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ENQUÊTE
Deze vragenlijst maakt deel uit van een groot EU onderzoeksproject dat zich bezighoudt met de
invloed van kennisintensieve industrieën en opkomende creatieve industrieën op de
concurrentiepositie van diverse stedelijke regio’s binnen de EU. Door middel van een vergelijkend
onderzoek, waaraan 13 Europese stedelijke regio’s deelnemen, probeert het project te begrijpen in
hoeverre creativiteit, innovatie en kennis belangrijk zijn voor economische ontwikkeling op lange
termijn. Als werknemer binnen een economische sector die een belangrijke rol heeft gespeeld in de
economische ontwikkeling van de Amsterdamse stedelijke regio, is uw bijdrage aan dit onderzoek erg
belangrijk voor ons.
Wij zouden
•
•
•

graag uw mening over de volgende zaken willen weten:
Wonen in Amsterdam
Uw baan en werkomgeving
Uw buurt en leefomgeving

Uw medewerking binnen dit onderzoek is uiteraard vrijwillig, en de vragenlijst schikt zich naar de
ethische normen die momenteel voor onze onderzoekers gelden. Uw antwoorden zijn anoniem en
vertrouwelijk voor dit project. Het invullen van de vragenlijst zou niet meer dan 25 minuten van uw
tijd in beslag moeten nemen.
Houdt u bij het invullen van de vragenlijst a.u.b. rekening met het volgende:

•

Kies een antwoord door zorgvuldig het teken √ in het vakje dat van toepassing is in te
vullen.

•

Indien u een antwoord wenst te wijzigen, dient u het teken √ voor het incorrecte
antwoord te vervangen door een X

•

Wij zouden het op prijs stellen als u bij het invullen van de enquête een pen gebruikt en
geen potlood.

Hartelijk dank dat u tijd vrij wilt maken om deze vragenlijst in te vullen.
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DEEL A. TEVREDENHEID MET DE REGIO
De volgende vragen hebben betrekking op uw woonduur in Amsterdam en de belangrijkste
redenen om hier te zijn. Kies een antwoord door zorgvuldig het teken √ in het vakje dat
van toepassing is in te vullen.

A1) Hoe lang woont u al in Amsterdam of randgemeente (voor onze
definitie van de regio Amsterdam, zie figuur 1)?
Figuur 1: Definitie van de regio Amsterdam

De volgende gemeenten vallen volgens onze definitie van de regio Amsterdam::
Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer, Almere, Beemster, Bennebroek, Beverwijk, Blaricum,
Bloemendaal, Bussum, Castricum, Diemen, Edam-Volendam, Graft-De Rijp, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen,
Landsmeer, Laren, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn,
Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Ik woon in Amsterdam of randgemeente...
..minder dan één jaar... ............................... 
..eén tot twee jaar. ..................................... 
..2 tot 5 jaar .............................................. 
..5 tot 10 jaar ............................................ 
..meer dan 10 jaar. ..................................... 
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A2) Waar woonde u voordat u op uw huidige adres kwam wonen?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..

Nooit verhuisd / altijd op dezelfde plek gewoond...................................................................... 
In Amsterdam of randgemeente, maar in een andere buurt ................................................. 
Elders in de provincie ...................................................................................................................... 
Elders in Nederland.......................................................................................................................... 
Buiten Nederland ............................................................................................................................ 
Buiten Europa ................................................................................................................................... 

A3) Kunt u de 4 belangrijkste redenen waarom u momenteel in Amsterdam
of randgemeente woont aangeven met de cijfers 1 t/m 4 (waarbij 1 de
meest belangrijke en 4 de minst belangrijke is)?
Persoonlijke binding
Ben hier geboren............................................................................................ 
Familie woont hier .......................................................................................... 
Heb in Amsterdam gestudeerd ......................................................................... 
Nabijheid van vrienden.................................................................................... 
Werk
Ben hier naartoe verhuisd vanwege mijn baan .................................................... 
Ben hier naartoe verhuisd vanwege de baan van mijn partner............................... 
Gunstige arbeidsmarkt. ................................................................................... 
Hogere lonen ................................................................................................. 
Locatie
Grootte van de stad. ....................................................................................... 
Weer/ klimaat ................................................................................................ 
Goede transportverbindingen. .......................................................................... 
Nabijheid van natuur (zee, duinen, platteland).................................................... 
Kenmerken van de stad
Betaalbaarheid van woningen ........................................................................... 
Beschikbaarheid van woningen ......................................................................... 
Woningkwaliteit.............................................................................................. 
Veilige omgeving voor kinderen ........................................................................ 
Mensen/ social klimaat
Openheid ten opzichte van verschillende types mensen
(in termen van ras, etniciteit)........................................................................... 
Ruimdenkend en tolerant ................................................................................ 
Homo/ lesbiennevriendelijk klimaat. .................................................................. 
Taal (mogelijkheid om in het Nederlands of juist een andere taal te communiceren). 
Algemeen ‘vriendelijk’ karakter van de stad........................................................ 
Diversiteit van voorzieningen op het gebied van vrije tijd en ontspanning ................ 
Culturele diversiteit......................................................................................... 
Diversiteit van bebouwde omgeving ............................................................. 
Onderwijs
Aanwezigheid van goede universiteiten .............................................................. 
Overige redenen
(a.u.b. specificeren)__________________________________________________ 
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A4) Welke van de volgende stellingen is het meest van toepassing op u en
uw huishouden?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Ik wilde in deze stad of randgemeente wonen en dus heb ik hier werk gevonden



Mijn partner wilde in deze stad of randgemeente wonen en dus hebben we hier
werk gevonden



Ik woon in deze stad of randgemeente omdat ik hier werk gevonden heb



Ik woon in deze stad of randgemeente omdat mijn partner hier werk gevonden heeft



Niet van toepassing



De volgende vragen hebben betrekking op uw ervaringen met Amsterdam als stad en de
mate waarin u tevreden bent met aspecten van het wonen in Amsterdam of randgemeente.

A5) Hoe vaak bent u betrokken bij de volgende activiteiten?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.

Dagelijks Minstens Minder Nooit
één keer vaak
per
week

(weet
niet)

Deelname aan gemeenschapswerk












































































Deelname aan politieke activiteiten (vakbond,
politieke partij, etc.)











Overig (a.u.b. specificeren)











Bezoek aan café/bar
Uit eten gaan
Bezoek aan film, theater en/of concert
Bezoek aan museum en/of kunstgalerie
Wandelen in de binnenstad
Bezoek aan natuurgebieden
Bezoek aan een nachtclub
Bezoek aan sportevenementen
Bezoek aan parken
Bezoek aan een festival
Bezoek aan vrienden
Deelname aan bewonersorganisaties
Deelname aan religieuze activiteiten
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A6) In welke mate bent u tevreden met de volgende
vrijetijdsvoorzieningen die Amsterdam en de randgemeenten te
bieden hebben?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.

Kwaliteit van openbare
ruimte (pleinen, parken etc.)
Kwaliteit van
sportvoorzieningen
Kwaliteit en diversiteit van
festivals en culturele
activiteiten

Zeer
Tevreden Neutraal
tevreden

Ontevreden Zeer
Weet
ontevreden niet





































Kwaliteit en diversiteit van
kunstgaleries/ musea
Kwaliteit en diversiteit van
restaurants

























Kwaliteit van cafés

















































Kwaliteit van bioscopen
Kwaliteit van winkelcentra
Architectuur van de stad/
belangrijke monumenten
Aantal verenigingen/
organisaties voor sociale
activiteiten

A7) In welke mate bent u tevreden met de volgende openbare diensten
die Amsterdam en de randgemeenten te bieden hebben?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.

Kwaliteit van het openbaar
vervoer in de regio
Amsterdam

Zeer
Tevreden Neutraal
tevreden

Ontevreden Zeer
Weet
ontevreden niet













Transport binnen de stad en
randgemeenten













Verbindingen tussen stad
en omliggend gebied













Veiligheid op straat

Aantal fietspaden

























Kwaliteit van toeristische
attracties













Sociale zekerheid













Kwaliteit van
gezondheidszorg













Hulpverlening door politie
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A8) Hoe zou u de volgende milieuaspecten van de stad beoordelen?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
De fysieke staat van de bestrating van
straten en trottoirs

Zeer
goed

Goed

Ge
middeld

Slecht

Zeer
slecht





















































































Staat/ schoonheid van straten en trottoirs
Recycling ophaaldienst
Kwaliteit van drinkwater
Afval ophaaldienst
Schoonheid van voorzieningen in parken
Verkeersdrukte
Beschikbaarheid van parkeerruimte
Beschikbaarheid van fietspaden
Geluidsoverlast
Luchtvervuiling
Kwaliteit van speeltuinen

Weet
niet

A9) Hoe bezorgd bent u over de volgende kwesties in Amsterdam of
randgemeenten?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
Zeer
bezorgd

Enigszins
bezorgd

Niet
bijzonder
bezorgd

Niet
bezorgd

Helemaa
l niet
bezorgd

Weet
niet



















Beschikbaarheid van
recreatiemogelijkheden voor tieners
Beschikbaarheid van betaalbare
woningen
Beschikbaarheid van
recreatiemogelijkheden voor ouderen





































Beschikbaarheid van banen













Beschikbaarheid van openbaar
vervoer
Beschikbaarheid van
recreatiemogelijkheden voor kinderen

























Hoeveelheid graffiti























































Hoeveelheid criminaliteit in de stad
Veiligheid

Drugsproblemen
Dakloosheid
Agressief/ asociaal gedrag
Prostitutie op straat
Verkeer
Luchtvervuiling
Demonstraties op openbare plaatsen
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A10) Met betrekking tot de levenskosten in Amsterdam of randgemeenten,
hoe duur zijn de volgende zaken:

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
Zeer
duur

Duur

Gemiddel
d

Goedkoop

Erg
goedkoop

Weet
niet

Woonkosten (hypotheek, huur)













Kosten van basisvoorzieningen,
gerelateerd aan het huis (gas,
elektriciteit)













Vervoerskosten



















Kosten van eten en drinken
(primaire levensbehoeften)













Levenskosten algemeen













Kosten van vrije tijdsactiviteiten

De volgende vragen hebben betrekking op uw ervaringen met reizen/ woon-werk
verkeer in Amsterdam of randgemeenten.
A11) Wat is het belangrijkste vervoersmiddel dat u en andere leden van uw
huishouden meestal gebruiken om naar werk/ studie/ school te
reizen? Kruis a.u.b. het meest relevante vakje aan voor elk lid van uw
huishouden.

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
Ö
Specificeer
uw relatie
tot het lid
Uzelf
Lid 2
Lid 3
Lid 4

_________
_________
_________

Te Fiets Trein Eigen Tram Bus Metro Auto (als
voet
auto
passagier)




































Overig
(a.u.b.
specificeren)











A12) Hoe vaak maken u en andere leden van uw huishouden gemiddeld
gebruik van het openbaar vervoer?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
Ö Specificeer uw
relatie tot het lid

Uzelf
Lid 2
Lid 3
Lid 4
Lid 5

__________
__________
__________
__________

Nooit

Één
keer per
maand

Enkele
keren
per
maand

Één
keer per
week

Enkele
keren
per
week

5 dagen
per week
of vaker

Nooit
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A13) Hoe lang doet u er gemiddeld over om naar uw werk te reizen
(enkele reis)?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Ik werk thuis

Minder dan 15 minuten

15-29 minuten

30-44 minuten


45-59 minuten
60-90 minuten
Meer dan 90 minuten
Ik ben werkloos






A14) Hoe ver reist u gewoonlijk naar uw werk (enkele reis)?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Ik werk thuis

Geen vaste werkplaats

Minder dan 1 kilometer

1-4 kilometer


5-9 kilometer
10-14 kilometer
15-29 kilometer
Minstens 30 kilometer
Weet niet







A15) Hoeveel auto’s bezit uw huishouden?
Ö Kruis a.u.b. het toepasselijke vakje aan..
Geen

...............................................................................

1 auto

...............................................................................

2 auto’s ................................................................................
3 of meer auto’s .....................................................................

De volgende vragen gaan over hoe tolerant u de regio Amsterdam vindt.
A16) In hoeverre bent u het eens met de stelling dat de regio Amsterdam
een gastvrije regio is voor mensen uit andere landen?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal





Mee oneens
Zeer mee oneens
Weet niet





A17) In hoeverre bent u het eens met de stelling dat de regio Amsterdam
een gastvrije regio is voor etnische minderheden?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal





Mee oneens
Zeer mee oneens
Weet niet
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A18) In hoeverre bent u het eens met de stelling dat de regio Amsterdam
een lesbiennevriendelijke regio is?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal





Mee oneens
Zeer mee oneens
Weet niet





A19) In hoeverre bent u het eens met de stelling dat de regio Amsterdam
een homovriendelijke regio is?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal





Mee oneens
Zeer mee oneens
Weet niet





A20) In hoeverre bent u het eens met de stelling dat de regio Amsterdam
een regio is met spanningen tussen mensen met hoge en lage
inkomens?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal





Mee oneens
Zeer mee oneens
Weet niet





IK WIL U GRAAG VRAGEN NAAR UW ALGEMENE TEVREDENHEID MET DE REGIO
AMSTERDAM
A21) Denkt u dat de levenskwaliteit in de regio Amsterdam gedurende de
laatste vijf jaar verbeterd is, gelijk is gebleven of is verslechterd?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Verbeterd ..............................................................................
Gelijk gebleven ......................................................................
Verslechterd ..........................................................................
Weet niet ..........................................................................................

WAAROM?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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A22) Indien u elders hebt gewoond gedurende 1 jaar of langer, hoe zou u
Amsterdam en de randgemeenten kwalificeren als woonplaats,
vergeleken met de andere plaatsen waar u hebt gewoond?

Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
De beste plaats om in te wonen



Een enigszins slechtere plaats om in
te wonen



Een veel betere plaats om in te
wonen
Een enigszins betere plaats om in
te wonen



Een veel slechtere plaats om in te
wonen





De slechtste plaats om in te wonen



Niet van toepassing



A23) Waar brengt u normaal gesproken uw weekenden door?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Thuis ................................................................................. 
In Amsterdam en randgemeenten (maar niet thuis)..................... 
Buiten Amsterdam en randgemeenten, maar in Nederland............ 
Buiten Amsterdam en binnen Europa......................................... 
Weet niet .......................................................................................... 

A24) Hoe tevreden bent u met uw leven in Amsterdam en randgemeenten?

Ö Geef a.u.b. een kwalificatie op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 ‘zeer tevreden’ en
10 ‘zeer ontevreden’ betekent.
Zeer
tevreden
1

2

3

4

5

6

7

8

9



















Zeer
ontevreden
10

Weet
niet





A25) Hoe waarschijnlijk is het dat u binnen de komende 3 jaar uit
Amsterdam of randgemeenten verhuisd?
Ö Kies a.u.b. de best passende beschrijving, naam van de locatie en reden.
Waarheen?
Vrijwel zeker
Zeer waarschijnlijk
Enigszins
waarschijnlijk
Niet erg
waarschijnlijk
Zeer
onwaarschijnlijk

Waarom?




___________ _________________________________
___________ _________________________________



___________ _________________________________
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DEEL B. TEVREDENHEID MET BAAN EN WERKOMGEVING
De volgende vragen hebben betrekking op uw baan en waar u werkt, en op uw
tevredenheid met diverse aspecten van uw arbeidssituatie.
B1) Wat is uw huidige baan?
Ö Vul uw beroep in.



Ik ben werkloos Ö Naar vraag C1



Ik werk als_______________________

Ö Naar vraag B2

B2) Wat is uw huidige arbeidsmarktstatus?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Werkzaam (in loondienst) ........................................................
Zelfstandiger/ freelance ..........................................................

B3) Wat is uw contractsituatie in uw huidige baan?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Permanent contract voor onbepaalde tijd .....................................
Contract voor een specifiek project..............................................
Contract met vastgestelde duur van minder dan 12 maanden..........
Contract met vastgestelde duur van meer dan 12 maanden ............
Tijdelijk contract via uitzendbureau .............................................
Stage of overig trainingsprogramma ............................................
Zonder geschreven contract .......................................................
Overig (specificeer)______________________________________ .
Weet niet ................................................................................

B4) Omschrijf a.u.b. in enkele zinnen wat uw huidige baan inhoudt:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

B4A) In welke sector werkt u?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software;
software consultancy.................................................................
Reclame-, reclameontwerp- en –adviesbureaus .............................
Activiteiten op het gebied van film en video of radio en televisie ......
Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus,
belastingconsulenten, markt- en opinieonderzoekbureaus,
economische adviesbureaus .......................................................
Geldscheppende financiële instellingen.........................................
Wetenschappelijk onderwijs of speur- en ontwikkelingswerk............
Beeldende kunstbranche, kunst onderwijs en architectenbureaus.....
anders, namelijk_______________________________________ ...
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B5) Uzelf meegeteld, hoeveel mensen werken waar u momenteel werkt?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..






Minder dan 10
10 tot 49
50-99
100-249







250-499
500-999
1000 – 1999
2000 of meer
(Weet niet)

B6) Hoe lang werkt u in totaal al bij uw bedrijf of organisatie?
Ö Vul a.u.b. het aantal maanden of jaren in.
Ik werk voor dit bedrijf sinds .......................(maanden)/...................(jaar).
B7) Hoeveel mensen, indien van toepassing, werken er onder uw leiding?
Ö
Please put down the number of people.
Ik geef leiding aan _________perso(o)n(en).
B8) Hoeveel uren per week besteedt u normaal gesproken aan uw
(hoofd)baan?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Minder dan 20 uren...................................................................
Tussen 21 en 30 uren................................................................
Tussen 31 en 42 uren................................................................
Tussen 43 en 55 uren................................................................
Meer dan 55 uren .....................................................................
Verschilt per week ....................................................................
Weet niet ................................................................................

B9) Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van uw baan?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
Zeer
Tevreden Neutraal
tevreden

Ontevreden Zeer
Weet
ontevreden niet

Het gevoel dat uw werk u geeft
m.b.t. het bereiken van doelen













De ruimte die u krijgt om eigen
initiatief te nemen













De mate van invloed die u heeft
op uw werk













De voorzieningen op de
werkplaats













Het intellectueel stimulerende
aspect van uw baan













De vriendelijkheid van de
werkomgeving
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Zeer
Tevreden Neutraal
tevreden

De scholing die u ontvangt

Ontevreden Zeer
Weet
ontevreden niet

























De hoeveelheid vakantiedagen/
betaald verlof













Uw baanzekerheid













Perspectieven voor
positieverbetering

















































De hoogte van uw salaris

De mogelijkheid om uw
professionele en privéleven
(familie, vrienden) te
combineren
De mogelijkheid om
professionals binnen uw
werkterrein te ontmoeten of
met hen te netwerken
Algemene tevredenheid met de
baan

B10) Hoe lang verwacht u nog bij dit bedrijf/ deze organisatie te blijven werken?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Minder dan 6 maanden .............................................................. 
Minder dan 1 jaar ..................................................................... 
Tussen 1 en 3 jaar .................................................................... 
Meer dan 3, maar minder dan 5 jaar............................................ 
Tussen 5 en 10 jaar .................................................................. 
Meer dan 10 jaar ...................................................................... 
Weet niet ................................................................................ 

B11) Indien u verwacht het bedriif/ de organisatie te verlaten gedurende in het
komend jaar, wat zijn de 2 belangrijkste redenen hiervoor (in volgorde van
belangrijkheid)?
Om een interessantere baan te
zoeken
Om een beter betaalde baan te
zoeken
Om een minder stressvolle baan te
zoeken
Om betere werkomstandigheden te
zoeken



Mijn contract loopt af





Ik ga uit Amsterdam verhuizen





Ik ga het land verlaten





Overige redenen
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DEEL C. TEVREDENHEID MET UW BUURT EN WONING
Nu volgen enkele vragen die gaan over uw tevredenheid met de buurt en de woning waarin
u woont.

C1) Hoe zou u de buurt waarin u woont typeren?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Amsterdam stadsdeel Centrum ...................................................
Rest van de binnenstad (buiten stadsdeel Centrum, maar binnen ringweg A10)
Rest van de stad, inclusief buitenwijken .......................................
Dorp of kleine stad in een stedelijke regio ....................................
Middengrote of grote stad in stedelijke regio (Almere, Amstelveen,
Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad) ........................................
Weet niet ................................................................................

C2) Hoe lang woont u al in deze buurt/ wijk?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Minder dan 1 jaar ....................................................................
Tussen 1 en 5 jaar ....................................................................
Tussen 5 en 10 jaar ..................................................................
Meer dan 10 jaar ......................................................................

C3) Hoe tevreden bent u met de volgende levensaspecten in uw buurt/
wijk?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
Redelijk Neutraal
Zeer
tevreden tevreden

Enigszins
Zeer
Geen
ontevreden ontevreden mening





































Het aanbod aan
gezondheidszorgvoorzieningen
De mate van sociale interactie
tussen buren

























Uitstraling van de buurt





































Toegang tot openbaar vervoer













Algemene levenskwaliteit binnen
de buurt













Nabijheid van werk
Persoonlijke veiligheid
De mate van verkeersoverlast
De mate van vervuiling
Het aanbod aan kinderopvang

Toegang tot commerciële
voorzieningen (etenswaren,
drogist etc.)
Toegang tot publieke ruimte
(parken etc.)
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C4) Heeft het leven in deze buurt/ wijk over het algemeen aan uw
verwachtingen voldaan?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Ja

.................................................................................

Nee

.................................................................................

Weet niet ................................................................................

C5) Hoe belangrijk waren de volgende factoren voor uw beslissing om
naar uw huidige adres te verhuizen?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.
Zeer
Redelijk
belangrijk belangrijk

Afstand van huis naar werk
Kosten van de woning
Grootte van de woning
Beschikbaarheid van private
open ruimte (bijv. balkon,
tuin)
Nabijheid van familie/
vrienden
Nabijheid van diensten/
voorzieningen
Nabijheid van openbaar
vervoer
Nabijheid van hoofdwegen/
snelwegen
Nabijheid van cafés/
nachtclubs
Nabijheid van stadscentrum
Nabijheid van goede scholen
Aanwezigheid van crèches
Aanwezigheid van
vrijetijdsvoorzieningen
De kwaliteit van de
omliggende buurt
Nabijheid van publieke open
ruimte (bijv. parken,
speeltuinen)
De sfeer in de buurt

Aanbod aan woningen

Enigszins
belangrijk

Niet
Niet van
belangrijk toepassing
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C6) Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van uw woning?

Ö Kies a.u.b. op elke regel de best passende beschrijving.

Zeer
Redelijk Enigszins
Zeer
Geen
tevreden tevreden ontevreden ontevreden mening

Algemene grootte van de woning

Niet van
toepassing























































Parkeerruimte



















De mate van geluidsoverlast van
buren





































Opslagruimte binnenshuis
De grootte van de keuken
De grootte van de slaapkamers
Uitzicht vanuit de woning
De veiligheid van de woning
Het aanwezigheid van open
ruimte (tuin)
Fysieke kwaliteit van de woning

(indien gelegen in
appartementencomplex) De
kwaliteit van management/
onderhoud van het gebouw
Overig (specificeer)

C7) Welk van de volgende omschrijft het beste uw woning?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Eigen bezit zonder hypotheek (zonder leningen)............................
Eigen bezit met hypotheek .........................................................
Private huursector ....................................................................
Sociale huursector ....................................................................
Anders (specificeer) _________________________________ ........
Weet niet ................................................................................

C8) Indien u huurt, welk percentage van uw inkomen besteedt u aan het
betalen van de huur?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
0-10 %

.................................................................................

11-20% .................................................................................
21-30% .................................................................................
31-40% .................................................................................
41-50% .................................................................................
51-60% .................................................................................
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C9) Indien u gekocht heeft, welk percentage van uw inkomen besteedt u
aan het aflossen van uw hypotheek?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
0-10 %

.................................................................................

11-20% .................................................................................
21-30% .................................................................................
31-40% .................................................................................
41-50% .................................................................................
51-60% .................................................................................

C10) Over het geheel genomen, is uw huur/ hypotheek…
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
zeer gemakkelijk betaalbaar.......................................................
gemakkelijk betaalbaar..............................................................
net betaalbaar..........................................................................
niet gemakkelijk betaalbaar .......................................................
erg moeilijk betaalbaar ..............................................................

C 11) Wat is uw postcode?
Ö Vul a.u.b. de 4 cijfers van uw postcode in:
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DEEL D. ACHTERGRONDINFORMATIE
Dit is het laatste deel van de vragenlijst, dat gaat over enige belangrijke
achtergrondinformatie over u en uw huishouden.

D1) Geef a.u.b. uw geslacht aan:
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Man

.................................................................................

Vrouw

.................................................................................

Wil niet zeggen.........................................................................

D2) Welke van de volgende categorieën beschrijft het beste het
huishouden waar u momenteel deel van uitmaakt?
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Eén persoonshuishouden ...........................................................
Gehuwd/ samenwonend stel.......................................................
Gehuwd (of samenwonend) stel met kinderen ...............................
Alleenstaande vader/ moeder met kinderen ..................................
Gehuwd (of samenwonend) stel met anderen ...............................
Gehuwd (of samenwonend) stel met kinderen en anderen ..............
Alleenstaande vader/ moeder met kinderen en anderen..................
Twee gezinnen .........................................................................
Huishouden, geen gezin, bestaande uit personen die wel familie
(broers of zussen) of geen familie (vrienden, huisgenoten) zijn .......
Overig (specificeer)______________________________________ .

D3) Geef a.u.b. aan hoeveel personen, inclusief uzelf, er wonen in uw
wooneenheid:
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
1

.................................................................................

2

.................................................................................

3

.................................................................................

4

.................................................................................

5

.................................................................................

6 of meer ................................................................................

D4) Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u heeft genoten?
Ö Geef a.u.b. uw hoogst afgeronde opleiding aan:
______________________________________________________________________
D5) Waar heeft u uw hoogste onderwijsdiploma behaald?
Ö Vul a.u.b. de stad en de onderwijsinstelling in:

Stad:______________________Naam onderwijsinstelling:_________________________
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D6) Geef a.u.b. aan welke categorie het beste uw maandelijkse,
huishoudelijke inkomen weergeeft na aftrek van belastingen
(in euro’s):
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b..
Minder dan 500 .......

6,000- 6,999...........

500- 999 ................

7,000-7,999............

1,000-1,999............

8,000-8,000............

2,000-2,999 ..........

9,000-9,999............

3,000-3,999............

10,000 of meer........
Weet niet/ .............

4,000-4,999............
5,000-5,999............

geen antwoord ........

D7) Geef a.u.b. aan welke categorie het beste uw leeftijd beschrijft:
Ö Eén vakje aanvinken a.u.b.
.
15-24

................

45-54

................

25-34

................

55-64

................

35-44

................

65-78

................

78 of ouder

D8) Geef a.u.b. uw geboorteplaats aan:
Ik ben in _______________________________________________ geboren.

D9) Wat is uw nationaliteit (één of meerdere):
Ö Geef a.u.b. uw nationaliteit(en) aan.
________________________________________________________

Hiermee is de vragenlijst compleet.
Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd en medewerking.
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Indien u aanvullende opmerkingen heeft kunt u die hier weergeven:
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