Over het invullen van de vragenlijst
Wil je alle vragen beantwoorden en alleen vragen overslaan als dat aangegeven is? Als een vraag
voor jou moeilijk te beantwoorden is, geef dan het antwoord dat je mening het beste weergeeft.
Bij de meeste vragen mag je maar één antwoord geven. Bij vragen waarbij je meerdere antwoorden
mag geven, is dat apart vermeld.

Je beantwoordt de vragen door het vakje aan te kruisen dat hoort bij het door jou gekozen antwoord.
Gebruik bij voorkeur een zwarte of blauwe pen (geen viltstift).

Als je je vergist, laat dan het foute kruisje zoals het is en maak het goede vakje helemaal zwart zoals
in het voorbeeld:

Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en vanzelfsprekend anoniem verwerkt.
Voor het terugsturen van de vragenlijst kun je gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop.
Een postzegel plakken is niet nodig.

Alvast hartelijk bedankt voor het meedoen aan de enquête.

Algemene vragen
1. Wat is de postcode van je woonadres? (alleen de 4 cijfers)

2. Ben je een man of een vrouw?

3. Hoe oud ben je?

 Man
 Vrouw

jaar

4. Welke huishoudensituatie 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) (sla de volgende vraag over)

 ik woon alleen met kind(eren) (sla de volgende vraag over)
 anders, namelijk
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5. Wil je (ooit) kinderen?

 nee
 ja, over ongeveer
jaar
 er is bij mij/ons een kindje op komst
 weet (nog) niet
6. Welke taken neem jij in huis op je?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)

 administratie
 afwassen
 boodschappen doen

 schoonmaken
 stofzuigen
 strijken

 de was doen
 koken
 anders, namelijk

 ik doe alle taken in het huishouden
 ik neem geen taken op me in het huishouden

7. In welk land ben jijzelf geboren en in welk land je ouders (of verzorgers)?
zelf

moeder

vader

Nederland







België







Suriname







Nederlandse Antillen/Aruba







Marokko







Turkije







in een ander land, namelijk
8. Welke geloofs/levensovertuiging heb jij?

 Protestants-christelijk
 Reformatorisch
 (Rooms-) Katholiek

 Islamitisch / moslim
 Humanistisch
 geen

 anders, namelijk

9. Hoe groot is de betekenis van het geloof in jouw leven?








het geloof betekent alles voor mij
heel groot
groot
niet groot, niet klein
klein
heel klein

 het geloof heeft geen betekenis in mijn leven
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Opleiding
10. Wat is de hoogste opleiding die jij hebt afgemaakt?
lagere school, basisschool



voortgezet speciaal onderwijs



vbo, vmbo, mavo



havo



vwo, gymnasium



middelbaar beroepsonderwijs



hoger beroepsonderwijs



universiteit



11. Stond de onderwijsinstelling waar je je hoogste opleiding volgde in of buiten Zeeland?

□

in Zeeland

□

buiten Zeeland

12. Heb je buiten Zeeland gewoond tijdens deze opleiding?

□

ja

□

nee

□

een tijd in Zeeland en een tijd buiten Zeeland

13. Wat is de hoogste opleiding die je ouders/verzorgers hebben afgemaakt?
Moeder

Vader

lagere school, basisschool





voortgezet speciaal onderwijs





lager beroepsonderwijs (bijvoorbeeld lts, lhno), vbo





mulo, mavo





havo





hbs, vwo, gymnasium





middelbaar beroepsonderwijs





hoger beroepsonderwijs





universiteit





14. Studeer je?

□

ja, voltijd

□

ja, deeltijd

□

15. Wat studeer je?






Ik volg een mbo-opleiding
Ik volg een hbo-opleiding
Ik volg een universitaire opleiding
anders, namelijk

16. Studeer je binnen of buiten Zeeland?

□
□

binnen Zeeland (sla de volgende vraag over)
buiten Zeeland
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nee (ga door naar vraag 18)

17. Als je de opleiding die je nu volgt in Zeeland had kunnen volgen, had je dan voor de
opleiding in Zeeland gekozen:

□

Ja

□

□

nee

weet ik niet

Werk
18. Heb je op dit moment een betaalde baan of bijbaan?

 ja
 nee, ik ben huisvrouw/-man (ga door naar vraag 27)
 nee, ik ben arbeidsongeschikt/langdurig ziek (ga door naar vraag 27)
 nee, ik ben werkloos (ga door naar vraag 27)
 nee, ik heb geen baan of bijbaan naast mijn studie (ga door naar vraag 27)
19. Hoeveel uur per week verricht je betaald werk?

 minder dan 12 uur
 12 tot en met 20 uur
 21 tot en met 32 uur

 33 tot en met 40 uur
 41 uur of meer

20. Ben je in loondienst of ben je zelfstandig ondernemer?

 ik ben in loondienst
 ik ben zelfstandig ondernemer
 anders, namelijk

21. Waar werk je?

 in mijn gemeente
 elders in Zeeland
 buiten Zeeland maar in Nederland

 in België
 elders in het buitenland

22. In welke sector ben je werkzaam?

 landbouw, bosbouw en visserij









delfstoffenwinning
industrie
energievoorziening
waterbedrijven en afvalbeheer
bouwnijverheid
(detail)handel
vervoer en opslag
horeca











informatie en communicatie
financiële dienstverlening
verhuur en handel van onroerend goed
specialistische zakelijke diensten
verhuur en overige zakelijke diensten
openbaar bestuur en overheidsdiensten
onderwijs
gezondheids- en welzijnszorg
cultuur, sport en recreatie

 anders, namelijk
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23. Sluit de sector waarin je werkt aan bij je opleiding?

□

□

ja

nee

24. Sluit het niveau van het werk dat je doet aan bij je opleidingsniveau?

 ja, 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. Hoe tevreden ben je met je huidige functie?

 zeer ontevreden
 ontevreden
 neutraal
 tevreden
 zeer tevreden
26. Zie je doorgroeimogelijkheden voor jezelf in het bedrijf waar je nu werkt?

□

□

ja

nee

27. Zie je voor jezelf in Zeeland carrièremogelijkheden?

 ja, omdat
 nee, omdat

Geldzaken
28. Hoe kom je aan je inkomen?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)






 uitkering
 winst uit onderneming
 anders

bijdrage van ouders
loon
studiefinanciering
studielening

29. Wat is jouw netto inkomen gemiddeld per maand?
(Netto is wat je “schoon” in handen krijgt)

 1001 tot en met 1500 euro
 1501 euro of meer

 500 euro of minder
 501 tot en met 1000 euro

30. Hoeveel geef je gemiddeld van je eigen geld per maand uit aan:
Vul een 0 in als je er niets aan uitgeeft.
Euro per maand
zelf van eigen geld
Huur of hypotheek kamer/woning
Energie (water/gas/elektra)
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(vervolg van vraag 30)

Euro per maand
zelf van eigen geld

Boodschappen
Inboedel- en opstalverzekering
Telefoon
Internet-/tv-abonnement
Zorgverzekering
Kostgeld

31. Heb je op dit moment één of meer schulden?
(We bedoelen hier geen studieschuld of hypotheekschuld)

 ja
 nee (ga door naar vraag 34)
32. Hoe hoog is die schuld?

 100 euro of minder
 101 tot en met 500 euro
 501 tot en met 1000 euro
 1001 tot en met 2000 euro
 2001 euro of meer
33. Ervaar je deze schuld als een probleem?

□

□

ja

nee

34. Heb je wel eens hulp gezocht om problemen vanwege schulden op te lossen?

□

□

ja

nee

Wonen en woonomgeving
35. Hoe lang woon je in Zeeland?
jaar
ALS JE BIJ JE OUDERS/VERZORGERS WOONT GA DAN DOOR NAAR VRAAG 41
37. In welk type woning woon je?

 huurwoning

 koopwoning

38. Ben je tevreden met de huisvesting die je nu hebt?

□

ja

□

nee
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 (studenten)kamer

39. Hoe lang heb je moeten wachten op het huis of de kamer waar je nu woont?

 minder dan een half jaar
 half jaar tot één jaar
 één jaar tot twee jaar
 meer dan twee jaar
40. Hoe heb je de stap naar zelfstandig wonen ervaren?

 makkelijk, geen enkel probleem
 redelijk makkelijk

 redelijk moeilijk
 moeilijk

41. Sta je ingeschreven voor een huurwoning?

 ja, korter dan een jaar

 ja, een jaar of langer

 nee

42. Ben je nu op zoek naar een koopwoning?

 ja, korter dan een jaar

 ja, een jaar of langer

 nee

43. Vind je jouw buurt leuk om in te wonen?

 ja

 gaat wel

 nee

44. Wat maakt een buurt voor jou leuk om te wonen?

 vrienden
 familie

 uitgaansgelegenheden
 woningen

 landschappelijk omgeving
 verenigingsleven
 anders, namelijk

 winkels
 geschikt voor kinderen

45. Zijn er voldoende voorzieningen in jouw buurt?
(winkels, zorginstellingen, recreatie en vrije tijd, sport)

 ja
 nee, ik mis
46. In wat voor wijk/omgeving wil jij het liefst wonen?







in het centrum van een stad
in een buitenwijk van een stad
in een dorp
in het buitengebied
weet ik niet

47. Heb je plannen om (binnen twee jaar) buiten Zeeland te gaan wonen?

 ja (sla de volgende vraag over)
 nee
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48. Wat maakt Zeeland voor jou aantrekkelijk om te blijven?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)











ik werk hier
ik kan hier werk vinden
ik studeer hier
mijn partner
mijn vrienden
mijn familie

Sla de volgende vraag
over

het landschap
culturele activiteiten
anders, namelijk

49. Waarom wil je uit Zeeland vertrekken?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)







 mijn vrienden
 mijn familie

ik werk daar
ik kan daar werk vinden

 het landschap daar
 culturele activiteiten

ik studeer daar
mijn partner
anders, namelijk

Gezondheid
50. Hoe is over het algemeen je gezondheid?






uitstekend
goed
matig
slecht

51. Hoeveel kilo weeg je zonder kleren?
(Indien je zwanger bent hier graag je gewicht van vóór de zwangerschap invullen.)
kilogram

52. Hoe lang ben je (zonder schoenen)?
centimeter

53. Neem een normale week in gedachte.
Hoeveel dagen van de week besteed je dan minimaal 1 uur aan bewegen en/of sporten?
(dus lopen of fietsen naar opleiding/werk, sporten en bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk)






geen enkele dag
1 dag
2 dagen
3 dagen






4 dagen
5 dagen
6 dagen
elke dag
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54. Vind je dat je genoeg vriend(inn)en hebt?

 ja

 nee

55. Waar heb je je vrienden leren kennen?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)








op de basisschool
op de middelbare school
op mijn vervolgopleiding
op het werk
tijdens het uitgaan
op straat

 via (sport)vereniging
 via internet
 anders, namelijk

56. 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?)

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

altijd

meestal

vaak

soms

zelden

nooit





























































57. Als je een probleem hebt of ergens mee zit, is er dan iemand naar wie je toe kunt gaan om
te praten?

 ja, altijd
 ja, soms
 nee (sla de volgende vraag over)
58. Naar wie ga je dan meestal toe?






naar mijn (pleeg- of stief)vader
naar mijn (pleeg- of stief)moeder
naar mijn broer(s) of zus(sen)
naar andere familieleden

 naar een vriend of vriendin
 naar iemand anders, namelijk
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59. Kun je aangeven over welke onderwerpen je meer informatie had willen hebben in de
afgelopen 2 jaar? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen)

 opleiding
 werk
 wonen
 sporten
 verenigingen

 criminaliteit
 alcohol
 drugs
 gezondheid
 voeding
 schulden

 gezinsvorming
 relatie partner
 samenwonen

 relatie ouders
 seksualiteit

 zwangerschap

 vriendschap

 geen van deze onderwerpen
 anders, namelijk

60. Ben je bekend met het feit dat je met vragen terecht kunt bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG)? (In Middelburg is dit onderdeel van Porthos)

 nee
 ja, maar nooit contact mee gezocht
 ja, ook wel eens contact mee gezocht

Verslaving (gokken, roken, drugs, alcohol)
61. Heb je in de afgelopen 4 weken wel eens gegokt om geld?
(fruitmachines, loterijen, casino, weddenschappen, pokeren (ook op internet)

 nee

 een enkele keer

 ja, regelmatig

62. 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

63. Drink je wel eens alcoholhoudende dranken?

 nee, ik drink nooit alcoholhoudende dranken (sla de volgende vraag over)
 ja, ik drink wel eens (een glas) alcoholhoudende dranken
64. Hoe vaak heb je de afgelopen 4 weken VIJF OF MEER drankjes met alcohol gedronken bij
één gelegenheid? (bijvoorbeeld een feestje of op een avond)






nooit
1 keer
2 keer

 5 of 6 keer
 7 of 8 keer
 9 keer of vaker

3 of 4 keer
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65. Heb je afgelopen 4 weken drugs gebruikt?

 ja

 nee (sla de volgende vraag over)


66. Welke drugs heb je in de afgelopen 4 weken gebruikt?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)






hasj of wiet
xtc
cocaïne
anders namelijk

Vrije tijd en (sport)verenigingen
67. Ben je lid van een sportvereniging?

 ja

 nee

68. Doe jij vrijwilligerswerk voor een sportvereniging?

 ja
 nee (sla de volgende vraag over)
69. Wat voor soort vrijwilligerswerk doe je voor de sportvereniging?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)

 bestuurlijk werk
(bijv. bestuursvergaderingen bijwonen, overleg namens bestuur)

 leidinggevend en organisatorisch werk

(bijv. helpen opzetten van evenementen, voorbereiding activiteiten, lid commissie)

 uitvoerend werk

(bijv. trainen, krantje rond brengen, website onderhouden,enz)
70. Ben je lid van een andere vereniging of club (geen sport)?

 ja
 nee (sla de volgende vraag over)
71. Wat voor soort vereniging of club? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen)










muziekvereniging / koor
scouting
kerkelijke vereniging
natuurvereniging
buurtvereniging
politieke partij
toneel - theaterclub
anders, namelijk

72. Doe jij vrijwilligerswerk voor een andere vereniging of club (geen sport)?

 ja
 nee (sla de volgende vraag over)
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73. Wat voor soort vrijwilligerswerk doe je voor de vereniging (geen sport)?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)

 bestuurlijk werk
(bijv. bestuursvergaderingen bijwonen, overleg namens bestuur)

 leidinggevend en organisatorisch werk

(bijv. helpen opzetten van evenementen, voorbereiding activiteiten, lid commissie)

 uitvoerend werk

(bijv. krantje rond brengen, website onderhouden, enz)
74

Doe jij vrijwilligerswerk voor instellingen?
(bijvoorbeeld peuterspeelzaal, verzorgingshuis, basisschool, kinderboerderij, dierenasiel)

 ja

 nee

75. Doe jij vrijwilligerswerk voor organisaties?
(zoals Unicef, politieke partijen, Rode Kruis)

 ja

 nee

76. Geef jij momenteel mantelzorg?
Mantelzorg is de zorg of hulp die je geeft aan een bekende uit je omgeving (zoals je ouders,
broer, zus, buren of vrienden) die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.
Mantelzorg wordt niet betaald.

 ja
 nee (sla de volgende vraag over)
77. Vind je het zwaar om mantelzorg te geven?

 nee

 een beetje

 ja

78. Hoe vaak ben jij in de afgelopen 4 weken ’s avonds uitgegaan naar één van de volgende
gelegenheden?
hoe vaak? (nooit = 0)
a. discotheek

keer

b. café

keer

c. restaurant

keer

d. eetcafé

keer

e. feest bij vrienden/vriendinnen

keer

f. feest op sportclub

keer

g. voorstelling (bijvoorbeeld toneel, dans)

keer

h. concert

keer

i. bioscoop

keer

j. anders, namelijk

keer
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79. Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan de volgende activiteiten in je vrije tijd?
a. televisie kijken

uur

b. social media

uur

c. surfen op internet (niet voor werk/opleiding)

uur

d. bellen met vrienden/vriendinnen

uur

e. lezen

uur

f. vrienden ontmoeten op straat

uur

g. vrienden ontmoeten bij elkaar thuis

uur

h. uitgaan

uur

Mobiliteit
80. Heb je een auto (tot je beschikking)?

 ja

 nee

81. Maak je wel eens gebruik van een auto?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)






ja, voor woon-werkverkeer
ja, om naar school/opleiding te gaan
ja, in mijn vrije tijd
nee

82. Maak je wel eens gebruik van Openbaar Vervoer?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)






ja, voor woon-werkverkeer
ja, om naar school/opleiding te gaan
ja, in mijn vrije tijd
nee

Ongewenst gedrag
83. Hoe vaak heb jij in de afgelopen 12 maanden met de politie te maken gehad voor het
plegen van een strafbaar feit?
keer
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84. Ben je zelf de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van criminaliteit?
(Je mag meer dan één antwoord aankruisen)







ja, er is iets van mij gestolen
ja, er is iets van mij vernield
ja, ik ben in elkaar geslagen
ja, er is mij iets anders overkomen
nee (sla de volgende vraag over)

85. Heb jij daarvan melding gedaan bij de politie?

 ja

 nee

86. Ben je in de afgelopen twee jaar wel eens slachtoffer geweest van discriminatie?

 ja
 nee (ga door naar vraag 89)
87. Op grond waarvan ben je gediscrimineerd? (je mag meer dan één antwoord aankruisen)

 op grond van geslacht
 op grond van herkomst/huidskleur
 op grond van seksuele geaardheid  op grond van religie
 op grond van iets anders, namelijk
88. Waar vond de discriminatie plaats?






op het werk
op school/opleiding
op stageplaats

 op straat
 bij (sport)vereniging
 in uitgaansgelegenheid

anders, namelijk

Politiek en maatschappij
89. Wat denk je dat over tien jaar in Zeeland het grootste probleem is?

 armoede







criminaliteit
drugs
huisvesting
milieuvervuiling







oorlog / terrorisme
racisme
vergrijzing
werkloosheid
geen grote problemen

mobiliteit
anders, namelijk

90. Is er een jongerenraad of jeugdraad in jouw woonplaats?

 ja, ben ik bij betrokken





ja, ben ik niet bij betrokken
nee, mis ik niet
nee, mis ik wel
weet ik niet
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91. Krijg je voldoende informatie over zaken in jouw woonplaats die jongeren aangaan?

 ja

 nee

92. Speel je zelf een actieve rol bij het organiseren van activiteiten in jouw woonplaats of
gemeente?

 ja

 nee

93. Ben je geïnteresseerd in politieke onderwerpen?






nee, helemaal niet geïnteresseerd
een beetje geïnteresseerd
redelijk geïnteresseerd
ja, zeker geïnteresseerd

94. Ben je lid van een politieke partij?

 ja

 nee

95. Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, op welke partij
zou je dan stemmen?






CDA (Christen Democratisch Appèl)
ChristenUnie
D66 (Democraten 66)
Groen Links

 PvdA (Partij van de Arbeid)
 Partij voor de Dieren
 PVV (Partij voor de Vrijheid)






SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
SP (Socialistische Partij)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Een andere partij

 Ik zou niet stemmen
 Ik weet het niet

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Gebruik voor het inzenden van de ingevulde vragenlijst de
bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel niet nodig).
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