Vragenlijst HBO-Monitor
Corona-editie 8 mei 2020
Welkom
V1
Prefer to answer in English? Use the button above to change the questionnaire language

Welkom!
Fijn dat je de vragenlijst wilt invullen

Huidige situatie
V2a Huidige situatie
Welke omschrijving past het best bij je huidige situatie?
o in loondienst bij één werkgever (1)
o in loondienst bij twee of meer werkgevers (2)
o zelfstandige, zzp'er of freelancer (3)
o zowel in loondienst als zelfstandige (4)
o student (5)
o werkloos (6)
o anders (7)
Display This Question:
If V2a = 7

V2b Geef aan of één of meer van onderstaande omschrijvingen (ook) op je huidige situatie van
toepassing zijn? (meerdere antwoorden mogelijk)
o in loondienst (1)
o zelfstandige, zzp'er of freelancer (2)
o student (3)
V3 Situatie op 31 januari
Welke omschrijving past het beste bij je situatie zoals het was op 31 januari (voor coronatijd)?
o in loondienst bij één werkgever (1)
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o
o
o
o
o
o

in loondienst bij twee of meer werkgevers (2)
zelfstandige, zzp'er of freelancer (3)
zowel in loondienst als zelfstandige (4)
student (5)
werkloos (6)
anders (7)

Huidige werksituatie
Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V4 Huidige werklocatie
Waar werk je momenteel?
o thuis (1)
o op één of meerdere externe locaties (2)
o soms thuis, soms extern (3)
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Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V5 Huidige functie/werkzaamheden
Welk van de volgende omschrijvingen geeft het beste je huidige functie/belangrijkste
werkzaamheden weer?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gezondheidszorgberoep (bv. verpleegkundige, verloskundige, fysiotherapeut) (1)
Hulpverlenend beroep (bv. sociaal werker, groepsleider) (2)
Onderwijskundig beroep (bv. leerkracht, docent) (3)
Technisch beroep (bv. systeemanalist, ICT 'er, architect, werktuigbouwkundige) (4)
Commercieel beroep (bv. verkoopmedewerker, vertegenwoordiger, pr-medewerker,
marketingspecialist) (5)
Dienstverlenend beroep (bv. horecamedewerker, callcentermedewerker,
sportinstructeur) (6)
Adviserend beroep (bv. P&O medewerker, juridisch dienstverlener, beleidsmedewerker)
(7)
Administratief beroep (bv. administratief medewerker, administrateur, accountant) (8)
Managementfunctie (bv. directeur, manager) (9)
Artistiek beroep (bv. kunstenaar, grafisch vormgever, muzikant, journalist) (10)
Financieel/zakelijk beroep (bv. bankmedewerker, financieel specialist, zakelijk
dienstverlener) (11)
Agrarisch beroep (bv. veehouder, tuinbouwer) (12)
Anders (13)
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Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V6 Huidige werkorganisatie
Welk van de volgende omschrijvingen geeft het beste het bedrijf / de organisatie weer waar
je werkt?
Als je zelfstandige, zzp'er of freelancer bent, gaat het hier om je eigen bedrijf
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gezondheidszorg (1)
Welzijnszorg (2)
Onderwijs (3)
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (4)
Industrie (5)
Overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen (6)
Informatie en communicatie (7)
Financiële instellingen (8)
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (9)
Bouwnijverheid (10)
Horeca (11)
Landbouw, bosbouw en visserij (12)
Cultuur, sport en recreatie (13)
Overige bedrijven/organisaties (14)
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Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V7 Organisatiegrootte
Hoeveel mensen, inclusief jezelf, werken in de vestiging van het bedrijf of de organisatie waar je
vooral werkt?
o 1 persoon (alleen jezelf) (1)
o 2 - 49 personen (2)
o 50 - 249 personen (3)
o 250 personen of meer (4)
Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 4
Or V2b = 1

V8 Soort aanstelling
Welk soort aanstelling heb je?
o vaste aanstelling (1)
o tijdelijke aanstelling (2)
o anders (3)
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Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V9 Huidige werkuren
Ongeveer hoeveel uur per week, betaald of onbetaald, werk je momenteel in totaal?
Toelichting:
 Tel ook gewerkte uren mee waarvoor je niet wordt betaald
 Tel geen uren mee waarvoor je betaald wordt zonder te werken
 Als je wisselende uren draait, geef een schatting van het gemiddeld aantal uren
 Laat werkweken waarin feestdagen vallen buiten beschouwing

______________________________________________________
Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V10 Verandering werkuren
Geef hieronder aan hoeveel uur je nu meer of minder werkt gemiddeld per week, in vergelijking
met de situatie vóór de coronacrisis?


Beweeg het balkje links of rechts om verandering aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om je antwoord te bevestigen

nu minder
-60

-40

geen verschil
-20

0

20

nu meer
40

60
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verandering gewerkte uren ()

Display This Question:
If V10 [ 1 ] > 2

V11 Uitbetaling extra gewerkte uren
Krijg je de extra uren uitbetaald door je werkgever, opdrachtgever of andere instantie?
o ja, helemaal (1)
o ja, deels (2)
o nee, maar ik mag deze uren naderhand compenseren (3)
o nee (4)
Display This Question:
If V10 [ 1 ] < -2

V12 Doorbetaling verminderde werkuren
Krijg je de verminderde uren doorbetaald door je werkgever, opdrachtgever of andere instantie?
o ja, helemaal (1)
o ja, deels (2)
o nee (3)
Display This Question:
If V10 [ 1 ] >= -2
And V10 [ 1 ] <= 2

V13 Doorbetaling gewerkte uren
Word je nog betaald voor je gewerkte uren?
o ja, helemaal (1)
o ja, deels (2)
o nee (3)
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Display This Question:
If V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 2

V14 Overheidsregelingen
Heb je in deze periode een beroep gedaan op één van de volgende overheidsmaatregelen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
o Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) (1)
o Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (2)
o Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (3)
o Betalingsuitstel van belastingen (4)
o De regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) (5)
o De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (6)
o Andere maatregel (7)
o n.v.t (8)

Situatie studenten
Display This Question:
If V2a = 5
Or V2b = 3

V15 Soort opleiding
Welk soort opleiding volg je?
o Promotietraject (1)
o HBO Master (2)
o WO Master (3)
o WO Pre-master (4)
o HBO Bachelor (5)
o WO Bachelor (6)
o anders, namelijk (7)
________________________________________________
Display This Question:
If V2a = 5
Or V2b = 3
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V16 Studievertraging
Loop je studievertraging op door de coronamaatregelen?
o ja (1)
o nog niet, maar op termijn zou dat kunnen (2)
o nee (3)
Display This Question:
If V2a = 5
Or V2b = 3

V17 Activiteiten studie
Heb je in de afgelopen 4 weken (meerdere antwoorden mogelijk):
o colleges en/of tutorials gevolgd? (1)
o regelmatig contact gehad met docenten en/of begeleiders? (2)
o tentamens afgelegd? (3)
o andere contacten met je instelling gehad? (4)
o online lesmateriaal gebruikt? (5)
o meegedraaid in het kader van je studie in een bedrijf of organisatie? (6)
o ik heb geen van deze dingen gedaan (7)
Display This Question:
If V2a = 5
And V17 != 6
Or V2b = 3
And V17 != 6

V18 Uitstel/afstel werkervaring
Zou je, als er geen coronacrisis was, in deze periode in het kader van je studie hebben
meegedraaid bij een bedrijf of organisatie?
o ja (1)
o misschien (2)
o nee (3)
o weet niet (4)

Situatie werklozen
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Display This Question:
If V2a = 6

V19 Werkloos door corona?
Ben je mede als gevolg van de coronacrisis werkloos geworden?
o ja (1)
o nee (2)
o weet niet (3)
Display This Question:
If V2a = 6

V20 Zoeken naar werk
Ben je momenteel op zoek naar betaald werk?
o ja (1)
o nee (2)

Zorgtaken
V21 Tijdsbesteding zorgtaken privé
Ongeveer hoeveel uur per week besteed je momenteel in totaal aan zorgtaken in de
privésfeer?
o per week ongeveer (uren invullen) (1)
________________________________________________
o ik verricht geen zorgtaken (2)

Situatie anderen
Display This Question:
If V2a = 7

V22 Huidige situatie
Hoe zou je je huidige situatie omschrijven?
________________________________________________________________

Oordeel werksituatie
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Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 1
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V23 Kenmerken werksituatie
Kun je aangeven in hoeverre de volgende kenmerken van toepassing zijn op je huidige
werksituatie?
Beweeg het balkje naar rechts om aan te geven in hoeverre elk kenmerk van toepassing is

helemaal
niet
0

1

in sterke
mate
2

3

4

5

6

7

8

9

10

stress bij werk ()
angst voor verlies van werk (incl. evt.
faillissementen) ()
goede carrièreperspectieven ()

Oordeel privésituatie
V24 Kenmerken privésituatie
Kun je aangeven in hoeverre de volgende kenmerken van toepassing zijn op je huidige
privésituatie?
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Beweeg het balkje naar rechts om aan te geven in hoeverre elk kenmerk van toepassing is

helemaal
niet
0

1

in sterke
mate
2

3

4

5

6

7

8

9

10

stress thuis ()
goede gezondheid ()
financiële problemen ()

Veranderingen werksituatie
Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V25 Verandering werksituatie
In hoeverre zijn de volgende aspecten van je werksituatie door de coronacrisis veranderd?
Beweeg het balkje links of rechts om veranderingen aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen
veel
minder
dan
daarvoor
-5

-4

-3

geen
verschil

-2

-1

0

veel
meer dan
daarvoor

1

2

3

4

5
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stress bij werk ()
angst voor verlies van werk (incl. evt.
faillissementen) ()
goede carrièreperspectieven ()

Veranderingen privésituatie
V26 Verandering privésituatie
In hoeverre zijn de volgende aspecten van je privésituatie door de coronacrisis veranderd?
Beweeg het balkje links of rechts om veranderingen aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen
veel
minder
geworden
-5

-4

-3

geen
verschil

-2

-1

0

veel meer
geworden

1

2

3

4

5

stress thuis ()
goede gezondheid ()
financiële problemen ()
zorg verlenen aan anderen in mijn
privéomgeving ()

Stellingen loondienst
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Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 4
Or V2b = 1

V27 Stellingen werksituatie
In hoeverre ben je het met de volgende stellingen eens?
Beweeg het balkje links (oneens) of rechts (eens) om je antwoord aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen
helemaal
neutraal
oneens
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

helemaal
eens
2

3

4

5

Ik ervaar nu veel steun van mijn werkgever ()
Mijn werkgever verwacht concessies van mij
(bv. vakantiedagen inleveren,
salarisverhoging uitstellen) ()

Stellingen alle werkenden
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Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V28 Stellingen werksituatie
In hoeverre ben je het met de volgende stellingen eens? Door de coronacrisis ...


Beweeg het balkje links (oneens) of rechts (eens) om je antwoord aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen

helemaal
oneens
-5

-4

-3

neutraal

-2

-1

0

1

helemaal eens

2

3

4

5

heb ik nieuwe ideeën opgedaan voor mijn
werk ()
is het moeilijker geworden mijn werktaken te
verrichten ()

Stellingen zelfstandigen
Display This Question:
If V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 2

V29 Stellingen eigen bedrijf
In hoeverre ben je het met de volgende stellingen eens?
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Beweeg het balkje links (oneens) of rechts (eens) om je antwoord aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen

helemaal
oneens
-5

-4

neutraal

-3

-2

-1

0

1

helemaal
eens
2

3

4

5

Ik ben opdrachten misgelopen door deze
crisis ()
Ik zou meer overheidssteun kunnen
gebruiken ()
Ik heb vertrouwen in de toekomst van mijn
bedrijf ()
Ik heb personeel moeten ontslaan vanwege
de crisis ()

Stellingen studenten
Display This Question:
If V2a = 5
Or V2b = 3

V30 Stellingen studie
In hoeverre ben je het met de volgende stellingen eens?
Beweeg het balkje links (oneens) of rechts (eens) om je antwoord aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen
helemaal
neutraal
oneens
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

helemaal
eens
2

3

4

5
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Ik ervaar nu veel steun van mijn
onderwijsinstelling ()
Ik heb vertrouwen in mijn
carrièreperspectieven ()
Ik heb vertrouwen in een goede afloop van
mijn studie ()

Stellingen werklozen
Display This Question:
If V2a = 6
And V20 = 1

V31 Stellingen werkzoekenden
In hoeverre ben je het met de volgende stellingen eens?


Beweeg het balkje links (oneens) of rechts (eens) om je antwoord aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen

helemaal
oneens
-5

-4

neutraal

-3

-2

-1

0

1

helemaal
eens
2

3

4

5

Het is nu moeilijk om passend werk te vinden
()
Ik heb vertrouwen in mijn verdere
carrièreperspectieven ()
Ik overweeg een eigen zaak te beginnen ()
Ik overweeg om weer te gaan studeren ()

Stellingen alle afgestudeerden
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V32 Stellingen privésituatie
In hoeverre ben je het met de volgende stellingen eens?


Beweeg het balkje links (oneens) of rechts (eens) om je antwoord aan te geven
Bij geen verschil, klik even op het balkje om dit te bevestigen

helemaal
oneens
-5

-4

neutraal

-3

-2

-1

0

1

helemaal
eens
2

3

4

5

Ik ervaar nu veel steun van familie en
vrienden ()
Ik heb vertrouwen in hoe de overheid
omgaat met deze crisis ()
Door versoepeling van de maatregelen wordt
mij leven de komende tijd beter ()

V33 Andere gevolgen van de coronacrisis
Heeft de coronacrisis, naast de aspecten die je al hebt genoemd, (andere) positieve en/of
negatieve gevolgen gehad voor je huidige leef- en/of werksituatie?
o ja namelijk (1) ________________________________________________
o nee (2)

V34 Specifieke wensen ter verlichting huidige situatie
Is er iets dat de overheid, een werkgever en/of andere instanties zouden kunnen doen om
je huidige leef- en/of werksituatie gemakkelijker of prettiger te maken?
o ja namelijk (1) ________________________________________________
o nee (2)

V35 Één woord
Kies één woord om te beschrijven hoe je je onder de huidige omstandigheden voelt
________________________________________________________________
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V36 Waar woon je?
Wat is de 4-cijferige postcode van je woonplaats?
o
o

Postcode (4) ________________________________________________
Indien onbekend, noem de plaatsnaam en/of regio/land (5)
________________________________________________

Display This Question:
If V2a = 1
Or V2a = 2
Or V2a = 3
Or V2a = 4
Or V2b = 1
Or V2b = 2

V37 Waar werk je?
Wat is de 4-cijferige postcode van de plaats waar je vóór de coronacrisis meestal werkte?
o
o

Postcode (4) ________________________________________________
Indien onbekend, noem de plaatsnaam en/of regio/land (5)
________________________________________________
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