gezin 
   
  Totaal aantal punten 

 

6.  Wat moet u doen? 

 

1. Lees de kenmerken van werken die hieronder staan, om een idee te 

krijgen waar ze over gaan. 

2. Daaronder staat een aantal lijnen met cijfers ervoor. Hoe lager het 

cijfer, hoe minder belangrijk: 15 betekent bijzonder belangrijk, 14 

betekent iets minder belangrijk enz. 

3. Bepaal nu welk van de kenmerken bovenaan de volgende bladzijde voor  u 

het meest belangrijk is voor werken. 

4. Schrijf dan het woord in dat zinnetje dat in hoofdletters staat op een lijn 

onderaan de bladzijde. Dat moet de lijn zijn die weergeeft hoe belangrijk 

dat kenmerk voor werken is. 

5. Streep het eerste kenmerk wat u gekozen heeft uit de lijst bovenaan de 

volgende bladzijde. 

6. Kies nu het kenmerk wat het minst belangrijk voor werken is. Schrijf het 

woord dat in hoofdletters staat, op een lijn die weergeeft hoe belangrijk het 

is. Streep het kenmerk door. 

7. Kies nu uit de lijst die nog over is het kenmerk wat het meest belangrijk  is, 

schrijf het woord in hoofdletters op een lijn die weergeeft hoe belangrijk 

het is. Streep het kenmerk door. Kies vervolgens uit de lijst die dan over is 

het kenmerk wat het minst belangrijk is, enzovoort. Ga zo door tot u alle 

kenmerken heeft gehad. 

 

Opmerking: U mag meer dan één kenmerk op één lijn schrijven, als  u vindt dat  

ze even belangrijk zijn. 
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Hoe belangrijk is het voor u dat werken de volgende kenmerken heeft: 

 

A  Veel mogelijkheden om nieuwe dingen te LEREN 

B  Goede CONTACTEN (met chef, collega's) 

C  Goede mogelijkheden voor PROMOTIE 

D  Prettige WERKTIJDEN 

E  Veel AFWISSELING 

F  INTERESSANT werk (werk dat u echt graag doet) 

G  Goede WERKZEKERHEID 

H  Een goede OVEREENSTEMMING tussen uw 

capaciteiten en wat uw baan van u vraagt 

I  Goede BELONING 

J  Goede WERKOMSTANDIGHEDEN (zoals licht, prettige 

temperatuur, schoon, weinig lawaai) 

K  Veel ZELFSTANDIGHEID (u kan beslissen hoe u uw 

werk doet) 

 

Bijzonder belangrijk 15  

 14  

 13  

Heel belangrijk 12  

 11  

 10  

Belangrijk 9  

 8  

 7  

Enigszins belangrijk 6  

 5  

 4  

Niet zo belangrijk 3  

 2  

Helemaal niet belangrijk 1  

 

7.  Als u uw hele werkgeschiedenis tot nu toe bekijkt in vergelijking met waar u  

  begon: 

1. dan is er sprake van enige achteruitgang 

2. dan is hij ongeveer op het niveau gebleven waar u begonnen bent 

3. dan is er sprake van enige vooruitgang 

4. dan is er sprake van een duidelijke vooruitgang 
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8.  Hoe tevreden bent u over het geheel genomen met uw werkgeschiedenis tot 

  nu toe? 

1. zeer ontevreden 

2. enigszins ontevreden 

3. niet tevreden/niet ontevreden 

4. enigszins tevreden 

5. zeer tevreden 

 

9.  Als u denkt aan uw hele werkgeschiedenis, welke van de volgende aspecten 

van werken lijken voor u dan van het meeste belang? Wilt u ze door middel 

van de cijfers 1 t/m 6 in volgorde van belangrijkheid zetten? 

 6 = het meest belangrijk 

 1 = het minst belangrijk 

 

A  de werkzaamheden die ik verricht 

B  mijn bedrijf of organisatie 

C  het product dat ik maak of de dienst die ik verleen 

D  het soort mensen waarmee ik werk 

E  het soort beroep (vak) dat ik heb 

F  het geld dat ik met mijn werk verdien 
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10. Op deze bladzijde staat een aantal uitspraken met betrekking tot werken. We 

zouden graag uw mening weten over elk van deze uitspraken. Als u het 

volledig met een uitspraak eens bent, omcirkel dan het cijfer 4. Bent u het 

enigszins met de uitspraak eens, omcirkel dan het cijfer 3, enz. 

 
  Helemaal 

niet  
mee eens 

Niet  
mee 
eens 

Wel mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

A Als de vakbekwaamheid van een 
werknemer veroudert, zou zijn 
werkgever moeten zorgen voor 
herscholing en/of een andere functie. 

1 2 3 4 

B Het is de plicht van iedere 
staatsburger, die daartoe in staat is, 
om aan de samenleving bij te dragen 
door te werken. 

1 2 3 4 

C Het onderwijssysteem in onze 
maatschappij zou iedereen die zich in 
redelijke mate inspant moeten opleiden 
voor een goede baan. 

1 2 3 4 

D De mensen in onze samenleving 
zouden een groot deel van hun 
inkomen moeten sparen voor hun 
toekomst. 

1 2 3 4 

E Als een verandering in werkmethoden 
doorgevoerd moet worden, zou men 
van een chef moeten verwachten dat 
hij de werknemers naar hun suggesties 
vraagt, voordat hij besluit wat er 
gedaan moet worden. 

1 2 3 4 

F Van een werknemer mag men 
verwachten dat hij of zij zijn/haar best 
doet betere manier te bedenken om 
zijn (haar) werk te doen. 

1 2 3 4 

G Iedereen in onze samenleving zou 
recht moeten hebben op interessant en 
zinvol werk. 

1 2 3 4 

H Eentonig, eenvoudig werk is 
aanvaardbaar zolang er maar een 
goede beloning tegenover staat. 

1 2 3 4 

I Er zou een baan beschikbaar moeten 
zijn voor iedereen die wil werken. 

1 2 3 4 

J Van een werknemer mag men 
verwachten dat hij of zij het werk dat 
hij (zij) doet waardeert, ook al is het 
vervelend, vuil of ongeschoold werk. 

1 2 3 4 

 

 

11. Stelt u voor dat u een loterij zou winnen of een erfenis zou krijgen 

waardoor u voldoende geld zou hebben om de rest van uw leven royaal te 

kunnen leven zonder te werken. Wat zou u doen? 

1. Ik zou ophouden met werken. 

2. Ik zou in dezelfde baan blijven werken. 

3. Ik zou blijven werken maar onder andere voorwaarden. 

 



203 

12. Als 1: Waarom zou u met werken ophouden? 

 

 

 

 Welke aspecten van werken zou u missen? 

 

 

 

 

13. Als 2: Waarom zou u in dezelfde baan blijven werken? 

 

 

 

 

14. Als 3: Welke voorwaarden? 

 

 

 

 Waarom zou u blijven werken? 
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15. Niet iedereen verstaat onder 'werken' precies hetzelfde. Wanneer noemt u 

een activiteit werken? Wilt u uit de onderstaande lijst vier uitspraken kiezen, 

die het best omschrijven wat u onder werken verstaat? 

 

01 als het op een werkplek gebeurt 

02 als iemand anders zegt wat je moet doen 

03 als het lichamelijke inspanning kost 

04 als het tot je taak behoort 

05 als je het doet om een bijdrage aan de samenleving te leveren 

06 als je door die activiteit het gevoel krijgt ergens bij te horen 

07 als het geestelijke inspanning kost 

08 als je het op een bepaalde tijd doet (bijv. van 8 tot 5) 

09 als het als resultaat heeft dat iets meer waardevol is geworden 

10 als het niet leuk is 

11 als je er geld voor krijgt 

12 als je er verantwoording voor moet afleggen 

13 als het moet 

14 als anderen er voordeel bij hebben 

 

16. Denkt u dat de houding van mensen ten opzichte van werken in de komende 

10 jaar zal veranderen? 

1. nee 

2. ja 

 

17. Als ja: Welke verandering en in welke richting? 

 

 

 

18. Hoe vaak doet u in uw vrije tijd dingen die met uw werk te maken hebben? * 

 

1. heel vaak

2. vaak 

3. soms 

4. zelden 

5 . nooit 
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19. Hoe vaak piekert u of maakt u zich zorgen over uw werk in uw vrije tijd?  

 

20. Hoe belangrijk vindt u het dat werken en vrije tijd zoveel mogelijk 

gescheiden blijven? 

 

21. Heeft uw werk nadelige gevolgen voor uw gezinsleven of vrijetijdsbesteding?: 

1. nee 

2. ja 

 

* Met vrije tijd wordt bedoeld: de tijd na het werk die u kunt besteden zoals u zelf wilt. 

 

 

22. Verwacht u dat er zich in de komende 5 tot 10 jaar ontwikkelingen zullen 

voordoen die uw werkgelegenheid in gevaar zouden kunnen brengen? 

1. nee 

2. ja 

 

23. Zijn er ontwikkelingen in de komende 5 tot 10 jaar die waarschijnlijk uw 

werkgelegenheid verbeteren of meer zeker stellen? 

1. nee 

2. ja 

 

24. Verwacht u dat de komende paar jaar de betaling voor uw baan in 

vergelijking met de betaling van andere banen zal veranderen? 

1. ja, ze zal dalen 

2. nee, ze zal ongeveer gelijk blijven 

3. ja, ze zal stijgen 

 

 

1. nooit 

2. zelden 

3. soms 

4. vaak 

5 . heel vaak

1. helemaal niet belangrijk 

2. niet belangrijk 

3. enigszins belangrijk 

4. belangrijk 

5. heel belangrijk 
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25. Hoe belangrijk zal werken voor u zijn in de komende 5 tot 10 jaar vergeleken 

met nu? 

1. minder belangrijk 

2. even belangrijk 

3. belangrijker 

 

26. Als 1 of 3: Wat zijn hiervoor de redenen? 

 

 

 

Tenslotte een paar vragen over uzelf, over uw achtergrond en over uw gezin of 

huishouden. 

 

27. Geslacht: 

1. man 

2. vrouw 

 

28. Hoe oud bent u? 

  jaar 

 

29. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt (één cijfer omcirkelen). 

 

1. Lager onderwijs 

  

2 

Vglo/Lavo/Vmbo 

Lager beroepsonderwijs (lts, leao, huishoudschool enz.) 

Mulo/Mavo 

  

3. 
Hbs/Mms/Gymnasium/Atheneum/Havo 

Hoger beroepsonderwijs (hts, Sociale Academie, heao, Mo Engels enz.) 

  

4. Universiteit 

 

30. Wat is uw netto maandelijkse inkomen? * 

1. minder dan € 1.200,- 

2. tussen € 1.200,- en € 1.600,- 

3. tussen € 1.600,- en € 2.000,- 

4. tussen € 2.000,- en € 2.400,- 

5. meer dan € 2.400,- 
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 * met netto wordt bedoeld: uw bruto maandinkomen met aftrek van loonbelasting, 

premies AOW en andere premies. 

 

31. Heeft u een godsdienstige opvoeding gehad? 

1. nee 

2. ja 

 

32. Als ja: Welke kerk of levensovertuiging? 

1. Rooms Katholiek 

2. Protestant (Ned.Hervormd, Gereformeerd enz,) 

3. Islamitisch 

4. Anders 

 

33. In hoeverre bent u nu betrokken bij een kerk of een godsdienst? 

1. niet betrokken 

2. enigszins betrokken 

3. sterk betrokken 

 

34. Bent u getrouwd of woont u samen met een partner? 

1. nee 

2. ja 
 

35. Als ja: Wat is van toepassing voor uw partner? 

1. heeft geen betaalde baan en doet het huishouden 

2. heeft een part-time baan en doet (mede) het huishouden 

3. heeft een full-time baan 

4. studeert en heeft een part-time baan 

5. studeert 

6. gepensioneerd 

7. werkloos 

 

36. Voor hoeveel personen moet u financieel zorgen (uzelf inbegrepen)?  

 _______   personen 

 

37. Hoe tevreden bent u over het algemeen met uw leven? (omcirkel een 

cijfer) 
 

Heel ontevreden 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Heel tevreden 
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BIJLAGE 3: VARIANTIE ANALYSE EFFECT STEEKPROEFVERSCHILLEN 

 

De centraliteit van werken, met als covariaten inkomen, leeftijd, 

opleidingsniveau en sexe. 

 

Parameter B standaardmeetfout t Significantie 

Intercept 3.841 .210 18.323 .000 

Inkomen .088 .028 3.100 .002 

Leeftijd .004 .003 1.298 .195 

Opleidingsniveau .087 .044 1.977 .048 

Sexe  -.019 .071 -.262 .794 

Groep .621 .067 9.302 .000 

 

Het belang van inkomen, met als covariaten inkomen, leeftijd, opleidingsniveau 

en sexe. 

 

Parameter B standaardmeetfout t Significantie 

Intercept 60.573 3.249 18.645 .000 

Inkomen 1.298 .441 2.940 .003 

Leeftijd -.045 .043 -1.049 .294 

Opleidingsniveau -5.442 .685 -7.949 .000 

Sexe  -7.367 1.110 -6.636 .000 

Groep -15.262 1.032 -14.793 .000 

 

Antwoorden op de loterijvraag, met als covariaten inkomen, leeftijd, 

opleidingsniveau en sexe. 

 

Parameter B standaardmeetfout Wald Significantie Exp(B) 

Inkomen -.090 .053 2.900 .089 .914 

Sexe  .122 .129 .896 .344 1.130 

Opleidingsniveau .026 .080 .106 .745 1.026 

Leeftijd -.010 .005 3.741 .053 .990 

Groep 1.391 .122 129.948 .000 .249 

Constante  1.468 .348 17.814 .000 4.341 

 


