
       
 

LASA 070 - Social participation        Main interview (SO)  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB070 / LASAC070 / LASAD070 / LASAE070 / 
LAS2B070 / LASAF070 / LASAG070 / LASAH070 / LAS3B070 / LASMB070 / 
LASAI070 / LASAJ070 / LASAK070 
 
 

www.lasa-vu.nl  17-Nov-2021 1 

LASAB070 
 
SOCIALE PARTICIPATIE  
Bron: LASA  
 
1. LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN 
Ik wil u nu enige vragen stellen over uw betrokkenheid bij verenigingen en 
organisaties. Op deze kaart (overhandig kaart) staan allerlei verenigingen en 
organisaties vermeld. Leest u de kaart rustig door. Kunt u mij vertellen of u betrokken 
bent bij een of meerdere van deze verenigingen of organisaties? Dat wil zeggen of u 
lid bent of zich inzet en betrokken voelt bij een of meerdere van deze verenigingen of 
organisaties.  

 
(var label)   KAART 
(SOCP01)  1. Ouderenbond, bond voor ouderen, seniorenraad of  

   ouderenraad  
(SOCP02)  2. Vakbond, werkgeversorganisatie of beroepsorganisatie  
(SOCP03)  3.  Politieke partij, organisatie of vereniging  
(SOCP04)  4. Kerk of organisatie met godsdienstig of    

   levensbeschouwelijk doel  
(SOCP05)  5.  Buurtvereniging, buurtcomité of wijkcomité (bv.  

   oranjevereniging)  
(SOCP06)  6.  Vrouwenvereniging, vrouwenbond of vrouwengroep  
(SOCP07)  7.    Organisatie voor hulpverlening aan bejaarden, buren of 

    gehandicapten, bv. Zonnebloem, vervoersdienst of een 
    andere vereniging of organisatie die aan hulpverlening 
    doet  

(SOCP08)  8.    Actiegroep of organisatie met een maatschappelijk doel 
    (bv. Amnesty, Humanitas, Greenpeace)  

(SOCP09)  9.  Patiëntenvereniging/-organisatie (bv. astma-, hart-, of 
   kankerstichting)  

(SOCP10)  10.  Zang-, muziek- of toneelvereniging 
(SOCP11)  11.  Hobbyvereniging of gezelligheidsvereniging (bv.  

    carnavalsvereniging, kaartclub, tuinvereniging)  
(SOCP12)  12.  Sportvereniging  
(SOCP13)  13.  Overige te weten __________________ 
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Vervolg LASAB070 
 
 - SOCP14-26 
Indien betrokken (per vereniging/organisatie):  
bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze vereniging/ 
organisatie? 
 
- SOCP27 
Alleen te stellen bij een of meerdere bezoeken aan activiteiten/vergaderingen/ 
bijeenkomsten: 
Hoe vaak bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze 
vereniging(en)/organisatie(s)? Hiermee wordt NIET bezoek in het kader van vrijwillige 
of bestuurlijke activiteiten bedoeld.  

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar 
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 

  
- SOCP28 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
bent u bestuurlijk actief, met andere woorden verricht u  activiteiten voor het bestuur 
(voorzitter, penningmeester enzovoorts)? 
 
- SOCP30 
Alleen te stellen bij een of meerdere bestuurlijke activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan uw bestuurlijke activiteiten voor 
deze vereniging(en)/organisatie(s)? 
  ________ uur per week  
 
- SOCP31 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
verricht u vrijwilligerswerk? (Hierbij kunt u denken aan allerlei werkzaamheden die 
gedaan moeten worden, van koffiezetten, het organiseren van een kaartwedstrijd)  

 
- SOCP33 
Alleen te stellen bij een of meerdere vrijwillige activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor deze 
vereniging(en)/organisatie(s)?  
 ________ uur per week 
 

http://www.lasa-vu.nl/


       
 

LASA 070 - Social participation        Main interview (SO)  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB070 / LASAC070 / LASAD070 / LASAE070 / 
LAS2B070 / LASAF070 / LASAG070 / LASAH070 / LAS3B070 / LASMB070 / 
LASAI070 / LASAJ070 / LASAK070 
 
 

www.lasa-vu.nl  17-Nov-2021 3 

Vervolg LASAB070 
 
- SOCP34-38 
Alleen stellen als respondent bestuurlijke en/of vrijwillige activiteiten verricht:  
Ik noem u een aantal redenen op die mensen kunnen hebben om actief te zijn bij 
een vereniging/organisatie. Kunt u mij vertellen of elke reden die, ik u ga noemen op 
u zeer van toepassing, van toepassing, een beetje van toepassing of helemaal niet 
van toepassing is?  
Ik ben actief bij deze vereniging(en)/organisatie(s):  
(SOCP34) a. om geestelijk en lichamelijk fit te blijven  
(SOCP35) b. om de eigen capaciteiten te ontwikkelen of benutten 
(SOCP36) c. vanwege de contacten met anderen en de gezelligheid  
(SOCP37) d. uit verantwoordelijkheid voor medemens en maatschappij  
(SOCP38) e. anders, namelijk: ______________ 
 
- SOCP39-45 
Alleen stellen als respondent geen bestuurlijke noch vrijwillige activiteiten verricht:  
Ik ga u nu allerlei redenen opnoemen die mensen kunnen hebben om NIET actief 
betrokken te zijn bij een vereniging of organisatie. Kunt u mij bij elke reden vertellen 
of deze wel of niet op U van toepassing zijn?  
(SOCP39) a. geen interesse 
(SOCP40) b. geen tijd  
(SOCP41) c. niet gezellig  
(SOCP42) d. zwakke gezondheid  
(SOCP43) e. geen vervoer 
(SOCP44) f. angst om (overdag of 's avonds) op straat te komen 
(SOCP45) g. anders, namelijk: _______________ 
 
 
2a. CULTURELE EN (RE)CREATIEVE PARTICIPATIE (LEISURE ACTIVITIES) 
 
Dan wil ik het nu met u hebben over uw activiteiten in de vrije tijdssfeer.  
 
- SOCP46-52 
Kunt u mij zeggen: 
(SOCP46) a. Hoe vaak u een bezoek brengt aan een culturele instelling              
  (bioscoop, museum, tentoonstelling, kunstgalerie, toneelvoorstelling, 
  concert, ballet of opera)  
(SOCP47) b. Hoe vaak doet u een uitstapje (naar bos, heide, duinen, natuur- of 
  amusementspark, recreatiegebied, dierentuin of bezienswaardige  
  gebouwen)  
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Vervolg LASAB070 
 
(SOCP48) c. Hoe vaak bezoekt u een sociaal-cultureel centrum,   
  (bejaarden)sociëteit, club- of buurthuis of clubavonden (biljart-, kaart- of 
  bingoavonden)  
(SOCP49) d. Hoe vaak bezoekt u horecagelegenheden (café, restaurant of  
  dansgelegenheid)  
(SOCP50) e. Hoe vaak verricht u sportieve activiteiten buitenshuis (bv.  
  zwemmen, wandelen, fietsen, vissen of voetbal)  
(SOCP51) f.  Hoe vaak bezoekt u sportwedstrijden  
(SOCP52) g. Hoe vaak gaat u winkelen voor uw plezier  
 
Antwoordmogelijkheden voor SOCP46-52 (overhandig kaart): 

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar  
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 

 
- SOCP54 
En hoeveel uur besteedt u per dag aan hobby's, klussen en andere creatieve 
activiteiten in en om het huis? Bijvoorbeeld: knutselen, puzzelen, verzamelen, 
boeken lezen, handwerken, tuinieren, enzovoorts; TV-kijken en/of radio luisteren niet 
inbegrepen!  

___________ uur per dag 
 
 
2b. CURSUSSEN (EDUCATION) 
 
Nu wil ik het met u hebben over het volgen van opleidingen cursussen, zoals een 
talencursus, Teleac-cursus, hobbycursus, kadertraining, een cursus bij de Open 
Universiteit of het buurthuis, enzovoorts.  
 
- SOCP55 
Volgt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd?  

1. ja  
2. nee ( VRAAG 6 b/c overslaan)   
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Vervolg LASAB070 
 
- SOCP56-61 
Wat voor een cursus of opleiding is/was dat? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
(SOCP56) a. diplomagericht/kwalificerend onderwijs (bv. basiseducatie, MAVO, 
  HAVO, VWO) 
(SOCP57) b. hobby- of creativiteitscursus (bv. schilder- of muziekcursus) 
(SOCP58) c. cursus voor algemene ontwikkeling of talencursus (bv   
  computercursus)  
(SOCP59) d. cursus waarin de positie en/of emancipatie van vrouwen  
  centraal stond  
(SOCP60) e. cursus waarin de positie en/of emancipatie van de ouderen centraal 
  stond 
(SOCP61) f. andere cursus, te weten: __________________ 
 
- SOCP62-65 
Ik noem u een aantal redenen op die mens en kunnen hebben om een opleiding of 
cursus te volgen. Kunt u mij vertellen af elke reden die ik u ga noemen op u zeer van 
toepassing, van toepassing, een beetje van toepassing of helemaal niet van 
toepassing is?  
Ik volg(de) deze opleiding of cursus:  
(SOCP62) a. om geestelijk en lichamelijk fit te blijven  
(SOCP63) b. om de eigen capaciteiten te ontwikkelen of benutten 
(SOCP64) c. vanwege de contacten met anderen en de gezelligheid  
(SOCP65) d. uit verantwoordelijkheid voor medemens en maatschappij  
 
 
3. LEEFTIJDSGRENZEN (AGE NORMS) 
 
- SOCP66 
Sommige mensen vinden dat mensen boven een bepaalde leeftijd geen betaald werk 
meer moeten doen. Bent u het met deze opvatting eens of oneens?  

1. eens 
2. oneens 
3. geen mening I weet niet  
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Vervolg LASAB070 
 
- SOCP67 
Indien niet "oneens":  
Gesteld dat iemand in staat blijft betaald werk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol? 
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd 
 

1. _____  jaar 
2. is niet te zeggen  
3. weet niet  

 
- SOCP68 
Sommige mens en vinden dat mensen boven een bepaalde leeftijd geen 
vrijwilligerswerk meer moeten doen. Bent u het met deze opvatting eens of 
oneens?  

1. eens 
2. oneens 
3. geen mening I geen antwoord  

 
- SOCP69 
Indien niet "oneens”:  
Gesteld dat iemand in staat blijft vrijwilligerswerk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol?  
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd 
 

1. _____  jaar 
2. is niet te zeggen  
3. weet niet  

 
- SOCP70 
Sommige mensen vinden dat mensen boven een bepaalde leeftijd geen 
bestuurswerk meer moeten doen. Bent u het met deze opvatting eens of oneens?  

1. eens  
2. oneens  
3. geen mening I weet niet 
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Vervolg LASAB070 
 
- SOCP71 
(Indien niet “oneens”) Gesteld dat iemand in staat blijft bestuurswerk te doen, tot 
welke leeftijd is dat volgens u nog zinvol? 
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd 
 

1. _____  jaar 
2. is niet te zeggen  
3. weet niet  

 
 
LASAC070/LASAD070 
 
1. LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN 
Ik wil u nu enige vragen stellen over uw betrokkenheid bij verenigingen en 
organisaties. Op deze kaart (overhandig kaart) staan allerlei verenigingen en 
organisaties vermeld. Leest u de kaart rustig door. Kunt u mij vertellen of u betrokken 
bent bij een of meerdere van deze verenigingen of organisaties? Dat wil zeggen of u 
lid bent of zich inzet en betrokken voelt bij een of meerdere van deze verenigingen of 
organisaties.  

 
(var label)   KAART 
(SOCP01)  1. Ouderenbond, bond voor ouderen, seniorenraad of  

   ouderenraad  
(SOCP02)  2. Vakbond, werkgeversorganisatie of beroepsorganisatie  
(SOCP03)  3.  Politieke partij, organisatie of vereniging  
(SOCP04)  4. Kerk of organisatie met godsdienstig of    

   levensbeschouwelijk doel  
(SOCP05)  5.  Buurtvereniging, buurtcomité of wijkcomité (bv.  

   oranjevereniging)  
(SOCP06)  6.  Vrouwenvereniging, vrouwenbond of vrouwengroep  
(SOCP07)  7.    Organisatie voor hulpverlening aan bejaarden, buren of 

    gehandicapten, bv. Zonnebloem, vervoersdienst of een 
    andere vereniging of organisatie die aan hulpverlening 
    doet  

(SOCP08)  8.    Actiegroep of organisatie met een maatschappelijk doel 
    (bv. Amnesty, Humanitas, Greenpeace)  
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Vervolg LASAC070/LASAD070 
 
(SOCP09)  9.  Patientenvereniging/-organisatie (bv. astma-, hart-, of 

   kankerstichting)  
(SOCP10)  10.  Zang-, muziek- of toneelvereniging 
(SOCP11)  11.  Hobbyvereniging of gezelligheidsvereniging (bv.  

    carnavalsvereniging, kaartclub, tuinvereniging)  
(SOCP12)  12.  Sportvereniging  
(SOCP13)  13.  Overige te weten __________________ 
 
 
- SOCP14-26 
Indien betrokken (per vereniging/organisatie):  
bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze vereniging/ 
organisatie? 
 
- SOCP27 
Alleen te stellen bij een of meerdere bezoeken aan activiteiten/vergaderingen/ 
bijeenkomsten: 
Hoe vaak bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze 
vereniging(en)/organisatie(s)? Hiermee wordt NIET bezoek in het kader van vrijwillige 
of bestuurlijke activiteiten bedoeld.  

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar 
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 

  
- SOCP28 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
bent u bestuurlijk actief, met andere woorden verricht u  activiteiten voor het bestuur 
(voorzitter, penningmeester enzovoorts)? 
 
- SOCP30 
Alleen te stellen bij een of meerdere bestuurlijke activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan uw bestuurlijke activiteiten voor 
deze vereniging(en)/organisatie(s)? 
  ________ uur per week  
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Vervolg LASAC070/LASAD070 
 
- SOCP31 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
verricht u vrijwilligerswerk? (Hierbij kunt u denken aan allerlei werkzaamheden die 
gedaan moeten worden, van koffiezetten, het organiseren van een kaartwedstrijd)  

 
- SOCP33 
Alleen te stellen bij een of meerdere vrijwillige activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor deze 
vereniging(en)/organisatie(s)?  
 ________ uur per week 
 
 
2a. CULTURELE EN (RE)CREATIEVE PARTICIPATIE (LEISURE ACTIVITIES) 
 
Dan wil ik het nu met u hebben over uw activiteiten in de vrije tijdssfeer.  
 
- SOCP46-52 
Kunt u mij zeggen: 
(SOCP46) a. Hoe vaak u een bezoek brengt aan een culturele instelling              
  (bioscoop, museum, tentoonstelling, kunstgalerie, toneelvoorstelling, 
  concert, ballet of opera)  
(SOCP47) b. Hoe vaak doet u een uitstapje (naar bos, heide, duinen, natuur- of 
  amusementspark, recreatiegebied, dierentuin of bezienswaardige  
  gebouwen)  
(SOCP48) c. Hoe vaak bezoekt u een sociaal-cultureel centrum,   
  (bejaarden)sociëteit, club- of buurthuis of clubavonden (biljart-, kaart- of 
  bingoavonden)  
(SOCP49) d. Hoe vaak bezoekt u horecagelegenheden (café, restaurant of  
  dansgelegenheid)  
(SOCP50) e. Hoe vaak verricht u sportieve activiteiten buitenshuis (bv.  
  zwemmen, wandelen, fietsen, vissen of voetbal)  
(SOCP51) f.  Hoe vaak bezoekt u sportwedstrijden  
(SOCP52) g. Hoe vaak gaat u winkelen voor uw plezier  
Antwoordmogelijkheden voor SOCP46-52 (overhandig kaart): 

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar 
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 
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Vervolg LASAC070/LASAD070 
 
- SOCP54 
En hoeveel uur besteedt u per dag aan hobby's, klussen en andere creatieve 
activiteiten in en om het huis? Bijvoorbeeld: knutselen, puzzelen, verzamelen, 
boeken lezen, handwerken, tuinieren, enzovoorts; TV-kijken en/of radio luisteren niet 
inbegrepen!  

___________ uur per dag 
 
 
2b. CURSUSSEN (EDUCATION) 
 
Nu wil ik het met u hebben over het volgen van opleidingen cursussen, zoals een 
talencursus, Teleac-cursus, hobbycursus, kadertraining, een cursus bij de Open 
Universiteit of het buurthuis, enzovoorts.  
 
- SOCP55 
Volgt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd?  

1. ja  
2. nee ( VRAAG 6b overslaan)   
 

- SOCP56-61 
Wat voor een cursus of opleiding is/was dat? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
(SOCP56) a. diplomagericht/kwalificerend onderwijs (bv. basiseducatie, MAVO, 
  HAVO, VWO) 
(SOCP57) b. hobby- of creativiteitscursus (bv. schilder- of muziekcursus) 
(SOCP58) c. cursus voor algemene ontwikkeling of talencursus (bv   
  computercursus)  
(SOCP59) d. cursus waarin de positie en/of emancipatie van vrouwen  
  centraal stond  
(SOCP60) e. cursus waarin de positie en/of emancipatie van de ouderen centraal 
  stond 
(SOCP61) f. andere cursus, te weten: __________________ 
 

 
3. LEEFTIJDSGRENZEN (AGE NORMS) 
 
- SOCP66 
Sommige mensen vinden dat mensen boven een bepaalde leeftijd geen betaald werk 
meer moeten doen. Bent u het met deze opvatting eens of oneens?  

1. eens 
2. oneens 
3. geen mening I weet niet  
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Vervolg LASAC070/LASAD070 
 
- SOCP67 
Indien niet "oneens":  
Gesteld dat iemand in staat blijft betaald werk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol? 
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd 
 

1. _____ jaar 
2. is niet te zeggen  
3. weet niet  

 
 

LASAE070 
 
1. LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN 
Ik wil u nu enige vragen stellen over uw betrokkenheid bij verenigingen en 
organisaties. Op deze kaart (overhandig kaart) staan allerlei verenigingen en 
organisaties vermeld. Leest u de kaart rustig door. Kunt u mij vertellen of u betrokken 
bent bij een of meerdere van deze verenigingen of organisaties? Dat wil zeggen of u 
lid bent of zich inzet en betrokken voelt bij een of meerdere van deze verenigingen of 
organisaties.  

 
(var label)   KAART 
(SOCP01)  1. Ouderenbond, bond voor ouderen, seniorenraad of  

   ouderenraad  
(SOCP02)  2. Vakbond, werkgeversorganisatie of beroepsorganisatie  
(SOCP03)  3.  Politieke partij, organisatie of vereniging  
(SOCP04)  4. Kerk of organisatie met godsdienstig of    

   levensbeschouwelijk doel  
(SOCP05)  5.  Buurtvereniging, buurtcomité of wijkcomité (bv.  

   oranjevereniging)  
(SOCP06)  6.  Vrouwenvereniging, vrouwenbond of vrouwengroep  
(SOCP07)  7.    Organisatie voor hulpverlening aan bejaarden, buren of 

    gehandicapten, bv. Zonnebloem, vervoersdienst of een 
    andere vereniging of organisatie die aan hulpverlening 
    doet  
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Vervolg LASAE070 
  
(SOCP08)  8.    Actiegroep of organisatie met een maatschappelijk doel 

    (bv. Amnesty, Humanitas, Greenpeace)  
(SOCP09)  9.  Patientenvereniging/-organisatie (bv. astma-, hart-, of 

   kankerstichting)  
(SOCP10)  10.  Zang-, muziek- of toneelvereniging 
(SOCP11)  11.  Hobbyvereniging of gezelligheidsvereniging (bv.  

    carnavalsvereniging, kaartclub, tuinvereniging)  
(SOCP12)  12.  Sportvereniging  
(SOCP13)  13.  Overige te weten __________________ 
 
 
- SOCP14-26 
Indien betrokken (per vereniging/organisatie):  
bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze vereniging/ 
organisatie? 
 
- SOCP27 
Alleen te stellen bij een of meerdere bezoeken aan activiteiten/vergaderingen/ 
bijeenkomsten: 
Hoe vaak bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze 
vereniging(en)/organisatie(s)? Hiermee wordt NIET bezoek in het kader van vrijwillige 
of bestuurlijke activiteiten bedoeld.  

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar 
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 

  
- SOCP28 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
bent u bestuurlijk actief, met andere woorden verricht u  activiteiten voor het bestuur 
(voorzitter, penningmeester enzovoorts)? 
 
- SOCP30 
Alleen te stellen bij een of meerdere bestuurlijke activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan uw bestuurlijke activiteiten voor 
deze vereniging(en)/organisatie(s)? 
  ________ uur per week  
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Vervolg LASAE070 
 
- SOCP31 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
verricht u vrijwilligerswerk? (Hierbij kunt u denken aan allerlei werkzaamheden die 
gedaan moeten worden, van koffiezetten, het organiseren van een kaartwedstrijd)  

 
- SOCP33 
Alleen te stellen bij een of meerdere vrijwillige activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor deze 
vereniging(en)/organisatie(s)?  
 ________ uur per week 
 
 
2a. CULTURELE EN (RE)CREATIEVE PARTICIPATIE (LEISURE ACTIVITIES)  
 
Dan wil ik het nu met u hebben over uw activiteiten in de vrije tijdssfeer.  
 
- SOCP46-52 
4.  Kunt u mij zeggen: 
(SOCP46) a. Hoe vaak u een bezoek brengt aan een culturele instelling              
  (bioscoop, museum, tentoonstelling, kunstgalerie, toneelvoorstelling, 
  concert, ballet of opera)  
(SOCP47) b. Hoe vaak doet u een uitstapje (naar bos, heide, duinen, natuur- of 
  amusementspark, recreatiegebied, dierentuin of bezienswaardige  
  gebouwen)  
(SOCP48) c. Hoe vaak bezoekt u een sociaal-cultureel centrum,   
  (bejaarden)sociëteit, club- of buurthuis of clubavonden (biljart-, kaart- of 
  bingoavonden)  
(SOCP49) d. Hoe vaak bezoekt u horecagelegenheden (café, restaurant of  
  dansgelegenheid)  
(SOCP50) e. Hoe vaak verricht u sportieve activiteiten buitenshuis (bv.  
  zwemmen, wandelen, fietsen, vissen of voetbal)  
(SOCP51) f.  Hoe vaak bezoekt u sportwedstrijden  
(SOCP52) g. Hoe vaak gaat u winkelen voor uw plezier  
Antwoordmogelijkheden voor SOCP46-52 (overhandig kaart): 

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar 
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 
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Vervolg LASAE070 
 
- SOCP54 
En hoeveel uur besteedt u per dag aan hobby's, klussen en andere creatieve 
activiteiten in en om het huis? Bijvoorbeeld: knutselen, puzzelen, verzamelen, 
boeken lezen, handwerken, tuinieren, enzovoorts; TV-kijken en/of radio luisteren niet 
inbegrepen!  

___________ uur per dag 
 
 
2b. CURSUSSEN (EDUCATION) 
 
Nu wil ik het met u hebben over het volgen van opleidingen cursussen, zoals een 
talencursus, Teleac-cursus, hobbycursus, kadertraining, een cursus bij de Open 
Universiteit of het buurthuis, enzovoorts.  
 
- SOCP55 
Volgt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd?  

1. ja  
2. nee 

 
 
6. COMPUTERGEBRUIK (COMPUTER USE) 
 
- SOCP72 
 De volgende vraag gaat over het gebruik van de computer. 
 Gebruikt u een personal computer? 

1. nee 
2. ja 

  
- SOCP73 
Hoeveel uur zit u gemiddeld per week achter de computer? 
  ____ uren 
  ____ minuten 
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Vervolg LASAE070 
 
- SOCP74-80 
Interviewer: bied kaart aan 
Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Op deze kaart staan een aantal mogelijkheden genoemd 
waarvoor een computer gebruikt kan worden. 
Welke van de mogelijkheden gebruikt u? 

1. tekstverwerking 
2. administratie 
3. hobby, zoals fotografie, grafisch ontwerpen, en dergelijke 
4. spelletjes 
5. internetten 
6. anders, namelijk ……….. 

 
- SOCP81-89 
Interviewer: bied kaart aan 
Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Welke van deze internet-functies heeft u in het afgelopen jaar gebruikt? 

1. zoeken van informatie (surfen) 
2. e-mailen 
3. chatten 
4. nieuwsgroepen 
5. discussiegroepen 
6. aankopen (boeken, cd's, verzekeringen e.d.) 
7. anders, namelijk 

 
- SOCP90 
Het gaat om internetgebruik Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld genomen per week 
mee bezig? 
  ____ uren 
  ____ minuten 
 
  

http://www.lasa-vu.nl/


       
 

LASA 070 - Social participation        Main interview (SO)  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB070 / LASAC070 / LASAD070 / LASAE070 / 
LAS2B070 / LASAF070 / LASAG070 / LASAH070 / LAS3B070 / LASMB070 / 
LASAI070 / LASAJ070 / LASAK070 
 
 

www.lasa-vu.nl  17-Nov-2021 16 

Vervolg LASAE070 
 
- SOCP91 
Hoe vaak gebeurde het in het afgelopen jaar dat u via E-mail, chat of ander 
internet-contact over uw persoonlijke belevenissen en gevoelens gesproken heeft met 
anderen? 

1. nooit 
2. zelden 
3. soms 
4. vaak 

  
- SOCP92 
Hoe vaak gebeurde het in het afgelopen jaar dat anderen via E-mail, chat of ander 
internet-contact persoonlijke belevenissen en gevoelens aan u verteld hebben? 

1. nooit 
2. zelden 
3. soms 
4. vaak 
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LAS2B070/LASAF070 
 
1. LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN 
Ik wil u nu enige vragen stellen over uw betrokkenheid bij verenigingen en 
organisaties. Op deze kaart (overhandig kaart) staan allerlei verenigingen en 
organisaties vermeld. Leest u de kaart rustig door. Kunt u mij vertellen of u betrokken 
bent bij een of meerdere van deze verenigingen of organisaties? Dat wil zeggen of u 
lid bent of zich inzet en betrokken voelt bij een of meerdere van deze verenigingen of 
organisaties.  

 
(var label)   KAART 
(SOCP01)  1. Ouderenbond, bond voor ouderen, seniorenraad of  

   ouderenraad  
(SOCP02)  2. Vakbond, werkgeversorganisatie of beroepsorganisatie  
(SOCP03)  3.  Politieke partij, organisatie of vereniging  
(SOCP04)  4. Kerk of organisatie met godsdienstig of    

   levensbeschouwelijk doel  
(SOCP05)  5.  Buurtvereniging, buurtcomité of wijkcomité (bv.  

   oranjevereniging)  
(SOCP06)  6.  Vrouwenvereniging, vrouwenbond of vrouwengroep  
(SOCP07)  7.    Organisatie voor hulpverlening aan bejaarden, buren of 

    gehandicapten, bv. Zonnebloem, vervoersdienst of een 
    andere vereniging of organisatie die aan hulpverlening 
    doet  

(SOCP08)  8.    Actiegroep of organisatie met een maatschappelijk doel 
    (bv. Amnesty, Humanitas, Greenpeace)  

(SOCP09)  9.  Patientenvereniging/-organisatie (bv. astma-, hart-, of 
   kankerstichting)  

(SOCP10)  10.  Zang-, muziek- of toneelvereniging 
(SOCP11)  11.  Hobbyvereniging of gezelligheidsvereniging (bv.  

    carnavalsvereniging, kaartclub, tuinvereniging)  
(SOCP12)  12.  Sportvereniging  
(SOCP13)  13.  Overige te weten __________________ 
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Vervolg LAS2B070/LASAF070 
 
- SOCP14-26 
Indien betrokken (per vereniging/organisatie):  
bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze vereniging/ 
organisatie? 
 
- SOCP27 
Alleen te stellen bij een of meerdere bezoeken aan activiteiten/vergaderingen/ 
bijeenkomsten: 
Hoe vaak bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze 
vereniging(en)/organisatie(s)? Hiermee wordt NIET bezoek in het kader van vrijwillige 
of bestuurlijke activiteiten bedoeld.  

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar 
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 

 
- SOCP28 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
bent u bestuurlijk actief, met andere woorden verricht u  activiteiten voor het bestuur 
(voorzitter, penningmeester enzovoorts)? 
 
- SOCP30 
Alleen te stellen bij een of meerdere bestuurlijke activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan uw bestuurlijke activiteiten voor 
deze vereniging(en)/organisatie(s)? 
  ________ uur per week  
 
- SOCP31 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
verricht u vrijwilligerswerk? (Hierbij kunt u denken aan allerlei werkzaamheden die 
gedaan moeten worden, van koffiezetten, het organiseren van een kaartwedstrijd)  
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Vervolg LAS2B070/LASAF070 
 
- SOCP33 
Alleen te stellen bij een of meerdere vrijwillige activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor deze 
vereniging(en)/organisatie(s)?  
 ________ uur per week 
 
- SOCP34-38 
Alleen stellen als respondent bestuurlijke en/of vrijwillige activiteiten verricht:  
Ik noem u een aantal redenen op die mensen kunnen hebben om actief te zijn bij 
een vereniging/organisatie. Kunt u mij vertellen of elke reden die, ik u ga noemen op 
u zeer van toepassing, van toepassing, een beetje van toepassing of helemaal niet 
van toepassing is?  
Ik ben actief bij deze vereniging(en)/organisatie(s):  
(SOCP34) a. om geestelijk en lichamelijk fit te blijven  
(SOCP35) b. om de eigen capaciteiten te ontwikkelen of benutten 
(SOCP36) c. vanwege de contacten met anderen en de gezelligheid  
(SOCP37) d. uit verantwoordelijkheid voor medemens en maatschappij  
(SOCP38) e. anders, namelijk: ______________ 
 
- SOCP39-45 
Alleen stellen als respondent geen bestuurlijke noch vrijwillige activiteiten verricht:  
Ik ga u nu allerlei redenen opnoemen die mensen kunnen hebben om NIET actief 
betrokken te zijn bij een vereniging of organisatie. Kunt u mij bij elke reden vertellen 
of deze wel of niet op U van toepassing zijn?  
(SOCP39) a. geen interesse 
(SOCP40) b. geen tijd  
(SOCP41) c. niet gezellig  
(SOCP42) d. zwakke gezondheid  
(SOCP43) e. geen vervoer 
(SOCP44) f. angst om (overdag of 's avonds) op straat te komen 
(SOCP45) g. anders, namelijk: _______________ 
 
 
2a. CULTURELE EN (RE)CREATIEVE PARTICIPATIE (LEISURE ACTIVITIES) 
 
Dan wil ik het nu met u hebben over uw activiteiten in de vrije tijdssfeer.  
 
  

http://www.lasa-vu.nl/


       
 

LASA 070 - Social participation        Main interview (SO)  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB070 / LASAC070 / LASAD070 / LASAE070 / 
LAS2B070 / LASAF070 / LASAG070 / LASAH070 / LAS3B070 / LASMB070 / 
LASAI070 / LASAJ070 / LASAK070 
 
 

www.lasa-vu.nl  17-Nov-2021 20 

Vervolg LAS2B070/LASAF070 
 
- SOCP46-52 
Kunt u mij zeggen: 
(SOCP46) a. Hoe vaak u een bezoek brengt aan een culturele instelling              
  (bioscoop, museum, tentoonstelling, kunstgalerie, toneelvoorstelling, 
  concert, ballet of opera)  
(SOCP47) b. Hoe vaak doet u een uitstapje (naar bos, heide, duinen, natuur- of 
  amusementspark, recreatiegebied, dierentuin of bezienswaardige  
  gebouwen)  
(SOCP48) c. Hoe vaak bezoekt u een sociaal-cultureel centrum,   
  (bejaarden)sociëteit, club- of buurthuis of clubavonden (biljart-, kaart- of 
  bingoavonden)  
(SOCP49) d. Hoe vaak bezoekt u horecagelegenheden (café, restaurant of  
  dansgelegenheid)  
(SOCP50) e. Hoe vaak verricht u sportieve activiteiten buitenshuis (bv.  
  zwemmen, wandelen, fietsen, vissen of voetbal)  
(SOCP51) f.  Hoe vaak bezoekt u sportwedstrijden  
(SOCP52) g. Hoe vaak gaat u winkelen voor uw plezier  
 
Antwoordmogelijkheden voor SOCP46-52 (overhandig kaart): 

1. bijna nooit 
2. enkele keren per jaar 
3. elke maand 
4. een paar keer per maand 
5. elke week 
6. enkele keren per week 
7. elke dag 
 

- SOCP54 
En hoeveel uur besteedt u per dag aan hobby's, klussen en andere creatieve 
activiteiten in en om het huis? Bijvoorbeeld: knutselen, puzzelen, verzamelen, 
boeken lezen, handwerken, tuinieren, enzovoorts; TV-kijken en/of radio luisteren niet 
inbegrepen!  

___________ uur per dag 
 
 
2b. CURSUSSEN (EDUCATION) 
 
Nu wil ik het met u hebben over het volgen van opleidingen cursussen, zoals een 
talencursus, Teleac-cursus, hobbycursus, kadertraining, een cursus bij de Open 
Universiteit of het buurthuis, enzovoorts.  
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Vervolg LAS2B070/LASAF070 
 
- SOCP55 
Volgt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd?  

1. ja 
2. 2. nee ( VRAAG 6b overslaan)   
 

- SOCP56-61 
6b. Wat voor een cursus of opleiding is/was dat? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
(SOCP56) a. diplomagericht/kwalificerend onderwijs (bv. basiseducatie, MAVO, 
  HAVO, VWO) 
(SOCP57) b. hobby- of creativiteitscursus (bv. schilder- of muziekcursus) 
(SOCP58) c. cursus voor algemene ontwikkeling of talencursus (bv   
  computercursus)  
(SOCP59) d. cursus waarin de positie en/of emancipatie van vrouwen  
  centraal stond  
(SOCP60) e. cursus waarin de positie en/of emancipatie van de ouderen centraal 
  stond 
(SOCP61) f. andere cursus, te weten: __________________ 
 
 
3. LEEFTIJDSGRENZEN (AGE NORMS) 
 
- SOCP66 
Sommige mensen vinden dat mensen boven een bepaalde leeftijd geen betaald werk 
meer moeten doen. Bent u het met deze opvatting eens of oneens?  

1. eens  
2. oneens 
3. geen mening I weet niet  

 
- SOCP67 
Indien niet "oneens":  
Gesteld dat iemand in staat blijft betaald werk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol?   

1. _____ jaar 
2. is niet te zeggen  
3. weet niet  
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Vervolg LAS2B070/LASAF070 
 
6. COMPUTERGEBRUIK (COMPUTER USE) 
 
- SOCP72 
 De volgende vraag gaat over het gebruik van de computer. 
 Gebruikt u een personal computer? 

1. nee 
2. ja 

  
- SOCP73 
Hoeveel uur zit u gemiddeld per week achter de computer? 
  ____ uren 
  ____ minuten 
 
- SOCP74-80  
Interviewer: bied kaart aan 
Op deze kaart staan een aantal mogelijkheden genoemd 
waarvoor een computer gebruikt kan worden. 
Welke van de mogelijkheden gebruikt u? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

1. tekstverwerking 
2. administratie 
3. hobby, zoals fotografie, grafisch ontwerpen, en dergelijke 
4. spelletjes 
5. internetten 
6. anders, namelijk 
 

- SOCP81-89 
Interviewer: bied kaart aan 
Welke van deze internet-functies heeft u in het afgelopen jaar gebruikt? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 

1. zoeken van informatie (surfen) 
2. e-mailen 
3. chatten 
4. nieuwsgroepen 
5. discussiegroepen 
6. aankopen (boeken, cd's, verzekeringen e.d.) 
7. anders, namelijk 

    
- SOCP90 
Het gaat over internetgebruik. Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld genomen per week 
mee bezig?  ____ uren   

____ minuten 
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Vervolg LAS2B070/LASAF070 
 
- SOCP91  
Hoe vaak gebeurde het in het afgelopen jaar dat u via E-mail, chat of ander 
internet-contact over uw persoonlijke belevenissen en gevoelens gesproken heeft met 
anderen? 

1. nooit 
2. zelden 
3. soms 
4. vaak 

 
 - SOCP92 
Hoe vaak gebeurde het in het afgelopen jaar dat anderen via E-mail, chat of ander 
internet-contact persoonlijke belevenissen en gevoelens aan u verteld hebben? 

1. nooit 
2. zelden 
3. soms 
4. vaak 

 
 
LASAG070 
 
1. LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN 
Ik wil u nu enige vragen stellen over uw betrokkenheid bij verenigingen en 
organisaties. Op deze kaart (overhandig kaart) staan allerlei verenigingen en 
organisaties vermeld. Leest u de kaart rustig door. Kunt u mij vertellen of u betrokken 
bent bij een of meerdere van deze verenigingen of organisaties? Dat wil zeggen of u 
lid bent of zich inzet en betrokken voelt bij een of meerdere van deze verenigingen of 
organisaties.  

 
(var label)   KAART 
(SOCP01)  1. Ouderenbond, bond voor ouderen, seniorenraad of  

   ouderenraad  
(SOCP02)  2. Vakbond, werkgeversorganisatie of beroepsorganisatie  
(SOCP03)  3.  Politieke partij, organisatie of vereniging  
(SOCP04)  4. Kerk of organisatie met godsdienstig of    

   levensbeschouwelijk doel  
(SOCP05)  5.  Buurtvereniging, buurtcomité of wijkcomité (bv.  

   oranjevereniging)  
(SOCP06)  6.  Vrouwenvereniging, vrouwenbond of vrouwengroep  
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Vervolg LASAG070 
  
(SOCP07)  7.    Organisatie voor hulpverlening aan bejaarden, buren of 

    gehandicapten, bv. Zonnebloem, vervoersdienst of een 
    andere vereniging of organisatie die aan hulpverlening 
    doet  

(SOCP08)  8.    Actiegroep of organisatie met een maatschappelijk doel 
    (bv. Amnesty, Humanitas, Greenpeace)  

(SOCP09)  9.  Patientenvereniging/-organisatie (bv. astma-, hart-, of 
   kankerstichting)  

(SOCP10)  10.  Zang-, muziek- of toneelvereniging 
(SOCP11)  11.  Hobbyvereniging of gezelligheidsvereniging (bv.  

    carnavalsvereniging, kaartclub, tuinvereniging)  
(SOCP12)  12.  Sportvereniging  
(SOCP13)  13.  Overige te weten __________________ 
 
- SOCP14-26 
Indien betrokken (per vereniging/organisatie):  
bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze vereniging/ 
organisatie? 
 
- SOCP27 
Alleen te stellen bij een of meerdere bezoeken aan activiteiten/vergaderingen/ 
bijeenkomsten: 
Hoe vaak bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van deze 
vereniging(en)/organisatie(s)? Hiermee wordt NIET bezoek in het kader van vrijwillige 
of bestuurlijke activiteiten bedoeld.  

1. bijna nooit  
2. enkele keren per jaar  
3. elke maand  
4. een paar keer per maand  
5. elke week  
6. enkele keren per week  
7. elke dag 

  
- SOCP28 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
bent u bestuurlijk actief, met andere woorden verricht u  activiteiten voor het bestuur 
(voorzitter, penningmeester enzovoorts)? 
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- SOCP30 
Alleen te stellen bij een of meerdere bestuurlijke activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan uw bestuurlijke activiteiten voor 
deze vereniging(en)/organisatie(s)? 
  ________ uur per week  
 
- SOCP31 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
verricht u vrijwilligerswerk? (Hierbij kunt u denken aan allerlei werkzaamheden die 
gedaan moeten worden, van koffiezetten, het organiseren van een kaartwedstrijd)  

 
- SOCP33 
Alleen te stellen bij een of meerdere vrijwillige activiteiten:  
Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor deze 
vereniging(en)/organisatie(s)?  
 ________ uur per week 
 
- SOCP34-38 
Alleen stellen als respondent bestuurlijke en/of vrijwillige activiteiten verricht:  
Ik noem u een aantal redenen op die mensen kunnen hebben om actief te zijn bij 
een vereniging/organisatie. Kunt u mij vertellen of elke reden die, ik u ga noemen op 
u zeer van toepassing, van toepassing, een beetje van toepassing of helemaal niet 
van toepassing is?  
Ik ben actief bij deze vereniging(en)/organisatie(s):  
(SOCP34) a. om geestelijk en lichamelijk fit te blijven  
(SOCP35) b. om de eigen capaciteiten te ontwikkelen of benutten 
(SOCP36) c. vanwege de contacten met anderen en de gezelligheid  
(SOCP37) d. uit verantwoordelijkheid voor medemens en maatschappij  
(SOCP38) e. anders, namelijk: ______________ 
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- SOCP39-45 
Alleen stellen als respondent geen bestuurlijke noch vrijwillige activiteiten verricht:  
Ik ga u nu allerlei redenen opnoemen die mensen kunnen hebben om NIET actief 
betrokken te zijn bij een vereniging of organisatie. Kunt u mij bij elke reden vertellen 
of deze wel of niet op U van toepassing zijn?  
(SOCP39) a. geen interesse 
(SOCP40) b. geen tijd  
(SOCP41) c. niet gezellig  
(SOCP42) d. zwakke gezondheid  
(SOCP43) e. geen vervoer 
(SOCP44) f. angst om (overdag of 's avonds) op straat te komen 
(SOCP45) g. anders, namelijk: _______________ 
 
 
2a. CULTURELE EN (RE)CREATIEVE PARTICIPATIE (LEISURE ACTIVITIES) 
 
Dan wil ik het nu met u hebben over uw activiteiten in de vrije tijdssfeer.  
 
- SOCP46-52 
Kunt u mij zeggen: 
(SOCP46) a. Hoe vaak u een bezoek brengt aan een culturele instelling              
  (bioscoop, museum, tentoonstelling, kunstgalerie, toneelvoorstelling, 
  concert, ballet of opera)  
(SOCP47) b. Hoe vaak doet u een uitstapje (naar bos, heide, duinen, natuur- of 
  amusementspark, recreatiegebied, dierentuin of bezienswaardige  
  gebouwen)  
(SOCP48) c. Hoe vaak bezoekt u een sociaal-cultureel centrum,   
  (bejaarden)sociëteit, club- of buurthuis of clubavonden (biljart-, kaart- of 
  bingoavonden)  
(SOCP49) d. Hoe vaak bezoekt u horecagelegenheden (café, restaurant of  
  dansgelegenheid)  
(SOCP50) e. Hoe vaak verricht u sportieve activiteiten buitenshuis (bv.  
  zwemmen, wandelen, fietsen, vissen of voetbal)  
(SOCP51) f.  Hoe vaak bezoekt u sportwedstrijden  
(SOCP52) g. Hoe vaak gaat u winkelen voor uw plezier  
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Antwoordmogelijkheden voor SOCP46-52 (overhandig kaart): 

1. bijna nooit  
2. enkele keren per jaar  
3. elke maand  
4. een paar keer per maand 
5. elke week  
6. enkele keren per week  
7. elke dag 

 
- SOCP54 
En hoeveel uur besteedt u per dag aan hobby's, klussen en andere creatieve 
activiteiten in en om het huis? Bijvoorbeeld: knutselen, puzzelen, verzamelen, 
boeken lezen, handwerken, tuinieren, enzovoorts; TV-kijken en/of radio luisteren niet 
inbegrepen!  

___________ uur per dag 
 
 
2b. CURSUSSEN (EDUCATION) 
 
Nu wil ik het met u hebben over het volgen van opleidingen cursussen, zoals een 
talencursus, Teleac-cursus, hobbycursus, kadertraining, een cursus bij de Open 
Universiteit of het buurthuis, enzovoorts.  
 
- SOCP55 
Volgt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd?  

1. ja  
2. nee ( VRAAG 6b overslaan)   
 

- SOCP56-61 
Wat voor een cursus of opleiding is/was dat? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
(SOCP56) a. diplomagericht/kwalificerend onderwijs (bv. basiseducatie, MAVO, 
  HAVO, VWO) 
(SOCP57) b. hobby- of creativiteitscursus (bv. schilder- of muziekcursus) 
(SOCP58) c. cursus voor algemene ontwikkeling of talencursus (bv   
  computercursus)  
(SOCP59) d. cursus waarin de positie en/of emancipatie van vrouwen  
  centraal stond  
(SOCP60) e. cursus waarin de positie en/of emancipatie van de ouderen centraal 
  stond 
(SOCP61) f. andere cursus, te weten: __________________ 
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3. LEEFTIJDSGRENZEN (AGE NORMS) 
 
- SOCP66 
Sommige mensen vinden dat mensen boven een bepaalde leeftijd geen betaald werk 
meer moeten doen. Bent u het met deze opvatting eens of oneens?  

1. eens  
2. oneens  
3. geen mening I weet niet  

 
- SOCP67 
Indien niet "oneens":  
Gesteld dat iemand in staat blijft betaald werk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol? 
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd 
 

1. _____ jaar 
2. is niet te zeggen  
3. weet niet  

 
- SOCP72 
 De volgende vraag gaat over het gebruik van de computer. 
 Gebruikt u een personal computer? 

1. nee 
2. ja 

  
- SOCP73 
Hoeveel uur zit u gemiddeld per week achter de computer? 
  ____ uren 
  ____ minuten 
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- SOCP74-80  
Interviewer: bied kaart aan 
Op deze kaart staan een aantal mogelijkheden genoemd 
waarvoor een computer gebruikt kan worden. 
Welke van de mogelijkheden gebruikt u? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

1. tekstverwerking 
2. administratie 
3. hobby, zoals fotografie, grafisch ontwerpen, en dergelijke 
4. spelletjes 
5. internetten 
6. anders, namelijk 
 

- SOCP81-89 
Interviewer: bied kaart aan 
Welke van deze internet-functies heeft u in het afgelopen jaar gebruikt? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 

1. zoeken van informatie (surfen) 
2. e-mailen 
3. chatten 
4. nieuwsgroepen 
5. discussiegroepen 
6. aankopen (boeken, cd's, verzekeringen e.d.) 
7. anders, namelijk 

    
 
6. COMPUTERGEBRUIK (COMPUTER USE) 
 
- SOCP90 
Het gaat over internetgebruik. Hoeveel tijd bent u daar gemiddeld genomen per week 
mee bezig? 
  ____ uren 
  ____ minuten 
 
- SOCP91  
Hoe vaak gebeurde het in het afgelopen jaar dat u via E-mail, chat of ander 
internet-contact over uw persoonlijke belevenissen en gevoelens gesproken heeft met 
anderen? 

1. nooit 
2. zelden 
3. soms 
4. vaak 
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 - SOCP92 
Hoe vaak gebeurde het in het afgelopen jaar dat anderen via E-mail, chat of ander 
internet-contact persoonlijke belevenissen en gevoelens aan u verteld hebben? 

1. nooit 
2. zelden 
3. soms 
4. vaak 

 
 
ALTRUISM 
 
Interviewer: bied kaart aan 
We hebben nog 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  
 
U kunt hiervoor deze kaart (toon kaart) gebruiken. 

1. past helemaal niet bij mij 
2. past niet bij mij 
3. past een beetje bij mij 
4. past bij mij 
5. past helemaal bij mij 

 
- ALTRUI1 
Ik werk liever voor mijn eigen welzijn, dan voor dat van anderen. 
 
- ALTRUI2 
Ik streef ernaar te werken voor het welzijn van de maatschappij. 
 
- ALTRUI3 
Ik vind het belangrijk mij in te spannen voor anderen. 
 
- ALTRUI4 
Ik vind het belangrijk hulp te geven aan de armen en anderen die het nodig hebben. 
 
- ALTRUI5 
In het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen. 
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1. LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN 
Ik wil u nu enige vragen stellen over uw betrokkenheid bij verenigingen en 
organisaties. Op de kaart (overhandig kaart) staan allerlei verenigingen en 
organisaties vermeld. Leest u de kaart rustig door. Kunt u mij vertellen of u betrokken 
bent bij een of meerdere van deze verenigingen of organisaties? Dat wil zeggen of u 
lid bent of zich inzet en betrokken voelt bij een of meerdere van deze verenigingen of 
organisaties.  
 
(var label)   KAART  
(SOCP01)  1. Ouderenbond, bond voor ouderen, seniorenraad of  

   ouderenraad  
(SOCP02)  2. Vakbond, werkgeversorganisatie of beroepsorganisatie  
(SOCP03)  3.  Politieke partij, organisatie of vereniging  
(SOCP04)  4. Kerk of organisatie met godsdienstig of    

   levensbeschouwelijk doel  
(SOCP05)  5.  Buurtvereniging, buurt- of wijkcomité  
(SOCP06)  6.  Vrouwenvereniging, vrouwenbond of vrouwengroep  
(SOCP07)  7.    Organisatie voor hulpverlening aan bejaarden, buren of 

    gehandicapten  
(SOCP08)  8.    Actiegroep of organisatie met een maatschappelijk doel 
(SOCP09)  9.  Patiëntenvereniging of organisatie  
(SOCP10)  10.  Zang-, muziek- of toneelvereniging 
(SOCP11)  11.  Hobbyvereniging of gezelligheidsvereniging 
(SOCP12)  12.  Sportvereniging  
(SOCP13)  13.  Overige, omschrijving:  __________________ 
 
- SOCP14-SOCP26 
Indien betrokken (per vereniging/organisatie):  
bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van (noem vereniging/ 
organisatie)? 

1. nee 
2. ja 
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- SOCP27 
Alleen te stellen bij een of meerdere bezoeken aan activiteiten/vergaderingen/ 
bijeenkomsten: 
Hoe vaak bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van een vereniging 
/ organisatie op deze lijst? Hiermee wordt NIET bezoek in het kader van vrijwillige of 
bestuurlijke activiteiten bedoeld.  
Het gaat bij meerdere verenigingen om het aantal bezoeken voor alle 
verenigingen samen: 

1. bijna nooit  
2. enkele keren per jaar  
3. elke maand  
4. enkele keren per maand  
5. elke week  
6. enkele keren per week  
7. elke dag 

 
- SOCP28 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
Bent u bestuurlijk actief, met andere woorden verricht u  activiteiten voor het bestuur 
(voorzitter, penningmeester enzovoorts) van een of meerdere van deze 
verenigingen? 

1. nee 
2. ja 

 
- SOCP30 
Alleen te stellen bij een of meerdere bestuurlijke activiteiten:  
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan uw bestuurlijke activiteiten voor 
deze vereniging(en)/organisatie(s)? 
Het gaat bij meerdere verenigingen om de totale tijd dat aan bestuurlijk werk 
wordt besteed: 

Uren:  (98 =  weet niet, 99 = geweigerd) 
Minuten:  (61 =  weet niet, 62 = geweigerd) 

 
- SOCP31 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
Verricht u vrijwilligerswerk voor 1 of meer van deze verenigingen? (Hierbij kunt u 
denken aan allerlei werkzaamheden die gedaan moeten worden, koffiezetten, het 
organiseren van een kaartwedstrijd). 

1. nee 
2. ja 
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- SOCP33 
Alleen te stellen bij een of meerdere vrijwillige activiteiten:  
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor deze 
vereniging(en)/organisatie(s)?  
Het gaat bij meerdere verenigingen om de totale tijd dat aan vrijwilligerswerk 
wordt besteed: 

Uren:  (98 =  weet niet, 99 = geweigerd) 
Minuten:  (61 =  weet niet, 62 = geweigerd) 

 
 
2a. CULTURELE EN (RE)CREATIEVE PARTICIPATIE (LEISURE ACTIVITIES) 
 
Dan wil ik het nu hebben over uw activiteiten in de vrijetijdsfeer. Wilt u elke keer 
antwoord geven met behulp van deze kaart (overhandig kaart). 
 
- SOCP46-SOCP52 
Kunt u mij zeggen: 
(SOCP46) a. Hoe vaak brengt u een bezoek aan een culturele instelling              
  (bioscoop, museum, tentoonstelling, kunstgalerie, toneelvoorstelling, 
  concert, ballet of opera)  
(SOCP47) b. Hoe vaak maakt u een uitstapje (naar bos, heide, duinen, natuur- of 
  amusementspark, recreatiegebied, dierentuin of bezienswaardige  
  gebouwen)  
(SOCP48) c. Hoe vaak bezoekt u een sociaal cultureel centrum,   
  (bejaarden)sociëteit, club- of buurthuis of clubavonden (biljart-, kaart- of 
  bingoavonden)  
(SOCP49) d. Hoe vaak brengt u een bezoek aan horecagelegenheden (café, 
  restaurant of dansgelegenheid)  
(SOCP50) e. Hoe vaak verricht u sportactiviteiten buitenshuis (bv. zwemmen, 
  wandelen, fietsen, vissen of voetbal)  
(SOCP51) f.  Hoe vaak bezoekt u sportwedstrijden  
(SOCP52) g. Hoe vaak gaat u winkelen voor uw plezier  
Antwoordmogelijkheden voor SOCP46-52 (overhandig kaart): 

1. bijna nooit  
2. enkele keren per jaar  
3. elke maand  
4. enkele keren per maand  
5. per maand 
6. elke week  
7. enkele keren per week  
8. elke dag 
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6. COMPUTERS EN MOBIELE TELEFONIE (COMPUTER USE AND CELL PHONE 
USE) 
 
De volgende vragen gaan over het gebruik van computers en mobiele telefoons. 
Hiermee bedoelen we gebruik voor privé doeleinden, en niet het gebruik van 
computers en mobiele telefoons op het werk.  
 
- SOCP72  

Gebruikt u een personal computer? Daarmee bedoelen we een desktop, een laptop, 
een palmtop of een iPAD (in I: tablet) :   

1. nee ( SP72N1-8 overslaan)   
2. ja 

  
- SP72N1-SP72N8 
Wat is de reden dat u geen computer gebruikt?   
(meer redenen mogelijk) : 

1. Ik heb geen interesse 
2. Er is niemand om me daarmee te helpen 
3. Ik voel me daarvoor te oud 
4. Ik heb geen computer 
5. Ik kan vanwege mijn gezondheid geen computer bedienen 
6. Ik ben bang voor computers 
7. Ik vind het te duur 
8. Anders, (omschrijf) 
 

- SOCP73 
Hoeveel uur per week gebruikt u gemiddeld een computer? 

Uren:  (98 =  weet niet, 99 = geweigerd) 
Minuten:  (61 =  weet niet, 62 = geweigerd) 

 
- SOCP93 
Gebruikt u een mobiele telefoon om mee te bellen of SMS-en (In I: SMS-en of whats-
appen)? 

1. nee ( SP93N1-8 overslaan)   
2. ja 
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- SP93N1-SP93N8 
Wat is de reden dat u geen mobiele telefoon gebruikt?  
(meer redenen mogelijk) : 

1. Ik heb geen interesse 
2. Er is niemand om me daarmee te helpen 
3. Ik voel me daarvoor te oud 
4. Ik heb geen mobile telefoon 
5. Ik kan vanwege mijn gezondheid geen mobiele telefoon  bedienen 
6. Ik ben bang voor mobiele telefoons 
7. Ik vind het te duur 
8. Anders, (omschrijf) 

 
- SOCP94 
Hoe vaak gebruikt u gemiddeld genomen uw mobiele telefoon om te bellen of SMS-
en  (In I: SMS-en of whats-appen)? 

1. Dagelijks 
2. Paar keer per week 
3. Paar keer per maand 
4. Paar keer per jaar 
5. Minder dan een paar keer per jaar 

 
- SOCP95 
Maakt u gebruik van het internet? 

1. nee ( SP95F1-SOCP96 overslaan)   
2. ja 

 
- SP95F1-SP95F9  
Welke van de volgende internet functies heeft u in het afgelopen jaar gebruikt? 
(meerdere antwoorden mogelijk): 

1. Zoeken van algemene informatie (surfen) 
2. Bezoeken van discussieplatforms, nieuwsgroepen 
3. Bestellen van levensmiddelen (AH-service etc.) 
4. Bestellen van medicijnen 
5. Aankopen van andere goederen zoals reizen, boeken, CD/DVD, 

verzekeringen, kleding (in I toegevoegd: vliegtickets, entreekaartjes) 
6. Onderhouden van contacten met familie, vrienden, of buren (bijv. via e-

mail, chatten, of skypen) (In I: bijv.via e-mail, whats-app, chat of skype) 
7. Bezoeken van medische websites of online cursussen ter verbetering van 

de gezondheid 
8. Telebankieren (In I: Internetbankieren) 
9. Anders, (omschrijf) 
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(Indien SP95F6=ja) 
- SOCP96 
Hoe vaak komt het voor dat u internet gebruikt voor contacten met familie, vrienden 
of buren? 

1. Dagelijks 
2. Paar keer per week 
3. Paar keer per maand 
4. Paar keer per jaar 
5. Minder dan een paar keer per jaar 

 
- SOCP97 
Komt het voor dat u bij het gebruik van de computer of de mobiele telefoon hulp van 
anderen nodig heeft?  

1. nee ( SOCP98 overslaan) 
2. ja 

 
- SOCP98 
 Hoe vaak gebeurt dat? 

1. Dagelijks 
2. Paar keer per week 
3. Paar keer per maand 
4. Paar keer per jaar 
5. Minder dan een paar keer per jaar 

 
- SP97S1-SP97S8 
Op wie kunt u dan terugvallen?  
(meerdere antwoorden mogelijk): 

1. Partner 
2. Kinderen 
3. Andere familieleden 
4. Buren 
5. Vrienden 
6. Professionele diensten 
7. Niemand 
8. Anders, (omschrijf) 
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2b. CURSUSSEN (EDUCATION)  
 
Nu wil ik het met u hebben over het volgen van opleidingen en cursussen,  zoals 
een talencursus, hobbycursus, training, cursus bij de volksuniversiteit  enzovoorts.  
 
- SOCP55 
Volgt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd?  

1. nee ( SOCP56-61 overslaan)   
2. ja 

 
- SOCP56-61 
Wat voor een cursus of opleiding is/was dat? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
(SOCP56) 1. diplomagericht/kwalificerend onderwijs 
(SOCP57) 2. hobby- of creativiteitscursus 
(SOCP58) 3. cursus voor algemene ontwikkeling of talencursus  
(SOCP59) 4. cursus waarin de positie en/of emancipatie van vrouwen  
      centraal stond  
(SOCP60) 5. cursus waarin de positie en/of emancipatie van de ouderen centraal 
      stond 
(SOCP61) 6. andere cursus, specificeer: __________________ 
 
 
3. LEEFTIJDSGRENZEN (AGE NORMS) 
 
Bent u het met de volgende opvatting eens of oneens? 
 
- SOCP66 
Mensen boven een bepaalde leeftijd moeten geen betaald werk meer doen.  

1. eens  
2. oneens  
3. geen mening I weet niet  

 
- SOCP67 
Indien niet "oneens":  
Gesteld dat iemand in staat blijft betaald werk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol?   
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd 
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- SOCP68 
Bent u het met de volgende opvatting eens of oneens: 
Mensen boven een bepaalde leeftijd moeten geen vrijwilligerswerk meer doen.  

1. eens  
2. oneens  
3. geen mening I weet niet  

 
- SOCP69 
Indien niet "oneens”:  
Gesteld dat iemand in staat blijft vrijwilligerswerk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol?  
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd) 
 
 
STEMMEN (VOTING) 
 
In wave H:  
- SOCP99 
De vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 9 juni 2010 gehouden. Heeft u 
toen gestemd of niet? 

1. Nee 
2. Ja  
3. Mocht niet stemmen 
4. Weet niet 

 
In wave 3B: 
De vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gehouden op 12 september 
2012. We hoeven niet te weten op welke partij, maar willen wel graag weten óf u toen 
gestemd heeft. 

1. Nee 
2. Ja  
3. Mocht niet stemmen 
4. Weet niet 
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LASMB070 
 
LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN (active member or involved in organization Y/N, constructed) 
Kunt u van elk aangeven of u actief deelneemt aan activiteiten van deze organisatie? 
Dat kan zijn door het bezoeken van bijeenkomsten, bestuurlijk werk of 
vrijwilligerswerk. 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
SOCP01 1. Belangenvereniging voor ouderen, werknemers, etc. 
SOCP04 2. Kerk, moskee of religieuze organisatie 
SOCP10 3. Een culturele vereniging 
SOCP05 4. Buurtvereniging of andere organisatie voor belangen en activiteiten in   

    uw buurt of wijk 
SOCP06 5. Organisatie voor vrouwen 
SOCP08 6. Organisatie met een maatschappelijk doel (inclusief hulpverlening  

    aan anderen) 
SOCP09 7. Patiëntenvereniging 
SOCP11 8. Ontspanningsactiviteiten, zoals muziek of hobby 
SOCP12 9. Sport 
SOCP13 10. Anders, specificeer ……. 
 
(Per boven aangegeven organisatie, vereniging etc. de volgende vraag laten 
beantwoorden) 
 
SOCP01N-SOCP13N 
Kunt u ook aangeven hoeveel Nederlanders lid zijn van de vereniging of organisatie: 
Antwoordmogelijkheden: 

1. Bijna alleen Nederlanders 
2. Veel Nederlanders 
3. Weinig/geen Nederlanders 
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COMPUTERS EN MOBIELE TELEFONIE (COMPUTER USE AND CELL PHONE 
USE) 
 
SOCP72 
Gebruikt u een computer of een ander apparaat waarmee u toegang kan maken tot 
internet? 
Daarmee bedoelen we een desktop, een laptop, een palmtop, een smartphone, een 
iPad, of een iPhone. 

1. Nee 
2. Ja  

 
SOCP95 
Maakt u gebruik van internet? 

1. Nee 
2. Ja  
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LASAJ070 / LASAK070 
 
1. LIDMAATSCHAPPEN EN BETROKKENHEID BIJ VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES (PRODUCTIVE ACTIVITIES) 
 
- SOCPYN 
Ik wil u nu enige vragen stellen over uw betrokkenheid bij verenigingen en 
organisaties. Op de kaart (overhandig kaart) staan allerlei verenigingen en 
organisaties vermeld. Leest u de kaart rustig door. Kunt u mij vertellen of u betrokken 
bent bij een of meerdere van deze verenigingen of organisaties? Dat wil zeggen of u 
lid bent of zich inzet en betrokken voelt bij een of meerdere van deze verenigingen of 
organisaties. (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 
(var label)   KAART  
(SOCP01)  1. Ouderenbond, bond voor ouderen, seniorenraad of  

   ouderenraad  
(SOCP02)  2. Vakbond, werkgeversorganisatie of beroepsorganisatie  
(SOCP03)  3.  Politieke partij, organisatie of vereniging  
(SOCP04)  4. Kerk of organisatie met godsdienstig of    

   levensbeschouwelijk doel  
(SOCP05)  5.  Buurtvereniging, buurt- of wijkcomité  
(SOCP06)  6.  Vrouwenvereniging, vrouwenbond of vrouwengroep  
(SOCP07)  7.    Organisatie voor hulpverlening aan bejaarden, buren of 

    gehandicapten  
(SOCP08)  8.    Actiegroep of organisatie met een maatschappelijk doel 
(SOCP09)  9.  Patiëntenvereniging of organisatie  
(SOCP10)  10.  Zang-, muziek- of toneelvereniging 
(SOCP11)  11.  Hobbyvereniging of gezelligheidsvereniging 
(SOCP12)  12.  Sportvereniging  
(SOCP13)  13.  Overige, omschrijving:  __________________ 
 
- SOCP14-SOCP26 
Indien betrokken (per vereniging/organisatie):  
bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van (noem vereniging/ 
organisatie)? 

1. nee 
2. ja 
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- SOCP27 
Alleen te stellen bij een of meerdere bezoeken aan activiteiten/vergaderingen/ 
bijeenkomsten: 
Hoe vaak bezoekt u activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen van een vereniging 
/ organisatie op deze lijst? Hiermee wordt NIET bezoek in het kader van vrijwillige of 
bestuurlijke activiteiten bedoeld.  
Het gaat bij meerdere verenigingen om het aantal bezoeken voor alle 
verenigingen samen: 

1. bijna nooit  
2. enkele keren per jaar  
3. elke maand  
4. enkele keren per maand  
5. elke week  
6. enkele keren per week  
7. elke dag 

 
- SOCP28 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
Bent u bestuurlijk actief, met andere woorden verricht u  activiteiten voor het bestuur 
(voorzitter, penningmeester enzovoorts) van een of meerdere van deze 
verenigingen? 

1. nee 
2. ja 

 
- SOCP30 
Alleen te stellen bij een of meerdere bestuurlijke activiteiten:  
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan uw bestuurlijke activiteiten voor 
deze vereniging(en)/organisatie(s)? 
Het gaat bij meerdere verenigingen om de totale tijd dat aan bestuurlijk werk 
wordt besteed: 

Uren:  (98 =  weet niet, 99 = geweigerd) 
Minuten:  (61 =  weet niet, 62 = geweigerd) 

 
- SOCP31 
Indien bezoeken activiteiten ed:  
Verricht u vrijwilligerswerk voor 1 of meer van deze verenigingen? (Hierbij kunt u 
denken aan allerlei werkzaamheden die gedaan moeten worden, koffiezetten, het 
organiseren van een kaartwedstrijd). 

1. nee 
2. ja 
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Vervolg LASAJ070 / LASAK070 
 
- SOCP33 
Alleen te stellen bij een of meerdere vrijwillige activiteiten:  
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor deze 
vereniging(en)/organisatie(s)?  
Het gaat bij meerdere verenigingen om de totale tijd dat aan vrijwilligerswerk 
wordt besteed: 

Uren:  (98 =  weet niet, 99 = geweigerd) 
Minuten:  (61 =  weet niet, 62 = geweigerd) 

 
 
2a. CULTURELE EN (RE)CREATIEVE PARTICIPATIE (LEISURE ACTIVITIES) 
 
Dan wil ik het nu hebben over uw activiteiten in de vrijetijdsfeer. Wilt u elke keer 
antwoord geven met behulp van deze kaart (overhandig kaart). 
 
- SOCP46-SOCP52 
Kunt u mij zeggen: 
(SOCP46) a. Hoe vaak brengt u een bezoek aan een culturele instelling              
  (bioscoop, museum, tentoonstelling, kunstgalerie, toneelvoorstelling, 
  concert, ballet of opera)  
(SOCP47) b. Hoe vaak maakt u een uitstapje (naar bos, heide, duinen, natuur- of 
  amusementspark, recreatiegebied, dierentuin of bezienswaardige  
  gebouwen)  
(SOCP48) c. Hoe vaak bezoekt u een sociaal-cultureel centrum,   
  (bejaarden)sociëteit, club- of buurthuis of clubavonden (biljart-, kaart- of 
  bingoavonden)  
(SOCP49) d. Hoe vaak brengt u een bezoek aan horecagelegenheden (café, 
  restaurant of dansgelegenheid)  
(SOCP50) e. Hoe vaak verricht u sportactiviteiten buitenshuis (bv. zwemmen, 
  wandelen, fietsen, vissen of voetbal)  
(SOCP51) f.  Hoe vaak bezoekt u sportwedstrijden  
(SOCP52) g. Hoe vaak gaat u winkelen voor uw plezier  
Antwoordmogelijkheden voor SOCP46-52 (overhandig kaart): 

1. bijna nooit  
2. enkele keren per jaar  
3. elke maand  
4. enkele keren per maand  
5. per maand 
6. elke week  
7. enkele keren per week  
8. elke dag 
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6. COMPUTERS EN MOBIELE TELEFONIE (COMPUTER USE AND CELL PHONE 
USE) 
 
De volgende vragen gaan over het gebruik van computers en mobiele telefoons. 
Hiermee bedoelen we gebruik voor privé doeleinden, en niet op het werk.  
 
- SOCP72  

Gebruikt u een desktop computer, laptop, tablet of smartphone?   
1. nee ( SP72N1-8 overslaan)   
2. ja 

  
- SP72N1-SP72N8 
Wat is de reden dat u geen computer (in K: geen van deze apparaten) gebruikt?   
Interviewer: dus geen van de vier apparaten: desktop, laptop, tablet of 
smartphone (meerdere redenen mogelijk) : 

1. Ik heb geen interesse 
2. Er is niemand om me daarmee te helpen 
3. Ik voel me daarvoor te oud 
4. Ik heb geen computer (in K: ik heb deze apparaten niet) 
5. Ik kan vanwege mijn gezondheid geen computer bedienen (in K: ik kan 

vanwege mijn gezondheid deze apparaten niet bedienen) 
6. Ik ben bang voor computers (in K: ik ben bang voor deze apparaten) 
7. Ik vind het te duur 
8. Anders, (omschrijf) ___________ 
 

- SOCP73 
Hoeveel uur per dag gebruikt u gemiddeld een computer? 
Het gaat hierbij dus om alle vier apparaten samen genomen: desktop, laptop, 
tablet en smartphone. 
 (97= frequent gebruik, maar doorgaans erg kort) 

Uren:  (98 =  weet niet, 99 = geweigerd) 
Minuten:  (61 =  weet niet, 62 = geweigerd) 

 
- SOCP93 
Belt u mobiel of gebruikt u een berichtenservice zoals SMS en Whatsapp? 
Interviewer: Mobiel bellen kan met een smartphone of met een mobiele telefoon 
zonder internet; videobellen (zoals Skype of Facetime) en bellen via Whatsapp is ook 
mobiel bellen. Met mobiel bellen wordt bedoeld dat men buitenshuis belt. 

1. nee ( SP93N1-8 overslaan)   
2. ja 
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- SP93N1-SP93N8 
Wat is de reden dat u niet mobiel belt?  
(meerdere redenen mogelijk) : 

1. Ik heb geen interesse 
2. Er is niemand om me daarmee te helpen 
3. Ik voel me daarvoor te oud 
4. Ik heb geen mobiele telefoon (of ander apparaat waarmee ik kan bellen) 
5. Ik kan vanwege mijn gezondheid geen mobiele telefoon bedienen 
6. Ik ben bang voor mobiele telefoons 
7. Ik vind het te duur 
8. Anders (omschrijf) ___________ 

 
- SOCP94 
Hoe vaak gebruikt u gemiddeld genomen uw mobiele telefoon om te bellen, SMS-en 
of Whats-appen (in K: appen, dus Whats weggelaten)? 

1. Dagelijks 
2. Paar keer per week 
3. Paar keer per maand 
4. Paar keer per jaar 
5. Minder dan een paar keer per jaar 

 
- SOCP95 
In J: Gebruikt u internet? Indien u internet op ten minste een van de vier apparaten 
(desktop, laptop, tablet, smartphone) gebruikt is het antwoord ja. 
In K: Gebruikt u  het internet? U kunt het internet gebruiken op allerlei apparaten, 
zoals een PC, laptop, tablet, smartphone en smartTV) 

1. nee ( SP95F1-SOCP96 overslaan)   
2. ja 
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In J: 
- SP95F1-SP95F15 
Welke van de volgende internet functies heeft u in het afgelopen jaar gebruikt? 
(meerdere antwoorden mogelijk): 

1. Zoeken van algemene informatie (surfen) 
2. Bezoeken van discussieplatforms of nieuwsgroepen In J toegevoegd:(o.a. 

Twitter) 
3. Bestellen van levensmiddelen (bijvoorbeeld Albert Heijn bezorgservice, 

Jumbo thuisbezorg) 
4. Bestellen van medicijnen 
5. Andere aankopen, zoals reizen, boeken, muziek, film, verzekeringen, 

kleding, vliegtickets, entreekaartjes 
6. Onderhouden van contacten met familie, vrienden, of buren (bijvoorbeeld 

via e-mail, Whats-app, Skype en via sociale media zoals Facebook) 
7. Bezoeken van medische websites of online cursussen ter verbetering van 

de gezondheid 
8. Internetbankieren 
9. Aanvragen en regelen van voorzieningen zoals professionele zorg, hulp en 

vervoer 
10.  Maken van afspraken met de huisarts en/of medisch specialisten 
11.  Regelen van belastingaangifte, toeslagen of zorgdeclaraties 
12.  Gebruik maken van MijnOverheid 
13.  Spelletjes doen 
14.  Films kijken en/of muziek luisteren  
15.  Anders (omschrijf)  ___________ 
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In K: 
- SP95F1-SP95F18  
Welke van de volgende internet functies heeft u in het afgelopen jaar gebruikt? 
(meerdere antwoorden mogelijk): 

1. Zoeken van algemene informatie (surfen) 
2. Bezoeken van discussieplatforms of nieuwsgroepen In J toegevoegd:(o.a. 

Twitter) 
3. Bestellen van levensmiddelen (bijvoorbeeld Albert Heijn bezorgservice, 

Jumbo thuisbezorg) 
4. Bestellen van medicijnen 
5. Andere aankopen, zoals reizen, boeken, muziek, film, verzekeringen, 

kleding, vliegtickets, entreekaartjes 
6. Onderhouden van contacten met familie, vrienden, of buren (bijvoorbeeld 

via e-mail, Whats-app, Skype en via sociale media zoals Facebook) 
7. Bezoeken van medische websites of online cursussen ter verbetering van 

de gezondheid 
8. Internetbankieren 
9. Aanvragen en regelen van voorzieningen zoals professionele zorg, hulp en 

vervoer 
10.  Maken van afspraken met de huisarts en/of medisch specialisten 
11.  Regelen van belastingaangifte, toeslagen of zorgdeclaraties 
12.  Gebruik maken van MijnOverheid 
13.  Spelletjes doen 
14.  Films kijken en/of muziek luisteren 
15.  Gezondheidsforums en online support groepen 
16.  Het zoeken van informatie over hobby’s, verenigingen, of andere   

vrijetijdsbestedingen 
17.  Anders (omschrijf)  ___________ 

 
 
(Indien SP95F6=ja) 
- SOCP96 
Hoe vaak gebruikt u internet voor contacten met familie, vrienden of buren? 

1. Dagelijks 
2. Paar keer per week 
3. Paar keer per maand 
4. Paar keer per jaar 
5. Minder dan een paar keer per jaar 
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- SOCP97 
Komt het voor dat u bij het gebruik van een desktop computer, laptop, tablet, 
smartphone of mobiele telefoon hulp van anderen nodig heeft? 

1. nee ( SOCP98 overslaan) 
2. ja 

 
- SOCP98 
 Hoe vaak gebeurt dat? 

1. Dagelijks 
2. Paar keer per week 
3. Paar keer per maand 
4. Paar keer per jaar 
5. Minder dan een paar keer per jaar 

 
- SP97S1-SP97S8 
Op wie kunt u dan terugvallen?  
(meerdere antwoorden mogelijk): 

1. Partner 
2. Kinderen 
3. Andere familieleden 
4. Buren 
5. Vrienden 
6. Professionele diensten 
7. Niemand 
8. Anders, (omschrijf) ____________ 
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2b. CURSUSSEN (EDUCATION)  
 
Nu wil ik het met u hebben over het volgen van opleidingen en cursussen,  zoals 
een talencursus, hobbycursus, training, cursus bij de volksuniversiteit  enzovoorts.  
 
- SOCP55 
Volgt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd?  

1. nee ( SOCP56-61 overslaan)   
2. ja 

 
- SOCP56-61 
Wat voor een cursus of opleiding is/was dat? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
(SOCP56) 1. diplomagericht/kwalificerend onderwijs 
(SOCP57) 2. hobby- of creativiteitscursus 
(SOCP58) 3. cursus voor algemene ontwikkeling of talencursus  
(SOCP59) 4. cursus waarin de positie en/of emancipatie van vrouwen  
      centraal stond  
(SOCP60) 5. cursus waarin de positie en/of emancipatie van de ouderen centraal 
      stond 
(SOCP61) 6. andere cursus, specificeer: __________________ 
 
 
3. LEEFTIJDSGRENZEN (AGE NORMS) 
 
Bent u het met de volgende opvatting eens of oneens? 
 
- SOCP66 
Mensen boven een bepaalde leeftijd moeten geen betaald werk meer doen.  

1. eens  
2. oneens  
3. geen mening I weet niet  

 
- SOCP67 
Indien niet "oneens":  
Gesteld dat iemand in staat blijft betaald werk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol?   
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd 
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LASA 070 - Social participation        Main interview (SO)  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB070 / LASAC070 / LASAD070 / LASAE070 / 
LAS2B070 / LASAF070 / LASAG070 / LASAH070 / LAS3B070 / LASMB070 / 
LASAI070 / LASAJ070 / LASAK070 
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Vervolg LASAJ070 / LASAK070 
 
- SOCP68 
Bent u het met de volgende opvatting eens of oneens: 
Mensen boven een bepaalde leeftijd moeten geen vrijwilligerswerk meer doen.  

4. eens  
5. oneens  
6. geen mening I weet niet  

 
- SOCP69 
Indien niet "oneens”:  
Gesteld dat iemand in staat blijft vrijwilligerswerk te doen, tot welke leeftijd is dat 
volgens u nog zinvol?  
Type de leeftijd (97 = is niet te zeggen / persoonsafhankelijk,  
       98 = weet niet 
       99 = geweigerd) 
 
 
In K: 
- SOCP70 
Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet 
voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven 
van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor: Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, en 10 staat 
voor: De meeste mensen zijn te vertrouwen 
 
..............  11= geen antwoord 
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