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Dit onderzoek vormt een onderdeel van een landenvergelijkende studie naar politieke 
representatie en het verloop van verkiezingscampagnes bij parlementsverkiezingen. Dit 
landenvergelijkende onderzoek zal worden afgenomen onder kandidaten voor 
parlementsverkiezingen in meer dan 25 landen. De deelonderzoeken in Duitsland en Italië zijn al 
uitgevoerd. In de verschillende landen worden nagenoeg identieke vragenlijsten gebruikt. 
 
De vragenlijst is zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat het gewenste antwoord in de meeste 
gevallen kan worden aangevinkt. Soms wordt een kort schriftelijk antwoord verwacht. Geeft u 
alstublieft dat antwoord wat het meest overeen komt met uw opvattingen of uw situatie. Bedenk dat 
het daarbij niet gaat om goede of foute antwoorden, maar antwoorden die in meer of mindere mate 
overeenstemmen met dat wat voor u van toepassing is. Bij vragen die volgens u onduidelijk zijn, of 
die u niet wilt beantwoorden, wordt u vriendelijk verzocht door te gaan met de daaropvolgende 
vraag.  
 
We willen benadrukken dat uw antwoorden vertrouwelijk behandeld worden en dat de gegevens 
strikt en alleen voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Daarbij worden de uitkomsten 
bovendien op een dusdanige wijze weergegeven dat de antwoorden in geen geval tot individuele 
personen te herleiden zijn.  
 
 

 
Wanneer u de vragenlijst heeft ingevuld kunt u hem retourneren via de  

bijgevoegde envelop, die reeds gefrankeerd is (Antwoordnummer).  
 

 
 
 
Bij voorbaat willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage aan dit internationale onderzoek 
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A: Politieke achtergrond en politieke activiteiten 
 

 
 
A1. Namens welke partij heeft u zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen? 

CDA    PvdA SP VVD Groep 
Wilders 

PVV 

Groen 
Links 

Christen 
Unie 

 

D66 SGP   Pvd  
Dieren 

          
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 
* Bij andere partij, hier graag aangeven welke: ________________________________ 

 
 
 
A2. In welk jaar bent u lid geworden van deze partij? 
 
A3.  Was u ooit lid van een andere partij of meerdere andere partijen? Zo ja, welke partij(en)? 
 

 nee                 ja, … namelijk:  
                    

(1)                  (2)  
 

  
 
 
A4. In welke jaren bent u kandidaat geweest voor de Tweede Kamer en bent u in die jaren ook verkozen?  

 2006 2003 2002 1998 1994 eerder 

 kandidaat geweest in               (1)       

 verkozen                                  (2)       
 
 
 
A5. Bent u voordat u zich kandidaat stelde voor de Tweede Kamer ooit beroepshalve werkzaam geweest voor 

een lid van de Eerste of Tweede Kamer, of een minister?  
 

 nee                  ja  … voor in totaal 
                    

(1)                  (2)                    jaren 
 
 
A6. Bent u daarnaast ooit beroepshalve in dienst van uw partij geweest? 
 

 nee                  ja  … voor in totaal 

                    

(1)                  (2)                    jaren 
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A7. Bent u lid van één van onderstaande organisaties of verenigingen? Zo ja, hoe vaak hebt u gedurende de 
afgelopen 12 maanden een bijeenkomst van deze organisatie of vereniging bijgewoond? 

 

Lid? Hoe vaak de afgelopen 12 maanden een 
bijeenkomst bijgewoond? 

 
 
 
 nee ja   

Vakbond   _________ 

Beroepsvereniging   _________ 

Belangengroepering of actiegroep   _________ 

Sportvereniging   _________ 

Culturele vereniging   _________ 

Religieuze organisatie   _________ 

Sociale organisatie   _________ 

Hobbyclub    _________ 

 (1) (2)     
 
 
 
A8. Geef alstublieft hier een indicatie voor het aantal jaren dat u een functie heeft vervuld …  
 (s.v.p. ‘’0’’ invullen wanneer u nooit een dergelijke functie heeft vervuld) 
 

a. bij een lokale afdeling van uw partij  ____ jaren 

b. bij een regionale afdeling van uw partij ____ jaren 

c. bij de landelijke afdeling van uw partij  ____ jaren 

 
 
A9. Hoeveel jaren was u …....? 

(s.v.p. ‘’0’’ invullen wanneer u nooit een dergelijke functie heeft vervuld) 
 

a. burgemeester ____ jaren 

b. wethouder ____ jaren 

c. gedeputeerde ____ jaren 

d. minister ____ jaren 

e. raadslid ____ jaren 

f.  Statenlid (Provinciale Staten) ____ jaren 

g. lid van de Eerste Kamer ____ Jaren 

h. lid van de Tweede Kamer ____ jaren 

i. lid van het Europese Parlement ____ Jaren 

j. lid van een waterschap ____ jaren 
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A10 In de periode voorafgaande aan de verkiezingscampagne, hoeveel uren per week besteedde u toen 
gemiddeld genomen aan activiteiten voor uw partij? 

 
     _________   uren per week 
 
 
 
 
 

 
B: Verkiezingscampagne 

 
 
 
B1. Hoe lang voorafgaande aan de verkiezingen ….?  

 > 12 
maanden 9 - 12 6 - 9 3 - 6 < 3 

maanden
Niet van 

toepassing

… bent u door uw partij genomineerd?       

… bent u begonnen met het organiseren 
     van uw campagne?       

… bent u fulltime campagne gaan voeren?       

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
 
 
B2. Wie heeft uiteindelijk bepaald dat u op de kandidatenlijst terecht ben gekomen?  
 (één antwoord aanvinken s.v.p.) 
    

a.  de leden van mijn partij   

b.  de afgevaardigden op partijcongres  

c.  de partijleiding  
d.  anders, namelijk 

                           …………………………………………. 
 
 
B3. En op welk niveau is deze beslissing genomen (één antwoord aanvinken s.v.p.) 
 

a.  op regionaal niveau  

b.  op landelijk niveau  
c.  anders, namelijk 

                          …………………………………………... 
 
 
B4. Hoeveel tijd per week heeft u gedurende de laatste maand voor de verkiezingen aan de campagne 

besteed? 
 
     _________   uren per week 
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B5a. Hoeveel uren per week heeft u gedurende deze laatste maand voor de verkiezingen persoonlijk besteed 
aan de volgende campagne activiteiten? 

 geen 
tijd 

tot 2 
uren 

2–5 
uren 

5–10 
uren 

10–15 
uren 

15–20
uren 

meer dan 
20 uur 

benadering van deur tot deur (canvassen)        

telefonische benadering        

gerichte benadering per post        

openbare debatten met andere kandidaten        

informatie aanbieden en communiceren via het Internet        

contacten met lokale partijleden        

contacten met landelijke partijfunctionarissen        

bijwonen landelijke evenementen van sport, cultuur of 
het bedrijfsleven        

bijwonen lokale evenementen van sport, cultuur of het 
bedrijfsleven        

ingezet om geld in te zamelen        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
 
 
 
B5b. Er zijn nog andere campagne activiteiten. Hoeveel uren per week heeft u gedurende deze laatste maand 

voor de verkiezingen persoonlijk besteed aan de volgende campagne activiteiten? 
 geen 

tijd 
tot 2 
uren 

2–5 
uren 

5–10 
uren 

10–15 
uren 

15–20
uren 

meer dan 
20 uur 

contacten met bedrijfsleven in uw regio        

contacten met verenigingen en clubs in uw regio        

organiseren en bijwonen van regionale politieke 
bijeenkomsten        

interviews lokale en regionale kranten        

interviews landelijke kranten        

interviews lokale en regionale radio en televisie        

interviews landelijke radio en televisie        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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B6. Heeft u gedurende de campagne een van de volgende instrumenten gebruikt? En hoe belangrijk waren 
deze? 

 
 ja nee  onbelang-

rijk 
niet erg 

belangrijk 
vrij 

belangrijk 
zeer 

belangrijk 

 eigen campagne poster       

 persoonlijke advertentie in lokale media       

 spreekuren       

 sociale bijeenkomsten        

 persoonlijke folders       
 persoonlijke spotjes op radio, tv of in  
 de bioscoop        

 persoonlijke website        

 (1) (2) (1) (2) (3) (4) 
 
 
B6a. Heeft u één van bovenstaande instrumenten ook onafhankelijk van uw partij, voor uw eigen campagne 

ingezet? Zo ja, welke dan? 
 

   nee                ja 
                   

(1)                  (2) 
 

Zo ja, welke? 
 
 

 
 
 
B7. Wat was het primaire doel van uw campagne? Waar zou u zichzelf plaatsen op een schaal van 1 tot 10, 

waarbij 1 staat voor “zoveel mogelijk aandacht voor mijzelf als kandidaat” en 10 voor “zoveel mogelijk 
aandacht trekken voor mijn partij”? (slechts één hokje aankruizen s.v.p.). 

 
 
 zoveel mogelijk aandacht zoveel mogelijk aandacht  
 voor mijzelf voor mijn partij 

            

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  
 
 
 
B8. Heeft u in uw persoonlijke campagne ook onderwerpen onder de aandacht gebracht die specifiek gericht waren 

op uw eigen regio en niet door de landelijke partij naar voren werden gebracht? 
 

   nee                ja  
                    

(1)                  (2) 

 
Zo ja, wat waren de belangrijkste? 
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B9. Heeft u los van de website van uw partij, zelf ook gebruik gemaakt van het internet om kiezers te bereiken? 
Meerdere antwoorden mogelijk.) 
 

a. Ik had een eigen webpagina, grotendeels ontworpen en beheerd door de partij  

b. Ik had een eigen webpagina, grotendeels ontworpen en beheerd door mijn eigen 
    campagneteam. 

 

c. Ik gebruikte E-mail lijsten om informatie te verspreiden en activiteiten te organiseren  

d. Ik had een persoonlijk campagnespotje (filmpje) op het Internet  

e. Ik voerde een aantal online gesprekken (chats) met kiezers   

f. Ik heb via het campagnemateriaal reclame gemaakt voor mijn eigen webpagina en/of  
   emailadres  

 

g. Gedurende mijn campagne heb ik gebruik gemaakt van een blog (weblog)   

 (1) 

 
 
B10. In welke mate heeft u de volgende punten in uw campagne benadrukt? 

 
(in iedere rij één hokje aankruizen svp) 

heel 
veel veel een 

beetje  niet veel geheel 
niet 

Diensten verlenen en hulp bieden aan mensen met 
praktische problemen in de eigen regio       

Opkomen voor beleidsvragen van kiezers in de eigen 
regio      

Zorg dragen voor de economische ontwikkeling van 
de eigen regio.      

Openheid naar de kiezers en intensief met hen 
communiceren.      

Het promoten van lokale gewoonten en tradities.      
 (1) (2) (3) (4) (5) 

 
B11. Was er een regionaal campagne team? 
 

  nee                  ja 
                   

(1)                  (2) 
 
  Zo ja, hoe groot was dit team (ongeveer)?     ………….     personen 
 
  En hoeveel daarvan waren beroepshalve in dienst van de partij? ……………    personen 
 
 
 
B12. Had u een persoonlijk campagne team? 
 
 

  nee                 ja 
                   

(1)                  (2) 
 
 Zo ja, hoe groot was dit team (ongeveer)?  ………….     personen 
 
  En hoeveel daarvan waren beroepshalve in dienst van de partij? ……………    personen 
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B13. Maakte u ook gebruik van een persoonlijke adviseur? Zo ja, waarvoor is deze vooral ingezet? 
 

  nee                  ja  
                    

(1)                  (2) 

 
Voor de volgende werkzaamheden: 
 
 
 

 
 
 
B14. Wat was naar uw eigen inschatting de omvang van uw totale campagne budget (inclusief partijfondsen, 

donaties, en privé fondsen)? 
 
 _______________  € 
 
 
 
B15. Welk deel van dat bedrag was afkomstig van de partij, welk deel van donaties en welk deel van privé 

fondsen? 
 
 

a. Partij fondsen ca.  _____ Procent 

b. Donaties ca.  _____ Procent 

c. Privé fondsen ca.  _____ Procent 
 
 
B16.   Bezocht de partijleiding uw regio gedurende de campagne? 
 

nee ja één keer Ja, meerdere 
maken 

   
(1) (2) (3) 

 
 
B17. Wat dacht u vooraf over uw kans om in de Tweede Kamer te komen? Ik dacht ………. 
 

dat het niet zou 
gebeuren 

dat het moeilijk zou 
worden 

dat het nog geen 
uitgemaakte zaak 

was 

dat de kans groot 
was 

dat het  
zeker was 

     
(1) (2) (3) (4) (5) 
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C: Politieke onderwerpen en beleid 

 
 
 
C1. Wat zijn volgens u op dit moment de drie belangrijkste problemen in Nederland?  
 (invullen s.v.p.) 
 

 a. Het belangrijkste probleem is:   ____________________________________ 

 

 b. Het op één na belangrijkst probleem is:  ____________________________________ 

 

 c. Het op twee na belangrijkst probleem is:  ____________________________________ 

 
 
C2. Mensen hebben verschillende opvattingen over politieke kwesties. Wat is uw mening over de volgende 

onderwerpen? 
  

 
(In iedere rij s.v.p. één antwoord aankruisen) helemaal 

mee eens
mee  
eens 

deels mee 
eens, 

deels mee 
oneens 

mee  
oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

Van immigranten moet geëist worden dat zij zich 
aanpassen aan de Nederlandse cultuur.      

De politiek moet zich niet met de economie 
bemoeien      

Er moeten strengere maatregelen worden 
genomen om het milieu te beschermen.      

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht 
moet wettelijk erkend blijven 

     

Vrouwen moeten een voorrangsbehandeling 
krijgen in sollicitatieprocedures en bij promoties.      

Mensen die de wet overtreden moeten zwaarder 
worden gestraft.      

Het bevorderen van sociale zekerheid zou het 
primaire doel van de overheid moeten zijn.       

Inkomen en welvaart moeten worden 
herverdeeld ten gunste van gewone mensen.      

Onze democratie moet fundamenteel worden 
herzien.      

Immigranten zijn goed voor de Nederlandse 
economie.      

Vrouwen moeten vrij zijn om te beslissen over 
abortus.      

Nederland moet militaire assistentie verlenen in 
de oorlog tegen terrorisme 

     

Marteling van gevangenen is nooit te 
rechtvaardigen, zelfs niet als hierdoor een 
terroristische actie kan worden voorkomen. 

     

Globalisering moet bevorderd worden.      

 (1) (2) (3) (4) (5) 
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C3. In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke 
opvattingen, waar zou u zichzelf dan plaatsen op een schaal van 0 tot en met 10, waarbij 0 staat voor links 
en 10 voor rechts? 

 

links          rechts 

           

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
C3a. Waar zou u uitgaande van dezelfde schaal uw partij plaatsen? 
  (Kruist u alstublieft één vakje aan.) 
 

links          rechts 

           

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 
C4.  Denkt u dat het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie goed is, slecht is of geen van beide? 

een goede zaak  een slechte zaak  Niet goed, maar ook 
niet slecht 

   
(1) (2) (3) 

 
 
C5. Sommigen zeggen dat de eenwording van Europa sterker gestimuleerd zou moeten worden. Anderen 

zeggen dat deze al te ver is doorgevoerd. Wat is uw opvatting hierover?  
 (Kruist u alstublieft één vakje aan.) 

is al te ver  
doorgevoerd  

zou verder 
moeten gaan

           
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 
C6. Bent u over het algemeen genomen zeer tevreden, tevreden, niet erg tevreden of helemaal niet tevreden 

over de manier waarop de democratie in de Europese Unie functioneert? 
 

zeer  
tevreden 

tamelijk  
tevreden 

niet erg  
tevreden 

helemaal niet  
tevreden 

    
(1) (2) (3) (4) 

 
 
C7. Zou de Europese Unie moeten worden uitgebreid door meer landen toe te laten treden? 
  

ja, 
zeker 

ja, 
waarschijnlijk wel 

 
geen mening 

nee, waar-
schijnlijk niet 

Nee,  
beslist niet 

     
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
C7a. Zo ja, welke landen zouden moeten worden toegelaten? 
 
 
 _____________________       __________________________       _______________________  
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D: Democratie en representatie 

 
 
 
 
D1. Bent u over het geheel gezien zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet erg tevreden of helemaal niet tevreden 

met de manier waarop de democratie in Nederland functioneert? 
zeer  

tevreden 
tamelijk 
tevreden 

niet erg 
tevreden 

helemaal niet 
tevreden 

    
(1) (2) (3) (4) 

 
 
D2. Wanneer we kijken naar de wijze waarop verkiezingen in Nederland in de praktijk verlopen, hoe goed 

denkt u dan dat de opvattingen van de kamerleden de opvattingen van de kiezers representeren? 
zeer  
goed 

tamelijk 
goed 

niet erg 
goed 

niet goed 

    
(1) (2) (3) (4) 

 
 
D3. Er bestaan verschillende opvattingen over wie een gekozen kamerlid in de eerste plaats zou moeten 

vertegenwoordigen. Wat zijn uw opvattingen hierover?  
 (Rangschik de antwoordmogelijkheden in afnemende belangrijkheid. U kunt dit doen door de eerste 

voorkeur aan te geven met 1, de tweede met 2, enzovoort – tot nummer 5/6). 

De kiezers uit mijn regio die op mijn partij gestemd hebben ……. 

Alle inwoners uit mijn regio  
……. 

Alle kiezers die op mijn partij gestemd hebben  
……. 

Alle leden van mijn partij   
……. 

De leden van een bepaalde sociale groepering  
……. 

Alle burgers van Nederland  
……. 

 
 
 
D4. Hoe zou een parlementslid In de Tweede Kamer moeten stemmen? 

a. Wanneer de kiezers een mening 
hebben die afwijkt van die van de partij? 

 
 moet een parlementslid 

stemmen in overeenstemming met 
de mening van de partij  

 
 moet een parlementslid 

stemmen in overeenstemming met 
de mening van de kiezers  

b. Wanneer een parlementslid een 
mening heeft die afwijkt van die van de 
kiezers? 

 
 moet een parlementslid 

stemmen in overeenstemming met 
zijn/haar eigen mening  

 
 moet een parlementslid 

stemmen in overeenstemming met 
de mening van de kiezers 

c. Wanneer een parlementslid een 
mening heeft die afwijkt van die van de 
partij? 

 
 moet een parlementslid 

stemmen in overeenstemming met 
zijn/haar eigen mening 

 
 moet een parlementslid 

stemmen in overeenstemming met 
de mening van de partij 

(1) (2) 
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D5. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over democratie in Nederland? 
 
(In elke regel slechts één antwoord aankruisen svp) helemaal 

mee eens
mee  
eens 

deels mee 
eens, 

deels mee 
oneens 

mee  
oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

Burgers hebben ruimschoots mogelijkheden om in de 
politieke besluitvorming te participeren      

Onze democratie is het vertrouwen van de burgers aan 
het verliezen      

Wetgeving is een neerslag van de belangen van de 
meerderheid van de burgers      

Politieke partijen vormen een essentiële verbinding 
tussen burgers en de staat      

De wetgeving is te veel gericht op enkele specifieke 
belangen      

Het wetgevingsproces is te ingewikkeld      

Het parlement, niet de kiezer, moet het laatste woord 
hebben over wetgeving en beleid      

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
D6. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over directe democratie op landelijk niveau? 

 
(In elke regel slechts één antwoord aankruisen svp) helemaal 

mee eens
mee  
eens 

deels mee 
eens, 

deels mee 
oneens 

mee  
oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

Een bepaald aantal burgers zou in staat moeten zijn 
een referendum te initiëren      

Referenda stellen burgers in staat de aandacht van 
politici te trekken.       

Referenda zijn veelal slecht uitgewerkt en leiden tot 
slechte wetgeving      

Referenda helpen om de politieke interesse te 
bevorderen      

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
D7. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over democratie in uw partij? 

 
(In elke regel slechts één antwoord aankruisen svp) helemaal 

mee eens
mee  
eens 

deels mee 
eens, 

deels mee 
oneens 

mee  
oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

Het nemen van beslissingen in mijn partij gebeurt 
teveel topdown: de basis (het volk) wordt niet gehoord      

Individuele parlementsleden moeten onafhankelijk van 
het partijstandpunt kunnen stemmen      

De partijleider heeft te veel macht      
Peilingen en politieke strategen hebben te veel invloed 
op de besluitvorming van mijn partij      

 (1) (2) (3) (4) (5) 
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E: Enkele achtergrondkenmerken 
 

 
 
Hier onder staan nog enkele vragen over uzelf en uw achtergrond. Met het oog op de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens zal er op een dusdanige wijze worden gerapporteerd dat de gegevens hierdoor niet te herleiden zijn 
naar uw persoon. 
 
 
E1. U bent ... man         (1) vrouw        (2) 
 
 
E2. In welk jaar bent u geboren? 1 9   
 
 
E3. In welk land bent u geboren? 
 

Nederland         (1) Anders        (2) 
 
 
E3a. Indien anders, welk land?       …………………………….……………………………………. 
 
 
E4.    In welke gemeente woont u?    .............................................................................................  
 
 
E5.    Hoe lang woont u al in uw huidige gemeente?      …….. jaren 
 
 
 
E6. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u genoten heeft?   …………………………………. 
 
 
 
E6a.  Indien u universitair of HBO opgeleid bent, wat was uw studierichting?    …………………………… 
 
 
 
E7. Los van het feit of u al dan niet kamerlid bent, wat is (of was) uw werksituatie?  
 
a. zelfstandig  (1) 

b. full time in loondienst (32 uur per week of meer)  (2) 

c. parttime in loondienst voor 15-32 uur per week  (3) 

d. parttime in loondienst voor minder dan 15 uur per week  (4) 

e. meewerken in familiebedrijf  (5) 

f.  werkloos (inclusief tijdelijk werkloos)  (6) 

g. student  (7) 

h. gepensioneerd  (8) 

i.  huisvrouw, verantwoordelijk voor huishoudelijke taken  (9) 

j.  anders, maar geen beroepsarbeid  (0) 
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E8. Wat is uw huidige beroep? (wanneer kamerlid of gepensioneerd: wat was uw vroegere beroep?) 
 
 
             …………………………………………………………………………. 
 
 
E9.  Hoe vaak gaat u naar de kerk? (slechts één vakje aankruisen svp) 

Minstens 
een keer per 

week 

2 of 3 keer 
per maand 

Een keer per 
maand 

Een aantal keer 
per jaar 

Een keer 
per jaar 

Minder vaak Nooit  

       
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 

 
 
E10 Rekent u zich thans te behoren tot een kerkgenootschap, een godsdienstige groepering of vereniging op 

levensbeschouwelijke grondslag? 
 Zo ja, welke 
 
   Ja, namelijk       …………….....................................................  
 
   nee 
 
   Weet ik niet/geen mening 
 
   Geen antwoord/wil ik niet zeggen 
 
  
E11.  Wat is uw huidige huwelijkse status? (slechts één vakje aankruisen svp) 

Gehuwd of 
samenwonend 

Weduwe/weduwenaar Gescheiden of gescheiden 
van tafel en bed 

Alleenstaand  

    
(1) (2) (3) (4) 

 
 
E12. Heeft u (of verzorgt u) kinderen in één van de volgende leeftijdsgroepen? 
 
(kruis één vakje per rij aan svp) Geen Één Twee Drie Meer dan 

drie 
kinderen tot 5 jaar en jonger      
kinderen van 5 tot 15 jaar      

 (0) (1) (2) (3) (4) 
 

E12a. Verzorgt u een afhankelijke oudere? 
 

nee   ja   
(1)                                 (2) 

 
 
 
E13.  Wat is uw etnische achtergrond?  

 
                                            ………………………………........…………… 
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E14. We hebben nog een laatste vraag voor u: kunt u alstublieft kort aangeven wat “links” en “rechts” in de 
politiek op dit moment voor u betekent? 

 
 
“Links” betekent voor mij:  
 
……………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
“Rechts” betekent voor mij: 
 
……………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Wij danken u nogmaals voor uw 
medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u nog opmerkingen? 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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