LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

Bron: Nestor-LSN / LASA
LASAB016
Nu volgen er vragen over werkgeschiedenis en inkomen1
- JOB1 Paid job at present
Doet u op dit moment betaald werk? Een of enkele uren per week of werk voor korte
periodes moet u ook meetellen.
1. ja
2. nee
- CJSBC922, CJCLASS, CJLEVEL, CJTYPE, CJPRESI (constructed variables,
see variable information) Current job
Wat is uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen
het belangrijkste kiezen.
- JOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft u? Op kaart 1 (aanbieden) staan een aantal
mogelijkheden vermeld.
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendburo
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders
- JOB4 Present job: management yes/no
Geeft u leiding aan anderen?
- JOB5 Present job: management number of people
Aan hoeveel personen?
- JOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt u per week?

1
2

Inkomensvragen worden gesteld in LASA 017/217.
SBC92: hierbij werd gebruik gemaakt van de Standaard Beroepen Classificatie © van het CBS, Editie 1992.
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB7 Present job: regularity
Heeft u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (bv winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- JOB8 Is your present job longest job?
Is dit ook het beroep dat u in uw leven het langst heeft uitgeoefend?
1. ja
2. nee
- JOBLO1 Paid Job before? (longest)
Heeft u eerder in uw leven een beroep uitgeoefend? Toelichting: ook als de
respondent maar enkele jaren gewerkt heeft.
1. ja
2. nee
- LJSBC92, LJCLASS, LJLEVEL, LJTYPE, LJPRESI (constructed variables, see
variable information) Longest job
Welk beroep heeft u in uw leven het langst uitgeoefend?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen
het belangrijkste kiezen.
- JOBLO3 Longest job: type
Wat voor soort baan had u?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendburo
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders
- JOBLO4 Longest job: management Yes/No
Gaf u leiding aan anderen?
1. ja
2. nee
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOBLO5 Longest job: management number of people
Aan hoeveel personen?
- JOBLO6 Longest job: hours
Hoeveel uur werkte u per week?
- JOBLO7 Longest job: regularity
Had u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (bv winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- JOBMON/JOBYEAR Stopped working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met betaald werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- EMPLOY Employment office: registered
Staat u als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. ja
2. nee
- DISABL Disability Insurance Act
Bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. ja
2. nee
- DISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?
- RETIRED (Partially) early retirement
Bent u (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd? Toelichting: regelingen zoals VUT en
dergelijke.
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, geheel
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- RETIFUT Future retirement: anticipation
Houdt u er bij uw doen en laten al rekening mee dat u over enige tijd met pensioen
gaat?
1. ja
2. nee
- RETIRF1-RETIRF6 In which way?
Op welke manier doet u dat dan?
(Meerdere antwoordmogelijkheden)
1. Ik ben minder gaan werken, ik maak minder overuren
2. Ik ben hobby's gaan ontwikkelen
3. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen
4. Ik ben bestuurlijk actief geworden
5. Ik ga meer op reis, ik neem langere vakanties
6. anders, nl. ______________
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

LASAC016 / LASAD016 / LASAE016 / LASAF016 / LASAG016
- JOB1 Paid job at present?
Doet u op dit moment betaald werk? Eén of enkele uren per week of werk voor korte
periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
- JOBC Paid job, changed (constructed variable, see variable information)
- JOBSTAM/JOBSTAY Start working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- CJSBC923, CJCLASS, CJLEVEL, CJTYPE, CJPRESI (constructed variables,
see variable information) Current job
Wat is uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar controleur
bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- JOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft u?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- JOB4 Present job: management yes/no
Geeft u leiding aan anderen?
- JOB5 Present job: management number of people
Aan hoeveel personen?
- JOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt u per week?

3

vanaf wave H werd gebruik gemaakt van de Standaard Beroepen Classificatie Editie 2010 (SBC10), © CBS.
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB7 Present job: regularity
Heeft u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (bv winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- JOBSTOM/JOBSTOY Stopped working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met betaald werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- EMPLOY Employment office: registered
Staat u als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- DISABL Disability Insurance Act
Bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
- DISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?
- RETIRED (Partially) early retirement
Bent u (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd? Toelichting: regelingen zoals VUT en
dergelijke.
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
- RETIFUT Future retirement: anticipation
Houdt u er bij uw doen en laten al rekening mee dat u over enige tijd met pensioen
gaat?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- RETIRF1-RETIRF6 In which way?
Op welke manier doet u dat dan?
(Meerdere antwoordmogelijkheden)
1. Ik ben minder gaan werken, ik maak minder overuren
2. Ik ben hobby's gaan ontwikkelen
3. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen
4. Ik ben bestuurlijk actief geworden
5. Ik ga meer op reis, ik neem langere vakanties
6. anders, nl. ______________
NOT IN WAVES C, D, E, F:
RETIVOL (Partial) (early) retirement voluntarily
Bent u met pensioen gegaan, en zo ja, nam u uw besluit om met pensioen of
vervroegd met pensioen te gaan helemaal vrijwillig?
1. ja
2. nee, niet (helemaal) vrijwillig
niet aanbieden:
3. niet van toepassing
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

LAS2B016
- JOB1 Paid job at present
Doet u op dit moment betaald werk? Eén of enkele uren per week of werk voor korte
periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
- CJSBC92, CJCLASS, CJLEVEL, CJTYPE, CJPRESI (constructed variables,
see variable information) Current job
Wat is uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen
het belangrijkste kiezen.
- JOB6 Current job: hours/week
Hoeveel uur werkt u per week?
- JOBL1 Paid Job before? (last)
Heeft u eerder in uw leven een beroep uitgeoefend?
Toelichting: ook als de respondent maar enkele jaren gewerkt heeft. Omschrijf het
beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar controleur bij de
keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het belangrijkste
kiezen.
1. nee
2. ja
- JOBSTOM/JOBSTOY Stopped working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met werken?
Maand : _____ Jaar: _____
- RLSBC92, RLCLASS, RLLEVEL, RLTYPE, RLPRESI (constructed variables,
see variable information) Last job
Wat was uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen
het belangrijkste kiezen.
- JOBL6 Last job: hours
Hoeveel uur werkte u per week?
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- EMPLOY Employment office: registered
Staat u als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- DISABL Disability Insurance Act
Bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
- DISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?
- RETIRED (Partially) early retirement
Bent u (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd? Toelichting: regelingen zoals VUT en
dergelijke.
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, geheel
- RETIFUT Future retirement: anticipation
Houdt u er bij uw doen en laten al rekening mee dat u over enige tijd met pensioen
gaat?
1. nee
2. ja
- WORK65 Current job: practise until 65
Denkt u uw huidige werk tot u 65e te kunnen uitoefenen ?
1. nee, ik denk van niet
2. ik twijfel hier wel eens over
3. ja, ik denk van wel
- RETFIN Current job: consider retirement (financially possible)
Zou u met vervroegd of gedeeltelijk vervroegd pensioen gaan als dat binnenkort met
een financieel redelijke regeling zou kunnen?
Toelichting: regelingen zoals VUT en dergelijke
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- RETYR Current job: reason (partial) early retirement
Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om met vervroegd of
gedeeltelijk vervroegd pensioen te gaan ?
1. stress en werkdruk te hoog om door te werken
2. lichamelijk te zwaar om door te werken
3. gezondheidsklachten te belemmerend om door te werken
4. niet meer gemotiveerd om door te werken / uitgekeken op het werk
5. leuker om meer tijd aan privéleven te besteden in plaats van aan werk
6. in de toekomst zal dit niet meer mogelijk zijn (nu of nooit)
7. andere reden
- RETNFR Current job: reason no full early retirement
Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om niet volledig met vervroegd pensioen te
gaan ?
1. nog voldoende uitdagingen/plezier in mijn werk
2. sociale contacten op het werk blijven onderhouden
3. andere tijdsbestedingen zijn minder prettig dan werk
4. tot 65e doorgaan om financieel zo gunstig mogelijk te pensioneren
5. andere reden
- NRETR Current job: reason no early retirement
Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om niet met vervroegd pensioen te gaan ?
1. nog voldoende uitdagingen/plezier in mijn werk
2. sociale contacten op het werk blijven onderhouden
3. andere tijdsbestedingen zijn minder prettig dan werk
4. tot 65e doorgaan om financieel zo gunstig mogelijk te pensioneren
5. andere reden
- RETREAS Stopped working: reason (partial) early retirement
Wat was voor u de belangrijkste reden om (gedeeltelijk) met vervroegd pensioen te
gaan ?
Toelichting: regelingen zoals VUT en dergelijke
1. stress en werkdruk te hoog om door te werken
2. lichamelijk te zwaar om door te werken
3. gezondheidsklachten te belemmerend om door te werken
4. niet meer gemotiveerd om door te werken / uitgekeken op het werk
5. leuker om meer tijd aan privéleven te besteden in plaats van aan werk
6. in de toekomst zal dit niet meer mogelijk zijn
- FLSBC92, FLCLASS, FLLEVEL, FLTYPE, FLPRESI (constructed variables, see
variable information) Father: last job
Wat is de functie of het beroep dat uw vader het laatst heeft uitgeoefend ?

www.lasa-vu.nl

18-Jul-2017

10

LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
Indien partner aanwezig:
Nu volgen er vragen over de werkgeschiedenis van uw partner.
- PJOB1 Partner: paid job at present
Doet uw partner op dit moment betaald werk? Eén of enkele uren per week of werk
voor korte periodes moet ook meegeteld worden.
1. nee
2. ja
- PCSBC92, PCCLASS, PCLEVEL, PCTYPE, PCPRESI (constructed variables, see
variable information) Partner: current job
Wat is de functie of het beroep van uw partner?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- PJOB6 Partner: current job: hours/week
Hoeveel uur werkt uw partner per week ?
Maand : _____ Jaar: _____
- PJOBL1 Partner: paid job before (last)
Heeft uw partner eerder in zijn/haar leven een beroep uitgeoefend?
Toelichting: ook vragen als de van de respondent maar enkele jaren gewerkt heeft.
1. nee
2. ja
- PJOBSTM/PJOBSTY Partner: stopped working: month/year
In welke maand en welk jaar is uw partner gestopt met betaald werk?
- PLSBC92, PLCLASS, PLLEVEL, PLTYPE, PLPRESI (constructed variables, see
variable information) Partner: last job
Wat was de functie of het beroep van uw partner?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- PJOBL6 Partner: last job: hours/week
Hoeveel uur werkte uw partner per week?
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PEMPLOY Partner: employment office: registered
Staat uw partner als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- PDISABL Partner: disability insurance act
Is uw partner arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
- PDISABLP Partner: Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent is uw partner arbeidsongeschikt?
Type het aantal procenten in [0 = weet niet; 1 = geweigerd]
Bij meerdere percentages gemiddelde nemen: bijvoorbeeld tussen 25% en 35% wordt
30%.
- PRETIRE Partner: (partial) early retirement
Is uw partner (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd?
Toelichting: regelingen zoals VUT en dergelijke
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
- PRETIFU Partner: future retirement: anticipation
Houdt uw partner er bij het doen en laten al rekening mee dat zij/hij over enige tijd met
pensioen gaat?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

LASAH016
NB: vanaf wave H zijn sommige vragen over (huidig/vroeger) werk van
Respondent of (voormalige) Partner gevraagd via een apart formulier (Vragen
Beroep Hoofdinterview) of via thuisvragen ($E). Dit staat aangegeven als ‘VBH’
tussen haken achter de variabelennaam.

- JOB1 Paid job at present?
Doet u op dit moment betaald werk? Eén of enkele uren per week of werk voor korte
periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
- JOBC Paid job, changed (constructed variable, see variable information)
- JOBSTAM/JOBSTAY Present job: start working month/year
In welke maand en in welk jaar bent u begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- CJSBC4, CJCLASS, CJLEVEL, CJTYPE (constructed variables, see variable
information) Current job
Wat is uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar controleur
bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- JOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft u?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- Present job (VBH)
Wat is uw beroep?
Wat is het beroep van de respondent?

4

Vanaf wave H werd gebruik gemaakt van de Standaard Beroepen Classificatie Editie 2010 (SBC10), © CBS.
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

Indien het zoekprogramma verschillende beroepen met verschillende codes geeft, of
als er geen beroep gevonden kan worden, moet met behulp van de volgende vragen
het beroep preciezer worden bepaald:
- Present job: type of business or professional field (VBH)
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt u?
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt de respondent?
____________
- Present job: type of activities (VBH)
Welke werkzaamheden verricht u? Het gaat hierbij om uw belangrijkste
werkzaamheden. (Bijv. verzorgen, besturen, schrijven, adviseren, onderwijzen etc.)
Interviewer: u hoeft niet alle mogelijkheden te noemen, en u mag ook andere
werkzaamheden noemen, afhankelijk van het beroep dat de respondent genoemd
heeft.
Welke werkzaamheden verricht de respondent?
____________
- JOB3A Present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert u uw werkzaamheden uit? Dit kan verschillen van uw
opleidingsniveau.
Op welke niveau voert de respondent de werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
- JOB4 Present job: management yes/no (VBH)
Geeft u leiding?
Is de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen JOB5A, JOB5B en JOB5
- JOB5A Present job: management more than half of the time (VBH)
Besteedt u tenminste de helft van uw tijd aan leiding geven?
Besteedt de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Heeft u financiële bevoegdheid?
Heeft de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- JOB5 Present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft u leiding?
Aan hoeveel mensen geeft de respondent leiding?
- JOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt u per week?
- JOB7 Present job: regularity
Heeft u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (bv winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- JOBSTOM/JOBSTOY Stopped working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met betaald werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- EMPLOY Employment office: registered
Staat u als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- DISABL Disability Insurance Act
Bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
- DISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- RETIRED (Partially) early retirement
Bent u (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd?
Toelichting: regelingen zoals VUT en dergelijke.
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
- RETIFUT Future retirement: anticipation
Houdt u er bij uw doen en laten al rekening mee dat u over enige tijd met pensioen
gaat?
1. nee
2. ja
- RETIRF1-RETIRF6 In which way?
Op welke manier doet u dat dan?
(Meerdere antwoordmogelijkheden)
1. Ik ben minder gaan werken, ik maak minder overuren
2. Ik ben hobby's gaan ontwikkelen
3. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen
4. Ik ben bestuurlijk actief geworden
5. Ik ga meer op reis, ik neem langere vakanties
6. anders, nl. ______________
RETIVOL (Partial) (early) retirement voluntarily
Bent u met pensioen gegaan, en zo ja, nam u uw besluit om met pensioen of
vervroegd met pensioen te gaan helemaal vrijwillig?
1. ja
2. nee, niet (helemaal) vrijwillig
niet aanbieden:
3. niet van toepassing

(Indien R partner heeft)
Nu volgen er vragen over de werkgeschiedenis van uw partner.
- PJOB1 Partner: paid job at present
Heeft uw partner momenteel betaald werk?
Eén of enkele uren per week of werk voor korte periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- Partner: present job: start working month/year
In welke maand en in welk jaar is uw partner begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- PCJSBC, PCJCLASS, LCJLEVEL, PCJTYPE (constructed variables, see
variable information) Partner: present job
Wat is het beroep van uw partner?
Het beroep nauwkeurig beschrijven.
Dus niet ambtenaar of bouwvakker, maar controleur bij de Keuringdienst van Waren of
betonvlechter.
Bij meerdere beroepen het belangrijkste kiezen.
- Partner: present job: type
Wat voor soort baan heeft uw partner?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- Partner: present job (VBH)
Wat is het beroep van uw partner?
Interviewer: indien het zoekprogramma verschillende beroepen met verschillende
codes geeft, of als er geen beroep gevonden kan worden, moet met behulp van de
volgende vragen het beroep preciezer worden bepaald.
Wat is het beroep van de partner van de respondent?
- Partner: present job: type of business or professional field (VBH)
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt uw partner?
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt de partner van de respondent?
____________
- Partner: present job: type of activities (VBH)
Welke werkzaamheden verricht uw partner? Het gaat hierbij om zijn/haar
belangrijkste werkzaamheden. (Bijv. verzorgen, besturen, schrijven, adviseren,
onderwijzen etc.)
Interviewer: u hoeft niet alle mogelijkheden te noemen, en u mag ook andere
werkzaamheden noemen, afhankelijk van het beroep dat de respondent genoemd
heeft.
Welke werkzaamheden verricht de partner van de respondent?
____________
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOB3A Partner: present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert uw partner de werkzaamheden uit? Dit kan verschillen van uw
opleidingsniveau.
Op welke niveau voert de partner van de respondent de werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
- PJOB4 Partner: present job: management yes/no (VBH)
Is uw partner leidinggevend?
Is de partner van de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen PJOB5A, PJOB5B en PJOB5
- PJOB5A Partner: present job: management more than half of the time (VBH)
Besteedt uw partner tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
Besteedt de partner van de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding
geven?
1. nee
2. ja
- PJOB5B Partner: present job: financial responsible (VBH)
Heeft uw partner financiële bevoegdheid?
Heeft de partner van de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- PJOB5 Partner: present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft uw partner leiding?
Aan hoeveel mensen geeft de partner van de respondent leiding?
- PJOB6 Partner: present job: hours/week
Hoeveel uur werkt uw partner per week?
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

LAS3B016
- JOB1 Paid job at present?
Doet u op dit moment betaald werk? Eén of enkele uren per week of werk voor korte
periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
- JOBL1 Paid Job before? (last)
Heeft u eerder in uw leven een beroep uitgeoefend?
1. nee
2. ja
- JOBSTAM/JOBSTAY Present job: start working month/year
In welke maand en in welk jaar bent u begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- CJSBC, CJCLASS, CJLEVEL, CJTYPE (constructed variables, see variable
information) Current job
Wat is uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar controleur
bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- JOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft u?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- JOB3A Present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert u uw werkzaamheden uit? Dit kan verschillen van uw
opleidingsniveau.
Op welke niveau voert de respondent de werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB4 Present job: management yes/no (VBH)
Bent u leidinggevend?
Is de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen JOB5A, JOB5B en JOB5
- JOB5A Present job: management more than half of the time (VBH)
Besteedt u tenminste de helft van uw tijd aan leiding geven?
Besteedt de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
1. nee
2. ja
- JOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Heeft u financiële bevoegdheid?
Heeft de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- JOB5 Present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft u leiding?
Aan hoeveel mensen geeft de respondent leiding?
- JOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt u per week?
- JOB7 Present job: regularity
Heeft u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden kantoor
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- JOBL1 Paid Job before? (last)
Heeft u eerder in uw leven een beroep uitgeoefend?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

(Indien JOB1=nee en JOBL1=ja)
- JOBSTAM/JOBSTAY Present job: start working month/year
In welke maand en in welk jaar bent u begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- RLSBC, RLCLASS, RLLEVEL, RLTYPE (constructed varables, see variable
information) Last job
Wat was uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar controleur
bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- JOBL3 Last job: type
Wat voor soort baan had u?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- JOBL3A Last job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voerde u uw werkzaamheden uit? Dit kan verschillen van uw
opleidingsniveau.
Op welke niveau voerde de respondent de werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
- JOBL4 Last job: management yes/no (VBH)
Was u leidinggevend?
Was de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen JOBL5A, JOBL5B, JOBL5
- JOBL5A last job: management more than half of the time (VBH)
Besteedde u tenminste de helft van uw tijd aan leiding geven?
Besteedde de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Had u financiële bevoegdheid?
Had de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- JOB5 Present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen gaf u leiding?
Aan hoeveel mensen gaf de respondent leiding?
- JOBL6 Last job: hours/week
Hoeveel uur werkte u per week?
- JOBL7 Last job: regularity
Had u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden kantoor
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- JOBSTOM/JOBSTOY Last job: stopped working month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met betaald werk?
Maand : _____ Jaar: _____

- EMPLOY Employment office: registered
Staat u als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- DISABL Disability Insurance Act
Bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
- DISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- RETIRED (Partially) early retirement
Bent u vervroegd of gedeeltelijk vervroegd gepensioneerd?
Toelichting: regelingen zoals levensloopregelingen en dergelijke.
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
(Indien gedeeltelijk vervroegd met pensioen gegaan)
- RETREAS Reason partial early retirement
Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om gedeeltelijk met vervroegd
pensioen te gaan?
1. Stress en werkdruk te hoog om door te werken
2. Lichamelijk te zwaar om door te werken
3. Gezondheidsklachten te belemmerend om door te werken
4. Niet meer gemotiveerd om door te werken/uitgekeken op het werk
5. Leuker om meer tijd aan privéleven te besteden in plaats van aan werk
6. In de toekomst zal dit niet meer mogelijk zijn (nu of nooit)
7. Andere reden, nl. ____________
- NRETR Reason no full early retirement
Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om niet volledig met vervroegd
pensioen te gaan?
1. Nog voldoende uitdagingen/plezier in mijn werk
2. Sociale contacten op het werk blijven onderhouden
3. Andere tijdsbestedingen zijn minder prettig dan werk
4. Er zijn geen mogelijkheden om met vervroeg pensioen te gaan
5. Tot 65e doorgaan om financieel zo gunstig mogelijk te pensioneren
6. Om voldoende pensioen te hebben moet ik doorwerken
7. Andere reden, nl. ____________
(Indien volledig met vervroegd pensioen gegaan)
- RETREAS Stopped working: reason early retirement
Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om met vervroegd pensioen te gaan?
1. Stress en werkdruk te hoog om door te werken
2. Lichamelijk te zwaar om door te werken
3. Gezondheidsklachten te belemmerend om door te werken
4. Niet meer gemotiveerd om door te werken/uitgekeken op het werk
5. Leuker om meer tijd aan privéleven te besteden in plaats van aan werk
6. In de toekomst zal dit niet meer mogelijk zijn (nu of nooit)
7. Andere reden, nl. ____________
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- RETNFR2 Would be reason no full early retirement
Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om niet volledig met vervroegd pensioen
te gaan?
1. Nog voldoende uitdagingen/plezier in mijn werk
2. Sociale contacten op het werk blijven onderhouden
3. Andere tijdsbestedingen zijn minder prettig dan werk
4. Er zijn geen mogelijkheden om met vervroeg pensioen te gaan
5. Tot 65e doorgaan om financieel zo gunstig mogelijk te pensioneren
6. Om voldoende pensioen te hebben moet ik doorwerken
7. Andere reden, nl. ____________
(Indien niet met pensioen)
- RETYR Future: reason (partial/full) early retirement
Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om gedeeltelijk of volledig met vervroegd
pensioen te gaan?
1. Stress en werkdruk te hoog om door te werken
2. Lichamelijk te zwaar om door te werken
3. Gezondheidsklachten te belemmerend om door te werken
4. Niet meer gemotiveerd om door te werken/uitgekeken op het werk
5. Leuker om meer tijd aan privéleven te besteden in plaats van aan werk
6. In de toekomst zal dit niet meer mogelijk zijn (nu of nooit)
7. Andere reden, nl. ____________
- NRETR Reason no (partial/full) early retirement
- Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om niet met gedeeltelijk of volledig
vervroegd pensioen te gaan?
1. Nog voldoende uitdagingen/plezier in mijn werk
2. Sociale contacten op het werk blijven onderhouden
3. Andere tijdsbestedingen zijn minder prettig dan werk
4. Er zijn geen mogelijkheden om met vervroeg pensioen te gaan
5. Tot 65e doorgaan om financieel zo gunstig mogelijk te pensioneren
6. Om voldoende pensioen te hebben moet ik doorwerken
7. Andere reden, nl. ____________
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

(Indien gedeeltelijk of geheel vervroegd met pensioen)
RETIVOL (Partial) early retirement voluntarily
Nam u uw besluit om met pensioen of vervroegd met pensioen te gaan helemaal
vrijwillig?
1. ja
2. nee, niet (helemaal) vrijwillig
niet aanbieden:
3. niet van toepassing

(Indien R een partner heeft (gehad))
Nu volgen er vragen over de werkgeschiedenis van uw (voormalige) partner.
- PJOB1 Partner: paid job at present
Heeft uw partner momenteel betaald werk? OF
Had uw voormalige partner betaald werk?
Eén of enkele uren per week of werk voor korte periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
- PJSTAM/PJSTAY Partner: present job: start working month/year
In welke maand en in welk jaar is uw (voormalige) partner begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- PCSBC, PCCLASS, PCLEVEL, PCTYPE (constructed variables, see variable
information) Partner: present job
Wat is het beroep van uw partner? OF
Wat was het beroep van uw (voormalige) partner?
Het beroep nauwkeurig beschrijven.
Dus niet ambtenaar of bouwvakker, maar controleur bij de Keuringdienst van Waren of
betonvlechter.
Bij meerdere beroepen het belangrijkste kiezen.
- PJOB3 Partner: present job: type
Wat voor soort baan heeft uw partner? OF
Wat voor soort baan had uw voormalige partner?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOB3A Partner: present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert uw partner de werkzaamheden uit? OF
Op welke niveau voerde u uw voormalige partner de werkzaamheden uit?
Dit kan verschillen van zijn/haar opleidingsniveau.
Op welke niveau voert de partner van de respondent de werkzaamheden uit? OF
Op welke niveau voerde de voormalige partner van de respondent de
werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
- PJOB4 Partner: present job: management yes/no (VBH)
Is uw partner leidinggevend? OF
Was uw voormalige partner leidinggevend?
Is de partner van de respondent leidinggevend? OF
Was de voormalige partner van de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen PJOB5A, PJOB5B en PJOB5
- PJOB5A Partner: present job: management more than half of the time
Besteedt uw partner tenminste de helft van de tijd aan leiding geven? OF
Besteedde uw voormalige partner tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
Besteedt de partner van de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding
geven? OF
Besteedde de voormalige partner van de respondent tenminste de helft van de tijd
aan leiding geven?
1. nee
2. ja
- PJOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Heeft uw partner financiële bevoegdheid?
Had uw voormalige partner financiële bevoegdheid?
Heeft de partner van de respondent financiële bevoegdheid?
Had de voormalige partner van de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOB5 Partner: present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft uw partner leiding? OF
Aan hoeveel mensen gaf uw voormalige partner leiding?
Aan hoeveel mensen geeft de partner van de respondent leiding? OF
Aan hoeveel mensen gaf de voormalige partner van de respondent leiding?
- PJOB6 Partner: present job: hours/week
Hoeveel uur werkt uw partner per week? OF
Hoeveel uur werkte uw voormalige partner per week?
- PJOB7 Partner: present job: regularity
Heeft uw partner regelmatige of onregelmatige werktijden? OF
Had uw voormalige partner regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden kantoor
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- PJOBL1 Partner: paid job before (last)
Heeft uw (voormalige) partner eerder in zijn/haar leven een beroep uitgeoefend?
Toelichting: ook vragen als de partner van de respondent maar enkele jaren gewerkt
heeft.
1. nee
2. ja
- PJLSTAM/PJLSTAY Partner: last job: start working month/year
In welke maand en in welk jaar is uw partner begonnen met dit werk? OF
In welke maand was uw voormalige partner begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- PLSBC, PLCLASS, PLLEVEL, PLTYPE (constructed variables, see variable
information) Partner: last job
Wat was de functie of het beroep van uw (voormalige) partner?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOBL3 Partner: last job: type
Wat voor soort baan had uw (voormalige) partner?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- PJOBL3A Partner: last job: level work activities (VBF)
Op welke niveau voerde uw (voormalige) partner de werkzaamheden uit?
Dit kan verschillen van zijn/haar opleidingsniveau.
Op welke niveau voerde de (voormalige) partner van de respondent de
werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
- PJOBL4 Partner: last job: management yes/no (VBH)
Gaf uw (voormalige) partner leiding aan anderen?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen PJOBL5A, PJOBL5B en PJOBL5
- PJOBL5A Partner: last job: management more than half of the time
Besteedde uw (voormalige) partner tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
Besteedde de (voormalige) partner van de respondent tenminste de helft van de tijd
aan leiding geven?
1. nee
2. ja
- PJOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Had uw (voormalige) partner financiële bevoegdheid?
Had de (voormalige) partner van de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- PJOB5 Partner: present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen gaf uw (voormalige) partner leiding?
Aan hoeveel mensen gaf de (voormalige) partner van de respondent leiding?
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOBL6 Partner: last job: hours/week
Hoeveel uur werkte uw (voormalige) partner per week?
- PJOBL7 Partner: last job: regularity
Had uw (voormalige) partner regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden kantoor
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst, met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- PJOBSTM/PJOBSTY Partner: last job: stopped working: month/year
In welke maand en welk jaar is uw (voormalige) partner gestopt met betaald werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- PEMPLOY Partner: employment office: registered
Staat uw partner als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
OF
Stond uw voormalige partner als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het
arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- PDISABL Partner: Disability Insurance Act
Is uw partner arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? OF
Was uw voormalige partner arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
- PDISABLP Partner: Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent is uw partner arbeidsongeschikt? OF
Voor hoeveel procent was uw voormalige partner arbeidsongeschikt?
Type het aantal procenten in [0 = weet niet; 1 = geweigerd]
Bij meerdere percentages gemiddelde nemen: bijv.tussen 25% en 35% wordt 30%.
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PRETIRE Partner: (partial) early retirement
Is uw partner (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd? OF
Was uw voormalige partner (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd?
Toelichting: regelingen zoals VUT en dergelijke
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

LASMB016 (not processed yet)
- JOB1 Paid job at present?
Doet u op dit moment betaald werk?
Eén of enkele uren per week of werk voor korte periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
(Indien R betaald werk heeft)
- JOBSTAM/JOBSTAY Start working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u begonnen met dit werk?  JOB2A
Maand : _____ Jaar: _____
(Indien R geen betaald werk heeft)
- JOBL1 Paid Job before? (last)
Heeft u eerder in uw leven een beroep uitgeoefend?
Toelichting: ook als de respondent maar enkele jaren gewerkt heeft. Omschrijf het
beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar controleur bij de
keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het belangrijkste
kiezen.
1. nee  EMPLOY
2. ja
- JOBSTOM/JOBSTAY Stopped working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met werken?
Maand : _____ Jaar: _____
- RLSBC, RLCLASS, RLLEVEL, RLTYPE (constructed variables, see variable
information) Last job
Wat was uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen
het belangrijkste kiezen.
- JOBL6 Last job: hours
Hoeveel uur werkte u per week?  EMPLOY
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft u?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- JOB2A Present job: type of business or professional field (VBH)
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt u?
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt de respondent?
____________
- JOB2B Present job: type of activities (VBH)
Welke werkzaamheden verricht u? Het gaat hierbij om uw belangrijkste
werkzaamheden. (Bijv. verzorgen, besturen, schrijven, adviseren, onderwijzen etc.)
Interviewer: u hoeft niet alle mogelijkheden te noemen, en u mag ook andere
werkzaamheden noemen, afhankelijk van het beroep dat de respondent genoemd
heeft.
Welke werkzaamheden verricht de respondent?
____________
- JOB3A Present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert u uw werkzaamheden uit? Dit kan verschillen van uw
opleidingsniveau.
Op welke niveau voert de respondent de werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
- JOB4 Present job: management yes/no (VBH)
Bent u leidinggevend?
Is de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen JOB5A, JOB5B en JOB5
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB5A Present job: management more than half of the time (VBH)
Besteedt u tenminste de helft van uw tijd aan leiding geven?
Besteedt de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
1. nee
2. ja
- JOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Heeft u financiële bevoegdheid?
Heeft de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- JOB5 Present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft u leiding?
Aan hoeveel mensen geeft de respondent leiding?
- JOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt u per week?
- JOB7 Present job: regularity
Interviewer: bied kaart aan.
Heeft u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
(Indien R vorige interview betaald werk had en nu niet)
- JOBSTOM/JOBSTOY Stopped working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met betaald werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- EMPLOY Employment office: registered
Staat u als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- DISABL Disability Insurance Act
Bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

(Indien antwoord DISABL=Ja)
- DISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?
Interviewer: type het aantal procenten in. (0=weet niet; 1-geweigerd)
Bij meerdere percentages gemiddelde nemen: bijvoorbeeld tussen 25% en 35%
wordt 30%.
- RETIRED (Partially) early retirement
Bent u vervroegd of gedeeltelijk vervroegd gepensioneerd?
Toelichting: regelingen zoals levensloopregelingen en dergelijke.
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
RETIVOL (Partial) (early) retirement voluntarily
Nam u uw besluit om met pensioen of vervroegd met pensioen te gaan helemaal
vrijwillig?
1. ja
2. nee, niet (helemaal) vrijwillig
niet aanbieden:
3. niet van toepassing
- WORK65 Current job: able until 65
Denkt u uw huidige werk tot u 65e te kunnen uitoefenen ?
1. nee, ik denk van niet
2. ik twijfel hier wel eens over
3. ja, ik denk van wel
(Indien R partner heeft of had)
Nu volgen er vragen over de werkgeschiedenis van uw (voormalige) partner.
- PJOB1 Partner: paid job at present
Heeft uw partner momenteel betaald werk? OF
Had uw voormalige partner betaald werk?
Eén of enkele uren per week of werk voor korte periodes moet u ook meetellen.
3. nee
4. ja
- PJOSTAM/PJOSTAY Partner: start working: month/year
In welke maand en in welk jaar is uw (voormalige) partner begonnen met dit werk?
Jaar: weet niet=2014, Maand: weet niet=0
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PCSBC, PCCLASS, PCLEVEL, PCTYPE (constructed variables, see variable
information) Partner: current job
Wat is het beroep van uw partner? OF
Wat was het beroep van uw (voormalige) partner?
Het beroep nauwkeurig beschrijven.
Dus niet ambtenaar of bouwvakker, maar controleur bij de Keuringdienst van Waren of
betonvlechter.
Bij meerdere beroepen het belangrijkste kiezen.
- PJOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft uw partner? OF
Wat voor soort baan had uw voormalige partner?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- PJOB2A Partner: present job: type of business or professional field (VBH)
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt uw partner? OF
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkte uw voormalige partner?
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkt de partner van de respondent? OF
In welk soort bedrijf of welk beroepsveld werkte de voormalige partner van de
respondent?
____________
- PJOB2B Partner; present job: type of activities (VBH)
Welke werkzaamheden verricht uw partner? OF
Welke werkzaamheden verrichtte uw voormalige partner?
Het gaat hierbij om de belangrijkste werkzaamheden. Bijv. verzorgen, besturen,
schrijven, adviseren, onderwijzen etc.
Interviewer: u hoeft niet alle mogelijkheden te noemen, en u mag ook andere
werkzaamheden noemen, afhankelijk van het beroep dat de respondent genoemd
heeft.
Welke werkzaamheden verricht de partner van de respondent? OF
Welke werkzaamheden verrichtte de voormalige partner van de respondent?
____________
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOB3A Partner: present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert uw partner de werkzaamheden uit? OF
Op welke niveau voerde uw voormalige partner de werkzaamheden uit?
Dit kan verschillen van zijn/haar opleidingsniveau.
Op welke niveau voert de partner van de respondent de werkzaamheden uit? OF
Op welke niveau voerde de voormalige partner van de respondent de
werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
- PJOB4 Partner: present job: management yes/no (VBH)
Is uw partner leidinggevend? OF
Was uw voormalige partner leidinggevend?
Is de partner van de respondent leidinggevend? OF
Was de voormalige partner van de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen PJOB5A, PJOB5B en PJOB5
- PJOB5A Partner: present job: management more than half of the time
Besteedt uw partner tenminste de helft van de tijd aan leiding geven? OF
Besteedde uw voormalige partner tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
Besteedt de partner van de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding
geven? OF
Besteedde de voormalige partner van de respondent tenminste de helft van de tijd
aan leiding geven?
1. nee
2. ja
- PJOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Heeft uw partner financiële bevoegdheid?
Had uw voormalige partner financiële bevoegdheid?
Heeft de partner van de respondent financiële bevoegdheid?
Had de voormalige partner van de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOB5 Partner: present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft uw partner leiding? OF
Aan hoeveel mensen gaf uw voormalige partner leiding?
Aan hoeveel mensen geeft de partner van de respondent leiding? OF
Aan hoeveel mensen gaf de voormalige partner van de respondent leiding?
- PJOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt uw partner per week? OF
Hoeveel uur werkte uw voormalige partner per week?
- PJOB7 Present job: regularity
Heeft uw partner regelmatige of onregelmatige werktijden? OF
Had uw voormalige partner regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
- PDISABL Disability Insurance Act
Is uw partner arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? OF
Was uw voormalige partner arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja
(Indien antwoord PDISABL=Ja)
- PDISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent is uw partner arbeidsongeschikt? OF
Voor hoeveel procent was uw voormalige partner arbeidsongeschikt?
Interviewer: type het aantal procenten in. (0=weet niet; 1-geweigerd)
Bij meerdere percentages gemiddelde nemen: bijvoorbeeld tussen 25% en 35%
wordt 30%.
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

LASAI016
- JOB1 Paid job at present?
Doet u op dit moment betaald werk? Eén of enkele uren per week of werk voor korte
periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
- JOBC/S Paid job, changed/same as in last interview (constructed variable, see
variable information)
(Indien R vorige interview geen betaald werk had en nu wel)
- JOBSTAM/JOBSTAY Start working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- CJSBC, CJCLASS, CJLEVEL, CJTYPE (constructed variables, see variable
information) Current job
Wat is uw functie/beroep?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus niet ambtenaar of bouwvakker maar controleur
bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- JOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft u?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- JOB3A Present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert u uw werkzaamheden uit? Dit kan verschillen van uw
opleidingsniveau.
Op welke niveau voert de respondent de werkzaamheden uit?
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- JOB4 Present job: management yes/no (VBH)
Bent u leidinggevend?
Is de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen JOB5A, JOB5B en JOB5
- JOB5A Present job: management more than half of the time (VBH)
Besteedt u tenminste de helft van uw tijd aan leiding geven?
Besteedt de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
1. nee
2. ja
- JOB5B Present job: financial responsible (VBH)
Heeft u financiële bevoegdheid?
Heeft de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- JOB5 Present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft u leiding?
Aan hoeveel mensen geeft de respondent leiding?
- JOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt u per week?
- JOB7 Present job: regularity
Heeft u regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (bv winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
(Indien R vorige interview betaald werk had en nu niet)
- JOBSTOM/JOBSTOY Stopped working: month/year
In welke maand en in welk jaar bent u gestopt met betaald werk?
Maand : _____ Jaar: _____
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- EMPLOY Employment office: registered
Staat u als werkloos of werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau?
1. nee
2. ja
- DISABL Disability Insurance Act
Bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
- DISABLP Disability Insurance Act: percentage
Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?
Interviewer: bij meerdere percentages gemiddelde nemen: bijvoorbeeld tussen 25%
en 35% wordt 30%.
- RETIRED (Partially) early retirement
Bent u (gedeeltelijk) vervroegd gepensioneerd?
Toelichting: regelingen zoals VUT en dergelijke.
1. nee
2. ja, gedeeltelijk
3. ja, volledig
- RETIVOL (Partial) (early) retirement voluntarily
Bent u met pensioen gegaan, en zo ja, nam u uw besluit om met pensioen of
vervroegd met pensioen te gaan helemaal vrijwillig?
1. ja
2. nee, niet (helemaal) vrijwillig
niet aanbieden:
3. niet van toepassing
- WORKRET Practise until retirement age (66y)
Denkt u uw huidige werk tot uw AOW-leeftijd te kunnen uitoefenen?
1. nee, ik denk van niet
2. ik twijfel hier wel eens over
3. ja, ik denk van wel
(Indien R partner heeft)
Nu volgen er vragen over de werkgeschiedenis van uw partner.
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOB1 Partner: paid job at present
Heeft uw partner momenteel betaald werk? Eén of enkele uren per week of werk voor
korte periodes moet u ook meetellen.
1. nee
2. ja
- PJOBC/S Partner: paid job, changed/same as in last interview (constructed
variable, see variable information)
- PJSTAM/PJSTAY Partner: start working: month/year
In welke maand en in welk jaar is uw partner begonnen met dit werk?
Maand : _____ Jaar: _____
- PCJSBC, PCJCLASS, PCJLEVEL, PCJTYPE (constructed variables, see
variable information) Partner: current job
Wat is de functie of het beroep van uw partner?
Omschrijf het beroep nauwkeurig. Dus NIET ambtenaar of bouwvakker, MAAR
controleur bij de keuringdienst van waren of betonvlechter. Bij meerdere beroepen het
belangrijkste kiezen.
- PJOB3 Present job: type
Wat voor soort baan heeft uw partner?
1. min of meer vaste baan
2. tijdelijke baan met een arbeidscontract
3. tijdelijke baan via een uitzendbureau
4. zelfstandige, eigen bedrijf, eigen praktijk
5. werk op freelance basis
6. werk in gezins- of familiebedrijf, maar sta niet op de loonlijst
7. anders, nl. ______________
- PJOB3A: Partner: present job: level of work activities (VBH)
Op welke niveau voert uw partner de werkzaamheden uit? OF
Op welke niveau voerde u uw voormalige partner de werkzaamheden uit?
Dit kan verschillen van zijn/haar opleidingsniveau.
1. Elementaire beroepen (ongeschoold)
2. Lagere beroepen (niveau LTS, Huishoudschool)
3. Middelbare beroepen (MBO niveau/opleiding)
4. Hogere beroepen (HBO niveau/kandidaatsopleiding)
5. Wetenschappelijke beroepen (universitair)
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LASA 016 - Employment status

Main interview (IN)

Questionnaire (in Dutch):
LASAB016 / LASAC016 / LASAD016 /LASAE016/ LAS2B016 / LASAF016 /
LASAG016 / LASAH016 / LAS3B016 / LASMB016 / LASAI016

- PJOB4 Partner: present job: management yes/no (VBH)
Is uw partner leidinggevend?
Is de partner van de respondent leidinggevend?
1. nee  SBC code invullen
2. ja  naar vragen PJOB5A, PJOB5B en PJOB5
- PJOB5A Partner: present job: management more than half of the time (VBH)
Besteedt uw partner tenminste de helft van de tijd aan leiding geven?
Besteedt de partner van de respondent tenminste de helft van de tijd aan leiding
geven?
1. nee
2. ja
- PJOB5B Partner: present job: financial responsible (VBH)
Heeft uw partner financiële bevoegdheid?
Heeft de partner van de respondent financiële bevoegdheid?
1. nee
2. ja
- PJOB5 Partner: present job: management number of people (VBH)
Aan hoeveel mensen geeft uw partner leiding?
Aan hoeveel mensen gaf de voormalige partner van de respondent leiding?

(Volgende vragen altijd stellen ook als P nog hetzelfde werk doet)
- PJOB6 Present job: hours/week
Hoeveel uur werkt uw partner per week?
- PJOB7 Present job: regularity
Heeft uw partner regelmatige of onregelmatige werktijden?
1. regelmatige werktijden (kantoortijden)
2. regelmatige werktijden met avond en/of weekenddiensten (bv winkel)
3. ploegendienst maar geen weekenddienst
4. ploegendienst met weekenddienst
5. onregelmatig, maar geen weekenddiensten
6. onregelmatig met weekenddiensten
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