Nr. van de groep: I___I___I___I___I___I
Nr. van het huishouden: I___I___I
Nr. van de persoon: I___I___I
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium

Naam: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

North Gate – Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussels

Voornaam: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Referentieweek: van maandag ..... / ..... t.e.m. zondag ..... / .....

Ondernemingsnummer: 0314.595.348

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN – 2018
Individuele vragenlijst
(ENQ. Lees de vragen en antwoordmogelijkheden letterlijk voor, tenzij anders aangegeven in de
instructies - Stel de vragen in de opgegeven volgorde)
Gegevensinzameling: JAARLIJKS: GEEL

I.

IN BEPAALDE GEVALLEN PER KWARTAAL: BLAUW KWARTAAL: GEEN KLEUR
i8. Wat is uw wettelijke burgerlijke staat?
INFORMATIE UIT RIJKSREGISTER

ALGEMENE INLICHTINGEN

(ENQ. Vragen stellen aan alle personen van 15 jaar en meer)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Ga naar vraag
0.

i9

E0

- Ongehuwd ........................................................................... 1
- Gehuwd .............................................................................. 2

Indien M_ niet gedomicilieerd is in het huishouden of de
gegevens uit het Rijksregister niet meer actueel zijn .........

i9

i1

- Weduwnaar of weduwe ....................................................... 3
- Gescheiden ......................................................................... 4

Indien M_ wel gedomicilieerd is in het huishouden ............

i9

Start interview: I___I___I u. I___I___I min.
Dag: I___I___I Maand: I___I___I

E0:

i9
i9

Ga naar vraag
i9. Wat is uw feitelijke burgerlijke staat?

i1. (ENQ. Wordt M_ persoonlijk bevraagd of via een proxy
interview?)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

- Persoonlijk ..........................................................................

1

i2

- Proxy ..................................................................................

2

i2

- Ongehuwd (nooit gehuwd, nooit wettelijk samengewoond) .. 1
- Gehuwd .............................................................................. 2
- Wettelijk samenwonend met een partner (met een
verklaring van wettelijk samenwonen) ................................

i2. (ENQ. Is M_ een man of een vrouw?)
- Man ....................................................................................

1

i3

- Vrouw .................................................................................

2

i3

i3. Wanneer bent u geboren?
(ENQ. Noteer dag, maand en jaar DD / MM / JJJJ)
I___I___I / I___I___I / I___I___I___I___I

I9

i4. In welke gemeente of land bent u geboren?
INFORMATIE UIT RIJKSREGISTER
Postcode : ---------------------------------------------------------------------

i5

Gemeente: ---------------------------------------------------------------------

i10
i11

3
- Weduwnaar/weduwe (van een huwelijk of wettelijke
samenwoning) ...................................................................... 4
- Gescheiden, feitelijk gescheiden, gescheiden van tafel en
bed ...................................................................................... 5
- Voorheen wettelijk samenwonend met een partner
(contract is beëindigd) ......................................................... 6
i10. Woont u samen met een partner?

i11

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

i11

i10
i10
i10

i11

i11. (ENQ. Is M_ de referentiepersoon?) (geen proxy of wel
proxy)

Land (indien buitenland): INFORMATIE UIT RIJKSREGISTER

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

i5. Sinds hoeveel jaar verblijft u permanent in België?
(ENQ. Indien minder dan 1 jaar, noteer 1)

1
i12

i12. Wat is de verwantschap van M_ met de referentiepersoon?

- (ENQ. Noteer het aantal jaren in België)
i6

(ENQ. Gebruik de termen uit de instructies)

INFORMATIE UIT RIJKSREGISTER ............................. I___I___l
-----------------------------------------------------------------------------------

i6. Welke nationaliteit heeft u?
Nationaliteit : INFORMATIE UIT RIJKSREGISTER ----------------

i7

1

-----------------------------------------------------------------------------------

i7. In welke gemeente of land verbleef u één jaar geleden?
INFORMATIE UIT RIJKSREGISTER
Postcode : ---------------------------------------------------------------------

I9

Gemeente: --------------------------------------------------------------------Land (indien buitenland): --------------------------------------------------

1

A. ALGEMENE INLICHTINGEN ARBEIDSMARKTSITUATIE

E2:

(ENQ. Vragen stellen aan alle personen van 15 jaar en ouder.)
Ga naar vraag
1.

7.

1

1a

2
1a. Was u bij het uitvoeren van die betaalde arbeid helper van
een zelfstandige en dit zonder arbeidsovereenkomst?

2

- Ja .......................................................................................

1

5

- Neen ...................................................................................

2

5

- Neen ...................................................................................

2.

3.

5

2
Had u in de referentieweek een betrekking die u om één of
andere reden niet heeft uitgeoefend? Onbetaalde
help(st)ers antwoorden hier 'ja' indien ze niet gewerkt
hebben tijdens de referentieweek.

3

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

9c
9c

------------------------------------------------------------------------------------

9d

------------------------------------------------------------------------------------

(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)

1

4

2

43

Was u tijdens de referentieweek in volledige
loopbaanonderbreking of met volledige schorsing van de
arbeidsprestaties (stelsel van tijdskrediet), als dusdanig
ingeschreven bij de RVA?

------------------------------------------------------------------------------------

10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ja: volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) van
maximum 3 maanden ..........................................................

0

5

- Ja: volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) langer
dan 3 maanden ....................................................................

1

44

- Neen ...................................................................................

2

5

B. HOOFDACTIVITEIT EN TWEEDE ACTIVITEIT

10. Wat is de naam en de gemeente van de lokale vestiging van
het bedrijf waar u werkt?
Naam : --------------------------------------------------------------------------

11a

Postcode :---------------------------------------------------------------------Gemeente: --------------------------------------------------------------------

(ENQ. Vragen stellen aan iedereen die tijdens de referentieweek een
betrekking uitgeoefend heeft, of om één of andere reden afwezig was
van zijn / haar betrekking.)

B1. Hoofdactiviteit

Land (indien buitenland): -------------------------------------------------11a. Wat is de voornaamste activiteit van de lokale vestiging
van het bedrijf waar u werkt?
(ENQ. Noteer de naam van de voornaamste activiteit)

Welke categorie komt het best overeen met uw
beroepsstatuut tijdens de referentieweek?

------------------------------------------------------------------------------------

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

11b

------------------------------------------------------------------------------------

- Private sector – arbeid(st)er ................................................

1

E1

- Private sector – bediende ...................................................

2

E1

- Openbare sector – statutair ambtenaar ...............................

3

E1

- Openbare sector – contractueel ..........................................

4

E1

- Zelfstandige zonder personeel ............................................

5

5a

- Zelfstandige met personeel .................................................

6

5b

- Helper – medewerkend familielid zonder vergoeding ..........

7

E1

-----------------------------------------------------------------------------------11b. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving
geven van deze voornaamste activiteit van de lokale
vestiging?
(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)
------------------------------------------------------------------------------------

12

------------------------------------------------------------------------------------

5a. U bent zelfstandige zonder personeel …
- in eigen naam .....................................................................

1

E1

------------------------------------------------------------------------------------

- als bestuurder van een vennootschap..................................

2

E1

12. Hoeveel personen, de werkgever inbegrepen, werken er in
de lokale vestiging van het bedrijf.

1

E1

- Van 1 tot 10 (ENQ. Preciseer het aantal) ..................... I___I___I

13

E1

- Van 11 tot 19 ....................................................................... 11
- Van 20 tot 49 ....................................................................... 12

13

9c

- Van 50 tot 249 ..................................................................... 13
- Van 250 tot 499 ................................................................... 14

13

- Minstens 500 ....................................................................... 15
- Weet niet, tussen 1 en 10 .................................................... 81

13

- Weet niet, 11 of meer .......................................................... 82

13

5b. U bent zelfstandige met personeel …
- in eigen naam .....................................................................
- als bestuurder van een vennootschap .................................
E1:

2
Indien M_ loontrekkende is (V5 = 1, 2, 3 of 4) ......................
Indien M_ zelfstandige of helper is (V5 = 5, 6 of 7) ..............

6.

8

Ontving u tijdens die afwezigheid de helft of meer dan de
helft van uw loon of een sociale uitkering waarvan het
bedrag de helft of meer dan de helft van uw loon is?

9d. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven
van wat dit beroep of deze functie inhoudt?

- Neen ...................................................................................

5.

8

(ENQ: Noteer de naam van het beroep of functie)

- Ja .......................................................................................
4.

Was u tijdens de referentieweek afwezig en dit voor een
totale duur van meer dan 3 maanden?

9c. Wat is de naam van uw beroep of functie in uw
voornaamste betrekking?

1

- Neen ...................................................................................

7

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2
8.

Heeft u in de referentieweek meegewerkt in de
onderneming of de firma van een familielid, zonder hiervoor
een loon ontvangen te hebben? Onbetaalde help(st)ers
antwoorden hier 'ja' indien ze tijdens de referentieweek
gewerkt hebben.
- Ja .......................................................................................

9c

Andere gevallen (V3 = 1) .......................................................
Ga naar vraag

Heeft u in de referentieweek betaalde arbeid verricht, ook al
was dat maar één uur? Onbetaalde help(st)ers antwoorden
hier 'neen'.
- Ja .......................................................................................

Indien M_ tijdens de referentieweek gewerkt heeft (V1 = 1
of V2 = 1) .................................................................................

6

Geeft u in uw job leiding aan medewerkers of personeel?
- Ja .......................................................................................

1

E2

- Neen ...................................................................................

2

E2

13
13
13

Ga naar vraag

Ga naar vraag

13. Wanneer begon u uw huidige betrekking?

16d. Gaat het om …
(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord
mogelijk)

(ENQ. Noteer maand en jaar MM / JJJJ)
I___I___I / I___I___I___I___I
E3:
E4:

E3

Indien M_ loontrekkende is (V5 = 1, 2, 3 of 4) ......................

E4

Indien M_ zelfstandige of helper is (V5 = 5, 6 of 7) ..............

17

Indien M_ tijdens de laatste 12 maanden zijn / haar huidige
betrekking begonnen is ........................................................

14

Indien M_ méér dan 12 maanden geleden zijn / haar
huidige betrekking begonnen is ........................................... 15a
14. Hebben de regionale tewerkstellingsdiensten VDAB of
ACTIRIS (of FOREM of ADG) bijgedragen tot het vinden van
uw huidige betrekking?
- Ja .......................................................................................

1

15a

- Neen ...................................................................................

2

15a

- Ja .......................................................................................

1

15b

- Neen ...................................................................................

2

15b

- … vast werk, zoals een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur of een statutair ambt ................................

1

16d

- … tijdelijk werk ....................................................................

2

16a

15a. Bent u tewerkgesteld met een dienstencheque-contract?

15b. Heeft u …

17

- arbeid als PWA-werknemer .................................................. 3
- studentenarbeid met studentencontract ............................... 4

17

- een statutair ambt ................................................................

17

5
- een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur .................. 6
- een andere arbeidsovereenkomst (ENQ: Geef een zo
volledig mogelijke omschrijving)............................................ 7

17
17
17
17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Werkt u voltijds of deeltijds in uw hoofdactiviteit?
- Voltijds ................................................................................. 1
- Deeltijds .............................................................................. 2

20
18

18. Wat is de omvang van de deeltijdse betrekking, uitgedrukt
als percentage van een voltijdse betrekking?
- (ENQ. Noteer het percentage) ..................................... I___I___l 19a
19a. Wat is de belangrijkste reden om deeltijds te werken?
(ENQ. Niet suggereren – Omcirkel de code die overeenkomt met het
spontane antwoord van de respondent - Slechts 1 enkel
antwoord mogelijk)

16a. Gaat het om …
(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord
mogelijk)
- interimarbeid via een uitzendbureau ...................................

1

16b

- arbeid in het kader van dienstencheques ............................

2

16b

- arbeid als PWA-werknemer..................................................

8

16b

- arbeid in het kader van een leercontract of een
alternerende opleiding (afwisselend leren op school en
professionele vaardigheden aanleren op de werkvloer)

3

16b

- arbeid in het kader van een opleiding of een stage .............

9

16b

- studentenarbeid met studentencontract ..............................

4

16b

- een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een
bepaald werk ......................................................................

5

16b

- een andere arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
(ENQ: Geef een zo volledig mogelijke omschrijving)

6

16b

- De job die u wenste, werd enkel deeltijds aangeboden ......... 12
- U bent overgeschakeld van voltijds naar deeltijds werk
omwille van bedrijfseconomische redenen ............................ 3
- Een andere deeltijdse betrekking vult uw hoofdactiviteit
aan ....................................................................................... 4
- U combineert studies of opleiding met deeltijds werken ........ 5

16b

-----------------------------------------------------------------------------------7

- U bent met pensioen of vervroegd pensioen of met
brugpensioen of ter beschikking gesteld voorafgaand aan
het pensioen en u mag enkel deeltijds werken ...................... 1
- U vindt geen voltijds werk ..................................................... 2

- Omwille van eigen gezondheidsredenen of
arbeidsongeschiktheid .......................................................... 6
- Omwille van beroepsredenen: bvb. werksfeer of omstandigheden, stress, pesterijen, … ................................ 7
- U neemt de zorg voor de eigen kinderen of andere
afhankelijke personen op zich… ........................................... 8
- Andere persoonlijke of familiale redenen ............................. 9

------------------------------------------------------------------------------------

- gelegenheidswerk zonder formele arbeidsovereenkomst ....

- interimarbeid via een uitzendbureau .................................... 1
- arbeid in het kader van dienstencheques ............................. 2

16b. Waarom aanvaardt u tijdelijk werk?
- U kunt geen passend vast werk vinden ................................

1

16c

- U wenst geen voltijdse betrekking......................................... 10
- Andere redenen (ENQ: geef een omschrijving) ................... 11

- U wenst geen vast werk .......................................................

2

16c

------------------------------------------------------------------------------------

- Minder dan 1 maand ........................................................... 00

17

- Tussen 1 en 36 maanden (preciseer aantal maanden) I___I___l

17

- Méér dan 3 jaar ................................................................... 37

17

16c. Wat is de duur van uw contract?

20
20
20
20
20
20
20
20
19b
20
20
20

-----------------------------------------------------------------------------------19b. Waarom neemt u de zorg voor de eigen kinderen of andere
afhankelijke personen op zich?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Omdat gepaste kinderopvang ontbreekt of te duur is ............ 1
- Omdat gepaste opvang voor andere afhankelijke
personen ontbreekt of te duur is ........................................... 2
- Omdat gepaste kinderopvang en gepaste opvang voor
andere afhankelijke personen ontbreekt of te duur is ............ 3
- Omdat u zelf de opvang van de kinderen of andere
afhankelijke personen op zich wil nemen .............................. 5
- Andere redenen (ENQ. Geef een omschrijving)
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20
20
20
20
20

Ga naar vraag
Ga naar vraag

B2. Duur van de hoofdactiviteit

24a. Hoeveel betaalde niet-recupereerbare overuren heeft u
gepresteerd tijdens de referentieweek? Het gaat hier om
extra uren waarvoor u een loon ontvangt bovenop het
gewone loon.

20. Hoeveel uren heeft u tijdens de referentieweek werkelijk
gepresteerd voor de hoofdactiviteit? Voorbereidingsuren
van de leerkrachten zijn inbegrepen.
Gelieve hierbij de gepresteerde overuren wel mee te tellen maar niet
de uren of dagen afwezigheid omwille van ziekte, verlof of
andere redenen.

- (ENQ. Noteer aantal uren tijdens de referentieweek) ... I___I___l 24b

(ENQ. Maximaal 97 - 98 voor ‘weet niet’.)
- (ENQ. Noteer het aantal uren tijdens de referentieweek)
21
...................................................................................... I___I___I
- U heeft niet gewerkt tijdens de referentieweek .....................

0
21. Heeft u tijdens de referentieweek hetzelfde aantal,meer of
minder uren gewerkt dan gewoonlijk?
- Hetzelfde aantal uren als gewoonlijk ...................................
- Minder uren dan gewoonlijk ................................................
- Meer uren dan gewoonlijk ...................................................

- (ENQ. Noteer aantal uren tijdens de referentieweek) .... I___I___l
22

24a

2

22

3

23

- Uw uurrooster varieert zeer sterk van week tot week ...................
4
24a
22. Waarom heeft u tijdens de referentieweek minder uren
gewerkt dan gewoonlijk of helemaal niet gewerkt? Geef
alleen de belangrijkste reden.
(ENQ. Niet suggereren – Omcirkel de code die overeenkomt met
het spontane antwoord van de respondent - Slechts 1 enkel
antwoord mogelijk)
0

24a

- Vakantie ..............................................................................

1

24a

- "Vervangingsdag" van een feestdag ....................................

2

24a

- Ziekte, ongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheid ..............

3

24a

- Variabel uurrooster, dus keuze van de werknemer ..............

4

24a

- Flexibel uurrooster, opgelegd door de werkgever ................

5

24a

- Technische of economische redenen (tijdelijke
werkloosheid).......................................................................

6

24a

- Zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof ........................

7

24a

- Ouderschapsverlof ..............................................................

8

24a

9
- Verlof zonder wedde ........................................................... 10
- Persoonlijke of familiale redenen ........................................ 11

24a

24a
24a

- Arbeidsconflict .................................................................... 12
- Einde van een betrekking gedurende de referentieweek ..... 13

24a

- Niet-gepresteerde vooropzegperiode .................................. 14
- Begin of verandering van een betrekking gedurende de
referentieweek .................................................................... 15
- Onderwijs of opleiding ......................................................... 16

24a

- Weersomstandigheden ....................................................... 17
- Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) ...................... 18

24a

24a

24a
24a
24a

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Waarom heeft u tijdens de referentieweek meer uren
gewerkt dan gewoonlijk? Geef alleen de belangrijkste
reden.
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
24a
24a

- Technische of economische redenen (vb. plotse stijging
van de verkoop, …) ............................................................. 24
- Weersomstandigheden ....................................................... 25

24a

- Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) ...................... 26

24a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (ENQ. Noteer het aantal uren per week) ...................... I___I___l

26

26. Wat is uw contractueel overeengekomen wekelijkse
arbeidsduur voor uw hoofdactiviteit? Geef het aantal uren
per week volgens uw arbeidsovereenkomst..
(ENQ. Maximaal 97 - 98 voor ‘weet niet’ - 99 voor ‘niet van
toepassing’, zelfstandigen, helpers en personen zonder
arbeidsovereenkomst.)
- (ENQ. Noteer het aantal uren per week) ...................... I___I___l

27

B3. Tweede betrekking

- Feestdag(en) ......................................................................

- Variabel uurrooster, dus keuze van de werknemer .............. 22
- Flexibel uurrooster, opgelegd door de werkgever ................ 23

25

25. Hoeveel uren presteert u gewoonlijk per week voor de
hoofdactiviteit?
(ENQ. Maximaal 97 - 98 voor ‘weet niet’.)

1

- Loopbaanonderbreking - tijdskrediet ...................................

24b. Hoeveel niet-betaalde niet-recupereerbare overuren heeft u
gepresteerd tijdens de referentieweek? Het gaat niet over
overuren die u later mag compenseren zoals bv. in het
kader van een glijdend uurrooster of zoals extra vakantie.

24a

27. Had u tijdens de referentieweek een tweede betrekking, ook
al heeft u deze tweede betrekking toen niet uitgeoefend?
- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

28
34

28. Hoeveel uren heeft u tijdens de referentieweek gepresteerd
voor deze tweede betrekking?
(ENQ. Maximaal 97 – Noteer 0 als M_ tijdens de referentieweek
niet heeft gewerkt - 98 voor ‘weet niet’.)
(ENQ. Noteer het aantal uren tijdens de referentieweek)
29
I___I___l
29. Hoeveel uren per week presteert u gewoonlijk voor deze
tweede betrekking?
(ENQ. Maximaal 97 - 98 voor ‘weet niet’.)
- (ENQ. Noteer het aantal uren per week) ...................... I___I___l

30

30. Welke categorie komt het best overeen met uw
beroepsstatuut in deze tweede betrekking tijdens de
referentieweek?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Private sector - arbeid(st)er ................................................. 1
- Private sector - bediende ..................................................... 2

31

- Openbare sector - statutair ambtenaar ................................ 3
- Openbare sector - contractueel ............................................ 4

31

- Zelfstandige zonder personeel ............................................. 5
- Zelfstandige met personeel .................................................. 6

30a

- Helper - medewerkend familielid zonder vergoeding ............ 7
30a. U bent zelfstandige zonder personeel …

33a

- in eigen naam ....................................................................... 1
- als bestuurder van een vennootschap .................................. 2

33a

31
31
30b

33a

30b. U bent zelfstandige met personeel …
- in eigen naam ....................................................................... 1
- als bestuurder van een vennootschap ................................ 2

33a
33a

31. Uw tweede betrekking betreft ...
- … vast werk, d.w.z. een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur of een statutair ambt ................................

1
- … tijdelijk werk ..................................................................... 2

33a
32

Ga naar vraag

Ga naar vraag

32. Gaat het voor uw tweede betrekking om …

36. Hoe vaak heeft u gedurende de referentiemaand gewerkt op
volgende tijdstippen, al dan niet voorzien in de
arbeidsovereenkomst?

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Arbeid als uitzendkracht ......................................................

1

- Arbeid in het kader van een opleiding, stage, leercontract ..

2

33a
33a

- Studentenarbeid met studentencontract ...............................

3

33a

- Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een
bepaald werk ......................................................................
- Een andere arbeidsovereenkomst met contract van
bepaalde duur (ENQ. Geef een omschrijving) .....................

4

36c

c) Op zaterdag

36d

33a

d) Op zondag

36e

33a

e) Thuiswerk

37

5

- Gelegenheidswerk zonder formele arbeidsovereenkomst ... 6 33a
33a Wat is de voornaamste activiteit van de lokale vestiging van
het bedrijf waar u uw tweede betrekking uitoefent?

(*) Verklaring van de gebruikte codes:
1 : nooit;
2 : voor a), b) en e) : minder dan 50 % van de werkdagen;

33b

voor c) en d)

: 1 dag (zaterdag of zondag);

3 : voor a), b) en e) : 50 % van de werkdagen of meer;
voor c) en d)

33b. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving
geven van deze voornaamste activiteit van de lokale
vestiging?

: twee dagen of meer (zaterdag of zondag);

4 : altijd.

B5. Arbeidswens

(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)
------------------------------------------------------------------------------------

34

------------------------------------------------------------------------------------

B4. Afwijkende werktijden gedurende de referentiemaand
(hoofdactiviteit)
De referentiemaand is het geheel van de referentieweek en de 3
weken die de referentieweek voorafgaan.
34. Heeft u gedurende de volledige referentiemaand telkens
volgens hetzelfde uurrooster gewerkt, dus telkens hetzelfde
aanvangsuur en hetzelfde einduur?
1

36

- Neen ...................................................................................

2

35

9

37. Wilt u méér uren per week werken dan u nu al presteert
indien uw loon of beroepsinkomen proportioneel stijgt? Het
gaat om al uw betrekkingen samen..
- Neen .................................................................................... 0
- Ja: in het kader van de huidige betrekking ............................ 1

39

- Ja: door het vinden van een bijkomende betrekking.............. 2
- Ja: door een andere betrekking te vinden met meer
arbeidsuren .......................................................................... 3
- Ja: op om het even welke manier ......................................... 4

38

38

38
38

38. Hoeveel uren per week wenst u te werken?

- Ja .......................................................................................
- Niet van toepassing: gelegenheidswerk of betrekking niet
uitgeoefend gedurende de referentiemaand omwille van
volledige loopbaanonderbreking, tijdskrediet, langdurige
afwezigheid, enz ..................................................................

3

b) ’s Nachts (23 – 5 u)
33a

(ENQ. Noteer de naam van de voornaamste activiteit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

36b

4

------------------------------------------------------------------------------------

1

a) ’s Avonds(19 – 23 u)

33a

------------------------------------------------------------------------------------

(ENQ. Overloop lijn per lijn – Slechts 1 enkel antwoord per lijn)
(*)

37

- (ENQ. Noteer het aantal uren per week) ...................... I___I___l

B6. Zoeken naar een andere betrekking
39. Heeft u gedurende de referentiemaand , dus de
referentieweek en de 3 weken die voorafgaan samen, naar
een andere betrekking gezocht?
- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

35. Heeft u tijdens de referentiemaand gewerkt…
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- in een ploegenstelsel met 2 opeenvolgende ploegen ...........

1

36

- in een ploegenstelsel met 3 opeenvolgende ploegen ...........

2

36

- in een ploegenstelsel met 4 of meer opeenvolgende
ploegen ................................................................................

3

36

- in een systeem van variabele uurroosters waarbij u zelf
het uurrooster kiest ..............................................................

4

36

- in een systeem van flexibele uurroosters waarbij het
uurrooster wordt opgelegd door de werkgever .....................

5

36

- in een systeem van onderbroken uurroosters, bvb. in twee
blokken: de 'vroege' / de'late' ...............................................

6

36

- volgens een ander uurrooster .............................................

7

36

39

40
41a

40. Waarom zoekt u een andere betrekking? Geef alleen de
belangrijkste reden
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- U denkt uw huidige betrekking te zullen verliezen ................. 1
- U zoekt een andere betrekking die beter overeenstemt
met uw kwalificaties .............................................................. 2
- U zoekt een betrekking met meer uren per week .................. 3

48

- U zoekt een betrekking met minder uren per week ............... 4
- U zoekt andere arbeidsvoorwaarden i.v.m. bvb. loon,
uurrooster, … ...................................................................... 5
- U zoekt een betrekking in de nabije omgeving ...................... 8

48

- U zoekt een betrekking ter aanvulling van de eerste ............. 6
- U beschouwt de huidige betrekking als een
overgangsbetrekking ............................................................ 7
41a. Wenst u momenteel van betrekking te veranderen of een
andere betrekking te vinden?

48

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

48
48

48
48

48

41b
E4a

E4a: Indien M_ méér uren per week wil werken (V37 = 1, 2, 3 of
4) ........................................................................................... 62a
Indien M_ niet meer uren per week wil werken (V37 = 0) .... 64

Ga naar vraag

Ga naar vraag
41b. Heeft u al een andere betrekking gevonden?
- Ja .......................................................................................

1

62a

- Nee ......................................................................................

2

42

42. Wat is voor u de belangrijkste reden om geen andere
betrekking te zoeken?

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Ja, deze nieuwe baan begint binnen 3 maanden .................

(ENQ. Niet suggereren – Omcirkel de code die overeenkomt met
het spontane antwoord van de respondent - Slechts 1 enkel
antwoord mogelijk)
- U heeft geen tijd om een andere betrekking te zoeken .........

0

62a

- U wacht het antwoord op eerdere zoekactiviteiten af ...........

1

62a

- U denkt dat er geen andere betrekking is in de nabije
omgeving .............................................................................

2

62a

- U denkt dat er geen andere betrekking is omdat u niet
over de geschikte kwalificaties beschikt ...............................

3

62a

- U denkt dat er geen andere betrekking is omdat u te oud
bent .....................................................................................

4

62a

- U denkt dat er geen andere betrekking is omdat u te jong
en / of te onervaren bent ......................................................
- U denkt dat er geen andere betrekking is om een andere
reden ...................................................................................

45. Heeft u vóór of tijdens de referentiemaand al een betrekking
gevonden die pas ná de referentiemaand begint, of bent u
van plan uw betrekking weer op te nemen na een volledige
loopbaanonderbreking of volledige schorsing van de
arbeidsprestaties of na volledig tijdskrediet?

0
- Ja, deze nieuwe baan begint over meer dan 3 maanden ..... 1
- Ja, voltijdse herneming van de onderbroken baan binnen
de 3 maanden ..................................................................... 2
- Ja, deeltijdse herneming van de onderbroken baan binnen
de 3 maanden ..................................................................... 3
- Ja, voltijdse herneming van de onderbroken baan over
meer dan 3 maanden ........................................................... 4
- Ja, deeltijdse herneming van de onderbroken baan over
meer dan 3 maanden ........................................................... 5
- Neen .................................................................................... 6

5

62a

6

62a

7

62a

- U zoekt geen andere baan omwille van persoonlijke of
familiale redenen .................................................................

9

62a

- U zoekt geen andere baan omwille van onzekere
toekomstperspectieven ........................................................ 10
- U zoekt geen andere baan om een andere reden (ENQ.
Geef een omschrijving) ....................................................... 8

55
55
55
55
46

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

47a

47a. Wat is de belangrijkste reden waarom u geen betrekking
zoekt of wenst?
(ENQ. Niet suggereren – Omcirkel de code die overeenkomt met
het spontane antwoord van de respondent - Slechts 1 enkel
antwoord mogelijk)
- U volgt onderwijs of volgt een opleiding ................................ 0
- U wacht antwoord op eerdere zoekactiviteiten af .................. 1

E6

62a

- U denkt dat er geen betrekking is in de nabije omgeving ...... 2
- U denkt dat er geen betrekking is omdat u niet over de
geschikte kwalificaties beschikt............................................. 3
- U denkt dat er geen betrekking is omdat u te oud bent ......... 4

E6

------------------------------------------------------------------------------------

C. PERSONEN ZONDER BETREKKING OF IN VOLLEDIGE
LOOPBAANONDERBREKING (OF TIJDSKREDIET) VOOR
LANGER DAN 3 MAANDEN

- U denkt dat er geen betrekking is omdat u te jong en/of te
onervaren bent .................................................................... 5
- U denkt dat er geen betrekking is om een andere reden ...... 6

(ENQ. Vragen stellen aan diegenen op wie rubriek B niet van
toepassing is.)

- U kunt momenteel geen functie bekleden omwille van
ziekte of arbeidsongeschiktheid ............................................ 7
- U neemt de zorg voor de eigen kinderen of andere
afhankelijke personen op zich .............................................. 8
- Andere persoonlijke of familiale redenen .............................. 9

43. Was u gedurende de referentieweek met pensioen, met
vervroegd pensioen, met brugpensioen of ter beschikking
gesteld voorafgaand aan het pensioen?
- Ja, met pensioen..................................................................

1

44

-Andere redenen (ENQ. Geef een omschrijving) . ................... 10

- Ja, met vervroegd pensioen .................................................

2

44

------------------------------------------------------------------------------------

- Ja, met brugpensioen (dwz. werkloosheid met
bedrijfstoeslag) ....................................................................

3

44

4

44

5
44. Heeft u tijdens de referentiemaand, dus de referentieweek
en de 3 weken die voorafgaan samen, een betrekking of
betaalde activiteit gezocht?

44

- Ja .......................................................................................

1

48

- Neen ...................................................................................

2

E5

- Neen ...................................................................................

47a

62a

------------------------------------------------------------------------------------

E5:

51

46. Wenst u betaalde arbeid te verrichten?

- U bent tijdelijk verhinderd om te zoeken naar een andere
betrekking omwille van ziekte...............................................

- Ja, ter beschikking gesteld voorafgaand aan het pensioen ..

51

E6

E6
E6
E6
E6
E6
47b
E6
E6

-----------------------------------------------------------------------------------47b. Waarom neemt u de zorg voor de eigen kinderen of andere
afhankelijke personen op zich?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Indien M_ tijdens de referentieweek ter beschikking
gesteld voorafgaand aan het pensioen of op
brugpensioen (d.w.z. werkloosheid met bedrijfstoeslag),
pensioen of vervroegd pensioen is (V43 = 1, 2, 3 of 4) .......

58

Andere gevallen (V3 = 1 of V43 = 5) ......................................

45

- Omdat gepaste kinderopvang ontbreekt of te duur is ............ 1
- Omdat gepaste opvang voor andere afhankelijke
personen ontbreekt of te duur is ........................................... 2
- Omdat gepaste kinderopvang en gepaste opvang voor
andere afhankelijke personen ontbreekt of te duur is ............ 3
- Omdat u zelf de opvang van de kinderen of andere
afhankelijke personen op zich wil nemen .............................. 5
- Andere redenen (ENQ. Geef een omschrijving) .................... 4

E6
E6
E6
E6
E6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E6:

Indien M_ betaalde arbeid wenst te verrichten (V46 = 1) ....

55

Andere gevallen (V46 = 2) .....................................................

58

Ga naar vraag

D. GEZOCHTE BETREKKING

- Andere methodes (ENQ. Geef een omschrijving) ................ 14

(ENQ. Vragen stellen aan de personen die een betrekking zoeken,
ook indien deze een betrekking bekleden.)

------------------------------------------------------------------------------------

Ga naar vraag
------------------------------------------------------------------------------------

48. U zoekt …
- een betrekking als zelfstandige ...........................................

1

52

- een voltijdse betrekking als loontrekkende ..........................

2

49

- een deeltijdse betrekking als loontrekkende ........................

3

50

- geen voorkeur .....................................................................

4

52

1

52

------------------------------------------------------------------------------------ U heeft geen enkel initiatief genomen ................................... 15
53. Hoe lang bent u al bezig met het zoeken naar een
betrekking?
(ENQ. Noteer 0 indien minder dan 1 maand)

49. Zou u eventueel een deeltijdse betrekking aanvaarden?
- Ja .......................................................................................
- Neen ...................................................................................

2

52

1

52

2

52

50. Zou u eventueel een voltijdse betrekking aanvaarden?
- Ja .......................................................................................
- Neen ...................................................................................

- (ENQ. Noteer het aantal maanden) ...................... I___I___l___I

(ENQ. Vragen stellen aan alle personen die vóór of tijdens de
referentieweek een nieuwe betrekking gevonden hebben maar deze
pas beginnen ná de referentieweek.)
51. Het werk dat u gevonden hebt is …

- U had een betrekking............................................................ 1
- U was leerling of student of in beroepsopleiding .................. 2
- U was huisvrouw / huisman ................................................. 3
- U was arbeidsongeschikt ..................................................... 4
- Andere situatie bv. gepensioneerd, werkloos (ENQ. Geef
een omschrijving) ................................................................ 5

1

52

- Een voltijdse betrekking als loontrekkende ..........................

2

52

------------------------------------------------------------------------------------

- Een deeltijdse betrekking als loontrekkende .......................

3

52

------------------------------------------------------------------------------------

F. MANIER VAN ZOEKEN NAAR EEN BETREKKING
(ENQ. Vragen stellen aan alle personen die een betrekking zoeken of
recent een job gevonden hebben die pas ná de referentieweek
begint.)
52. Op welke manier heeft u tijdens de referentiemaand, dus de
referentieweek en de 3 weken die voorafgaan samen, werk
gezocht?
(ENQ. Lees één voor één voor – Meerdere antwoorden mogelijk)
0

E7
E7
E7
E7
E7

------------------------------------------------------------------------------------

- Een betrekking als zelfstandige ...........................................

G. BESCHIKBAARHEID T.O.V. EEN BETREKKING OF
BEROEPSACTIVITEIT IN HET VERLEDEN
(ENQ. Vragen aan iedereen stellen.)
E7:

Indien M_ een betrekking heeft (volledige
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3
maanden uitgezonderd) (V1 = 1 of V2 = 1 of V4 = 0, 2) ....... 62a
Andere gevallen (V3 = 2 of V4 = 1) ....................................... 55

G1. Personen zonder betrekking of in volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3 maanden
Ga naar vraag

- U heeft contact opgenomen met de VDAB, ACTIRIS (of
FOREM of ADG) of de lokale werkwinkel om werk te
vinden ..................................................................................

1

- U heeft contact opgenomen met een uitzend-, wervings- of
selectiebureau .....................................................................

2

55. Indien u vandaag een betrekking zou aangeboden worden
(of zou aangeboden worden uw onderbroken betrekking
weer op te nemen), zou u dan binnen de twee weken
kunnen beginnen werken?

- U heeft zelf contact opgenomen met werkgevers, u heeft
een jobbeurs bezocht...........................................................

3

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

- U heeft gezocht via persoonlijke relaties zoals vrienden,
familie,... ..............................................................................

4

- U heeft een advertentie laten plaatsen, een advertentie
beantwoord ..........................................................................

5

- U heeft deelgenomen aan een test, een wervingsexamen,
een sollicitatiegesprek..........................................................

6

57
56

56. Waarom zou u niet kunnen beginnen werken binnen de
twee weken?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- U moet nog uw studies of een opleiding beëindigen ............. 1
- U bent arbeidsongeschikt ..................................................... 2

57
57

7

- U neemt de zorg voor de eigen kinderen of andere
afhankelijke personen op zich ............................................... 3
- Andere persoonlijke of familiale redenen ............................. 4

57

8

- Andere redenen (ENQ. Geef een omschrijving) ................... 5

57

- U heeft de personeelsadvertenties geraadpleegd via
krant, teletekst, internet,... ....................................................
- U heeft gewacht op een aanbieding van de VDAB,
ACTIRIS (of FOREM of ADG) of de lokale werkwinkel .........
- U heeft gewacht op een aanbieding van een kantoor voor
uitzendarbeid, werving en selectie, van een PWA ................

9

- U heeft de resultaten afgewacht van een wervingsexamen .. 10
- U heeft gezocht naar grond, gebouwen of apparatuur .......... 11
- U heeft financiële middelen gezocht..................................... 12
- U heeft gezocht naar vergunningen, licenties ....................... 13
Opgelet: vervolg op deze modaliteiten op de volgende
column

54

54. Wat was uw situatie onmiddellijk vóór het zoeken naar
werk?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

E. GEVONDEN BETREKKING

- U heeft een PWA of een erkende onderneming in het
kader van het dienstenchequestelsel gecontacteerd ............

53

57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57. Hoeveel uren wenst u te werken per week?
(ENQ. Maximaal 97 - 98 voor ‘weet niet’.)
58
- (ENQ. Noteer het aantal uren per week) ...................... I___I___l

Ga naar vraag

Ga naar vraag

58. Bent u ingeschreven bij de RVA/VDAB/ACTIRIS (FOREM of
ADG)?
- U bent niet ingeschreven .....................................................

1

63. Waarom zou u niet binnen de twee weken kunnen beginnen
met een nieuwe betrekking of met méér uren te presteren?
59

- U bent ingeschreven en ontvangt een uitkering bvb. als
werkloze, bruggepensioneerde (dwz. werkloze met
bedrijfstoeslag), oudere werkloze, vrijgestelde werkloze,
loopbaanonderbreking of tijdskrediet, ……...........................

2

59

- U bent ingeschreven en ontvangt geen uitkering..................

3

59

59. Met welke van de volgende situaties komt uw sociaaleconomische statuut van een jaar geleden het best
overeen?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
1

61

- U was leerling of student of in beroepsopleiding ..................

2

60

- U bent arbeidsongeschikt ..................................................... 3
- U neemt de zorg voor de eigen kinderen op zich .................. 4

64

- Andere persoonlijke of familiale redenen ............................. 5
- Andere redenen (ENQ. Geef een omschrijving) ................... 6

64

3

60

- U was arbeidsongeschikt .....................................................

4

60

- U was werkloos ...................................................................

5

60

- U was ter beschikking gesteld voorafgaand aan het
pensioen of op brugpensioen (dwz. werkloosheid met
bedrijfstoeslag) ....................................................................

6

60

- U was op pensioen of op vervroegd pensioen ......................

7

60

- Andere situatie (ENQ. Geef een omschrijving) ....................

8

60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60. Heeft u ooit betaalde arbeid verricht of gewerkt als
help(st)er / medewerkend familielid zonder vergoeding?
1

- Neen ...................................................................................

2
61. Wanneer werd uw laatste betrekking beëindigd, of begon de
volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet?

61
73

(ENQ. Noteer maand en jaar MM / JJJJ)
E8
I___I___I / I___I___I___I___I

64

-----------------------------------------------------------------------------------64. Bent u ingeschreven bij de RVA/VDAB/ACTIRIS (FOREM of
ADG)?
- U bent niet ingeschreven ...................................................... 1
- U bent ingeschreven en ontvangt een uitkering bvb.
onvrijwillig deeltijds werknemer, loopbaanonderbreking of
tijdskrediet ............................................................................ 2
- U bent ingeschreven en ontvangt geen uitkering .................. 3

- U was leerling of student of in beroepsopleiding ................... 3
- U was huisvrouw/huisman .................................................... 4

72a

- U was arbeidsongeschikt ...................................................... 5
- U was werkloos .................................................................... 6

72a

1

- Neen ...................................................................................

2
E8a: Indien M_ niet beschikbaar is om binnen de twee weken te
beginnen met een andere betrekking (V62a = 2) .................
Indien M_ beschikbaar is om binnen de twee weken te
beginnen met een andere betrekking (V62a =1) ...................

72a

- Andere situatie (ENQ. Geef een omschrijving)

72a

9

------------------------------------------------------------------------------------

62a.Indien u vandaag een andere betrekking werd aangeboden,
zou u dan binnen de twee weken kunnen beginnen werken?

72a

72a

------------------------------------------------------------------------------------

G2. Personen met een betrekking (of die minstens één uur in
de referentieweek gewerkt hebben), personen in volledige
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3
maanden uitgezonderd

66

- U was ter beschikking gesteld voorafgaand aan het
pensioen of op brugpensioen (dwz. werkloosheid met
bedrijfstoeslag) ..................................................................... 7
- U was op pensioen of op vervroegd pensioen ...................... 8

73

2
62b.Indien u vandaag meer uren per week zouden aangeboden
worden dan u nu reeds presteert, zou u dan binnen de twee
weken kunnen beginnen meer uren te presteren?

65

72a

67

1

65

- U had dezelfde betrekking .................................................... 1
- U had een andere betrekking................................................ 2

Indien meer dan 8 jaar geleden .............................................

- Neen ...................................................................................

65

65. Met welke van de hiernavermelde situaties komt uw sociaaleconomisch statuut van een jaar geleden het best overeen?

Indien minder dan 8 jaar geleden .........................................

- Ja .......................................................................................

64

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

------------------------------------------------------------------------------------

- Ja .......................................................................................

64

------------------------------------------------------------------------------------

- U was huisvrouw / huisman .................................................

E8:

64

------------------------------------------------------------------------------------

- U had een betrekking of was in loopbaanonderbreking of
tijdskrediet ...........................................................................

- Ja .......................................................................................

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- U kunt de huidige betrekking niet onmiddellijk verlaten. ........ 1
- U moet nog uw studies of een opleiding beëindigen ............. 2

72a

-----------------------------------------------------------------------------------66. Wanneer werd uw vorige betrekking beëindigd?
(ENQ. Noteer maand en jaar MM / JJJJ )
67
I___I___I / I___I___I___I___I

62b
62b

E8a
63
63
64

H. LAATSTE BETREKKING / VORIGE BETREKKING /
ONDERBROKEN BETREKKING

Ga naar vraag

(ENQ. Vragen stellen aan iedereen die tijdens de voorbije 8 jaar zijn /
haar laatste betrekking verlaten of onderbroken heeft of tijdens de
laatste 12 maanden van betrekking veranderd is.)
Ga naar vraag

70. Wat is de gemeente van de lokale vestiging van het bedrijf
waar u uw vorige, laatste of onderbroken betrekking
uitoefende? ( kwartaalvariabele wanneer job eindigde < 12
maanden geleden)
Postcode :----------------------------------------------------------------

67. Wat is de belangrijkste reden waarom u uw vorige of
laatste betrekking beëindigd of onderbroken heeft?

Gemeente: ---------------------------------------------------------------------Land (indien buitenland):

(ENQ. In geval van loopbaanonderbreking zijn alleen codes 10
tot en met 14 van toepassing.)

------------------------------------------------------------------------------------

(ENQ. Niet suggereren - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk –
Omcirkel de code die overeenkomt met het spontane antwoord
van de respondent)
- Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen ........ 1
- Brugpensioen (dwz. werkloosheid met bedrijfstoeslag) om
economische redenen ......................................................... 2
- Vervroegd pensioen om andere dan economische of
gezondheidsredenen .......................................................... 3
- Pensioen om andere dan economische of
gezondheidsredenen .......................................................... 4
- Ontslag of afschaffing van de betrekking ............................. 5

68

- Ziekte of gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ...... 6
- Het aflopen van een contract van bepaalde duur ................ 7

68
68

71b. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving
geven van deze voornaamste activiteit van de lokale
vestiging? (kwartaalvariabele wanneer job eindigde < 12
maanden geleden)

- De sluiting van de onderneming .......................................... 8
- Zelf ontslag genomen ......................................................... 9

68

(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)

- Zorg voor de eigen kinderen ............................................... 10
- Zorg voor andere afhankelijke personen ............................. 11

68
68

------------------------------------------------------------------------------------

- Andere persoonlijke of familiale redenen ............................. 12
- Het volgen van onderwijs of een opleiding .......................... 13

68

------------------------------------------------------------------------------------

- Andere redenen (ENQ. Geef een omschrijving) .................. 14

68

(ENQ. Noteer de naam van de voornaamste activiteit)

68

-----------------------------------------------------------------------------------68

------------------------------------------------------------------------------------

68

68

------------------------------------------------------------------------------------

I.

------------------------------------------------------------------------------------

EERSTE BETREKKING

72a.Heeft u ooit een werk met een duur van minstens 6
maanden gehad?

68. Wat was uw beroepsstatuut in uw vorige, laatste of
onderbroken betrekking? (kwartaalvariabele wanneer job
eindigde < 12 maanden geleden)

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
69a

- Openbare sector – statutair ambtenaar ............................... 3
- Openbare sector – contractueel .......................................... 4

69a

(ENQ. 98 voor ‘weet niet’.)

69a

- (ENQ. Noteer het Jaar JJJJ) .......................... I___I___I___I___I

- Zelfstandige zonder personeel ............................................ 5
- Zelfstandige met personeel ................................................. 6

69a

- Helper – medewerkend familielid zonder vergoeding .......... 7
69a. Wat was de naam van uw beroep of functie in uw vorige,
laatste of onderbroken betrekking? (kwartaalvariabele
wanneer job eindigde < 12 maanden geleden)

69a

69a

69a

72b
73

72b.
In welk jaar bent u uw eerste werk met een duur van
minstens 6 maanden begonnen?

- Private sector – arbeid(st)er ................................................ 1
- Private sector – bediende ................................................... 2

73

J. ONDERWIJS EN OPLEIDING
(ENQ. Vragen stellen aan iedereen.)

J1. Onderwijs en opleiding tijdens de laatste 12 maanden
73. Was u tijdens de laatste 12 maanden student of leerling in
het regulier onderwijs, met inbegrip van leercontract en
sociale promotie?

(ENQ: Noteer de naam van het beroep of functie)
-----------------------------------------------------------------------------------69b

-----------------------------------------------------------------------------------69b. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving
geven van wat die functie in uw vorige, laatste of
onderbroken betrekking inhoudt? (kwartaalvariabele
wanneer job eindigde < 12 maanden geleden)
(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72a

(ENQ. Vragen stellen aan iedereen die tijdens de referentieweek een
betrekking heeft of de laatste acht jaar ooit betaalde arbeid verricht
heeft.)

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

71b

------------------------------------------------------------------------------------

68
68

71a

71a. Wat was de voornaamste activiteit van de lokale vestiging
van het bedrijf waar u uw vorige, laatste of onderbroken
betrekking uitoefende? (kwartaalvariabele wanneer job
eindigde < 12 maanden geleden)

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

74
74

74. Heeft u tijdens de laatste 12 maanden deelgenomen aan
cursussen, seminaries, conferenties, enz. buiten het
regulier onderwijssysteem?
- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

75
75

75. Heeft u tijdens de laatste 12 maanden doelbewust kennis
vergaard via zelfstudie?
70

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

E9
E9

E9:

Ga naar vraag

Indien M_ tijdens de laatste 12 maanden onderwijs of
opleiding heeft gevolgd of kennis heeft vergaard via
zelfstudie (V73 = 1 of V74 = 1 of V75 = 1) .............................
76
Andere gevallen (V73 = 2 en V74 = 2 en V75 = 2) ................. 88a
Ga naar vraag

76. Heeft u minstens één van die onderwijs-, opleidings- of
vormingsactiviteiten van de laatste 12 maanden gevolgd
terwijl u als loontrekkende werkte?
- Ja .......................................................................................

1

77

- Neen ...................................................................................

2

E10

77. Werd minstens één van die als loontrekkende gevolgde
onderwijs-, opleidings- of vormingsactiviteiten geheel of
gedeeltelijk gefinancierd door de werkgever?
- Ja .......................................................................................

81a Wat is het niveau van het regulier onderwijs dat u tijdens
de referentiemaand of vlak voor de schoolvakantie
heeft gevolgd?
(ENQ. Het gaat hier niet om een behaald diploma, wel om het
niveau van het onderwijs dat tijdens de referentiemaand of vlak
voor de schoolvakantie werd gevolgd.)
(ENQ. Buitengewoon onderwijs kan zowel lager onderwijs als
lager secundair onderwijs zijn)
(ENQ. Sociale promotie komt ook in aanmerking, zelfs al gaat
het om losse cursussen of modules van enkele maanden. Dit in
tegenstelling met wat bij Vraag 88 i.v.m. behaald onderwijs
wordt vermeld. Kan zowel als lager, secundair als hoger
onderwijs zijn.)
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

1

78a

2
78a. Van die geheel of gedeeltelijk gefinancierde opleiding: wat
is het voornaamste gebied van de in aantal uren langste
opleiding?

E10

- Neen ...................................................................................

(ENQ. Noteer de naam van de opleiding)
------------------------------------------------------------------------------------

- Andere (ENQ. Geef een omschrijving) ................................ 4
78b

------------------------------------------------------------------------------------

81ab
81ad
81c

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

78b. Geef een nauwkeurige beschrijving van de inhoud van
deze opleiding.

81ab. In welke onderwijsvorm heeft u tijdens de
referentiemaand of vlak voor de schoolvakantie
secundaire onderwijs gevolgd?

(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)
E10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E10: Indien M_ tijdens de laatste 12 maanden student of
leerling in het regulier onderwijs was (inclusief
leercontract en sociale promotie) (V73 = 1) .........................

79
Andere gevallen (V73 = 2) ..................................................... E11

J2. Regulier onderwijs tijdens de referentiemaand

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

81ac

- Algemeen secundair onderwijs (ASO) .................................. 1
- Kunstsecundair onderwijs (KSO) .......................................... 2

A

- Technisch secundair onderwijs (TSO) ................................ 3
- Beroepssecundair onderwijs (BSO) ..................................... 4

C

B
D

81ac A. Om welk niveau van algemeen secundair onderwijs
(ASO) gaat het?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

79. Was u tijdens de referentiemaand, dus de referentieweek
en de 3 voorafgaande weken, student of leerling in het
regulier onderwijs met inbegrip van leercontract en
sociale promotie?
- Ja, u was student / leerling gedurende de volledige - of
een deel van - de referentiemaand ..................................... 1
- Ja, maar u was gedurende de volledige referentiemaand
student / leerling in schoolvakantie ...................................... 2
- Neen ................................................................................... 3

E11

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

- Lager onderwijs ................................................................... 1
- Lager of hoger secundair onderwijs of postsecundair
onderwijs of secundair na secundair ................................... 2
- Hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of HBO5) ............ 3

80
81a
E11

80. Wat is de duur in aantal onderwezen uren van alle
reguliere onderwijsactiviteiten samen die u tijdens de
referentiemaand heeft gevolgd?
- (ENQ. Noteer het aantal uren per maand)............. I___I___I___I 81a

- Lager secundair onderwijs van de 1ste graad (d.w.z. de
respondent volgt het 1ste of 2de jaar van de 1ste graad) ...... 1
- Hoger secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad
(d.w.z. de respondent volgt het 3de jaar of het 4de jaar of
het 5de jaar of het 6de jaar secundair onderwijs) .................. 2
- Postsecundair onderwijs: 7de jaar ASO, Voorbereidende
Divisie voor de Koninklijke Militaire School (VDKMS)............ 3
81ac B. Om welk niveau van kunstsecundair onderwijs (KSO)
gaat het?

E11

E11
E11

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Lager secundair onderwijs van de 1ste graad (d.w.z. de
respondent volgt het 1ste of 2de jaar van de 1ste graad) .....

4
- Hoger secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad
(d.w.z. de respondent volgt het 3de jaar of het 4de jaar of
het 5de jaar of het 6de jaar secundair onderwijs) .................. 5
- ENKEL IN FRANSTALIG ONDERWIJS: Enseignement
secondaire artistique de qualification du 2ème ou 3ème
degré .................................................................................... 6
- Postsecundair onderwijs: Se-n-Se (d.w.z. de respondent
volgt het 3de jaar van de 3de graad KSO) ............................
7

E11

81c

81c

81c

Ga naar vraag

Ga naar vraag

81ac C. Om welk niveau van technisch secundair onderwijs
(TSO) gaat het?

J3. Opleidingen buiten het regulier onderwijssysteem tijdens
de referentiemaand

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Lager secundair onderwijs van de 1ste graad (d.w.z. de
respondent volgt het 1ste of 2de jaar van de 1ste graad) ...

8 E11

- Hoger secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad
(d.w.z. de respondent volgt het 3de jaar of het 4de jaar of het
5de jaar of het 6de jaar secundair onderwijs) .....................

9

81c

- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

10 81c

83. Wat is de duur in aantal onderwezen uren van alle
opleidingsactiviteiten buiten het regulier onderwijs samen
die u tijdens de referentiemaand heeft gevolgd?

- ENKEL IN FRANSTALIG ONDERWIJS: Enseignement
secondaire technique de transition du 2ème ou 3ème degré
- Postsecundair onderwijs: Se-n-Se (d.w.z. de respondent
volgt het 3de jaar van de 3de graad TSO) IN HET
FRANSTALIG ONDERWIJS: 7ème année de l'enseignement
secondaire technique de qualification ..................................

83
E12

- (ENQ. Noteer het aantal uren) .............................. I___I___I___I 84a
11 81c

81ac D. Om welk niveau van beroepssecundair onderwijs (BSO)
gaat het?

84a. Wat is het voornaamste gebied van de recentste
opleidingsactiviteit buiten het regulier onderwijs die u
tijdens de referentiemaand heeft gevolgd?
(ENQ. Noteer de naam van het studiegebied)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

------------------------------------------------------------------------------------

- Lager secundair onderwijs van de 1ste graad (d.w.z. de
respondent volgt het 1ste of 2de jaar van de 1ste graad) ....

12
- Hoger secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad
(d.w.z. de respondent volgt het 3de jaar of het 4de jaar of het
5de jaar of het 6de jaar secundair onderwijs) ..................... 13
- 7de jaar BSO; Deeltijds Beroepssecundair onderwijs
(DBSO); Leertijd (Middenstandsopleiding Syntra) ................ 14
- Postsecundair onderwijs: 4de graad BSO;
Ondernemersopleiding Syntra.............................................. 15

E11

84b

-----------------------------------------------------------------------------------84b. Geef een nauwkeurige beschrijving van de inhoud van
deze opleiding.

81c
81c

(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)
------------------------------------------------------------------------------------

85

-----------------------------------------------------------------------------------81c

-----------------------------------------------------------------------------------85. Wat is het voornaamste motief van die recentste
opleidingsactiviteit?

81ad. Welk type hoger onderwijs heeft u tijdens de
referentiemaand of vlak voor de schoolvakantie gevolgd?

- In verband met het huidig of toekomstig werk ...................... 1
- Persoonlijke / sociale redenen ............................................. 2

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Hoger Beroepsonderwijs HBO5 (ENKEL IN
NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS) of een opleiding voor
het behalen van een “Brevet d’enseignement supérieur”
(BES) (enkel in het Franstalig onderwijs) ............................

1

81c

- Professionele bachelor .......................................................

2

81c

- Academische bachelor.........................................................

3

81c

- Voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat of na
bachelor (specialisatie, BanaBa, ...) ...................................

4

81c

- Schakelprogramma tussen professionele bachelor en master
............................................................................................

5

81c

- Master .................................................................................

6

81c

- Voortgezette of aanvullende opleiding na master
(specialisatie, ManaMa, ...) ..................................................

7

81c

- Doctoraat met proefschrift ....................................................
81c.

82. Heeft u tijdens de referentiemaand, dus de referentieweek
en de 3 voorafgaande weken, deelgenomen aan
cursussen, seminaries, conferenties, enz. buiten het
regulier onderwijssysteem?

8 81c
Wat is het voornaamste gebied van het regulier onderwijs
dat u tijdens de referentiemaand of vlak vóór de
schoolvakantie heeft gevolgd?

86a
86a

86a. Had u een betrekking op het ogenblik van die recentste
opleidingsactiviteit?
- Ja ........................................................................................ 1
- Neen .................................................................................... 2

86b
E12

86b. Wanneer vond de recentste opleidingsactiviteit
plaats?
- Alleen tijdens de betaalde werktijd ....................................... 1
- Meestal tijdens de betaalde werktijd .................................... 2

E12

- Meestal buiten de betaalde werktijd ..................................... 3
- Alleen buiten de betaalde werktijd ....................................... 4

E12

E12

E12
E12: Indien M_ tijdens de referentiemaand onderwijs in het
regulier onderwijssysteem of een opleiding daarbuiten
gevolgd heeft (V79 = 1, 2 of V82 = 1) .................................... 87
Andere gevallen
((V73 = 2 of V79 = 3) en (V74 = 2 of V82 = 2)) ....................... 88a

(ENQ. Noteer de naam van het studiegebied)
------------------------------------------------------------------------------------

81d

-----------------------------------------------------------------------------------81d.

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Geef een nauwkeurige beschrijving van de inhoud van dit
regulier onderwijs.?
(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E11: Indien M_ tijdens de laatste 12 maanden deelgenomen
heeft aan cursussen, seminaries, conferenties, enz. buiten
het regulier onderwijssysteem (V74 = 1) ..............................
Andere gevallen (V74 = 2) .....................................................

87. Om welk soort onderwijs of opleiding ging/gaat het
voornamelijk?

E11

82
E12

- In het onderwijsstelsel, dus op school ................................... 1
- Op de werkplaats, dus zonder bijkomende vorming in een
school of een vormingscentrum ............................................ 2
- In een systeem waarbij ervaring op het werk
gecombineerd wordt met bijkomende opleiding zoals bvb.
alternerend leren, leerlingenwezen,…................................... 3
- In een privaat of publiek opleidingscentrum, maar het gaat
niet om een onderwijsinstelling of school .............................. 4
- Afstandsleren (bv. Per post) ................................................ 5

88a
88a

88a
88a
88a

Ga naar vraag

J4. Met succes afgesloten onderwijs

88ae B.Om welk behaald niveau van kunstsecundair onderwijs
(KSO) gaat het?

(ENQ. Voor iedereen in te vullen.)
Ga naar vraag

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

88a Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u met succes hebt
beëindigd?

- Lager secundair onderwijs (d.w.z. in het oude systeem het
3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd) OF
in het nieuwe systeem de 1ste of 2de graad secundair
onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar) met
succes beëindigd .................................................................. 3
- Hoger kunstsecundair onderwijs (d.w.z. in het oude
systeem het 6de jaar met succes beëindigd) OF in het
nieuwe systeem de 3de graad KSO (d.w.z. het 6de jaar of
het 2de jaar van de 3de graad) met succes beëindigd) of
ENKEL IN FRANSTALIG ONDERWIJS: Enseignement
secondaire artistique de transition du 3e degré ..................... 4
- ENKEL IN FRANSTALIG ONDERWIJS: Enseignement
secondaire artistique de qualification du 3e degré ................ 5
- Postsecundair onderwijs 7de jaar KSO of Se-n-Se (d.w.z.
in het nieuwe systeem het 3de jaar van de 3de graad KSO
met succes beëindigd) .......................................................... 6
88ae C.Om welk behaald niveau van technisch secundair
onderwijs (TSO) gaat het?

(ENQ. Iemand die een onderwijsniveau succesvol beëindigt,
krijgt een diploma, getuigschrift of certificaat dat erkend wordt
door het Ministerie van Onderwijs of Defensie)
(ENQ. Buitenlandse diploma's moeten op hetzelfde niveau
worden gecodeerd als vergelijkbare Belgische diploma's.
Vraag bij twijfel naar het aantal jaren dat hij naar school
geweest is of de leeftijd waarop hij het hoogste onderwijsniveau bereikt heeft in het buitenland.
(ENQ. Buitengewoon onderwijs plaatsen we hetzij in het lager
onderwijs hetzij in het lager secundair onderwijs.
(ENQ. Erkende bewijzen behaald via sociale promotie komen
ook in aanmerking op voorwaarde dat het geen korte, losse
cursussen of opleidingen zijn. Ze kunnen zowel in het lager,
het secundair als het hoger onderwijs voorkomen.)
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Geen diploma of lager onderwijs niet met succes
beëindigd ............................................................................. 1
- Lager onderwijs ................................................................... 2

90

- Lager of hoger middelbaar / secundair onderwijs of
postsecundair onderwijs....................................................... 3
- Hoger onderwijs ................................................................... 4

88ad

- Andere (ENQ. Geef een omschrijving) ................................ 5

88c

89

88af

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------88ad: In welke onderwijsvorm heeft u het middelbaar of
secundair onderwijs met succes beëindigd?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

88ae

- Algemeen secundair onderwijs (ASO).................................. 1
- Kunstsecundair onderwijs (KSO) ......................................... 2

A

- Technisch secundair onderwijs (TSO) ................................. 3
- Beroepssecundair onderwijs (BSO) .................................... 4

C

B
D

Ga naar vraag
88ae A. Om welk behaald niveau van algemeen secundair
onderwijs (ASO) gaat het?
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Lager secundair onderwijs (d.w.z. in het oude systeem het
3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd) OF .
in het nieuwe systeem de 1ste of 2de graad secundair
onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar) met
succes beëindigd ................................................................. 1
- Hoger secundair onderwijs (d.w.z. het 6de jaar in het oude
systeem is met succes beëindigd) OF in het nieuwe
systeem de 3de graad ASO (d.w.z. het 6de jaar of het 2de
jaar van de 3de graad) met succes beëindigd ...................... 2

89

89

89

88c
88c

88c

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Lager secundair onderwijs (d.w.z. in het oude systeem het
3de of het 4de of het 5de met succes beëindigd) OF in
het nieuwe systeem de 1ste of 2de graad secundair
onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar) met
succes beëindigd ................................................................ 7
- Hoger technisch secundair onderwijs (d.w.z. in het oude
systeem het 6de jaar met succes beëindigd) OF in het
nieuwe systeem de 3de graad TSO (d.w.z. het 6de jaar of
het 2de jaar van de 3de graad) met succes beëindigd of
ENKEL IN FRANSTALIG ONDERWIJS: Enseignement
secondaire technique de qualification du 3e degré ............... 8
- ENKEL IN FRANSTALIG ONDERWIJS: Enseignement
secondaire technique de transition du 3e degré .................... 9
- Postsecundair onderwijs: 7 de jaar TSO of Se-n-Se (d.w.z.
het 3de jaar van de 3de graad TSO in het nieuwe systeem
is met succes beëindigd) ...................................................... 10
88ae D.Om welk behaald niveau van beroepssecundair
onderwijs (BSO) gaat het?

89

88c
88c

88c

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- Lager secundair onderwijs (d.w.z. in het oude systeem het
3de of het 4de of het 5de jaar is met succes beëindigd)
OF in het nieuwe systeem de 1ste of 2de graad secundair
onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar) met
succes beëindigd ................................................................ 11
- Hoger beroepssecundair onderwijs (d.w.z. in het oude
systeem het 6de jaar is met succes beëindigd) of in het
nieuwe systeem de 3de graad BSO (d.w.z. het 6de jaar of
het 2de jaar van de 3de graad) met succes beëindigd
(getuigschrift BSO) ............................................................... 12
- 7de jaar BSO (diploma BSO); Deeltijds Beroepssecundair
onderwijs (DBSO); Leertijd (Middenstandsopleiding
Syntra).................................................................................. 13
- Postsecundair onderwijs: 4de graad BSO;
Ondernemersopleiding Syntra .............................................. 14

89

88c

88c
88c

Ga naar vraag
88af. Welk type hoger onderwijs heeft u met succes
beëindigd?

M. INKOMEN
(ENQ. Vragen stellen aan diegenen die een salaris ontvangen.)
(ENQ. Dring aan, maar de respondent heeft het recht om de
inkomensvragen niet te beantwoorden.)

(ENQ: kandidatuursdiploma’s zijn niet gelijkwaardig aan een
bachelordiploma’s. Noteer in dat geval het diploma dat behaald
werd in het secundair of postsecundair onderwijs.)
(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
- HBO5 – Hoger Beroepsonderwijs (enkel in het Nederlandstalig onderwijs) of BES – Brevet d’enseignement
supérieur (enkel in het Franstalig onderwijs) ....................... 1
- Hogescholenonderwijs van het korte type (1 cyclus) of
graduaat (A1) of professionele bachelor............................... 2
- Academische bachelor (hogeschool of universiteit) .............. 3
- Voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat of na
bachelor (specialisatie, BanaBa, ...) ..................................... 4
- Hogescholenonderwijs van het lange type (2 cycli) /
master aan een hogeschool ................................................. 5
- Universitair onderwijs – licentiaat, master, ingenieur,
dokter in de geneeskunde .................................................... 6
- Voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat of na
master (specialisatie, ManaMa, ...)....................................... 7
- Doctoraat met proefschrift .................................................... 8
88c. Wat is het onderwijsgebied van dit hoogste diploma?

88c
88c
88c
88c
88c
88c
88c
88c

(ENQ. Noteer de naam van het onderwijsgebied)
------------------------------------------------------------------------------------

88d

(ENQ. Dring aan – Noteer 99 999,99 bij weigering)

,

- Nettomaandloon .......... EURO I___I___I___I___I___| |___I___I 101
101.Ontvangt u naast uw maandelijks netto-inkomen nog
andere vergoedingen voor uw hoofdbetrekking zoals bvb.
een eindejaarspremie, vakantiegeld, dertiende maand,
winstdeelname, bonussen,…? Indien u het exacte bedrag
niet kent, maak dan een schatting.

,

- Ja, op jaarbasis ........... EURO I___I___I___I___I___| |___I___I E15

Geef een nauwkeurige beschrijving van de inhoud van
het onderwijs dat gepaard ging met dit hoogste
diploma.

- Neen .................................................................................... 0

(ENQ. Geef een nauwkeurige beschrijving)
------------------------------------------------------------------------------------

Ga naar vraag
Andere gevallen (invalide, werkloos, bruggepensioneerd
(d.w.z. werkloosheid met bedrijfstoeslag), in volledige
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet), ...) ......................... E15
100. Hoeveel ontvangt u als nettomaandloon voor uw
hoofdbetrekking? Indien u het exacte bedrag niet kent,
maak dan een schatting.

(ENQ. Dring aan – Noteer 99 999,99 bij weigering)

-----------------------------------------------------------------------------------88d.

E14: Indien M_ loontrekkende is (volledige
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) van maximum 3
maanden uitgezonderd) (V4≠0 en V5 = 1, 2, 3 of 4) ............ 100
Indien M_ zelfstandige of helper is (V5 = 5, 6 of 7) of ter
beschikking gesteld voorafgaand aan het pensioen of op
pensioen of vervroegd pensioen is (V43 = 1, 3 of 4) ........... E15

89

-----------------------------------------------------------------------------------89. In welk jaar heeft u uw hoogste diploma behaald?
- (ENQ. Noteer het Jaar JJJJ) .......................... I___I___I___I___I 90

K. STATUUT VOLGENS ANTWOORD

E15

N. LANGDURIGE GEZONDHEIDSPROBLEMEN OF
HANDICAPS
(ENQ. Vragen stellen aan alle personen van 15 tot en met 64.)
(ENQ. Dring aan, maar de respondent heeft het recht om de
gezondheidsvragen niet te beantwoorden.)
E15: Indien M_ tussen 15 en 64 jaar oud is ................................... 103
Indien M_ niet tussen 15 en 64 jaar oud is ........................... T
103.Ervaart u in uw dagelijkse bezigheden op het werk of
daarbuiten, hinder door een handicap, een langdurige
aandoening of langdurige ziekte (al dan niet
werkgerelateerd)?

(ENQ. Voor iedereen in te vullen.)
90. Met welke van de hierna vermelde situaties komt uw
sociaal-economisch statuut gedurende de referentieweek
het best overeen?

- Ja: in erge mate ................................................................ 1
- Ja: in zekere mate ............................................................... 2

104

- Neen .................................................................................... 3

T
T

- U heeft een betrekking die u nog niet begonnen bent ..........2

E14
E14

- Geen antwoord .................................................................... 4
104. Is uw handicap of uw langdurig gezondheidsprobleem
erkend door een officiële instantie?

- U bent leerling of student of in beroepsopleiding ..................3

E14

- Ja ......................................................................................... 1

105

- U bent huisvrouw / huisman, u verzorgt dus het eigen
huishouden ..........................................................................4

E14

105

- U bent arbeidsongeschikt omwille van langdurige
gezondheidsproblemen ........................................................5

E14

- U bent werkloos ................................................................ 6
- U bent ter beschikking gesteld voorafgaand aan het
pensioen of op brugpensioen (dwz. werkloosheid met
bedrijfstoeslag) ................................................................ 7
- U bent op pensioen of op vervroegd pensioen .....................8

E14

- Neen..................................................................................... 2
105.Welke van de volgende vormen van ondersteuning zou u
nodig hebben om te kunnen werken of welke van de
volgende vormen van ondersteuning krijgt u bij het werk
dat u nu doet?

E14

- Aanpassing van het soort taken ........................................... 1
- Aanpassing van de hoeveelheid werk ................................ 2

- Andere personen zonder betrekking ................................ 9

E14

- Hulp bij verplaatsing naar en van het werk ........................... 3

(ENQ. Niet suggereren – Omcirkel de code die overeenkomt
met het spontane antwoord van de respondent - Slechts 1
enkel antwoord mogelijk )
- U heeft een betrekking .........................................................1

E14

104

(ENQ. Lees één voor één voor – Meerdere antwoorden
mogelijk)

- Hulp bij verplaatsing op het werk ......................................... 4
- Aangepaste uitrusting .......................................................... 5
- Hulp van collega’s ............................................................... 6
- U hebt geen ondersteuning nodig ........................................ 8
- U kunt helemaal geen betaalde arbeid (meer) verrichten ..... 7

T

T ........................ Einde interview: I___I___I u. I___I___I min.

X

+ ad hoc module
Module mobiliteit in WAVE 2

