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Respondentselectie
Zoveel mogelijk dezelfde respondenten als in G3553 (GINPS2012) selecteren
en eventueel aanvullen met nieuwe respondenten om de representativiteit op
achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte, sociale
klasse, regio en huur/koop huis te waarborgen.
Modules in de vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit 8 onderdelen.
X
Y
A
B
C
D
Q
E

Waarden en attitudes
Selectievragen
Geven door huishoudens
Geven door individuen
Opvattingen over geven
Vrijwilligerswerk
Loterijen
Achtergrondgegevens

Er zijn dit jaar geen roulerende modules. Alle respondenten krijgen de modules
in dezelfde volgorde.
Experimenten
De vragenlijst bevat een experiment met de formulering van vragen over
informele zorg (D14) en een experiment met het weggeven van de beloning
voor het invullen van de vragenlijst. Daarvoor is van belang dat de
respondenten de mogelijkheid hebben de beloning te verdelen in een deel dat
ze willen houden en/of weggeven.
Wijzigingen
Deze vragenlijst wijkt op enkele punten af van de vragenlijst ‘Geven in
Nederland 2013’.
De volgende vragen zijn verwijderd:
- X1_2 Ik streef ernaar te werken voor het welzijn van de maatschappij.
- X1_3 Ik heb er weinig voor over om anderen te helpen
- X3_1 De maatschappij komt in gevaar omdat mensen zich steeds
minder van elkaar aantrekken.
- X3_3. Ik geef aan maatschappelijke doelen, ongeacht wat anderen
(overheid, bedrijfsleven) doen.
- X6 life satisfaction
- X7_1 t/m 3: Joy of giving
- X7_4 en 5: crowding out
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-

X7_6 t/m 10: Bescheidenheid
B9: Self-Report Altruism Scale
B14: gebruik diensten van goededoelenorganisaties
B15: crowding out experiment
C1 en C2: geefnormen experiment
C11_1: vertrouwen in kerken
E8B zakaat en sadaqah
E12_1: kennisvragen
E12_2: Cijferreeksen
E13: gebeurtenissen
E16: verhuisgeschiedenis
E18: pensioen
E19: beroepen
Q2 en Q3: Loterijen

De volgende vragen zijn toegevoegd:
- x4: reciprociteit
- x8: belang van doelen
- A2a_12 (vraag over nationale acties voor Filippijnen en Syrië)
- A2g doorvraag voor A2_3=1: onderverdeling internationale hulp
- A2h doorvraag voor A2_7=1: onderverdeling onderwijs/onderzoek
- A2i doorvraag voor A2_9=1: onderverdeling sport/recreatie
- A8 besluitvorming over giften
- Q4: aan welke doelen keren de goededoelenloterijen uit?
- C1: norm voor geefgedrag (uit vragenlijst vermogenden)
- C2: verwachtingen van goededoelenorganisaties (uit vragenlijst
vermogenden)
- C13: Geefwet
- D10_9 t/m D10_11 groepsinclusie; D10_12 t/m D10_14 rolambiguïteit
- D15 en D16: actief burgerschap
De volgende antwoordcategorieën zijn gewijzigd:
- A1a_15 term ‘crowdfunding platform’ toegevoegd
- A2c, A3c, A3f, A7c en B2c: categorie meer dan €200 gesplitst in ‘€201
tot €500’ en ‘Meer dan €500’
- A2f doelen met religieuze achtergrond: categorie 'Nederlands
hervormde achtergrond' verwijderd, categorie 'Gereformeerde of
andere Reformatorische achtergrond' gewijzigd.
- A3a lijst met doelen: acht organisaties toegevoegd.
- E7_3 Religieuze denominaties: toelichting gereformeerde gezindte
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Achtergrondkenmerken
De volgende kenmerken zijn waarschijnlijk beschikbaar in de database van
TNS Nipo. Vragen over deze kenmerken hoeven daardoor niet apart worden
afgenomen in module E.
[R]: respondent, [P]: partner, [H]: huishouden en [O]: ouders.
[R]
[R] [P]
[R]
[O]
[R]
[R]
[R]
[R]
[H]
[R]
[R]
[R]
[H]
[R]
[H]
[H]
[H]
[H]
[R]

Opleiding
Leeftijd
Etniciteit+generatie
Werkzaam op betaalde arbeidsmarkt
Aard dienstverband: in loondienst, ZZP of eigen bedrijf
Aantal uur betaald werk
Beroepsgroep
Inkomen (Bruto)
Kerkelijkheid (lidmaatschap)
vrijetijdsbesteding
burgerlijke staat
Aantal auto's in eigendom
Sociale status (5 cat.)
Type woning
Woonachtig in woning sinds (jaar)
Woningbezit (huur/koop)
Gemeentegrootte
Relatie tot hoofdkostwinner

Graag krijgen we ook de beschikking over de volgende achtergrondgegevens:
[R]
Geslacht
[H]
Postcode
[H]
Aantal volwassenen+kinderen in huishouden
[H]
Aantal inwonende kinderen
[R]
Mediagebruik: TV zenders/programma’s,
kranten/tijdschriften, nieuws via internet
[R]
Gebruik sociale media (twitter, facebook, hyves)
[R]
Waarden: WIN-model
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[Nu volgt de vragenlijst. Toelichtingen/aanwijzingen voor programmeurs die
respondenten niet te lezen krijgen staan tussen rechte haken.]
[Module X – Waarden en attitudes]
[x1_1, x1_4, x1_7, x1_8: altruïstische waarden]
[x1_9 t/m x1_12: empathie]
We beginnen met een aantal vragen over wat voor persoon u bent. Wilt u van
de onderstaande uitspraken aangeven hoe goed ze bij u passen? Denk niet te
lang na, het gaat om uw eerste reactie. Het gaat om uw eigen mening, er zijn
geen goede of foute antwoorden. U kunt antwoorden geven van 1 (past
helemaal niet bij mij) tot 5 (past helemaal bij mij).
1. Ik werk liever voor mijn eigen welzijn, dan voor dat van anderen.
4. Ik vind het belangrijk mijn bezittingen met andere mensen te delen.
7. Ik doe niet graag aan liefdadigheid
8. Ik vind het belangrijk hulp te geven aan de armen en anderen die het nodig
hebben.
9. Ik voel vaak bezorgdheid voor mensen die het minder goed hebben dan ik.
10. De problemen van anderen kunnen me meestal niets schelen.
11. Het ongeluk van andere mensen doet me meestal niet zoveel.
12. Ik word vaak geraakt door wat andere mensen meemaken.
[x2: principle of care]
Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stellingen?
[antwoordcategorieën 1 Helemaal mee oneens; 2 Mee oneens; 3 Noch mee
oneens, noch mee eens; 4 Mee eens; 5 Helemaal mee eens]
1. Mensen moeten bereid zijn om anderen te helpen die het minder goed
hebben.
2. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om anderen te helpen wanneer zij
hulp nodig hebben.
3. Het is belangrijk om mensen die het minder goed hebben te helpen, ook als
zij erg van ons verschillen.
4. Het persoonlijk helpen van mensen die in de problemen zitten is erg
belangrijk voor mij.
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[x3: filantropieschaal]
Wij leggen u nu een aantal uitspraken voor. In hoeverre bent u het met deze
uitspraken eens?
[antwoordcategorieën 1 Helemaal mee oneens; 2 Mee oneens; 3 Noch mee
oneens, noch mee eens; 4 Mee eens; 5 Helemaal mee eens]
2. De wereld vraagt om verantwoordelijke burgers.
4. Mensen vormen een gemeenschap.
5. Wij moeten de wereld voor de volgende generatie goed achterlaten.
6. Ik vind het belangrijk de wereld beter te maken dan zij nu is.
[x4: reciprociteit]
1. Als ik iets krijg dan vind ik het normaal om ook iets terug te geven
2. Ik vind het leuk om een presentje te krijgen als ik iemand een gunst heb
bewezen
[x5: gegeneraliseerd vertrouwen]
Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen?
[antwoordcategorieën 1 Helemaal mee oneens; 2 Mee oneens; 3 Noch mee
oneens, noch mee eens; 4 Mee eens; 5 Helemaal mee eens]
1. In het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen.
2. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met andere mensen.
[x8: prioriteit doelen]
Nu volgt een lijst met verschillende onderwerpen waar de overheid en
maatschappelijke organisaties zich mee bezig kunnen houden.
1. Kunt u aangeven welke van deze onderwerpen u het belangrijkst vindt voor
de samenleving?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kerk en levensovertuiging
Gezondheid
Internationale hulp en mensenrechten.
Milieubehoud.
Natuurbehoud.
Dierenbescherming.
Onderwijs en onderzoek.
Cultuur.
Sport en recreatie.
Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland.

2. En welk onderwerp vindt u hierna het belangrijkst voor de samenleving?
[Dezelfde keuzemogelijkheden, exclusief het doel dat bij x8_1 is genoemd]
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3. En welk onderwerp vindt u hierna het belangrijkst?
[Dezelfde keuzemogelijkheden, exclusief de doelen die bij x8_1 en x8_2 zijn
genoemd]
4. Welke onderwerpen vindt u wel of niet passen bij goede doelen die steun
aan het Nederlands publiek vragen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kerk en levensovertuiging
Gezondheid
Internationale hulp en mensenrechten.
Milieubehoud.
Natuurbehoud.
Dierenbescherming.
Onderwijs en onderzoek.
Cultuur.
Sport en recreatie.
Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland.

[antwoordcategorieën: 1. Dit vind ik uitsluitend een taak voor de overheid; 2. Dit
vind ik eerder een taak voor de overheid dan voor goededoelenorganisatie; 3.
Dit vind ik eerder een taak voor goededoelenorganisaties dan voor de
overheid; 4. Dit vind ik uitsluitend een taak voor goededoelenorganisaties]
[Module Y – Selectievragen]
[Y1. Dit is de selectievraag of respondent een partner heeft. Als antwoord Y1 =
2, 3, of 4 dan heeft de respondent een partner]
Wat is uw burgerlijke staat?
1
Alleenstaand (nooit gehuwd geweest).
2
Ongehuwd samenwonend.
3
Ongehuwd, wel een partner, maar niet samenwonend.
4
Gehuwd.
5
Gescheiden.
6
Verweduwd (weduwe of weduwnaar).
[Y2]
Wonen er kinderen in uw huishouden?
0. Nee.
1. Ja. [Y3]
[Y3]
In welke leeftijden?
1. 0-3 jaar
2. 4-11 jaar

aantal: ……..
aantal: ……..
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3. 12-17 jaar
4. 18 jaar en ouder

aantal: …….
aantal: …….

[Module A]
Geven door huishoudens
[Inleiding voor respondenten die in 2012 ook meededen.]
Twee jaar geleden heeft u een vragenlijst ingevuld over uw giften aan goede
doelen. De volgende vragenlijst gaat daar ook over.
[Inleiding voor nieuwe respondenten]
Wij willen u een aantal vragen stellen over giften. Daarover is in Nederland
weinig bekend.
Het gaat over giften aan goede doelen, maatschappelijke instellingen,
verenigingen en stichtingen. Maar ook over giften aan hulpacties en
sponsoring.
Het gaat echter niet om giften aan vrienden en naasten.
[Extra toelichting voor leden van meerpersoonshuishoudens, dwz Y1=2 of
Y1=4 of Y2=1]
We beginnen met vragen over de giften die door uw gehele huishouden
gedaan zijn. Dit zijn dus de giften die u zelf gedaan heeft, maar ook de giften
die andere leden van uw huishouden hebben gedaan.
Als u het moeilijk vindt om in te schatten wat de andere leden van uw
huishouden hebben gegeven, wilt u dan met hen overleggen en de vragenlijst
later invullen?
[A1a]
Omdat 2013 al even achter u ligt, beginnen wij met een vraag op welke
manier(en) uw huishouden in 2013 geld heeft gegeven aan goede doelen.
Denkt u eraan dat bedragen die uw huishouden via TNS NIPO laat overmaken
aan een goed doel, zoals Artsen Zonder Grenzen, AIDS Fonds of KWF
Kankerbestrijding niet meetellen?
Heeft uw huishouden in 2013 geld of goederen gegeven via/door:
(geef alle antwoorden aan die op uw huishouden van toepassing zijn)
1. Een vast donateurschap van een goed doel (bijvoorbeeld Plan
Nederland, Oxfam Novib, KWF Kankerbestrijding, etc.); vaste
periodieke overschrijving via bank of (accept)giro.
2. Een vaste bijdrage aan de kerk, moskee of levensbeschouwelijke
organisatie.
3. Een vaste inhouding op loon.
4. Een periodieke schenking vastgelegd bij de notaris.
5. Andere manieren om vaste bedragen te geven.
6. Een huis-aan-huiscollecte.
7. Een collecte op straat.
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8. Iemand te sponsoren in een actie voor een goed doel (bijv. een
sponsorloop).
9. Een collecte in de kerk/moskee/tempel.
10. Een collecte via een vereniging waarvan u lid bent (bijv. een
sportvereniging).
11. Een collecte in de winkel (bijvoorbeeld op de toonbank), busje voor
wisselgeld.
12. Een collecte op het werk.
13. Een radio of televisieactie.
14. Een persoonlijke brief met een acceptgiro.
15. Via internet (website, facebook, crowdfunding platform)
16. Via SMS.
17. Na een telefoongesprek.
18. Een collecte tijdens manifestatie of op een bijeenkomst.
19. Geven n.a.v. een oproep via advertenties in de krant of in weekbladen.
20. Goederen te verkopen voor een goed doel.
Meespelen in een goededoelenloterij:
21. Nationale Postcode Loterij.
22. Vrienden Loterij.
23. BankGiro Loterij.
24. Lotto.
25. Krasloten.
26. Overige goededoelenloterijen (bijvoorbeeld Grote Club actie, Jantje
Beton).
27. Naar een gala- of liefdadigheidsbijeenkomst gaan (entree betalen voor
een goed doel).
28. Iets kopen op een liefdadigheidsbazaar (fancyfair/een markt).
29. Iets aan de deur kopen voor een goed doel.
30. Kleding in een kledingcontainer.
31. Andere manieren van geven.
32. Geen van deze
[A2a]
Nu volgt een lijst met verschillende soorten doelen.
Wilt u telkens aangeven of u zelf of andere leden van uw huishouden in 2013
aan dat doel heeft gegeven?
1. Kerk en levensovertuiging (ook bijdragen aan het humanistisch
verbond vallen hieronder), bijvoorbeeld bijdragen voor onderhoud van
het kerkgebouw of de moskee; personeelskosten van onder andere de
voorgangers; activiteiten van de kerk, moskee of het humanistisch
verbond.
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2. Gezondheid, schenkingen aan medisch onderzoek, bijvoorbeeld giften
aan de Nederlandse Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting,
Nierstichting, giften voor medische instellingen/ medische programma’s
(kankeronderzoek enz. valt eveneens onder deze categorie).
3. Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten,
zoals Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib,
Unicef, Plan Nederland, Terre des Hommes, 3FM actie ‘serious
request’ (rekent u giften aan nationale acties van de Samenwerkende Hulp
Organisaties (SHO) hier niet mee).
4. Milieubehoud, bijvoorbeeld giften aan Greenpeace, Milieudefensie,
Stichting Natuur en Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties.
5. Natuurbehoud, bijvoorbeeld giften aan het Wereldnatuurfonds (WNF),
Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de 12 Provinciale
Landschappen.
6. Dierenbescherming, bijvoorbeeld giften aan Dierenbescherming
Nederland, Proefdiervrij, Wakker Dier, Bont voor Dieren en de
Faunabescherming.
7. Onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld giften aan scholen, universiteiten
en wetenschappelijke instituten (maar geen ouderbijdragen).
8. Cultuur, bijvoorbeeld giften aan toneel-, muziek en
dansgezelschappen, musea, schouwburgen en culturele fondsen zoals
het Prins Bernard Cultuurfonds.
9. Sport en recreatie (maar niet de normale contributies of bijdragen aan
verenigingen waarvan u of andere leden van het huishouden lid zijn).
10. Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland, bijvoorbeeld giften
aan het Leger des Heils, Nationaal Fonds Kinderhulp, Cliniclowns.
11. Overige doelen.
12. De nationale actie voor slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de
Filippijnen en de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië
[antwoordmogelijkheden]
1. nee
2. ja
[A2b voor elk soort doel uit A2a waar ‘ja’ op is geantwoord]
Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2013 aan dit doel [bij 1] /
deze doelen [bij meerdere] heeft gegeven?
[herhalen naam doel]
….. euro
[+ weet niet, code ‘999999’. Als respondenten ‘999’ ’9999’ of ‘99999’ invullen,
graag vragen of ze dat bedrag echt hebben gegeven, of dat ze het niet meer
weten en eigenlijk ‘999999’ wilden invullen, voor alle vragen in de vragenlijst
naar bedragen met een ‘999999’optie.]
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[A2c]
[Indien bij A2b ‘999999’]
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven.
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag
valt?
1. minder dan €5
2. €5 tot €10
3. €11 tot €15
4. €16 tot €25
5. €26 tot €50
6. €51 tot €100
7. €101 tot €200
8. €201 tot €500
9. Meer dan €500
10. helemaal geen idee
11. dat wil ik niet zeggen
[A2d indien gegeven aan kerk/levensovertuiging]
Op welke manieren heeft uw huishouden in 2013 aan Kerk en
levensovertuiging gegeven? (Wilt u het bedrag in Euro afronden).
1. Een collecte in de kerk/moskee/tempel
2. De actie kerkbalans.
3. Een vaste vrijwillige bijdrage.
4. Een overige vrijwillige bijdrage.
5. Overig

€………..
€………..
€………..
€………..
€………..

Totaal
€………..
[automatisch invullen bedrag A2b1; als totaal van A2d_1 t/m 5 niet klopt met
A2b1 dit de respondenten laten corrigeren]
[A2e. Alleen indien A2a_11=1 ja]
Aan welk(e) overige doel(en) heeft u gegeven?
[A2f]
Als u alle doelen die u steunt even in gedachten neemt, hoeveel procent
daarvan heeft een religieuze achtergrond?
…% Rooms-Katholiek
…% Algemeen protestants-christelijke achtergrond
…% Gereformeerde of andere Reformatorische achtergrond
…% Evangelisch-Christelijke achtergrond
...% Islamitische achtergrond
…% Overig religieuze achtergrond
….% totaal religieuze achtergrond [optellen]
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[A2g indien gegeven aan Internationale hulp en organisaties op het
terrein van mensenrechten]
U heeft aangegeven dat uw huishouden in 2013 €[bedrag uit A2b_3] aan
Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten heeft
gegeven.
Kunt u aangeven aan welke soorten organisaties dit bedrag is gegeven?
1. Niet-religieuze organisaties
€………..
2. Religieuze organisaties zonder zending/bekering als doel
€………..
3. Religieuze organisaties met als doel ook zending/bekering
€………..
[A2h indien gegeven aan onderwijs/onderzoek]
U heeft aangegeven dat uw huishouden in 2013 €[bedrag uit A2b_7] aan
onderwijs en onderzoek heeft gegeven.
Kunt u aangeven aan welke instellingen u dit bedrag heeft gegeven?
1. Basisonderwijs
2. Middelbaar onderwijs
3. Hoger onderwijs
4. Andere instellingen

€………..
€………..
€………..
€………..

[A2i indien gegeven aan sport/recreatie]
U heeft aangegeven dat uw huishouden in 2013 €[bedrag uit A2b_9] aan sport
en recreatie heeft gegeven.
Kunt u aangeven welk bedrag ongeveer aan sport en welk bedrag aan
recreatie is gegeven?
1. Sport
2. Recreatie

€………..
€………..

[A3a]
Aan welk van de volgende doelen heeft uw huishouden in 2013 geld gegeven?
(meer antwoorden mogelijk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3FM actie ‘serious request’ voor kinderen die sterven aan diarree
Alzheimer Nederland
Amnesty International
Artsen zonder grenzen
CliniClowns
Compassion Nederland
Cordaid
Diabetes Fonds
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dierenbescherming
Dorcas Hulp
Greenpeace Nederland
KWF Kankerbestrijding
Kerk in actie
Kika
Leger des Heils
Liliane Fonds
Longfonds (voorheen Astma Fonds)
Natuurmonumenten
Nederlandse Hartstichting
Nierstichting
Oxfam Novib
Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan)
Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
RK Kerk
Rode Kruis
SOS Kinderdorpen
Unicef
Wereld Natuur Fonds (WNF)
Woord en Daad
Zonnebloem

31. Geen van deze
[A3b per aangegeven doel uit A3a]
Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2013 aan [naam goede doel]
heeft gegeven?
…. Euro

[+ weet niet, code ‘999999’]

[A3c Indien bij A3b ‘999999’]
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven.
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag
valt?
1. minder dan €5
2. €5 tot €10
3. €11 tot €15
4. €16 tot €25
5. €26 tot €50
6. €51 tot €100
7. €101 tot €200
8. €201 tot €500
9. Meer dan €500
10. helemaal geen idee
11. dat wil ik niet zeggen
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[A3d]
En aan welk van de volgende organisaties/goede doelen heeft uw huishouden
in 2013 geld gegeven?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een lokale sportvereniging (niet de normale contributie)
Een lokale zorginstelling (bv. bejaardenhuis)
Een lokale gezondheidszorginstelling (bv. ziekenhuis)
Een buurtvereniging (een vrijwillige donatie)
Een lokale onderwijs instelling (inclusief vrijwillige ouderbijdrage)
Een kleinschalig goed doel op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking (bv. aan iemand die u kent die een
weeshuis in Zimbabwe heeft opgericht; het gaat om “particulier
initiatief” op het gebied van ontwikkelingssamenwerking)
7. Een lokale culturele instelling (bijvoorbeeld een theater of museum
in uw woonplaats)?
8. Overige lokale doelen, namelijk … [vul in]
9. Geen goede doelen
[A3e per aangegeven doel uit A3d]
Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2013 aan [naam goede doel]
heeft gegeven?
…. Euro

[+ weet niet, code ‘999999’]

[A3f Indien bij A3e ‘999999’]
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven.
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag
valt?
1. minder dan €5
2. €5 tot €10
3. €11 tot €15
4. €16 tot €25
5. €26 tot €50
6. €51 tot €100
7. €101 tot €200
8. €201 tot €500
9. Meer dan €500
10. helemaal geen idee
11. dat wil ik niet zeggen
[A3h – alleen voor respondenten die DGA of zelfstandig ondernemer zijn]
Heeft u de giften die u heeft genoemd gedaan namens / met geld van uw
[eigen] bedrijf?
0 nee
1 ja [->A3i]
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[A3i]
Welk gedeelte van de giften die u heeft genoemd gedaan namens / met geld
van uw [eigen] bedrijf?
…%
[A4]
Heeft u (of gaat u) uw giften uit 2013 aftrekken in uw belastingaangifte?
1
Nee, ik haal de drempel niet. [--> A6]
2
Nee, ik ken de regeling niet. [--> A6]
3
Nee, ik vind het niet nodig. [  A4_1]
4
Nee, ik doe helemaal geen aangifte. [  A6]
5
Ja. [ A5]
[A4_1 Als A4=3]
U heeft aangegeven het niet nodig te vinden om giften in uw aangifte
inkomstenbelasting op te geven als aftrekpost. Kunt u aangeven waarom u dit
niet nodig vindt?
... [vul in ]
[A5 Als A4=5]
Hoe groot is deze aftrekpost ongeveer voor het belastingjaar 2013?
€... [vul in]
[+ weet niet, code ‘999999’]
[A7]
Mensen kunnen behalve geld ook goederen geven voor goede doelen.
Bijvoorbeeld kleding, schoenen, meubelen, apparatuur en onroerend goed. We
laten u dezelfde lijst met doelen zien als u zojuist heeft gezien. Aan welk van
de volgende soorten doelen heeft uw huishouden in 2013 goederen gegeven?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kerk en levensovertuiging
Gezondheid
Internationale hulp
Milieubehoud
Natuurbehoud
Dierenbescherming
Onderwijs en onderzoek
Cultuur
Sport en recreatie
Maatschappelijke en sociale doelen
Overig
Geen van deze

[A7b voor elk aangegeven soort doel uit A7]
Hoe groot schat u de (rest)waarde van de goederen in die uw huishouden
gegeven heeft aan instellingen op het gebied van [herhalen naam doel]?
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…. Euro [+ weet niet, code ‘999999’]
[A7c Indien bij A7b ‘weet niet’]
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven.
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag
valt?
1. minder dan €5
2. €5 tot €10
3. €11 tot €15
4. €16 tot €25
5. €26 tot €50
6. €51 tot €100
7. €101 tot €200
8. €201 tot €500
9. Meer dan €500
10. helemaal geen idee
11. Dat wil ik niet zeggen
[A8. (Indien het huishouden bestaat uit meerdere personen)]
Wie nam bij u in het huishouden in het afgelopen jaar gewoonlijk beslissingen
over giften groter dan 10 euro aan goede doelen? (Kunt u het antwoord
omcirkelen dat het beste bij u past?)
1. Meestal besluit ik alleen in ons huishouden over giften groter dan € 10
2. Meestal besluit mijn partner in ons huishouden over giften groter dan € 10
3. Meestal besluiten wij samen over giften groter dan € 10
4. Meestal besluiten wij allebei voor ons zelf over giften groter dan € 10
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[Module B]
De volgende vragen gaan over wat u persoonlijk aan goede doelen heeft
gegeven. Hierbij tellen dus niet de giften mee die andere leden van het
huishouden hebben gedaan.
[B0]
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden geld gegeven aan een goed
doel?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vaker dan 1x per week
1 x per week
1x per maand
zeker 2 of 3 keer
1 keer
helemaal niet
weet niet

[B1]
Op welk van de volgende manieren bent u in de afgelopen twee weken
gevraagd om een bijdrage?
(meerdere antwoorden mogelijk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Huis-aan-huiscollecte.
Collecte op straat.
Sponsoractie.
Collecte in de kerk/moskee/tempel.
Collecte via een vereniging waarvan u lid bent.
Een collecte op het werk.
Radio- of televisieactie.
Een persoonlijke brief met een acceptgiro of machtiging.
Via internet/e-mail/sociale media (twitter, facebook).
Via een telefoontje.
Oproep via advertentie.
Collecte tijdens manifestatie.
Loten kopen voor een goed doel.
Iets kopen voor een goed doel (bijvoorbeeld aan de deur).
Een overschrijving via bank of acceptgiro.

16. geen van deze
[B2a voor alle respondenten]
Heeft u in de afgelopen twee weken op de volgende manieren iets gegeven?
(meerdere antwoorden mogelijk)
1. Huis-aan-huiscollecte.
2. Collecte op straat.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sponsoractie.
Collecte in de kerk/moskee/tempel.
Collecte via een vereniging waarvan u lid bent.
Een collecte op het werk.
Radio- of televisieactie.
Een persoonlijke brief met een acceptgiro of machtiging.
Via internet/e-mail/sociale media (twitter, facebook)
Via een telefoontje.
Oproep via advertentie.
Collecte tijdens manifestatie.
Loten kopen voor een goed doel.
Iets kopen voor een goed doel (bijvoorbeeld aan de deur).
Een overschrijving via bank of acceptgiro.

16. geen van deze
[B2b voor elke manier genoemd in B2a]
Hoeveel heeft u dan via [naam manier] gegeven?
…. Euro

[+ weet niet, code ‘999999’]

[B2c [Indien bij B2b ‘999999’]
We begrijpen dat u niet precies meer weet hoeveel u aan [doel] heeft gegeven.
Dat is niet erg. Kunt u een ruwe schatting geven in welke categorie het bedrag
valt?
1. minder dan €5
2. €5 tot €10
3. €11 tot €15
4. €16 tot €25
5. €26 tot €50
6. €51 tot €100
7. €101 tot €200
8. €201 tot €500
9. Meer dan €500
10. helemaal geen idee
11. wil ik niet zeggen
[B3]
Heeft u in de afgelopen twee jaar bloed gegeven? Rekent u daarbij medisch
onderzoek naar uw eigen gezondheid niet mee.
1
Nee. (B5)
2
Ja, in het ziekenhuis. (B4)
3
Ja, bij de bloedbank (Sanquin). (B4)
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[B4a Indien 2 of 3 bij B3, en alleen voor ‘nieuwe’ respondenten]
Sinds wanneer geeft u bloed?
Vanaf ... [vul jaar in]
[+ weet niet, of ‘999999’]
[B4b indien 2 of 3 bij B3]
Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden bloed gegeven?
1. vaker dan 1x per week
2. 1 x per week
3. 1x per maand
4. zeker 2 of 3 keer
5. 1 keer
6. helemaal niet
7. weet niet
[B5 Indien 1 bij B3, en alleen voor ‘nieuwe’ respondenten]
Heeft u ooit bloed gegeven? Rekent u daarbij medisch onderzoek naar uw
eigen gezondheid niet mee.
1
Nee. (B7)
2
Ja, in het ziekenhuis. (B6)
3
Ja, bij de bloedbank (Sanquin). (B6)
[B6 Indien 2 of 3 bij B5]
Wanneer was dat?
Van … [vul jaar in]
[+ weet niet, of ‘999999’]
Tot … [vul jaar in]
[+ weet niet, of ‘999999’]
[B7 alleen voor ‘nieuwe’ respondenten]
Heeft u een beslissing over orgaandonatie geregistreerd bij het Donorregister
van het Ministerie van Volksgezondheid?
1
Nee. [ C1]
2
Ja. [--> B8]
3
Weet ik niet. [C1]
[B8 alleen bij B7=2]
Wat was die beslissing?
1
Ik stel mijn organen niet beschikbaar.
2
Ik stel al mijn organen beschikbaar.
3
Ik stel sommige organen beschikbaar.
4
Ik laat de keuze over aan mijn familie/nabestaanden.
5.
Weet niet/ Wil niet zeggen
[B10]
Heeft u een testament?
1. Ja [ B11]
2. Nee
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[B11]
Laat u geld na aan een goed doel?
1. Ja
2. Nee
[B12]
Heeft u weleens met een financieel adviseur of notaris gesproken over het
geven van geld aan goede doelen?
1. Ja [B13]
2. Nee
[indien B12=1, ja]
[B13]
Heeft u dat in het afgelopen jaar gedaan?
1. Ja
2. Nee, langer geleden
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[Module C - Opvattingen over geven]
[C1]
Wat verwacht u terug van een organisatie nadat u een gift heeft gedaan?
1. Bedankwoord per brief
2. Bedankwoord per telefoon
3. Bedankwoord in persoon
4. Terugkoppeling van wat er gebeurd met het geld
5. Informatie / jaarverslag
6. Uitnodiging voor events
7. Persoonlijk contact met directie/
projectleider/vast contactpersoon
8. Mogelijkheid om project met eigen ogen te zien
[antwoordcategorieën: 1. Vind ik vervelend; 2. Niet nodig, maar ook niet
vervelend; 3. Ontvang ik graag; 4. Voor mij noodzakelijk]
[C2]
Wat vindt u een passend percentage van het inkomen om per jaar te geven
aan goede doelen?
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0 tot 0,1%
0,1 tot 0,5%
0,5 tot 1,0%
1 tot 2 %
2 tot 5%
5 tot 10%
10%
Anders, namelijk … %
Geen idee

[C4]
Wat denkt u, hoeveel procent van de Nederlandse huishoudens geeft wel eens
aan goede doelen?
[C5]
Wat denkt u dat het gemiddelde bedrag is dat Nederlandse huishoudens per
jaar geven aan goede doelen?
[C6_1]
Kent u het CBF-Keur?
0. Nee.
1. Ja.
[C6_2]
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Kent u de anbi status?
0. Nee.
1. Ja.
[C7 ]
Ergert u zich wel eens aan de hoeveelheid verzoeken om bijdragen aan goede
doelen?
0. Nee. [-->C10]
1. Ja. [-->C8)
[C8]
Hoe sterk ergert u zich aan de hoeveelheid verzoeken om bijdragen aan goede
doelen?
1
Helemaal niet.
2
Nauwelijks.
3
Een beetje.
4
Nogal sterk.
5
Heel sterk.
[het klopt dat er geen vraag C9 is]
[C10]
Hoeveel vertrouwen heeft u in de ‘goede doelen’ in Nederland?
1
Helemaal geen.
2
Weinig.
3
Matig.
4
Redelijk veel.
5
Erg veel.

[C11_2]
Hoeveel vertrouwen heeft u in de overheid in Nederland?
1
Helemaal geen.
2
Weinig.
3
Matig.
4
Redelijk veel.
5
Erg veel.
[C12]
Wat is uw mening over de volgende stellingen?
[antwoordcategorieën: (1) helemaal mee oneens – (2) oneens – (3) niet
oneens, maar ook niet mee eens – (4) mee eens – (5) helemaal mee eens]
1. Veel goede doelen leveren slecht werk
2. Geld geven aan ontwikkelingshulp heeft geen zin
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3. Goede doelen leveren een effectieve bijdrage aan de oplossing van
problemen in de wereld
4. Goede doelen zijn vaak niet effectief bezig

[C13]
Per 1 januari 2012 is de Geefwet ingevoerd en zijn de regels voor aftrek van
giften aan goededoelenorganisaties in de sector kunst en cultuur aangepast.
Welke regel is volgens u nieuw? (Kies 1 antwoord)
1. Giften aan kunst en cultuur zijn niet langer aftrekbaar.
2. Giften aan kunst en cultuur zijn verminderd aftrekbaar.
3. Giften aan kunst en cultuur zijn verhoogd aftrekbaar.
4. Giften aan kunst en cultuur worden nu verdubbeld door de overheid.
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[Module D - Vrijwilligerswerk]
De volgende vragen gaan over betrokkenheid bij maatschappelijke
organisaties. Veel mensen zijn betrokken bij verenigingen, clubs en stichtingen.
Dit kan een kerk of een religieuze groep zijn, een vakbond of politieke
organisatie, een sportclub, een zelfhulpgroep of een overheidsinstelling. Er zijn
verschillende vormen van betrokkenheid. Mensen kunnen lid zijn, deelnemen
aan activiteiten of onbetaald werk doen voor die organisaties.
[D1]
Nu is de vraag of u ook als vrijwilliger actief bent bij een organisatie. Met
vrijwilligerswerk bedoelen we werkzaamheden waarvoor u geen salaris of loon
ontvangt, maar eventueel wel een kleine onkostenvergoeding. Bent u in de
afgelopen 12 maanden (van mei 2013 tot mei 2012) als vrijwilliger werkzaam
geweest bij een organisatie op het gebied van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sport.
Gezondheidszorg.
Sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering en slachtofferhulp.
Scholen/volwasseneneducatie.
Kunst en cultuur.
Opbouwwerk, club- en buurthuiswerk.
Buurtvereniging en belangenbehartiging, woningbouw- of
huurdersvereniging.
Milieubehoud.
Natuurbehoud.
Dierenbescherming.
Politiek.
Vakbond, beroepsorganisatie.
Vluchtelingenwerk, mensenrechten.
Religie en levensovertuiging (bijvoorbeeld kerk, moskee).
Organisatie voor allochtonen.
Recreatie, hobby.
Ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking
Overig.

19. geen enkele organisatie
[D2 alleen voor respondenten met een partner, dus Y1=2,3 of 4]
Heeft uw partner in de afgelopen 12 maanden onbetaalde werkzaamheden
verricht voor een organisatie op een of meer van de zojuist genoemde
terreinen?
1
Nee.
2
Ja.
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[D3 Deze vraag is iets anders geformuleerd voor respondenten die in 2012 ook
de vragenlijst hebben ingevuld dan voor respondenten die destijds nog niet
meededen.]
[D3_1 Voor respondenten die in 2012 ook meededen]
Bent u in de afgelopen twee jaar gevraagd om vrijwilligerswerk te doen?
1
Nee. ( D6)
2
Ja. ( D4)
[D3_2 Voor nieuwe respondenten]
Bent u ooit gevraagd om vrijwilligerswerk te doen?
1
Nee. (D6)
2
Ja. (D3_3)
[D3_3]
Wanneer was dat?
1
minder dan een jaar geleden
2
1 tot 2 jaar geleden
3
langer dan 2 jaar geleden
[D4]
Door wie werd u toen gevraagd?
1
Partner.
2
Familielid.
3
Vriend/kennis.
4
Collega.
5
Iemand anders.
[D6]
De volgende uitspraken gaan over vrijwilligerswerk. Wilt u telkens aangeven in
hoeverre u het met die stellingen eens bent?
[D6_1] In mijn sociale omgeving is het vanzelfsprekend dat je vrijwilligerswerk
doet.
[D6_2] Iedereen moet ten minste één keer in zijn leven vrijwilligerswerk doen.
[D6_3] Ik vind dat iedereen aan goede doelen zou moeten geven.
[D6_4] Mensen in mijn omgeving vinden het vanzelfsprekend dat je aan goede
doelen geeft.
[D6_5] Veel mensen die ik ken waarderen het als ik meer geld geef aan goede
doelen
[1 Helemaal mee oneens, 2 Mee oneens, 3 Noch mee oneens, noch mee
eens, 4 Mee eens, 5 Helemaal mee eens]
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[D7]
Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan?
1. vaker dan 1x per week
2. 1 x per week
3. 1x per maand
4. zeker 2 of 3 keer
5. 1 keer
6. helemaal niet
7. weet niet
[De vragen D8 t/m D12 zijn alleen voor respondenten voor wie minstens een
van de antwoorden op D1_1 t/m D1_18=2.]
[D8]
Welke van deze activiteiten heeft u in de afgelopen twaalf maanden verricht als
vrijwilliger voor een maatschappelijke organisatie?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fondsen werven, collecteren.
Bestuurlijke taken.
Kantoorwerk, administratie.
Informatie of advies geven.
Belangen behartigen of campagne voeren.
Training of scholing.
Vervoer bieden.
Bezoeken afleggen of gezelschap houden.
Persoonlijke raadgeving.
Therapeutische activiteiten of persoonlijke verzorging.
Klussen.
Andere activiteiten.

De volgende vragen gaan over de organisatie waar u het afgelopen jaar het
meeste vrijwilligerswerk voor heeft gedaan.
[D9a]
Denkt u eens aan uw huidige functie als vrijwilliger, alsof het een betaalde
baan is. Omschrijf zo duidelijk mogelijk deze functie bijvoorbeeld
‘activiteitenbegeleider gehandicapten’ in plaats van ‘begeleider’.
... [vul in]
[D9b]
Geeft u in uw werk als vrijwilliger leiding aan andere mensen?
0. nee
1. ja [d9c]
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[D9c]
Aan hoeveel mensen geeft u leiding?
1-9 mensen
10 of meer
[D10_1 t/m D10_4 Trots; 5 t/m 8 Respect; 9 t/m 11 Groepsinclusie; 12 t/m
14 Rolambiguïteit]
Wat is de naam van de organisatie waar u het afgelopen jaar het meeste
vrijwilligerswerk heeft gedaan?
………………[naam organisatie]
Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent?
[antwoordcategorieën: 1 – helemaal oneens; 2 – oneens; 3 – Noch mee
oneens, noch mee eens; 4 – eens; 5 – helemaal eens]
[D10_1] Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van [naam organisatie]
[D10_2] Ik vind het bewonderenswaardig om deel uit te maken van een
organisatie met een goed doel.
[D10_3] Als iemand zegt dat [naam organisatie] een goede club is, voel ik dat
als een compliment voor mezelf.
[D10_4] Als iemand vraagt waar ik vrijwilligerswerk doe, schaam ik me om dat
te zeggen
[D10_4] Als vrijwilliger voel ik me gewaardeerd door [naam organisatie].
[D10_5] [Naam organisatie] luistert naar wat ik te zeggen heb over het
vrijwilligerswerk.
[D10_6] [Naam organisatie] geeft om mijn mening als vrijwilliger.
[D10_7] Ik heb het gevoel dat [Naam organisatie] echt mijn organisatie is.
[D10_8] Als vrijwilliger voor [Naam organisatie] voel ik me mede-eigenaar van
de organisatie.
In hoeverre voelt u zich als vrijwilliger
[antwoordcategorieën: 1 - Helemaal niet; 2 – Nauwelijks; 3 - In redelijke mate;
4 - In hoge mate; 5 - In zeer hoge mate]
[D10_9] opgenomen in uw vrijwilligersorganisatie?
[D10_10] goed geïntegreerd in uw vrijwilligersorganisatie?
[D10_11] ‘erbij horen’ bij uw vrijwilligersorganisatie?
Als vrijwilliger:
[antwoordcategorieën: 1 - Volledig Mee Oneens; 2 - Mee Oneens; 3 - Mee
Eens; 4 - Volledig Mee Eens]
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[D10_12] ‘Weet ik precies wat er van mij verwacht wordt in het vrijwilligerswerk’
[D10_13] ‘Weet ik precies waarvoor ik verantwoordelijk ben als vrijwilliger’
[D10_14] ‘Weet ik precies wat mijn vrijwilligerstaken zijn’
[D11]
Hoeveel uren besteedde u het afgelopen jaar normaal gesproken per maand
aan onbetaald werk?
Aantal uur per maand: … [vul in]
[indien in 2012 ook actief als vrijwilliger (dus stellen aan alle respondenten die
in 2012 vrijwilligerswerk deden)]
[D12]
Was u in 2012 ook al actief voor [naam organisatie]?
1. nee
2. ja, maar minder actief dan nu
3. ja, ongeveer even actief als nu
4. ja, maar actiever dan nu
[D13 alleen voor vrijwilligers]
De volgende stellingen gaan over het vrijwilligerswerk dat u doet. In hoeverre
bent u het met deze stellingen eens?
[antwoordcategorieën: 1 – helemaal oneens; 2 – oneens; 3 – Noch mee
oneens, noch mee eens; 4 – eens; 5 – helemaal eens]
[D13_1] Als ik niet lekker in mijn vel zit helpt mijn vrijwilligerswerk me dat te
vergeten.
[D13_2] Mijn vrijwilligerswerk geeft mij inzichten die ervoor zorgen dat ik beter
kan omgaan met eigen persoonlijke problemen.
[D13_3] Mijn vrijwilligerswerk is een prettige afleiding van eigen problemen.
[D13_4] Via mijn vrijwilligerswerk kan ik uitdragen dat ik begaan ben met
mensen die het minder goed hebben dan ik.
[D13_5] Via mijn vrijwilligerswerk kan ik uitdragen dat ik het belangrijk vind om
andere mensen te helpen.
[D13_6] Via mijn vrijwilligerswerk kan ik uitdragen dat ik meeleef met mensen
die hulp nodig hebben.
[D13_7] Mijn vrijwilligerswerk kan me ook helpen om binnen te komen op een
plek waar ik betaald zou willen werken.
[D13_8] Mijn vrijwilligerswerk helpt mij ook vooruit in mijn betaalde
baan/carrière.
[D13_9] Mijn vrijwilligerswerk staat goed op mijn c.v.
[D13_10] Door mijn vrijwilligerswerk leer ik (meer) over de zaak waarvoor ik mij
inzet.
[D13_11] Mijn vrijwilligerswerk verschaft mij nieuwe inzichten.
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[D13_12] Via mijn vrijwilligerswerk leer ik nieuwe dingen op een praktische
wijze.
[D13_13] Mijn vrijwilligerswerk geeft mij het gevoel dat ik er toe doe, dat ik
ergens belangrijk voor ben.
[D13_14] Mijn vrijwilligerswerk is goed voor het beeld dat ik van mijzelf heb,
voor mijn eigenwaarde.
[D13_15] Mijn vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat ik mij goed voel over mijzelf.
[vragenlijstexperiment: 40% van de respondenten krijgt D14_A; 40% krijgt
D14_B; 10% krijgt eerst D14_A, daarna D14_B; 10% krijgt eerst D14_B,
daarna D14_A]
[D14_A]
Tot dusver gingen de vragen over onbetaalde werkzaamheden die u voor
organisaties verrichtte. De volgende vragen gaan over onbetaalde hulp en
diensten die u aan anderen verleende, zonder enige vorm van bemoeienis van
een organisatie. Denk hierbij aan helpen in huishouding, oppassen, emotioneel
ondersteunen, begeleiden naar huisarts of specialist etc. Het gaat hierbij om
hulp aan mensen buiten uw eigen huishouden / gezin. U moet hierbij denken
aan ouders, uitwonende kinderen, broers, zussen, neven, nichten, buren,
vrienden enzovoort.
[D14_A1]
Welke van de volgende activiteiten verrichtte u de afgelopen 12 maanden voor
anderen? (meerdere antwoorden mogelijk).
1. Huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken, de was doen of
boodschappen
2. Verzorging van kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren
3. Hulp bij persoonlijke verzorging, zoals baden, douchen en
aankleden
4. Begeleiding bij het regelen van zaken en administratie
5. Begeleiding bij bezoeken van familie, artsen, winkels etc.
6. Emotionele steun, zoals luisteren, troosten etc.
7. Verpleegkundige hulp, zoals klaarzetten en toedienen van
medicijnen en wondverzorging
8. Andere activiteiten, namelijk ___________
9. Geen activiteiten
[D14_A2 alleen indien D14_A1=1-8]
Aan wie heeft u de afgelopen 12 maanden onbetaalde hulp of diensten
verleend?
1. uitwonende (schoon) kinderen
2. (schoon) ouders / (schoon) grootouders
3. broers, zusters
4. andere familieleden
5. Vrienden, buren, bekenden
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[D14_A3 alleen indien D14_A1=1-8]
Hoeveel uren besteedde u de afgelopen 12 maanden per maand aan
onbetaalde hulp en diensten voor anderen?
Aantal uur per maand: …..[vul in]
[D14_B]
De volgende vragen gaan over het geven van hulp aan mensen met een
hulpbehoefte bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische beperkingen of
ouderdom. Denk aan huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap
houden, vervoer of klusjes voor bekenden zoals uw partner, familie, vriend of
buur. Hulp voor uw beroep telt niet mee.
[D14_B1]
Heeft u in de afgelopen 12 maanden dit soort hulp gegeven?
1 ja [D14_B2]
2 nee [D15]
[D14_B2]
Geeft u deze hulp nu nog?
1 ja
2 nee
[D14_B3 alleen indien D14_B1=1]
Hoeveel uur hulp per week [hielp/helpt] u gemiddeld?
............... uur per week
[D14_B4]
Wat [was/is] uw relatie met deze persoon?
Deze persoon [was/is] mijn:
1 partner
2 ouder
3 schoonouder
4 kind (ook stief- of pleegkind telt mee)
5 broer of zus
6 ander familielid
7 vriend of kennis
8 buurman of buurvrouw
9 iemand anders, namelijk……..?
[D14_B5]
Wat voor hulp [gaf/geeft] u? (meerdere antwoorden mogelijk)
1 gezelschap, emotionele ondersteuning
2 vervoer of begeleiding naar arts bezoek
3 administratieve hulp
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4 hulp bij het huishouden
5 persoonlijke verzorging zoals douchen of naar het toilet helpen
6 verpleegkundige hulp zoals het geven van medicijnen,
wondverzorging
[D15]
De volgende vragen gaan over activiteiten in uw buurt. U moet denken aan
activiteiten die u en/of uw buren organiseren zonder bemoeienis van een
stichting, vereniging of overheidsinstelling.
Welke van de volgende activiteiten verrichtte u de afgelopen 12 maanden in uw
buurt, alleen of samen met uw buren? (Meerdere antwoorden mogelijk)
1. Onderhoud verrichten aan de openbare ruimte, zoals een park of
gemeenschappelijke tuin
2. Helpen bij het beheren en uitbaten van een buurtrestaurant, buurthuis
of andere (sociale) voorziening
3. Samen duurzame energie inkopen of energiebesparende maatregelen
nemen
4. Samen met buren toezicht houden in de buurt
5. Een sociale activiteit in de buurt organiseren, zoals een barbecue of
een spelletjesmiddag
6. Losse klussen voor een buurtbewoner doen, zoals een ritje naar het
ziekenhuis, onderhoud in huis of boodschappen doen
7. Samen zorg inkopen of elkaar helpen bij gezondheidsproblemen
8. Opzetten of ondersteunen van een bedrijf of winkel met een
maatschappelijk doel.
9. Deelnemen aan een actie om aandacht te vragen voor
maatschappelijke problemen in uw buurt zoals discriminatie, rommel
op straat of een ongezonde leefstijl.
[D16]
Bent u de afgelopen 12 maanden aanwezig geweest bij een vergadering of
inspraakavond van de gemeente(raad), wijk- of dorpsraad,
woningbouwvereniging of andere organisatie?
1. Nee
2. Ja
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[Module Q – Loterijen]
[Q1] Er zijn in Nederland verschillende goededoelenloterijen. Daar zijn speciale
wetten voor gemaakt.
Wat is denkt u het wettelijk verplichte percentage van ieder verkocht lot dat ten
minste bestemd moet zijn voor goede doelen?
1.
10%
6.
60%
2.
20%
7.
70%
3.
30%
8.
80%
4.
40%
9.
90%
5.
50%
10.
100%
[Q4] Iedere goededoelenloterij steunt een aantal goede doelen. Aan welke
doelen denkt u dat de volgende loterijen een deel van de inleg uitkeren? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.
[Q4_1] De Nationale Postcode Loterij (meerdere antwoorden mogelijk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kerk en levensovertuiging
Gezondheid
Internationale hulp
Milieubehoud
Natuurbehoud
Dierenbescherming
Onderwijs en onderzoek
Cultuur
Sport en recreatie
Maatschappelijke en sociale doelen

[Q4_2] De BankGiro Loterij (meerdere antwoorden mogelijk)
[antwoordcategorieën van Q4_1 herhalen]
[Q4_3] De VriendenLoterij (meerdere antwoorden mogelijk)
[antwoordcategorieën van Q4_1 herhalen]
[Q4_4] De Lotto (meerdere antwoorden mogelijk)
[antwoordcategorieën van Q4_1 herhalen]
[Q4_5] Krasloten (meerdere antwoorden mogelijk)
[antwoordcategorieën van Q4_1 herhalen]
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[Module E – Achtergrondgegevens]
[E1a]
Welke van de volgende situaties is bij u op dit moment van toepassing?
(meerdere antwoorden mogelijk)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ik heb betaald werk (parttime telt ook mee)
Ik doe het huishouden en heb geen eigen inkomen/uitkering
Ik ontvang een bijstandsuitkering
Ik ontvang een werkloosheidsuitkering (WW\wachtgeld)
Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering
(WIA\IVA\WGA\WAZ\Wajong\WAO)
Ik ontvang pensioen, AOW of VUT\FPU
Ik ontvang studiefinanciering
Ik ontvang alimentatie
Ik ontvang een andere uitkering

[E1b Voor elk antwoord van vraag E1a behalve ‘ik doe het huishouden en heb
geen eigen inkomen/uitkering]
Hoeveel ontvangt u hiervoor netto per maand?
( Wilt u het het bedrag in Euro afronden )
( Wilt u het zo goed mogelijk schatten )
( Indien u het helemaal niet weet, kunt u 999999 intikken )
[E1c als 999999 op E1b: geen bedrag genoemd voor betaalde baan]
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over uw inkomen. Voor ons onderzoek is
deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke
categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt?
1
2
3
4
5
6
7
8

Minder dan 1000 Euro
1000 - 1199 Euro
1200 - 1399 Euro
1400 - 1599 Euro
1600 - 1999 Euro
2000 - 2499 Euro
2500 - 2999 Euro
3000 Euro of meer

[E1d Als respondenten niets of 99999 invullen (op antwoord 3 t/m 9 van E2a)
op E1b (uitkering, hoeveel euro per maand, dan de volgende categorieën
aanbieden]
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons
onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom
aangeven in welke categorie uw maandelijkse uitkering valt?
1.
Minder dan 500 Euro
2.
500 - 700 Euro
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3.
700 - 800 Euro
4.
800 - 900 Euro
5.
900-1000 Euro
6.
1000 - 1100 Euro
7.
1100 - 1200 Euro
8.
1200 - 1300 Euro
9. 1300 Euro of meer
[E1_e Als E1a=1]
Hoeveel uur per week verricht u betaald werk? Rekent u hierbij de tijd dat u
moet reizen niet mee.
Aantal uur per week …
[E2a Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4]
Welke van de volgende situaties is bij uw partner op dit moment van
toepassing?
(meerdere antwoorden mogelijk)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

mijn partner heeft betaald werk (parttime telt ook mee)
mijn partner doet het huishouden
mijn partner ontvangt een bijstandsuitkering
mijn partner ontvangt een werkloosheidsuitkering
(WW\wachtgeld)
mijn partner ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering
(WIA\IVA\WGA\WAZ\Wajong\WAO)
mijn partner ontvangt pensioen, AOW of VUT\FPU
mijn partner ontvangt studiefinanciering
mijn partner ontvangt alimentatie
mijn partner ontvangt een andere uitkering

[E2b Voor elk antwoord van vraag E2a (behalve E2a antwoord 2, partner doet
het huishouden]
Hoeveel ontvangt uw partner hiervoor netto per maand?
( Wilt u het het bedrag in Euro afronden )
( Wilt u het zo goed mogelijk schatten )
( Indien u het helemaal niet weet, kunt u 999999 intikken )
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[E2c als 999999 op betaald werk bij E2b]
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over het inkomen van uw partner. Voor
ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom
aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt?
1
2
3
4
5
6
7
8

Minder dan 1000 Euro
1000 - 1199 Euro
1200 - 1399 Euro
1400 - 1599 Euro
1600 - 1999 Euro
2000 - 2499 Euro
2500 - 2999 Euro
3000 Euro of meer

[E2d Als respondenten niets of 99999 invullen (op antwoord 3 t/m 9 van E2a)
op E2b (uitkering partner, hoeveel euro per maand), dan de volgende
categorieën aanbieden]
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw
partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u
daarom aangeven in welke categorie de maandelijkse uitkering van uw partner
valt?
1.
Minder dan 500 Euro
2.
500 - 700 Euro
3.
700 - 800 Euro
4.
800 - 900 Euro
5.
900-1000 Euro
6.
1000 - 1100 Euro
7.
1100 - 1200 Euro
8.
1200 - 1300 Euro
9.
1300 Euro of meer
[E2_e Als E2a=1]
Hoeveel uur per week verricht uw partner betaald werk? Rekent u hierbij de
reistijd van en naar het werk niet mee.
Aantal uur per week …
[E2_f]
Kunt u – indien van toepassing - aangeven in welke categorie uw persoonlijke
netto jaarinkomen uit eigen onderneming (fiscale winst) valt?
0. Niet van toepassing
1. Minder dan € 25.000 euro
2. 25.000 – 49.999 Euro
3. 50.000 – 74.999 Euro
4. 75.000 – 99.999 Euro
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5. 100.000 – 149.999 Euro
6. 150.000 - 249.999 Euro
7. 250.000 - 349.999 Euro
8. 350.000 - 499.999 Euro
9. 500.000 - 999.999 Euro
10. 1.000.000 Euro of meer
[E2_g Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4]
En (indien van toepassing) kunt u aangeven wat het netto jaarinkomen van uw
partner uit eigen onderneming (fiscale winst) is? (Kunt u het cijfer omcirkelen
dat het beste bij u past?)
0. Niet van toepassing
1. Minder dan € 25.000 euro
2. 25.000 – 49.999 Euro
3. 50.000 – 74.999 Euro
4. 75.000 – 99.999 Euro
5. 100.000 – 149.999 Euro
6. 150.000 - 249.999 Euro
7. 250.000 - 349.999 Euro
8. 350.000 - 499.999 Euro
9. 500.000 - 999.999 Euro
10. 1.000.000 Euro of meer
[E3_1 Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4]
Ontvangt u of uw partner inkomen uit vermogen (ook inkomen uit sparen en
beleggingen tellen hier mee)?
1
Nee
2
Ja, het inkomen uit vermogen van mij en mijn partner is per jaar
ongeveer € ... [vul in] netto.
[E3_2 Als respondent geen partner heeft, dus Y1=1, 5 of 6]
Ontvangt u inkomen uit vermogen (ook inkomen uit beleggingen tellen hier
mee)?
1
Nee
2
Ja, het inkomen uit vermogen is per maand ongeveer € ... [vul in] netto.
[E3_4]
Wat verwacht u van de financiële situatie van uw eigen huishouden in de
komende twaalf maanden?
1. wordt veel beter
2. wordt een beetje beter
3. blijft gelijk
4. wordt een beetje slechter
5. wordt veel slechter
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[E3_5]
Denkt u eens over de komende 12 maanden. Denkt u dat de uitgaven van uw
huishouden:
1
2
3
4
5

Veel hoger zijn dan het inkomen
Hoger zijn dan het inkomen
Ongeveer hetzelfde als het inkomen
Lager zijn dan het inkomen
Veel lager zijn dan het inkomen

[E3_6]
Wij begrijpen dat u liever niks zegt over de hoogte van uw vermogen. Voor ons
onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom
aangeven in welke categorie het totale vermogen van uw huishouden valt?
Rekent u daarbij mee wat u op spaarrekeningen heeft staan, de waarde van
beleggingen en overige bezittingen. De waarde van de woning waarin u woont
telt niet mee. (Kunt u het antwoord omcirkelen dat het beste bij u past?)
Vermogen in 2011
0 geen vermogen
1 minder dan € 10.000
2 € 25.000 – € 50.000
3 € 50.000 – € 100.000
4 € 100.000 – € 250.000
5 € 250.000 – € 500.000
6 € 500.000 – € 1.000.000
7 € 1.000.000 – € 2.500.000
8 € 2.500.000 – € 5.000.000
9 € 5.000.000 – € 10.000.000
10 € 10.000.000 - € 25.000.000
11 meer dan € 25.000.000

Vermogen in 2013:
0 geen vermogen
1 minder dan € 10.000
2 € 25.000 – € 50.000
3 € 50.000 – € 100.000
4 € 100.000 – € 250.000
5 € 250.000 – € 500.000
6 € 500.000 – € 1.000.000
7 € 1.000.000 – € 2.500.000
8 € 2.500.000 – € 5.000.000
9 € 5.000.000 – € 10.000.000
10 € 10.000.000 - € 25.000.000
11 meer dan € 25.000.000

[E3_7]
Hoe financieel zeker voelt u zich op een schaal van 1 tot 10, waarbij
1=financieel onzeker en 10=financieel zeker?
[E4_1 Als respondent een betaalde baan heeft, E1a_1=1]
Wat is uw huidige functie? Omschrijf uw functie zo duidelijk mogelijk,
bijvoorbeeld ‘groepsleerkracht lagere school’ in plaats van ‘docent’.
... [vul in]
[E4_2 Als respondent een betaalde baan heeft, dus E1a_1=1]
Kunt u tevens een korte omschrijving geven van de taken die u uitvoert in uw
huidige functie?
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... [vul in]
[E4_3 Als respondent een betaalde baan heeft, dus E1a_1=1]
Sommige bedrijven zijn uitsluitend gericht op winst, terwijl andere instellingen
zoals scholen of ziekenhuizen daar niet echt op gericht zijn. Hoe is dat met de
organisatie waar u werkt?
1
Uitsluitend gericht op winst.
2
Erg gericht op winst.
3
Tamelijk gericht op winst.
4
Niet erg gericht op winst.
5
Helemaal niet gericht op winst.
[E4_4]
Bent u lid van een serviceclub (bijvoorbeeld Rotary, Lions, Soroptimisten,
Ladies’ Circle, etc.)?
0 nee
1 ja
[E5]
Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerk- of geloofsgemeenschap?
1 Ja [E5_1]
2 Nee [E_4]
[E5_1 nummering antwoordcategorieen zo aanhouden, dus ‘zonder 5’]
Welke kerk- of geloofsgemeenschap is dat?
1. Rooms-Katholiek.
2. Protestantse Kerk in Nederland Nederland (PKN: Nederlands
Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland, EvangelischLutherse Kerk). [E5_2]

3. Humanisme. [E6]
4. Islam. [E6]
6. Hindoe. [E6]
7. Boeddhist. [E6]
8. Anders, nl………………………………..[E5_3]
[E5_2 Als E5_1=2]
Voelt u zich met een bepaalde richting sterker verbonden dan met een andere?
1
Nee.
2
Ja, met de Nederlands Hervormde Kerk.
3
Ja, met de Gereformeerde Kerken in Nederland.
4
Ja, met de Evangelisch-Lutherse Kerk.
[E5_3 Als E5_1=8]
Welke gezindte is dat?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Humanisme
Hersteld Hervormde Kerk
Gereformeerde of reformatorische gezindte (Gereformeerde Kerk,
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeente)
Evangelische/Pinkstergemeente
Oud-Katholieke kerk
Remonstrant
Baptisten-gemeente
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Jehova’s getuigen
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
Bahá’í
Taoisme
Confucianisme
Overig, nl ... [vul in]

[E5_4 alleen voor nieuwe respondenten]
Heeft u zich wel ooit beschouwd als behorend tot een kerk- of
geloofsgemeenschap?
1 Ja [E5_5]
2 Nee [E_6]
[E5_5 nummering antwoordcategorieen zo aanhouden, dus ‘zonder ‘3’ en ‘5’]
Welke kerk- of geloofsgemeenschap was dat?
1. Rooms-Katholiek.
2. Protestantse Kerk in Nederland (PKN: Nederlands Hervormde Kerk,
Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse Kerk).

4.

Islam.

6.
7.
8.
9.
10.

Hindoe.
Boeddhist.
Nederlands Hervormde Kerk.
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Evangelisch-Lutherse Kerk.
11. Anders, nl………………………………..[vul in]
[E5_6]
Hoe oud was u op het moment dat u zich niet meer rekende tot een kerk of
geloofsgemeenschap?
… [vul in]……. jaar
[E6]
Hoe vaak gaat u de laatste tijd naar de kerk/moskee/tempel?
1
(Vrijwel) nooit.
2
Een of enkele malen per jaar.
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3
4
5
6

Twee of drie keer per maand.
Ongeveer 1 keer per maand.
Ongeveer 1 keer per week.
Vaker dan 1 keer per week.

[E7 Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4]
Beschouwt uw partner zichzelf als behorend tot een kerk- of
geloofsgemeenschap?
1 Ja [E7_1]
2 Nee [E8]
[E7_1 nummering antwoordcategorieen zo aanhouden, dus ‘zonder ‘3’ en 5’]
Welke kerk- of geloofsgemeenschap is dat?
1
Rooms-Katholiek. [E8]
2
Protestantse Kerk in Nederland (PKN: Nederlands Hervormde Kerk,
Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse Kerk). [E7_2]
4
Islam. [E8]
6
7
8

Hindoe. [E8]
Boeddhist. [E8]
andere kerkelijke gezindte. [E7_3]

[E7_2 Indien E7_1=2]
Voelt uw partner zich met een bepaalde richting sterker verbonden dan met
een andere?
1
Nee.
2
Ja, met de Nederlands Hervormde Kerk.
3
Ja, met de Gereformeerde Kerken in Nederland.
4
Ja, met de Evangelisch-Lutherse Kerk.
[E7_3 Indien E7_1=8]
Welke gezindte is dat?
0
Humanisme
1
Hersteld Hervormde Kerk
2
Gereformeerde of reformatorische gezindte (Gereformeerde Kerk,
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeente)
3
Evangelische/Pinkstergemeente
4
Oud-Katholieke kerk
5
Remonstrant
6
Baptisten-gemeente
7
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
8
Jehova’s getuigen
9
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
10
Bahá’í
11
Taoisme
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12
13

Confucianisme
Overig, nl ... [vul in]

[E8a]
Hoe vaak gaat uw partner de laatste tijd naar de kerk/moskee/tempel?
1
(Vrijwel) nooit.
2
Een of enkele malen per jaar.
3
Twee of drie keer per maand.
4
Ongeveer 1 keer per maand.
5
Ongeveer 1 keer per week.
6
Vaker dan 1 keer per week.
[E9_1]
Wat is het hoogste diploma dat u zelf heeft behaald?
0
Geen diploma.
1
Lager onderwijs/basis onderwijs.
2
Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO).
3
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, ULO, MULO).
4
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, MMS).
6
Hoger voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO, HBS,
atheneum, gymnasium)
7
Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO)
op kandidaats of bachelor niveau
8
Wetenschappelijk onderwijs op doctoraal of master niveau
9.
Post-doctoraal onderwijs.
[E9_2 Als respondent een partner heeft, dus Y1=2, 3 of 4]
Wat is het hoogst behaalde diploma van uw partner?
0
Geen diploma.
1
Lager onderwijs/basis onderwijs.
2
Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO).
3
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, ULO, MULO).
4
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, MMS).
6
Hoger voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO, HBS,
atheneum, gymnasium)
7
Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO)
op kandidaats of bachelor niveau
8
Wetenschappelijk onderwijs op doctoraal of master niveau
9.
Post-doctoraal onderwijs.

[E10]
Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?
1
Uitstekend.
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2
3
4
5

Zeer goed.
Goed.
Matig.
Slecht.

[E11]
Woont u in een huurwoning of woont u in uw eigen koopwoning?
1
Ik huur mijn woning. [E11_1]
2
Ik woon in mijn eigen koopwoning. [E11_2]
3
N.v.t., woont bij ouders/kinderen. [E12]
[E11_1 Als E11=1]
Wat is de maandelijkse huur van uw huurwoning?
€ ... [vul in]
[+ weet niet, of ‘999999’]
[E11_2 Als E11=1 of 2]
Sinds welk jaar woont u in deze woning?
Jaar: ……….

[+ weet niet, of ‘999999’]

[E11_3 Als E11=2]
Als u uw huis nu zou verkopen, voor welke prijs denkt u dat uw huis dan
verkocht zou worden?
€ ... [vul in]
[+ weet niet, of ‘999999’]

[E17_1]
Het is al een tijd geleden dat de laatste Tweede Kamerverkiezingen zijn
gehouden (juni 2012). Kunt u zich nog herinneren of u toen uw stem hebt
uitgebracht?
0. Nee, dat weet ik niet meer.
1. Ja, dat weet ik nog. [E17_3]
[E17_3 indien E17_1=1]
Wat heeft u toen gestemd?
1
CDA.
2
PvdA.
3
SP.
4
VVD.
5
Partij voor de Vrijheid (PVV/Wilders).
6
GroenLinks.
7
Christen Unie.
8
D66.
9
Partij voor de Dieren
10
SGP.
11
Andere partij.
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12
13
14
15

Blanco/ongeldig.
Dat wil ik niet zeggen.
Dat weet ik niet.
Ik heb niet gestemd.

Dat waren al onze vragen. Ten slotte nog dit verzoek:
Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zouden uw gegevens
graag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden
daarbij gekoppeld aan een ander bestand. Nadat deze koppeling heeft
plaatsgevonden zullen uw gegevens uit het bestand verwijderd worden. Uw
gegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden doorgegeven, dus uw
anonimiteit blijft gegarandeerd. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?
1
Geen bezwaar, dat is goed
2
Wel bezwaar, dat wil ik niet
Als u nog opmerkingen heeft over de vragenlijst, dan kunt u die hieronder kwijt.
Bedankt voor uw medewerking!

[Experiment beloning: 50% van de deelnemers krijgt informatie te zien
over de verandering in het afgelopen jaar in de hoeveelheid subsidie voor
de goededoelenorganisaties waaraan de beloning kan worden
gedoneerd; 50% van de deelnemers krijgt deze informatie niet te zien.
Deze cijfers en de exacte tekst leveren we uiterlijk woensdag 7 mei aan.]

43

