Instructies voor het invullen van de vragenlijst
Je kunt er ook voor kiezen om deze vragenlijst via de computer, tablet of smartphone in te
vullen. De link en inlogcode hiervoor staan op de uitnodiging.
•

Gebruik een blauwe of zwarte pen.

•

Kruis per vraag één vakje aan (tenzij anders aangegeven).

•

Heb je een fout gemaakt? Maak het foute hokje zwart:

en zet een kruisje in het goede

hokje: x
•

Soms kun je één of meer vragen overslaan, omdat die niet voor jou van toepassing zijn.
Dit wordt aangegeven met een doorverwijzing (bijvoorbeeld  Ga naar vraag 3)

•

Bij de vragen waar aantallen worden gevraagd, schrijf je in de vakjes. Voorbeeld:

Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Wonen en woonomgeving
1. Welke huishoudsituatie is voor jou van toepassing?
 Ik woon alleen
 Ik woon bij mijn ouders / verzorgers
 Ik woon samen met partner
 Ik woon samen met partner en kind(eren)
 Ik woon alleen met kind(eren)
 Anders, namelijk:

2. Heb je altijd in Zeeland gewoond?
 Nee
 Ja  ga naar vraag 5
3. Hoe lang heb je buiten Zeeland gewoond?
In totaal, gerekend vanaf je geboorte
jaar en

maanden

4. Waarom ben je (de laatste keer) naar Zeeland toe verhuisd?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Wonen bij mijn ouders / verzorgers  Woningaanbod
 Mijn vrienden
 Zelfstandig wonen / op kamers
 Mijn familie
 (Samenwonen met) mijn partner
 Strand / zee
 Werk
 Overig landschap in Zeeland
 Studie
 Culturele activiteiten
 Mijn kinderen / kinderwens

 Anders, namelijk:

5. In welk type woning woon je?
 Huurwoning
 Koopwoning
 (Studenten)kamer
6. Hoe tevreden ben je over je woning?
 Tevreden
 Matig tevreden
 Ontevreden
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7. Ben je momenteel op zoek naar een woning?
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Ja, huurwoning
 Ja, koopwoning
 Nee
8. Hoe tevreden ben je met je kern / wijk als woonplaats?
Met “kern / wijk” bedoelen we je directe woonomgeving
 Tevreden
 Matig tevreden
 Ontevreden
9. Heb je verhuisplannen?
 Nee, ik heb geen verhuisplannen binnen 5 jaar
 Ja, ik heb verhuisplannen binnen 1 jaar
 Ja, ik heb verhuisplannen binnen 1 à 2 jaar
 Ja, ik heb verhuisplannen binnen 2 tot 5 jaar

 ga naar vraag 11

10. Als ik verhuis dan is dat waarschijnlijk …
 Binnen mijn eigen kern / wijk
 Elders binnen mijn gemeente
 Buiten mijn gemeente, maar binnen Zeeland
 Buiten Zeeland, maar in Nederland  ga naar vraag 12
 Naar het buitenland  ga naar vraag 12
11. Wat is voor jou de reden om in Zeeland te (blijven) wonen?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Woningaanbod
 Wonen bij mijn ouders / verzorgers
 Mijn vrienden
 Zelfstandig wonen / op kamers
 Mijn familie
 (Samenwonen met) mijn partner
 Strand / zee
 Werk
 Overig landschap in Zeeland
 Studie
 Culturele activiteiten
 Mijn kinderen / kinderwens

 Anders, namelijk:

 HEB JE VRAAG 11 BEANTWOORD, GA DAN VERDER NAAR VRAAG 13
12. Waarom wil je uit Zeeland vertrekken?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Wonen bij mijn ouders / verzorgers
 Zelfstandig wonen / op kamers
 (samenwonen met) mijn partner
 Werk
 Studie
 Mijn kinderen / kinderwens

 Woningaanbod
 Mijn vrienden
 Mijn familie
 Het landschap buiten Zeeland
 Culturele activiteiten
 Anders, namelijk:

Opleiding
13. Wat is de hoogste opleiding die jij hebt afgemaakt?
 Basisschool
 Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 Praktijkonderwijs
 Vmbo, mavo
 Havo
 Vwo, gymnasium
 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 Universiteit
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14. Waar heb je deze hoogst voltooide opleiding gevolgd?
Indien meerdere locaties, selecteer de plaats waar je de opleiding het langste hebt
gevolgd
 Binnen Zeeland
 Buiten Zeeland, maar in Nederland
 In België
 Elders in het buitenland
15. Wat was de reden om je hoogst voltooide opleiding daar te volgen?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Kwaliteit van de opleiding
 Bereikbaarheid van de school
 Beschikbaarheid van stageplaatsen
 Wonen bij mijn ouders / verzorgers
 Zelfstandig wonen / op kamers
 (Samenwonen met) mijn partner
 Kosten van het (openbaar) vervoer
 Uitstraling van de school
 Locatie van de school
 Opleiding werd alleen aangeboden in Zeeland
 Opleiding werd niet aangeboden in Zeeland
 Anders, namelijk:

16. Heb je buiten Zeeland gewoond tijdens deze opleiding?
 Ja
 Nee
 Een tijd in Zeeland en een tijd buiten Zeeland
17. Studeer je momenteel?
 Ja, ik volg een mbo-opleiding
 Ja, ik volg een hbo-opleiding
 Ja, ik volg een universitaire opleiding
 Ja, anders, namelijk:



Nee, ik studeer niet

 ga naar vraag 20

18. Waar studeer je?
 Binnen Zeeland
 Buiten Zeeland, maar in Nederland
 In België
 Elders in het buitenland
19. Wat is de reden om je huidige opleiding daar te volgen?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Kwaliteit van de opleiding
 Bereikbaarheid van de school
 Beschikbaarheid van stageplaatsen
 Wonen bij mijn ouders / verzorgers
 Zelfstandig wonen / op kamers
 (Samenwonen met) mijn partner
 Kosten van het (openbaar) vervoer
 Uitstraling van de school
 Locatie van de school
 Opleiding werd alleen aangeboden in Zeeland
 Opleiding werd niet aangeboden in Zeeland
 Anders, namelijk:
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Werk
20. Heb je op dit moment een betaalde baan of bijbaan?
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Ja, ik heb betaald werk in loondienst
 Ja, ik ben werkzaam als zelfstandige / ZZP-er / freelancer
 Ja, ik werk mee in een gezinsbedrijf
 Nee, ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAJONG)  ga naar vraag 25
 Nee, ik heb een werkloosheids-of bijstandsuitkering (WW, PW)  ga naar vraag 25
 Nee, ik heb geen baan of bijbaan  ga naar vraag 25
21. Hoeveel uur per week verricht je betaald werk?
Het gaat om het gemiddeld aantal uur per week
uur
22. Waar werk je?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 In mijn gemeente
 Elders in Zeeland
 Buiten Zeeland, maar in Nederland
 In België
 Elders in het buitenland
23. Sluit de inhoud van je werk aan bij de studierichting van je hoogst voltooide
opleiding?
Bijvoorbeeld: je hoogst voltooide opleiding is MBO-techniek en je hebt een baan in de
techniek
 Ja
 Nee
24. Sluit het werk dat je doet aan bij je opleidingsniveau?
 Ja, het werk past
 Nee, ik ben voor het werk wat ik doe te hoog opgeleid
 Nee, ik ben voor het werk wat ik doe te laag opgeleid
25. Ben je op dit moment op zoek naar een (andere) baan?
 Ja
 Nee
26. Zie je voor jezelf in Zeeland carrièremogelijkheden?
 Ja
 Nee

Geldzaken
27. Hoe kom je aan je inkomen?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Bijdrage van ouders / verzorgers
 Loon
 Studiefinanciering
 Studielening
 Uitkering
 Winst uit onderneming
 Anders
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28. Heb je op dit moment één of meer schulden?
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Ja, een studieschuld
 Ja, een hypotheekschuld
 Ja, een andere schuld
 Nee, ik heb geen schulden
29. Hoe tevreden ben je met je financiële situatie? Een 1 staat voor volledig
ontevreden en een 10 staat voor volledig tevreden.

30. Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak je je zorgen maakt
over je financiële toekomst? Een 1 staat voor nooit en een 10 voor voortdurend.

Gezondheid
De volgende vragen gaan over je gezondheid. Deze worden gebruikt voor analyse van dit
onderzoek. Je bent niet verplicht te antwoorden. Door te antwoorden geef je uitdrukkelijk
toestemming om deze gegevens in ons onderzoek op te nemen. Uiteraard worden je antwoorden
anoniem behandeld.
31. Hoe is over het algemeen je gezondheid?
 Uitstekend
 Goed
 Matig
 Slecht
32. Hoeveel kilo weeg je (zonder kleren)?
Indien je zwanger bent hier graag je gewicht van vóór de zwangerschap invullen.
Kilogram
33. Hoe lang ben je (zonder schoenen)?
Centimeter
34. Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate je tevreden
bent met je gewicht? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig
tevreden.

35. Hoeveel dagen per week doe je aan sport bij een club, vereniging of sportschool?
Zoals fitness, voetbal, tennis, dansen. Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een
normale week in de afgelopen maand.
 (Bijna) nooit
 1 dag per week
 2 dagen per week
 3 dagen per week
 4 dagen per week
 5 dagen per week
 6 dagen per week
 Elke dag
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36. Hoeveel dagen per week sport je in je vrije tijd zonder club, vereniging of
sportschool?
Zoals hardlopen, mountainbiken, skaten. Lopen en fietsen naar school of werk tellen niet
mee. Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een normale week in de afgelopen
maand.
 (Bijna) nooit
 1 dag per week
 2 dagen per week
 3 dagen per week
 4 dagen per week
 5 dagen per week
 6 dagen per week
 Elke dag
37. De volgende vragen gaan over hoe je je voelt en hoe het met je ging in de
afgelopen 4 weken. Wil je bij elke vraag het antwoord geven dat het best
benadert hoe vaak je je zo voelde?
Altijd

a.

Hoe vaak was je gedurende de
afgelopen 4 weken erg
zenuwachtig?

b.

c.

Hoe vaak voelde je je gedurende
de afgelopen 4 weken kalm en
rustig?

d.

e.

Hoe vaak zat je gedurende de
afgelopen 4 weken zo in de put,
dat niets je kon opvrolijken?

Hoe vaak voelde je je gedurende
de afgelopen 4 weken somber en
neerslachtig?
Hoe vaak was je gedurende de
afgelopen 4 weken een gelukkig
mens?

Meestal

Vaak

Soms

Zelden

Nooit





























































38. Heb je er in de laatste 12 maanden wel eens serieus over gedacht een eind te
maken aan je leven?
 Nee
 Een enkele keer
 Af en toe
 Vaak
 Heel vaak
 Hierop wil ik niet antwoorden
39. Heb je in de afgelopen 4 weken stress ervaren door de combinatie van dagelijkse
activiteiten op het gebied van je werk / studie, opvoeding, zorg, gezondheid,
financiën, hobby’s, enz.?
 Ja, (heel) veel
 Ja, een beetje
 Nee, (bijna) niet  ga naar vraag 41
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40. Op welke gebieden heb je door de combinatie van dagelijkse activiteiten stress

ervaren?

Er zijn meer antwoorden mogelijk
Werk
Studie
Opvoeding
(Mantel)zorg
Gezondheid
Financiën
Hobby’s
Anders, namelijk:










41. Als je een probleem hebt of ergens mee zit, is er dan iemand naar wie je toe kunt
gaan om te praten?
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Ja, naar mijn ouders / verzorgers
 Ja, naar andere familie
 Ja, naar mijn partner
 Ja, naar een vriend / vriendin
 Ja, naar een professionele hulpverlener
 Ja, naar iemand anders
 Nee, niemand

Middelengebruik (roken, alcohol, drugs)
42. Heb je wel eens gerookt?
 Nee, ik heb nog nooit gerookt
 Ik heb vroeger gerookt maar ik ben helemaal gestopt
 Ik rook af en toe, maar niet elke dag
 Ik rook elke dag
43. Hoe vaak drink je alcohol?
 Nooit  ga naar vraag 45
 Minder dan 1 keer per maand
 Maandelijks
 Wekelijks
 Dagelijks of bijna dagelijks
 Weet ik niet
 Wil ik liever niet zeggen
44. Hoeveel glazen alcohol drink je op een typische dag wanneer je drinkt?
 1 of 2
 3 of 4
 5 of 6
 7 tot 9
 10 of meer
 Weet ik niet
 Wil ik liever niet zeggen
45. Heb je in de afgelopen 4 weken drugs gebruikt?
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Nee
 Ja, softdrugs (bijv. wiet, hasj)
 Ja, harddugs (bijv. cocaïne, XTC, GHB)
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Vrije tijd en (sport)verenigingen
46. Van welk soort vereniging ben je lid?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Sportvereniging
 Sportschool
 Scouting
 Natuurvereniging
 Politieke partij
 Studentenvereniging
 Muziekvereniging / zangvereniging
 Kerkelijke vereniging
 Buurtvereniging / wijkvereniging
 Toneelvereniging / dansvereniging
 Anders, namelijk:
 Geen

47. Doe je onbetaald werk / vrijwillige werkzaamheden in georganiseerd verband?
Zo ja, voor welke soort vereniging of organisatie?
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Nee, ik doe geen vrijwilligerswerk
 Ja, voor een sportvereniging
 Ja, voor een kerkelijke of levensbeschouwelijke vereniging of organisatie
 Ja, voor een culturele vereniging of organisatie
 Ja, voor een maatschappelijke instelling of organisatie (bijvoorbeeld verzorgingshuis,
basisschool, kinderboerderij, dierenasiel)
 Ja, voor een andere vereniging of organisatie
48. Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan de volgende activiteiten in je vrije
tijd? Als je helemaal geen tijd besteedt aan een bepaalde activiteit, vul dan een 0 in
a. Televisie, Netflix, Youtube filmpjes kijken

uur

b. Social media (Facebook, Instagram, Snapchat)

uur

c. Surfen op internet (niet voor school / opleiding)

uur

d. Gamen

uur

e. Bellen, appen, facetimen met vrienden / vriendinnen

uur

f. Lezen

uur

g. Vrienden ontmoeten buitenshuis

uur

h. Vrienden ontmoeten bij elkaar thuis

uur

i. Uitgaan

uur

Mobiliteit
49. Wat is je gemiddelde reistijd en reisafstand naar je studie / opleiding?

Reistijd naar studie:

minuten (enkele reis)

Reisafstand naar studie:

km (enkele reis)



Niet van toepassing, ik studeer niet
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50. Wat is je gemiddelde reistijd en reisafstand naar je betaalde baan of bijbaan?

Reistijd naar baan:

minuten (enkele reis)

Reisafstand naar baan:

km (enkele reis)



Niet van toepassing, ik werk niet

51. Van welk vervoermiddel maak je meestal gebruik in de volgende situaties?

Indien je gebruik maakt van meerdere vervoermiddelen, selecteer het
vervoermiddel waar je de meeste kilometers mee aflegt.

Als je naar je werk of
studie gaat
Als je naar een winkel gaat
Als je familie of vrienden
bezoekt
Als je uitgaat
Als je gaat sporten

Auto
(bestuurder
of passagier)

Fiets

Openbaar
vervoer

WMO
vervoer

Ander
vervoermiddel
of lopend

Niet van
toepassing





























































Veiligheid
52. Kun je op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak je je onveilig voelt?
Een 1 staat voor nooit onveilig en een 10 voor voortdurend onveilig.

We vragen je nu naar een aantal specifieke situaties waarin je je onveilig kunt voelen.
53. Ben je zelf of iemand anders in je huishouden in de afgelopen 12 maanden bij het
kopen of verkopen van goederen of diensten via internet wel eens opgelicht?
Bijvoorbeeld doordat gekochte goederen niet geleverd werden of niet betaald werd voor
geleverde diensten.
 Ja
 Nee
54. Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens gechanteerd?
Chantage is het dreigen persoonlijke informatie, geheimen of gevoelig materiaal openbaar
te maken om (financieel) voordeel te behalen.
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Nee, ik ben niet gechanteerd
 Ja, ik ben gechanteerd via sms of internet (incl. e-mail en Whatsapp)
 Ja, ik ben gechanteerd, maar niet via sms of internet (incl. e-mail en Whatsapp)
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55. Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geweest van
discriminatie? Zo ja, op grond waarvan?
Er zijn meer antwoorden mogelijk bij “ja”
 Nee  ga naar vraag 57
 Ja, op grond van geslacht
 Ja, op grond van seksuele geaardheid
 Ja, op grond van afkomst
 Ja, op grond van leeftijd
 Ja, op grond van iets anders, namelijk:
56. Waar vond de discriminatie plaats?
Er zijn meer antwoorden mogelijk
 Op het werk
 Tijdens een sollicitatieprocedure
 Op school / opleiding
 Op stageplaats
 Op straat
 Bij (sport)vereniging
 In uitgaansgelegenheid
 Anders, namelijk:

Algemene vragen
57. In welke gemeente woon je?
 Borsele
 Goes
 Hulst
 Kapelle
 Middelburg
 Noord-Beveland
 Reimerswaal
 Schouwen-Duiveland
 Sluis
 Terneuzen
 Tholen
 Veere
 Vlissingen
58. Wat is de postcode van je woonadres?
Alleen de 4 cijfers

59. Ben je een man of een vrouw?
 Man
 Vrouw
 Anders
 Wil ik niet zeggen
60. In welk jaar ben je geboren?

1 9
61. Heb je kinderen?
 Nee
 Ja, namelijk (aantal):
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De volgende vraag gaat over je geloofs- / levensovertuiging. Deze wordt gebruikt voor
analyse van dit onderzoek. Je bent niet verplicht te antwoorden.
62. Welke geloofs- / levensovertuiging heb jij?
 Protestants-christelijk
 Reformatorisch
 (Rooms-) Katholiek
 Islamitisch / moslim
 Humanistisch
 Anders, namelijk:



Geen

63. Wat is volgens jou op dit moment de grootste uitdaging voor Zeeland?
 Arbeidsmigratie
 Armoede
 Criminaliteit
 Drugs
 Huisvesting
 Klimaatverandering
 Milieuvervuiling
 Mobiliteit
 Oorlog / terrorisme
 Racisme
 Vergrijzing
 Vluchtelingen
 Werkloosheid
 Geen grote uitdaging
 Anders, namelijk:

64. Wil je kans maken op één van de 50 Bol.com-bonnen van €20?
 Ja
 Nee
65. Mogen wij je vaker vragen stellen over diverse (Zeeuwse) onderwerpen, zoals
sport, wonen en toerisme?
Dan nodigen wij je graag uit om lid te worden van het ZB-panel. Jouw input als
jongvolwassene is hard nodig. Als lid van het ZB-panel ontvang je een paar keer per jaar
een uitnodiging voor een korte vragenlijst.




Ja, stuur mij meer informatie over het ZB-panel
Nee

 Vul vraag 66 in als je kans wilt maken op één van de 50 Bol.com-bonnen van
€20 en/of als je lid wilt worden van het ZB-panel.
66. Wat is je e-mailadres?
Jouw e-mailadres gebruiken wij uitsluitend voor de verloting van de prijzen / deelname
aan het ZB-panel en niet voor andere doeleinden. We koppelen dit los van jouw
antwoorden.

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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