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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Netherlands

FLASH ‐ 269
Ik zou u een aantal vragen willen stellen over de relaties tussen de verschillende
generaties waaruit onze maatschappij bestaat.
Q1. Ik zal u een aantal uitspraken voorlezen over relaties tussen jongere en oudere mensen.
Kunt u mij voor elk van deze vertellen of u het er zeer mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee
oneens of zeer mee oneens bent.
[ITEMS AFWISSELEN – IEDERE REGEL OM DE BEURT VOORLEZEN ‐ EEN ANTWOORD PER
REGEL]

Zeer mee eens...........................................................................4
Enigszins mee eens ..................................................................3
Enigszins mee oneens ..............................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A … Jonge mensen en oudere mensen komen niet gemakkelijk overeen over wat het beste is voor de
maatschappij.

43219

B … Oudere mensen zijn een last voor de maatschappij.

43219

C … De media overdrijven het risico van een generatieconflict.

43219

D … Omdat er meer oudere stemmers zullen zijn, zal er bij het nemen van politieke beslissingen
minder aandacht worden besteed aan de behoeften van jonge mensen.

43219

E … Aangezien oudere mensen tot op een hogere leeftijd doorwerken, zullen er minder banen
beschikbaar zijn voor jongere mensen,

43219

F … In Nederland, lopen oudere vrouwen een groter risico op armoede dan oudere mannen. 4 3 2
19
G … Bedrijven die voor het grootste gedeelte jonge mensen in dienst hebben, presteren beter dan
degene die mensen van verschillende leeftijden in dienst hebben.

43219

Q2. Ik zal nu een aantal uitspraken voorlezen met betrekking tot pensioenen.
Kunt u mij vertellen of u het er zeer mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of zeer mee
oneens bent.
[ITEMS AFWISSELEN – IEDERE REGEL OM DE BEURT VOORLEZEN ‐ EEN ANTWOORD PER
REGEL]
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Zeer mee eens...........................................................................4
Enigszins mee eens ..................................................................3
Enigszins mee oneens ..............................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A … In de komende decennia zullen overheden de pensioenen en zorg voor oudere mensen niet langer
kunnen betalen.

43219

B … Mensen met een baan zullen in toenemende mate terughoudend zijn om belastingen en sociale
bijdragen te betalen om oudere mensen te steunen.

43219

C … Onze overheid besteedt te weinig aan onderwijs en jonge mensen vergeleken met aan oudere
mensen.

43219

D … Oudere mensen aanvaarden de noodzaak voor grote pensioenhervormingen om de financiële last
voor mensen van werkende leeftijd te verlichten.

43219

E … Onze overheid moet meer geld beschikbaar stellen voor pensioenen en zorg voor de ouderen.
43219
F … Onze overheid moet het gemakkelijker maken voor oudere mensen in Nederland om te blijven
werken na hun normale pensioengerechtigde leeftijd, als ze dat willen.

43219

Q3. Oudere mensen ontvangen niet alleen van de maatschapij, ze kunnen ook iets teruggeven.
Kunt u mij vertellen of u het er zeer mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of zeer mee
oneens bent.
[ITEMS AFWISSELEN – IEDERE REGEL OM DE BEURT VOORLEZEN ‐ EEN ANTWOORD PER
REGEL]

Zeer mee eens...........................................................................4
Enigszins mee eens ..................................................................3
Enigszins mee oneens ..............................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9
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A … Oudere mensen leveren een grote bijdrage als vrijwilligers bij goede doel -en
gemeenschapsorganisaties in Nederland.

43219

B … De bijdrage van oudere mensen die voor gezins- en andere familieleden zorgen, wordt in
Nederland niet genoeg gewaardeerd.

43219

C … De financiële hulp van ouders en grootouders is belangrijk voor jonge volwassenen die hun eigen
huishoudens en gezinnen stichten.

43219

E … Er zijn niet voldoende mogelijkheden voor oudere en jongere mensen om elkaar te ontmoeten en
met elkaar samen te werken in verenigingen en initiatieven in plaatselijke gemeenschappen. 4 3 2
19
F … Het ontwikkelen van producten en diensten die inspelen op de behoeften van oudere mensen zal
een belangrijke motor worden van de economie in Nederland.

43219

Q4. Ik wil graag een aantal uitspraken voorlezen over problemen met betrekking tot ouderenzorg.
Kunt u mij vertellen of u het er zeer mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of zeer mee
oneens bent.
[ITEMS AFWISSELEN – IEDERE REGEL OM DE BEURT VOORLEZEN ‐ EEN ANTWOORD PER
REGEL]

Zeer mee eens...........................................................................4
Enigszins mee eens ..................................................................3
Enigszins mee oneens ..............................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A … Artsen, verpleegkundigen en professionele verzorgers in Nederland zijn goed opgeleid om te
zorgen voor de speciale behoeften van oudere mensen.

43219

B … Mensen die thuis voor oudere familieleden moeten zorgen, ontvangen goede ondersteuning van
de sociale diensten in Nederland.

43219

C … In Nederland zijn er voldoende sociale voorzieningen om kwetsbare oudere mensen te steunen,
zodat ze in hun eigen huis kunnen blijven.

43219

D … In Nederland kunnen veel kwetsbare oudere mensen niet zelfstandig wonen, omdat hun huizen
niet aan hun behoeften zijn aangepast.

43219

E … Oudere mensen zouden veel meer bijdragen aan de maatschappij als het voor hen gemakkelijker
was om zich te verplaatsen.

43219

Q5. Ten slotte zou ik u willen vragen naar de rol van openbare autoriteiten.
Kunt u mij vertellen of u het er zeer mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of zeer mee
oneens bent.
ITEMS AFWISSELEN – IEDERE REGEL OM DE BEURT VOORLEZEN ‐ EEN ANTWOORD PER
REGEL]
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Zeer mee eens...........................................................................4
Enigszins mee eens ..................................................................3
Enigszins mee oneens ..............................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A … Scholen zouden betere relaties tussen de jongeren en ouderen moeten promoten.

43219

B … Plaatselijke autoriteiten moeten verenigingen en initiatieven ondersteunen die nauwere relaties
tussen jonge mensen en oudere mensen aanmoedigen.

43219

C … De overheid doet goed werk met het promoten van een beter begrip tussen jongeren en ouderen.
43219
D … Er zouden openbare centra moeten zijn waar oudere vrijwilligers worden geholpen bij het vinden
van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk die overeenkomen met hun vaardigheden en wensen. 4
3219

D1.

Geslacht
[VRAAG NIET ‐ SELECTEER JUISTE ANTWOORD]

D2.

D3.

‐

[1] Man

‐

[2] Vrouw

Hoe oud bent u?
‐

[_][_] jaren oud

‐

[00] [WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

Hoe oud was u toen u uw voltijdse opleiding had beëindigd?
[VUL IN DE LEEFTIJD WAAROP DE OPLEIDING WERD BEEINDIGD]

D4.

‐

[_][_] ............................................................................................... jaren oud

‐

[ 0 0 ] ............................................................[NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS]

‐

[ 0 1 ] ............................................ [NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN]

‐

[ 9 9 ] ..............................................................[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

Met betrekking tot uw huidige beroep, zou u zeggen dat u zelfstandig ondernemer, in
loondienst, arbeider bent of zou u zeggen dat u geen professionele activiteit heeft? Betekent
dit dat u één van de volgende bent...
[INDIEN EEN ANTWOORD WERD GEGEVEN OP DE HOOFDCATEGORIE, LEES DE RESPECTIEVELIJKE
SUBCATEGORIEEN VOOR]
‐ Zelfstandig ondernemer
Æ i.e. :

‐ Boer, boswachter, visser ................................................................................... 11
‐ winkelier, handwerker ...................................................................................... 12
‐ Vakman (advocaat, arts, boekhouder, architect, ...)........................................ 13
4/5

‐ Bestuurder van een bedrijf ............................................................................... 14
‐ andere................................................................................................................ 15
‐ In loondienst
Æ i.e. :

‐ Vakman (arts, advocaat, boekhouder, architect)............................................. 21
‐ Algemene directie, bestuur, topmanagement ................................................. 22
‐ middenkader ..................................................................................................... 23
‐ Ambtenaar......................................................................................................... 24
‐ Administratief medewerker.............................................................................. 25
‐ andere in loondienst (verkoper, verpleegster, etc...)....................................... 26
‐ andere................................................................................................................ 27

‐ Handarbeider
Æ i.e. :
‐ opzichter / voorman (team manager, etc...) ................................................... 31
‐ Handarbeider..................................................................................................... 32
‐ ongeschoold handarbeider ............................................................................... 33
‐ andere................................................................................................................ 34
‐ Zonder een professionele activiteit
Æ i.e. :

‐ huisvrouw/‐man ................................................................................................ 41
‐ student (volltijds)............................................................................................... 42
‐ gepensioneerd .................................................................................................. 43
‐ werkzoekend ..................................................................................................... 44
‐ andere................................................................................................................ 45

‐ [Weigert]............................................................................................................................. 99

D6.

Waar zou u zeggen dat u woont?
‐

grootstedelijk............................................................................................... 1

‐

stad/stedelijk ............................................................................................... 2

‐

platteland .................................................................................................... 3

‐

[Weigert] ..................................................................................................... 9
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