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FL341 - Women in the European Union - NL
Wat is uw leeftijd?
D1
(SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

D2

(ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER TE VRAGEN)
Man
Vrouw

1
2

VROUWEN
Q1

In welke mate zijn naar uw mening momenteel ongelijke kansen voor vrouwen en mannen
een erg belangrijk, een wel belangrijk, een niet erg belangrijk of een helemaal niet belangrijk
probleem in Nederland?
(SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
Erg belangrijk
Wel belangrijk
Niet erg belangrijk
Helemaal niet belangrijk
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)

1
2
3
4
5

NEW
Q2

En in vergelijking met 10 jaar geleden, zou u zeggen dat ongelijke kansen voor vrouwen en
mannen enigszins zijn toegenomen of enigszins zijn afgenomen in Nederland?

(SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
Enigszins toegenomen
Enisgszins afgenomen
Zijn niet veranderd (SPONTAAN)
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)

1
2
3
4

NEW
Q3a: CODES 1 tot 7 ROTEREN
Q3a

Welke van de ongelijke kansen voor vrouwen en mannen in de volgende lijst is naar uw
mening het belangrijkst?
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
De hardnekkigheid van seksistische stereotypes
Het verschil in loon tussen vrouwen en mannen
De oneerlijke verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen
vrouwen en mannen in het gezin
Het kleine aandeel vrouwen op verantwoordelijke posities in bedrijven

1
2
3
4

Het kleine aandeel vrouwen op verantwoordelijke posities in de politiek
5
1

6
7
8
9

Geweld tegen vrouwen
Vrouwenhandel, prostitutie
Overige (NIET OPLEZEN)
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
NEW

Q3b: CODES 1 tot 7 ROTEREN - ANTWOORD GEGEVEN IN Q3a NIET WEERGEVEN

Q3b

En verder?
(OPLEZEN - MAXIMAAL 2 ANTWOORDEN MOGELIJK)
De hardnekkigheid van seksistische stereotypes
Het verschil in loon tussen vrouwen en mannen
De oneerlijke verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen
vrouwen en mannen in het gezin
Het kleine aandeel vrouwen op verantwoordelijke posities in bedrijven

1,
2,
3,
4,

Het kleine aandeel vrouwen op verantwoordelijke posities in de politiek
5,
6,
7,
8,
9,

Geweld tegen vrouwen
Vrouwenhandel, prostitutie
Overige (NIET OPLEZEN)
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
NEW
Q4

In welke mate zou u persoonlijk, op basis van uw kennis van het verschil in loon tussen
vrouwen en mannen zeggen dat dit een zeer belangrijk, een wel belangrijk, een niet erg
belangrijk of een helemaal niet belangrijk probleem is?
(SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5

Erg belangrijk
Wel belangrijk
Niet erg belangrijk
Helemaal niet belangrijk
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
NEW
Q5

In welke mate bent u helemaal eens, eerder eens, eerder oneens of helemaal oneens met de
volgende uitspraken?
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
(OPLEZEN)

Helemaal
Eerder
mee eens mee eens

Eerder
mee
oneens

Helemaal
mee
oneens

WEET
NIET
(INDIEN
SPONTAA
N
GENOEM
D)

2

Het probleem van het
verschil in loon tussen
vrouwen en mannen wordt
gebagatelliseerd
In een gezin moet de ouder
met het laagste salaris
stoppen met werken om
voor de kinderen te zorgen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

Wanneer de kosten voor de
kinderopvang ongeveer
gelijk zijn aan wat de
moeder verdient, moet zij
stoppen met werken om
voor de kinderen te zorgen

1

2

3

4

5

4

Wanneer de kosten voor de
kinderopvang ongeveer
gelijk zijn aan wat de vader
verdient, moet hij stoppen
met werken om voor de
kinderen te zorgen

1

2

3

4

5

1

2

NEW
Q6

In de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld 17,5% minder dan mannen voor
gelijkwaardig werk. Zou u in het algemeen zeggen dat een oplossing voor dit probleem moet
worden gevonden op…
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
Niveau van de Europese Unie
Nationaal niveau
Lokaal of regionaal niveau
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)

1
2
3
4

NEW
Q7

Welke van de volgende maatregelen zou naar uw mening het meeste bijdragen aan het
verminderen van het loonverschil tussen vrouwen en mannen in Nederland?
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
Transparante loonschalen in bedrijven
Het opleggen van financiële boetes aan bedrijven die gelijke kansen voor
vrouwen en mannen niet respecteren (bijvoorbeeld bij salaris en promotie)

1

2
Ieder type werk toegankelijk maken voor vrouwen en mannen (bijvoorbeeld
mannen in sociaal werk en vrouwen in wetenschappelijke en IT-beroepen)
3
Het aanmoedigen en ondersteunen van mensen die gevallen van ongelijke
betaling rapporteren
Overige (NIET OPLEZEN)

4
5
3

WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)

6

NEW
OPLEZEN: In sommige sectoren bestaat een tekort aan mannen of vrouwen. In de
gezondheidssector zijn er bijvoorbeeld weinig mannelijke verpleegkundigen (traditioneel
beschouwd als "vrouwelijke" beroepen) en weinig vrouwelijke laboranten (traditioneel
beschouwd als "mannelijke" beroepen)
Q8

Momenteel bestaat er een loonverschil tussen bepaalde "vrouwelijke" beroepen en bepaalde
"mannelijke" beroepen, ondanks het feit dat er vergelijkbare opleidings- en
vaardigheidsniveaus vereist zijn. Zou u persoonlijk zeggen dat deze kloof volledig terecht,
tamelijk terecht, tamelijk onterecht of volledig onterecht is?

(SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
Volledig terecht
Tamelijk terecht
Tamelijk terecht
Volledig onterecht
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)

1
2
3
4
5

NEW
Q9

Welke van de volgende maatregelen zouden naar uw mening het meeste bijdragen aan het
aanmoedigen van vrouwen en mannen om in beroepen te werken waarin zij
ondervertegenwoordigd zijn?
(OPLEZEN - MAXIMAAL 2 ANTWOORDEN MOGELIJK)
Aantrekkelijkere salarissen
Speciale vacatures gereserveerd voor mannen of vrouwen in de beroepen
waarin ze ondervertegenwoordigd zijn
Belastingvoordelen voor werknemers die mannen en vrouwen werven in
beroepen waarin ze ondervertegenwoordigd zijn

1,
2,

3,
Campagnes om beroepen te promoten waar ondervertegenwoordiging een
probleem is
Betere werkomstandigheden in deze beroepen
Overige (NIET OPLEZEN)
WEET NIET (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)

4,
5,
6,
7,

NEW
DEMOGRAFISCHE VRAGEN
D4

Hoe oud was u toen u uw schoolopleiding of studie beëindigde? Het gaat om een
VOLLEDIGE DAGOPLEIDING.
(INT: INDIEN "NOG BEZIG MET OPLEIDING", CODE ‘00’ - INDIEN "GEEN OPLEIDING
GENOTEN" CODE '01' - INDIEN "WEIGERING" CODE '98' - INDIEN "WEET NIET" CODE
'99')

4

FL340 D4
D5a

Valt uw huidige beroep onder de categorie van zelfstandig ondernemer, werknemer in
loondienst, arbeider, of oefent u momenteel geen beroep uit?

(SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
Zelfstandig ondernemer
In loondienst
Handarbeider
Zonder professionele activiteit
Geweigerd (NIET OPLEZEN)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
VRAAG D5b ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER, CODE 1 IN D5a
D5b

Bent u…?
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
Boer, boswachter, visser
Winkelier, handwerker
Vakman (advocaat, arts, boekhouder, architect, ...)
Bestuurder van een bedrijf
Anders / geweigerd (NIET OPLEZEN)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
VRAAG D5c ALS IN LOONDIENST, CODE 2 IN D5a
D5c

Bent u…?
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
Vakman (arts, advocaat, boekhouder, architect)
Algemene directie, bestuur, topmanagement
Middenkader
Ambtenaar
Administratief medewerker
Overige werknemer (verkoper, verpleegkundige)
Anders / geweigerd (NIET OPLEZEN)

1
2
3
4
5
6
7

FL340 D5 MODIFIED
VRAAG D5d ALS HANDARBEIDER, CODE 3 IN D5a
D5d

Bent u…?
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
Opzichter / voorman (teamleider)
Handarbeider
Ongeschoold handarbeider

1
2
3
5

Anders / geweigerd (NIET OPLEZEN)

4

FL340 D5 MODIFIED
VRAAG D5e ALS ZONDER EEN PROFESSIONELE ACTIVITEIT, CODE 4 IN D5a
D5e

Bent u…?
(OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
Huisvrouw/-man
Student (voltijds)
Gepensioneerd
Werkzoekend
Anders / geweigerd (NIET OPLEZEN)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D12

In welke provincie woont u ?
(LEES INDIEN NODIG VOOR - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD)

D13

Woont u ...?
(ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
Op het platteland of in een dorp
In een kleine of middelgrote stad
In een grote stad
WEET NIET (NIET VOORLEZEN)

D18

1
2
3
4

Bent u in het bezit van een mobiele telefoon?
(ENQ.: NIET OPLEZEN)
1
2

JA
NEE
D20

Bent u in het bezit van een vaste telefoonlijn?
(ENQ.: NIET OPLEZEN)
1
2

JA
NEE
D22

Kunt u mij zeggen hoeveel personen van 15 jaar of ouder bij u thuis wonen, inclusief uzelf?

(SCHRIJF OP - INDIEN "WEET NIET" CODE '98'- INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')
Aantal personen van 15 jaar of ouder in het gezin

6

