
 
Bijlage 2  Vragenlijsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Screenings-enquête 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel I INVENTARISATIE PROBLEMEN EN CONFLICTEN 
 
Wij willen u graag een aantal vragen stellen over de problemen en conflicten waarmee u de afgelopen vijf 
jaar – wellicht – te maken heeft gehad. 
 
Het gaat ons daarbij om de volgende problemen en conflicten: 
- problemen waarmee u zelf te maken heeft gehad, en niet situaties waarin u anderen heeft geholpen 

met hun problemen; 
- problemen die u als persoon heeft ondervonden, en niet de problemen die u heeft (gehad) als 

ondernemer of namens uw organisatie of een vereniging; 
- problemen die zich hebben voorgedaan vanaf uw 18e verjaardag. Daaronder worden ook gerekend 

de problemen die op uw 18e nog speelden, maar al eerder waren begonnen; 
- problemen waarmee u in de afgelopen 5 jaar (sinds januari 1998) te maken heeft gehad. Daaronder 

worden ook gerekend de problemen die de afgelopen vijf jaar nog speelden, maar al eerder waren 
begonnen. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[A, werk] 
 
1010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met uw werk? 
 
 - Loon (bijv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 
 - Andere arbeidsvoorwaarden (bijv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, zwangerschapsverlof, 

vervroegde uittreding) 
 - Onbevredigende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden 
 - Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op het werk 
 - Disciplinaire maatregelen (bijv. schorsing) 
 - Verlies van mijn baan (bijv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om: 
   - al uw persoonlijke problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen; 
   maar niet om: 
   - problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een 

vereniging; 
  - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met mijn 

werk 0 
 3. N.v.t. (geen werk (gehad)) 0 
 
[Indien bij 1010 alternatief 2 of 3 aangekruist, door naar 2010, anders naar 1020] 
 
1020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 1020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 1020 n = 1, 1030 t/m 1080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 1030 t/m 1080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
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1030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met uw werk in 

hoofdzaak te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Loon (bijv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 0 
 2. Andere arbeidsvoorwaarden (bijv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, zwangerschapsverlof, 

vervroegde uittreding) 0 
 3. Onbevredigende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden  0 
 4. Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op het werk 0 
 5. Disciplinaire maatregelen (bijv. schorsing) 0 
 6. Verlies van mijn baan (bijv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 0 
 
1040 Wanneer u terugdenkt aan <?> over <subcategorie 1030>, in hoeverre hield dat probleem u bezig? 
 
 1. In het geheel niet 0 
 2. Een beetje 0 
 3. Redelijk 0 
 4. In flinke mate 0 
 5. Werd er volledig door in beslag genomen  0 
 
1050 Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om <?> over <subcategorie 1030> op te lossen? 
 
 1. Nee, niets gedaan  0 
 
  Ja, namelijk (Wilt u alle acties aankruisen die u heeft ondernomen?) 
 2. - advies of hulp gevraagd bij familielid, vriend, kennis 0 
 3. - advies of hulp gevraagd bij deskundige of instantie 0 
 4. - contact opgenomen met de andere partij over het probleem 0 
 5. - een beroep gedaan op mediation 0 
 6. - een officiële klacht of een bezwaarschrift ingediend 0 
 7. - een gerechtelijke procedure begonnen 0 
 8. - een beroep gedaan op de huurcommissie 0 
 9. - een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 10. - een beroep gedaan op een tuchtcollege 0 
 11. - een beroep gedaan op arbitrage 0 
 12. - een beroep gedaan op een ombudsman (bijv. de Nationale Ombudsman) 0 
 13. - iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1050 Nee, niets gedaan, door naar 1070; indien alternatief 3 aangekruist, naar 1060; anders naar 
1080] 
 
1060 Bij welke deskundige(n) of instantie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor <?> over <subcategorie 

1030>? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
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 23. Andere persoon / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Sprong naar 1080] 
 
1070 Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan aan <?> over <subcategorie 1030>? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. De andere partij deed er al wat aan  0 
 2. Dacht dat het te veel geld zou kosten  0 
 3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten  0 
 4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 0 
 5. Wist niet tot welke deskundige of instantie ik me kon wenden 0 
 6. Vond het niet erg belangrijk 0 
 7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 0 
 8. Was bang om iets te doen  0 
 9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 0 
 10. Andere reden, namelijk  { .. open .. } 
 
1080 Wanneer is <?> over <subcategorie 1030> begonnen? maand + jaar 
 
[Het probleem kan nu worden opgenomen in de set die kwalificeert voor het hoofdonderzoek, tenzij 
- bij 1070 alternatief 6 en/of 7 is aangekruist, of 
- uit 1080 is gebleken dat het probleem al voor januari 1998 is begonnen] 
 
[Eventueel moeten 1030 t/m 1080 worden herhaald voor problemen 2 t/m (maximaal) 6, ingeleid met de 
mededeling:] 
 
Ook over het 2e (3e enz.) probleem willen wij graag wat meer weten. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[B, bezit van een eigen huis of ander onroerend goed] 
 
2010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met uw bezit van een eigen huis of van ander 
onroerend goed (bijv. garage, tweede huis, volkstuin)? 

 
 - Kopen of verkopen (bijv. misleidende informatie, courtage) 
 - Hypotheek (bijv. verlenging, omzetting) 
 - Aanvragen van een vergunning (bijv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 
 - Buren (bijv. geluidsoverlast, erfafscheiding, toegang) 
 - Verbouwingen (bijv. niet goed uitgevoerd, te duur) 
 - Mede-eigenaar of -eigenaren 
 - Krakers 
 - Wijzigingen in de woonomgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 
 - Onteigening 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om: 
   - al uw persoonlijke problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een 

vereniging 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met bezit 

van eigen huis e.d. 0 
 3. N.v.t. (geen eigen huis o.i.d. in bezit) 0 
 
[Indien bij 2010 alternatief 2 of 3 aangekruist, door naar 3010, anders naar 2020] 
 
2020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 2020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 2020 n = 1, 2030 t/m 2080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 2030 t/m 2080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
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2030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met uw bezit van 
onroerend goed (in hoofdzaak) te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 

 
 1. Kopen of verkopen (bijv. misleidende informatie, courtage) 0 
 2. Hypotheek (bijv. verlenging, omzetting) 0 
 3. Aanvragen van een vergunning (bijv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 0 
 4. Buren (bijv. geluidsoverlast, erfafscheiding, toegang) 0 
 5. Verbouwingen (bijv. niet goed uitgevoerd, te duur) 0 
 6. Mede-eigenaar of -eigenaren 0 
 7. Krakers 0 
 8. Wijzigingen in de woonomgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 0 
 9. Onteigening 0 
 
2040 t/m 2080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[C, verhuur van woonruimte of van ander onroerend goed] 
 
3010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met het verhuren van woonruimte of van ander 
onroerend goed (bijv. garage)? 

 
 - Niet tijdig betalen van de huur 
 - Servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere contractuele verplichtingen 
 - Onenigheid met de huurder over het uitvoeren van reparaties 
 - Uitzetten van een kamerbewoner of huurder 
 - Onderhuur door de kamerbewoner of huurder 
 - Problemen met de tussenpersoon/makelaar die voor mij het beheer voert 
 - Voldoen aan veiligheidsregels 
 - A-sociaal gedrag van huurders 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om: 
   - al uw persoonlijke problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een 

vereniging 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met het 

verhuren van woonruimte e.d. 0 
 3. N.v.t. (geen woonruimte o.i.d. verhuurd) 0 
 
[Indien bij 3010 alternatief 2 of 3 aangekruist, door naar 4010, anders naar 3020] 
 
3020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 3020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 3020 n = 1, 3030 t/m 3080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 3030 t/m 3080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
3030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met uw bezit van 

onroerend goed (in hoofdzaak) te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Niet tijdig betalen van de huur 0 
 2. Servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere contractuele verplichtingen 0 
 3. Onenigheid met de huurder over het uitvoeren van reparaties 0 
 4. Uitzetten van een kamerbewoner of huurder  0 
 5. Onderhuur door de kamerbewoner of huurder  0 
 6. Problemen met de tussenpersoon/makelaar die voor mij het beheer voert 0 
 7. Voldoen aan veiligheidsregels 0 
 8. A-sociaal gedrag van huurders 0 
 
3040 t/m 3080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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[D, huren van woonruimte of van ander onroerend goed] 
 
4010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met het huren van woonruimte of van ander 
onroerend goed (bijv. garage, volkstuin)? 

 
 - Gebrekkige of onveilige (woon)omstandigheden 
 - Afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom en andere contractuele 

verplichtingen 
 - Onderverhuren 
 - Zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 
 - Uitvoeren van reparaties door de verhuurder 
 - Zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 
 - Aanvragen van huursubsidie 
 - Buren (bijv. geluidsoverlast; erfafscheiding; toegang) 
 - (Huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 
 - Wijzigingen in de (woon)omgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om: 
   - al uw persoonlijke problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een 

vereniging 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met het 

huren van woonruimte e.d. 0 
 3. N.v.t. (geen woonruimte o.i.d. gehuurd) 0 
 
[Indien bij 4010 alternatief 2 of 3 aangekruist, door naar 5010, anders naar 4020] 
 
4020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 4020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 4020 n = 1, 4030 t/m 4080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 4030 t/m 4080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
4030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met het huren 

van woonruimte of ander onroerend goed (in hoofdzaak) te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Gebrekkige of onveilige (woon)omstandigheden  0 
 2. Afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom en andere contractuele 

verplichtingen 0 
 3. Onderverhuren 0 
 4. Zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen  0 
 5. Uitvoeren van reparaties door de verhuurder  0 
 6. Zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 0 
 7. Aanvragen van huursubsidie 0 
 8. Buren (bijv. geluidsoverlast; erfafscheiding; toegang) 0 
 9. (Huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder  0 
 10. Wijzigingen in de (woon)omgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 0 
 
4040 t/m 4080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[E, aanschaf van producten en dienstverlening] 
 
5010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met dienstverlening en/of de aanschaf van 
producten? 

 
 - Levering van gebrekkige of verkeerde producten (bijv. kruidenierswaren, elektrische apparaten, 

meubelen, kleding) 
 - Niet nakomen van afgesproken termijnen 
 - Reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldeden 
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 - Niet goed uitgevoerde reparaties en onderhoud (bijv. loodgieter, automonteur, stomerij) 
 - Ontoereikende of verkeerde medische of tandheelkundige behandeling 
 - Ontoereikende of verkeerde hulp en adviezen (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belasting-

adviseur, RIAGG) 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om: 
   - al uw persoonlijke problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een 

vereniging 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met 

dienstverlening en/of de aanschaf van producten 0 
 
[Indien bij 5010 alternatief 2 aangekruist, door naar 6010, anders naar 5020] 
 
5020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 5020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 5020 n = 1, 5030 t/m 5080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 5030 t/m 5080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
5030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met 

dienstverlening en/of de aanschaf van producten te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Levering van gebrekkige of verkeerde producten (bijv. kruidenierswaren, elektrische apparaten, 

meubelen, kleding) 0 
 2. Niet nakomen van afgesproken termijnen 0 
 3. Reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldeden 0 
 4. Niet goed uitgevoerde reparaties en onderhoud (bijv. loodgieter, automonteur, stomerij) 0 
 5. Ontoereikende of verkeerde medische of tandheelkundige behandeling 0 
 6. Ontoereikende of verkeerde hulp en adviezen (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belasting-

adviseur, RIAGG) 0 
 
5040 t/m 5080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[F, geld] 
 
6010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met geld? 
 
 - Van iemand een bedrag terugvorderen dat mij toekomt (bijv. een uitgeleend bedrag, materiële 

schade in het verkeer) 
 - Onjuiste afhandeling van mijn claim door een verzekeringsmaatschappij (bijv. autoschade, 

ziektekosten, WA) 
 - Onjuiste rekeningen 
 - Verkeerde of onbillijke belastingaanslag 
 - Het aanvragen en de hoogte van een uitkering (bijv. sociale dienst, WAO, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag) 
 - Problemen met mijn pensioenfonds 
 - Weigering van krediet 
 - Lastiggevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om: 
   - al uw persoonlijke problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een 

vereniging 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met geld 0 
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[Indien bij 6010 alternatief 2 aangekruist, door naar 7010, anders naar 6020] 
 
6020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 6020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 6020 n = 1, 6030 t/m 6080 stellen voor "het probleem"; indien n >, 1 6030 t/m 6080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
6030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met geld (in 

hoofdzaak) te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Van iemand een bedrag terugvorderen dat mij toekomt (bijv. een uitgeleend bedrag, materiële 

schade in het verkeer) 0 
 2. Onjuiste afhandeling van mijn claim door een verzekeringsmaatschappij (bijv. autoschade, 

ziektekosten, WA) 0 
 3. Onjuiste rekeningen 0 
 4. Verkeerde of onbillijke belastingaanslag 0 
 5. Het aanvragen en de hoogte van een uitkering (bijv. sociale dienst, WAO, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag) 0 
 6. Problemen met mijn pensioenfonds 0 
 7. Weigering van krediet 0 
 8. Lastiggevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 0 
 
6040 t/m 6080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[G, relatie- en familiezaken] 
 
7010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met relatie- en familiezaken? 
 
 - Erkenning, naamgeving van kinderen 
 - Opnemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 
 - Beëindigen van een relatie (bijv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen bij het uit 

elkaar gaan) 
 - Ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 
 - Gezag- en omgangsregeling ten aanzien van de kinderen 
 - Naamswijziging 
 - Lastig gevallen, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander familielid 
 - Problemen na de dood van een familielid of partner (bijv. regeling begrafenis, erkenning 

testament, verdeling nalatenschap) 
 
 LET OP: Het gaat om: 
   - al uw persoonlijke problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met relatie- 

en familiezaken  0 
 
[Indien bij 7010 alternatief 2 aangekruist, door naar 8010, anders naar 7020] 
 
7020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 7020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 7020 n = 1, 7030 t/m 7080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 7030 t/m 7080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
7030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met relatie- en 

familiezaken (in hoofdzaak) te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Erkenning, naamgeving van kinderen 0 
 2. Opnemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 0 
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 3 Beëindigen van een relatie (bijv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen bij het uit 
elkaar gaan) 0 

 4. Ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 0 
 5. Gezag- en omgangsregeling ten aanzien van de kinderen 0 
 6. Naamswijziging 0 
 7. Lastig gevallen, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander familielid 0 
 8. Problemen na de dood van een familielid of partner (bijv. regeling begrafenis, erkenning 

testament, verdeling nalatenschap) 0 
 
7040 t/m 7080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[H, kinderen in uw gezin beneden de 18] 
 
8010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met één of meer van onderstaande 

lastige problemen of conflicten die samenhingen met kinderen in uw gezin beneden de 18? 
 
 - Door een kind veroorzaakte schade, waarvoor ik niet of niet goed verzekerd ben 
 - Geen toegang tot de school die ik wil, of het type onderwijs dat ik nodig acht 
 - Ernstige opvoedings- en gedragsproblemen (bijv. ondertoezichtstelling, kinderbescherming) 
 - Een kind dat tijdelijk van school is gestuurd of niet meer wordt toegelaten 
 - Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om: 
   - alle problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad die samenhingen met 

kinderen in mijn gezin beneden de 18 0 
 3. N.v.t. (geen kinderen (van die leeftijd)) 0 
 
[Indien bij 8010 alternatief 2 of 3 aangekruist, door naar 19010, anders naar 8020] 
 
8020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 8020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 8020 n = 1, 8030 t/m 8080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 8030 t/m 8080 herhalen, en wel 
voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
8030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> dat samenhing met kinderen in 

uw gezin beneden de 18 (in hoofdzaak) te maken? (Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Door een kind veroorzaakte schade, waarvoor ik niet of niet goed verzekerd ben 0 
 2. Geen toegang tot de school die ik wil, of het type onderwijs dat ik nodig acht 0 
 3. Ernstige opvoedings- en gedragsproblemen (bijv. ondertoezichtstelling, kinderbescherming) 0 
 4. Een kind dat tijdelijk van school is gestuurd of niet meer wordt toegelaten  0 
 5. Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 0 
 
8040 t/m 8080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[I, gezondheidsproblemen als gevolg van slechte werkomstandigheden of een ongeluk door toedoen van een 
ander] 
 
19010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met gezondheidsproblemen als 

gevolg van slechte werkomstandigheden of een ongeluk door toedoen van een ander? 
 
 LET OP: Het gaat om: 
   - alle problemen, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 Wilt u aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Ja, en ik ben daarvoor naar een huisarts, tandarts of ziekenhuis geweest 0 
 2. Ja, maar ik ben daarvoor niet naar een huisarts, tandarts of ziekenhuis geweest 0 
 3. Nee 0 
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[Indien bij 19010 alternatief 2 of 3 aangekruist, door naar 10010, anders naar 19015] 
 
19015 Heeft u lastige problemen of conflicten gehad met de veroorzaker(s) van die gezondheidsklachten? 
 (N.B. TUSSENVRAAG, INGELAST NA PILOT) 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 19015 Nee, door naar 10010, anders naar 19020] 
 
19020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 19020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 19020 n = 1, 19040 t/m 19080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 19040 t/m 19080 herhalen, en 
wel voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
19040 t/m 19080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[J, discriminatie / smaad / lastig gevallen / vreemdelingenzaken / onheuse bejegening door ambtenaar of 
overheidsdienst] 
 
10010 Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken gehad met lastige problemen of conflicten 

die samenhingen met één of meer de volgende zaken? 
 
 Wilt u aankruisen wat van toepassing is? 
 - Discriminatie op grond van afkomst, geslacht of handicap (anders dan op mijn werk) 
 - Laster, smaad (mijn goede naam werd publiekelijk in het geding gebracht) 
 - Lastig gevallen, mishandeling of misbruik (buiten de familiekring) 
 - Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken 
 - Onheuse bejegening door ambtenaar of overheidsdienst 
 
 LET OP: Het gaat om: 
   - alle problemen, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, geen van bovenstaande lastige problemen of conflicten gehad 0 
 
[Indien bij 10010 alternatief 2 aangekruist, door naar 11010, anders naar10020] 
 
10020 Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds januari 1998 te maken gehad?  n 
 
Wij willen graag wat meer weten over dit probleem [indien bij 10020 n = 1] // deze problemen [indien n > 1]. 
 
[Indien bij 10020 n = 1, 10030 t/m 10080 stellen voor "het probleem"; indien n > 1, 10030 t/m 10080 herhalen, en 
wel voor "het ie probleem" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
10030 Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had <?> (in hoofdzaak) te maken? (Slechts 

één antwoord mogelijk!) 
 
 1. Discriminatie op grond van afkomst, geslacht of handicap (anders dan op mijn werk) 0 
 2. Laster, smaad (mijn goede naam werd publiekelijk in het geding gebracht) 0 
 3. Lastig gevallen, mishandeling of misbruik (buiten de familiekring) 0 
 4. Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken 0 
 5. Onheuse bejegening door ambtenaar of overheidsdienst 0 
 
10040 t/m 10080: vgl. 1040 t/m 1080 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[K, gerechtelijke stappen tegen u] 
 
11010 Afgezien van alles wat u reeds heeft verteld, zijn er sinds januari 1998 gerechtelijke stappen tegen u 

ondernomen (heeft u bijv. een brief van een advocaat ontvangen, of is er een gerechtelijke procedure 
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tegen u gestart)? 
 
 LET OP: Het gaat om: 
   - alle problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - strafrechtprocedures. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 11010 Nee, door naar 12010, anders naar 11020] 
 
11020 In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds januari 1998 voorgedaan? n 
 
[Indien bij 11020 n = 1, 11080 stellen voor "dat geval"; indien n > 1, 11080 herhalen, en wel voor "het ie van die 
gevallen" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
11080 Wanneer is het probleem of conflict begonnen, dat in <?> tot gerechtelijke stappen tegen u heeft 

geleid?  maand + jaar 
 
[Het probleem kan nu worden opgenomen in de set die kwalificeert voor het hoofdonderzoek, tenzij 
- uit 11080 is gebleken dat het probleem al voor januari 1998 is begonnen] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[L, dreigende gerechtelijke stappen tegen u] 
 
12010 Afgezien van alles wat u reeds heeft verteld, heeft sinds januari 1998 iemand gedreigd om 

gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen? 
 
 LET OP: Het gaat om: 
   - alle problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
   maar niet om: 
   - strafrechtprocedures. 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 12010 Nee, door naar 13010, anders naar 12020] 
 
12020 In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds januari 1998 voorgedaan? n 
 
[Indien bij 12020 n = 1, 12100 en12080 stellen voor "dat geval"; indien n > 1, 12100 en 12080 herhalen, en wel 
voor "het ie van die gevallen" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
12100 Wanneer u terugdenkt aan <?>, was u het toen oneens met wat de andere partij van u wilde? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
12080 Wanneer is het probleem of conflict begonnen, dat tot de dreigende gerechtelijke stappen tegen u 

heeft geleid? maand + jaar 
 
[Het probleem kan nu worden opgenomen in de set die kwalificeert voor het hoofdonderzoek, tenzij 
- bij 12100 Nee is geantwoord, of 
- uit 12080 is gebleken dat het probleem al voor januari 1998 is begonnen] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[M, gerechtelijke stappen door u] 
 
13010 Afgezien van alles wat u reeds heeft verteld, heeft u sinds januari 1998 nog andere problemen gehad 

waarvoor uzelf gerechtelijke stappen heeft ondernomen of waarvoor u heeft overwogen om 
gerechtelijke stappen te ondernemen? 

 
 LET OP: Het gaat om: 
  - alle problemen en conflicten, ook als ze voor januari 1998 zijn begonnen 
  - die nog niet aan bod zijn geweest. 
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 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 13010 Ja, door naar 13020, anders naar Deel II] 
 
13020 In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds januari 1998 voorgedaan? n 
 
[Indien bij 13020 n = 1, 13080 stellen voor "dat geval"; indien n > 1, 13080 herhalen, en wel voor "het ie van die 
gevallen" met achtereenvolgens i = 1 t/m n, met een maximum van 6] 
 
13080 Wanneer is het probleem of conflict begonnen, dat voor u de aanleiding vormde om in <?> 

gerechtelijke stappen te ondernemen of te overwegen? maand + jaar 
 
[Het probleem kan nu worden opgenomen in de set die kwalificeert voor het hoofdonderzoek, tenzij 
- uit 13080 is gebleken dat het probleem al voor januari 1998 is begonnen] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel II ATTITUDES TEGENOVER RECHTSSYSTEEM ALS ZODANIG 
 
Wij willen u nu enkele andere vragen stellen. Wij willen graag weten wat uw opvattingen zijn over het 
rechtssysteem in Nederland in het algemeen. 
 
Zou u van elk van de volgende stellingen willen aangeven, in hoeverre u het er mee eens of oneens bent? 
 
14110 Als iemand met een probleem naar de rechter stapt, kan hij of zij erop vertrouwen een eerlijke 

behandeling te krijgen. 
 
 1. Helemaal eens 0 
 2. Eens 0 
 3. Niet eens, maar ook niet oneens 0 
 4. Oneens 0 
 5. Helemaal oneens 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
14120 Advocaten vragen te veel geld voor het werk dat ze doen. 
 
 1. Helemaal eens 0 
 2. Eens 0 
 3. Niet eens, niet oneens 0 
 4. Oneens 0 
 5. Helemaal oneens 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
14130 Voor burgers die hun rechten willen afdwingen, zijn rechtbanken zijn een belangrijk hulpmiddel. 
 
 1. Helemaal eens 0 
 2. Eens 0 
 3. Niet eens, niet oneens 0 
 4. Oneens 0 
 5. Helemaal oneens 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
14140 Het rechtssysteem werkt voor iedereen gelijk, ongeacht of iemand arm of rijk is. 
 
 1. Helemaal eens 0 
 2. Eens 0 
 3. Niet eens, niet oneens 0 
 4. Oneens 0 
 5. Helemaal oneens 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
14150 Advocaten zijn eerlijk en betrouwbaar. 
 
 1. Helemaal eens 0 
 2. Eens 0 
 3. Niet eens, niet oneens 0 
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 4. oneens 0 
 5. Helemaal oneens 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
14160 Rechters zijn eerlijk en betrouwbaar. 
 
 1. Helemaal eens 0 
 2. Eens 0 
 3. Niet eens, niet oneens 0 
 4. oneens 0 
 5. Helemaal oneens 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel III ACHTERGRONDKENMERKEN 
 
Ten slotte willen wij u enkele vragen voorleggen over uzelf. De antwoorden zullen ons helpen om de 
uitkomsten van de enquête in het juiste perspectief te plaatsen. 
 
[Binnen NIPO-panel bekend en over te nemen: 
 
- geslacht 
- leeftijd 
- burgerlijke staat 
- opleiding 
- inkomensbron / beroep 
- bruto jaarinkomen huishouden 
- urbanisatiegraad 
 
Additionele vragen] 
 
15210 Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? 
 
 1. Ja, maar alleen voor verkeersongevallen 0 
 2. Ja, met een meer uitgebreide gezinsdekking 0 
 3. Nee 0 
 4. Weet niet/geen antwoord 0 
 
15220 Bent u lid van één of meer van de volgende organisaties? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Een vakbond of beroepsorganisatie 0 
 2. ANWB 0 
 3. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 4. Vereniging Eigen Huis 0 
 5. Een kerkgenootschap 0 
 6. Een politieke partij 0 
 7. Nee, niets van het bovenstaande 0 
 8. Weet niet/geen antwoord 0 
 
15230 Bent u van oorsprong Nederlander? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 15230 Nee, 15240 stellen, anders niet] 
 
15240 Tot welk van onderstaande etnische groepen rekent u zichzelf? 
 
 1. Antilliaans 0 
 2. Indonesisch 0 
 3. Marokkaans 0 
 4. Moluks 0 
 5. Surinaams 0 
 6. Turks 0 
 7. Noord Europees (bijv. Belgisch, Duits, Engels) 0 
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 8. Oost Europees (bijv. Pools, Roemeens, Bulgaars, Servisch, Albanees) 0 
 9. Zuid Europees (bijv. Portugees, Spaans, Italiaans, Frans) 0 
 10. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROBLEEMSELECTIE T.B.V. HOOFDONDERZOEK 
 
[Na de vragen 1080, 2080, 3080, 4080, 5080, 6080, 7080, 8080, 19080, 10080, 11080, 12080 en 13080 is vastgesteld 
welke problemen kwalificeren voor het hoofdonderzoek (d.w.z. ze zijn niet-triviaal en begonnen na januari 
1998). Wanneer die set leeg is, kan de enquête worden afgesloten. 
 
Wanneer de set van problemen niet-leeg is, dient het probleem met het vroegste begintijdstip binnen die set, zeg 
T, te worden geselecteerd. Dat probleem – categorie Q, volgnummer i, dat betrekking had op subcategorie j – 
vormt het onderwerp van het hoofdonderzoek. In de richting van de respondent kan nu het volgende worden 
meegedeeld: 
 
Naar aanleiding van wat u tot nu toe heeft verteld, willen wij in het tweede deel van het onderzoek graag 
meer van u weten over één probleem of conflict waarmee u in de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te 
maken heeft gehad. Waar ging het precies over? Wie waren erbij betrokken? Wat heeft u ermee gedaan? Wat 
heeft het u gekost en opgeleverd? En is de afloop naar uw gevoel voldoende bevredigend? 
 
[De volgende inleidende zin kent twee versies, afhankelijk van de vraag of categorie Q bij deze respondent één of 
meer problemen omvatte. Indien één probleem binnen categorie Q] 
 
Het gaat ons om het probleem of conflict dat samenhing met [categorie Q, subcategorie j]. U vertelde ons 
dat dat probleem begon op [tijdstip T]. 
 
[en indien meer] 
 
Het gaat ons om een van uw problemen die samenhingen met [categorie Q]. Het gaat ons om het [ie] 
probleem van die soort waarover u ons vertelde, dat begon op [tijdstip T] en dat betrekking had op 
[subcategorie j]. 
 
Wij vragen u hierbij om uw medewerking aan het tweede deel van het onderzoek. De vragenlijst daarvoor 
krijgt u over ongeveer twee weken toegestuurd. 
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2.2 Probleemoplossings-enquête 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel I 
 
Naar aanleiding van wat u in het eerste deel van het onderzoek heeft verteld, willen wij graag meer weten 
over één probleem of conflict waarmee u in de afgelopen vijf jaar (sinds januari 1998) te maken heeft gehad. 
Waar ging het precies over? Wie waren erbij betrokken? Wat heeft u ermee gedaan? Wat heeft het u gekost 
en opgeleverd? En is de afloop naar uw gevoel voldoende bevredigend? 
 
[De volgende inleidende zin kent twee versies, afhankelijk van de vraag of categorie Q in de screeningsenquête 
bij deze respondent één of meer problemen omvatte. Indien één probleem binnen categorie Q] 
 
Het gaat ons om het probleem of conflict dat samenhing met [categorie Q, subcategorie j]. U vertelde ons 
dat dat probleem begon op [tijdstip T]. 
 
[en indien meer] 
 
Het gaat ons om een van uw problemen die samenhingen met [categorie Q]. Het gaat ons om het [ie] 
probleem van die soort waarover u ons vertelde, dat begon op [tijdstip T] en dat betrekking had op 
[subcategorie j]. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=A, werk] 
 
1001 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Werkgever 0 
 2. Collega('s) 0 
 3. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1001 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Werkgever 0 
 2. Collega('s) 0 
 3. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=B, bezit van een eigen huis of van ander onroerend goed] 
 
1002 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 LET OP: Het kan zijn dat uw type probleem sterk overeenkomt met één van onderstaande 

antwoordcategorieën. Kunt u dan toch, voor de duidelijkheid, aan de hand van onderstaande 
categorieën (nogmaals) aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Vorige eigenaar 0 
 2. Makelaar 0 
 3. Bank / hypotheekverschaffer  0 
 4. Aannemer / klusjesman 0 
 5. Architect 0 
 6. Mede-eigenaar of -eigenaren 0 
 7. Overheid (gemeente, andere plaatselijke autoriteit) 0 
 8. Buur of buren 0 
 9. Kraker(s) 0 
 10. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1002 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
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1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Vorige eigenaar 0 
 2. Makelaar 0 
 3. Bank / hypotheekverschaffer  0 
 4. Aannemer / klusjesman 0 
 5. Architect 0 
 6. Mede-eigenaar of -eigenaren 0 
 7. Overheid (gemeente, andere plaatselijke autoriteit) 0 
 8. Buur of buren 0 
 9. Kraker(s) 0 
 10. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=C, verhuur van woonruimte of van ander onroerend goed] 
 
1003 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 LET OP: Het kan zijn dat uw type probleem sterk overeenkomt met één van onderstaande 

antwoordcategorieën. Kunt u dan toch, voor de duidelijkheid, aan de hand van onderstaande 
categorieën (nogmaals) aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Kamerbewoner / huurder 0 
 2. Tussenpersoon / makelaar  0 
 3. Overheid (gemeente, andere plaatselijke autoriteit) 0 
 4. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1003 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Kamerbewoner / huurder 0 
 2. Tussenpersoon / makelaar  0 
 3. Overheid (gemeente, andere plaatselijke autoriteit) 0 
 4. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=D, huren van woonruimte of van ander onroerend goed] 
 
1004 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 LET OP: Het kan zijn dat uw type probleem sterk overeenkomt met één van onderstaande 

antwoordcategorieën. Kunt u dan toch, voor de duidelijkheid, aan de hand van onderstaande 
categorieën (nogmaals) aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Verhuurder (woningbouwvereniging, huisbaas e.d.) 0 
 2. Buur of buren 0 
 3. Medebewoner(s) 0 
 4. Onderhuurder / kamerbewoner  0 
 5. Overheid 0 
 6. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1004 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Verhuurder (woningbouwvereniging, huisbaas e.d.) 0 
 2. Buur of buren 0 
 3. Medebewoner(s) 0 
 4. Onderhuurder / kamerbewoner  0 
 5. Overheid 0 
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 6. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=E, aanschaf van producten en dienstverlening] 
 
1005 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 LET OP: Het kan zijn dat uw type probleem sterk overeenkomt met één van onderstaande 

antwoordcategorieën. Kunt u dan toch, voor de duidelijkheid, aan de hand van onderstaande 
categorieën (nogmaals) aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Winkel / postorderbedrijf 0 
 2. Reisorganisatie 0 
 3. Vakman / onderhoudsbedrijf (bijv. loodgieter, automonteur, stomerij) 0 
 4. Professionele adviseur (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belastingadviseur, RIAGG) 0 
 5. Ziekenhuis / huisarts / tandarts / andere medische dienst 0 
 6. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1005 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Winkel / postorderbedrijf 0 
 2. Reisorganisatie 0 
 3. Vakman / onderhoudsbedrijf (bijv. loodgieter, automonteur, stomerij) 0 
 4. Professionele adviseur (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belastingadviseur, RIAGG) 0 
 5. Ziekenhuis / huisarts / tandarts / andere medische dienst 0 
 6. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=F, geld] 
 
1006 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 LET OP: Het kan zijn dat uw type probleem sterk overeenkomt met één van onderstaande 

antwoordcategorieën. Kunt u dan toch, voor de duidelijkheid, aan de hand van onderstaande 
categorieën (nogmaals) aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Verzekeringsmaatschappij 0 
 2. Bank / kredietverstrekker 0 
 3. Nutsbedrijf (bijv. gas, water, elektriciteit) 0 
 4. Telefoonmaatschappij / provider / kabelbedrijf 0 
 5. Winkel / postorderbedrijf 0 
 6. Belastingdienst 0 
 7. Uitkeringsinstantie (bijv. sociale dienst, GAK, SVB, IBG) 0 
 8. Pensioenfonds 0 
 9. Accountant / financieel adviseur  0 
 11. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1006 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Verzekeringsmaatschappij 0 
 2. Bank / kredietverstrekker 0 
 3. Nutsbedrijf (bijv. gas, water, elektriciteit) 0 
 4. Telefoonmaatschappij / provider / kabelbedrijf 0 
 5. Winkel / postorderbedrijf 0 
 6. Belastingdienst 0 
 7. Uitkeringsinstantie (bijv. sociale dienst, GAK, SVB, IBG) 0 
 8. Pensioenfonds 0 
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 9. Accountant / financieel adviseur  0 
 11. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=G, relatie- en familiezaken] 
 
1007 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. (Ex) Partner 0 
 2. Ander familielid of -leden 0 
 3. Kinderbescherming 0 
 4. Organisatie die zich bezighoudt met adoptie of pleegkinderen 0 
 5. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 0 
 6. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1007 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. (Ex) Partner 0 
 2. Ander familielid of -leden 0 
 3. Kinderbescherming 0 
 4. Organisatie die zich bezighoudt met adoptie of pleegkinderen 0 
 5. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 0 
 6. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=H, kinderen in uw gezin beneden de 18] 
 
1008 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. (Ex) Partner 0 
 2. Ander familielid of -leden 0 
 3. Kinderbescherming 0 
 4. School, leerkracht 0 
 5. Overheid (gemeente, onderwijsinspectie, andere autoriteit) 0 
 6. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1008 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. (Ex) Partner 0 
 2. Ander familielid of -leden 0 
 3. Kinderbescherming 0 
 4. School, leerkracht 0 
 5. Overheid (gemeente, onderwijsinspectie, andere autoriteit) 0 
 6. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=I, gezondheidsproblemen als gevolg van slechte werkomstandigheden of een ongeluk door toedoen van een 
ander] 
 
1009 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Werkgever 0 
 2. Bestuurder van vervoermiddel (bijv. auto, bus, vrachtwagen, brommer) 0 
 3. Winkel, restaurant, café e.d. 0 
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 4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 0 
 5. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1009 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Werkgever 0 
 2. Bestuurder van vervoermiddel (bijv. auto, bus, vrachtwagen, brommer) 0 
 3. Winkel, restaurant, café e.d. 0 
 4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 0 
 5. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=J, discriminatie / smaad / lastig gevallen / vreemdelingenzaken / onheuse bejegening door ambtenaar of 
overheidsdienst] 
 
1010 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 LET OP: Het kan zijn dat uw type probleem sterk overeenkomt met één van onderstaande 

antwoordcategorieën. Kunt u dan toch, voor de duidelijkheid, aan de hand van onderstaande 
categorieën (nogmaals) aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Een bedrijf (bijv. winkel, uitgaansgelegenheid enz.) 0 
 2. IND 0 
 3. Politie 0 
 4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 0 
 5. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1010 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. Een bedrijf (bijv. winkel, uitgaansgelegenheid enz.) 0 
 2. IND 0 
 3. Politie 0 
 4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 0 
 5. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Q=K/L/M, (dreigende) gerechtelijke stappen] 
 
1011 Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. (Ex) Partner 0 
 2. Ander familielid of -leden 0 
 3. Buur of buren 0 
 4. Werkgever 0 
 5. Een bedrijf  0 
 6. Overheid 0 
 7. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 1011 meer dan 1 antwoord aangekruist, naar 1015, anders naar 1020] 
 
1015 Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? 
 
 1. (Ex) Partner 0 
 2. Ander familielid of -leden 0 
 3. Buur of buren 0 
 4. Werkgever 0 
 5. Een bedrijf  0 
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 6. Overheid 0 
 7. Andere persoon of organisatie 0 
 
[Naar 1020] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1020 Kunt u ons kort en duidelijk omschrijven waar het probleem of conflict eigenlijk over ging (gaat)? { .. open .. } 
 
 LET OP: Wij zijn hierbij in de eerste plaats geïnteresseerd in 
  - uw visie op het probleem of conflict 
  maar zouden ook graag in het kort willen horen 
  - hoe de andere partij er tegenaan keek (kijkt). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In de volgende vragen zullen we het probleem of conflict dat u net hebt omschreven, gemakshalve steeds 
aanduiden als: HET PROBLEEM. 
 
De (belangrijkste) persoon of organisatie met wie u dat probleem of conflict had (heeft), zullen we steeds 
aanduiden als: DE ANDERE PARTIJ. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1030 Wanneer u terugdenkt aan HET PROBLEEM, heeft u op enig moment voor advies of hulp contact 

gehad met een of meer van de volgende personen of organisaties? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
 - Sociaal raadsman of -vrouw 
 - Maatschappelijk werk 
 - Bureau voor Rechtshulp 
 - Wets- of rechtswinkel 
 - Vakbond, beroepsvereniging 
 - ANWB 
 - Consumentenbond / andere consumentenvereniging 
 - Vereniging Eigen Huis 
 - Rechtskundig adviseur / adviesbureau 
 - Rechtsbijstandsverzekering 
 - Andere verzekering 
 - Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
 - Schuldhulpverleningsorganisatie 
 - Deurwaarder 
 - Advocaat 
 - riffie van het kantongerecht / rechtbank 
 - Notaris 
 - Accountant 
 - Ombudsman (de Nationale, of een andere) 
 - Politie 
 - Kerkelijke organisatie 
 - Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
 - Andere deskundige / organisatie 
 
 LET OP: Het gaat hierbij om 
  - contacten met personen of organisaties voor het verkrijgen van advies of hulp, 
  en niet om 
  - uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
 
[Indien bij 1030 Ja, door naar 1040, anders naar 1090] 
 
1040 Met welke persoon of organisatie heeft u als eerste contact gehad voor advies of hulp? 
 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 



 20 

 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
In de volgende vragen zullen wij deze persoon of organisatie aan wie u als eerste advies of hulp heeft 
gevraagd, steeds aanduiden als: DE 1e ADVISEUR. 
 
1050 Met welke persoon of organisatie heeft u als tweede contact gehad voor advies of hulp? 
 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Geen / geen verdere contacten gehad 0 
 
 LET OP: Ook als u bij uw tweede contact eenzelfde soort persoon of organisatie heeft geraadpleegd 

als bij uw eerste contact, bijv. omdat u achter elkaar twee verschillende rechtskundige 
adviesbureaus of advocaten heeft benaderd, willen wij dat graag van u weten. 

 
[Indien bij 1050 alternatief 24 aangekruist, sprong naar 1090] 
 
In de volgende vragen zullen wij deze persoon of organisatie aan wie u als tweede advies of hulp heeft 
gevraagd, steeds aanduiden als: DE 2e ADVISEUR. 
 
1060 Met welke persoon of organisatie heeft u als derde contact gehad voor advies of hulp? 
 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
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 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Geen / geen verdere contacten gehad 0 
 
 LET OP: Ook als u bij uw derde contact eenzelfde soort persoon of organisatie heeft geraadpleegd als 

bij uw tweede contact, bijv. omdat u achter elkaar twee verschillende rechtskundige 
adviesbureaus of advocaten heeft benaderd, willen wij dat graag van u weten. 

 
[Indien bij 1060 alternatief 24 aangekruist, sprong naar 1090] 
 
In de volgende vragen zullen wij deze persoon of organisatie aan wie u als derde advies of hulp heeft 
gevraagd, steeds aanduiden als: DE 3e ADVISEUR. 
 
1070 Met welke personen of organisaties heeft u daarna nog contact gehad voor advies of hulp? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Geen / geen verdere contacten gehad 0 
 
[Indien bij 1070 alternatief 24 aangekruist, door naar 1090; indien slechts 1 van de alternatieven 1 t/m 23 
aangekruist, 1080 overslaan; anders 1080 stellen] 
 
1080 Welke van deze personen of organisaties heeft het meeste voor u betekend? 
 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
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 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie (<1070>) 0 
 
[Na 1070 en/of 1080 volgt mededeling:} 
 
In de volgende vragen zullen wij deze persoon of organisatie (gemakshalve) steeds aanduiden als: DE 4e 
ADVISEUR. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1090 Heeft u ook pogingen  ondernomen om advies of hulp te krijgen bij HET PROBLEEM, die niet tot een 

daadwerkelijk contact met een persoon of organisatie hebben geleid? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 1090 Ja, door naar 1100, anders naar 1120] 
 
1100 Met welke personen of organisaties heeft u, ondanks een of meer pogingen, geen contact gehad? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
1110 Kunt u aangeven waarom u, ondanks een of meer pogingen, geen contact heeft gehad? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Slechte bereikbaarheid (bijv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon) 0 
 2. Geen beschikbare persoon of organisatie in de buurt 0 
 3. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken  0 
 4. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 0 
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 5. Het probleem heeft zichzelf opgelost 0 
 6. Was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 0 
 7. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1120 Heeft u ook overwogen om met een of meer personen of organisaties contact op te nemen voor het 

verkrijgen van advies of hulp bij HET PROBLEEM? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
 LET OP: Het gaat hier om de personen of organisaties met wie u géén contact heeft gehad of gezocht, 

maar aan wie u wel heeft gedacht 
 
[Indien bij 1120 Ja, door naar 1130; indien bij 1120 Nee en bij 1030 en 1090 Nee, door naar 1150; indien bij 1120 
Nee en bij 1030 Ja, door naar 1160; anders naar 1340] 
 
1130 Om welke personen of organisaties ging het? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
1140 Kunt u aangeven waarom u met deze personen of organisaties (uiteindelijk) geen contact heeft 

opgenomen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Dacht dat die persoon of organisatie me niet kon of zou helpen  0 
 2. Dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden  0 
 3. Twijfelde over de kwaliteit van het advies van de persoon of organisatie 0 
 4. Eerdere slechte ervaringen 0 
 5. Dacht dat ik beter  kon afwachten wat er zou gebeuren  0 
 6. Dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten  0 
 7. Dacht dat het te veel geld zou kosten  0 
 8. Slechte bereikbaarheid (bijv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon) 0 
 9. Geen beschikbare persoon of organisatie in de buurt 0 
 10. Voel me niet thuis in die wereld 0 
 11. Wist niet hoe ik dat aan moest pakken  0 
 12. Wil geen slepende juridische procedures 0 
 13. Dacht dat het teveel emoties zou oprakelen/ dat het emotioneel te belastend zou zijn  0 
 14. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 0 
 15. De andere partij in het conflict nam contact met mij op 0 
 16. Het probleem heeft zichzelf opgelost 0 
 17. Was niet nodig, ik kon het probleem zelf oplossen  0 
 18. Anders, namelijk { .. open .. } 
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[Indien bij 1030 Ja, door naar 1160; anders naar 1340] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1150 Waarom heeft u zelfs niet overwogen om aan een of meer van de genoemde personen of organisaties 

advies of hulp te vragen bij HET PROBLEEM? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Dacht dat niemand me kon of zou helpen  0 
 2. Dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden  0 
 3. Twijfelde over de kwaliteit van advies en hulp 0 
 4. Eerdere slechte ervaringen 0 
 5. Dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren  0 
 6. Dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten  0 
 7. Dacht dat het te veel geld zou kosten  0 
 8. Slechte bereikbaarheid (bijv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon) 0 
 9. Geen beschikbare personen of organisaties in de buurt 0 
 10. Voel me niet thuis in die wereld 0 
 11. Wist niet hoe ik dat aan moest pakken  0 
 12. Wil geen slepende juridische procedures 0 
 13. Dacht dat het teveel emoties zou oprakelen/ dat het emotioneel te belastend zou zijn  0 
 14. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 0 
 15. De andere partij in het conflict nam contact met mij op 0 
 16. Het probleem heeft zichzelf opgelost 0 
 17. Was niet nodig, ik kon het probleem zelf oplossen  0 
 18. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Sprong naar 1340] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1160 Is er, voordat u contact opnam met DE 1e ADVISEUR (<1040>), contact geweest tussen u en DE 

ANDERE PARTIJ om het probleem aan te pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 1160 Nee, door met 1170, anders sprong naar 1190] 
 
1170 Heeft u van uw kant, voordat u contact opnam met DE 1e ADVISEUR (<1040>), geprobeerd om met 

DE ANDERE PARTIJ contact te leggen om het probleem aan te pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
1180 En heeft, voordat u contact opnam met DE 1e ADVISEUR (<1040>), DE ANDERE PARTIJ geprobeerd 

om met u contact te leggen om het probleem aan te pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Sprong naar 1200] 
 
1190 Waarom is er, voordat u contact opnam met DE 1e ADVISEUR (<1040>), geen overeenstemming 

bereikt met DE ANDERE PARTIJ?  
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. De standpunten lagen te ver uiteen 0 
 2. Communicatieproblemen; we konden niet goed met elkaar praten  0 
 3. Andere conflicten die meespeelden  0 
 4. Geen vertrouwen in elkaar  0 
 5. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1200 Hoe bent u ertoe gekomen om met DE 1e ADVISEUR (<1040>) contact op te nemen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Zelf bedacht 0 
 2. Op grond van eerdere ervaring 0 
 3. Op suggestie / advies van partner, familielid, vriend, kennis 0 
 4. Via reclame / berichten in de media 0 
 5. Anders, namelijk { .. open .. } 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
1210 Wanneer heeft u contact opgenomen met DE 1e ADVISEUR (<1040>)?  maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Het blok 1220 t/m 1330 wordt eerst gesteld m.b.t. DE 1e ADVISEUR (<1040>). Vervolgens worden 1220 t/m 1330 
herhaald m.b.t. DE 2e ADVISEUR (<1050>) en DE 3e ADVISEUR (<1060>), voor zover uit 1050 en 1060 is 
gebleken dat die er zijn geweest. Wanneer uit 1070 en/of 1080 is gebleken dat er sprake is geweest van meer dan 
3 adviseurs worden 1220 t/m 1330 nogmaals gesteld m.b.t. DE 4e ADVISEUR (<1070/1080>)] 
 
1220 Soms vragen mensen advies of hulp bij bekenden die werkzaam zijn bij een juridische dienst of 

organisatie. Was in uw geval bij DE ie ADVISEUR sprake van een familielid, vriend of kennis? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
1230 Wat voor soort advies of hulp wilde u, toen u DE ie ADVISEUR raadpleegde? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Advies over rechten en plichten  0 
 2. Advies over juridische procedures (bijv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 0 
 3. Advies over manieren om het probleem op te lossen 0 
 4. Advies over financiële aspecten  0 
 5. Hulp bij het benaderen van de andere partij in het conflict 0 
 6. Hulp bij het benaderen van een andere persoon of organisatie 0 
 7. Hulp bij het ondernemen van juridische stappen 0 
 8. Optreden als procesvertegenwoordiger  0 
 9. Ander soort advies of hulp, namelijk { .. open .. } 
 
1240 Dacht DE ie ADVISEUR dat er  iets aan HET PROBLEEM te doen was? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
1250 Heeft DE ie ADVISEUR u advies gegeven over een of meer van de volgende zaken? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Over rechten en plichten 0 
 2. Over juridische procedures (bijv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 0 
 3. Over manieren om het probleem op te lossen  0 
 4. Over financiële aspecten  0 
 5. Nee, niets van het bovenstaande 0 
 
1260 Heeft DE ie ADVISEUR u voorgesteld om een of meer van de volgende dingen te doen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Contact opnemen met de andere partij (bijv. langs gaan, brief schrijven) 0 
 2. Advies of hulp vragen aan een andere persoon of organisatie 0 
 3. Een beroep doen op mediation 0 
 4. Indienen van een officiële klacht of een bezwaarschrift 0 
 5. Een gerechtelijke procedure beginnen 0 
 6. Een beroep doen op de huurcommissie 0 
 7. Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 8. Een beroep doen op een tuchtcollege 0 
 9. Een beroep doen op arbitrage 0 
 10. Een beroep doen op een ombudsman (bijv. de Nationale Ombudsman) 0 
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 11. Nee, niets van het bovenstaande 0 
 
[Indien bij 1260 alternatief 2 aangekruist, door naar 1270, anders naar 1280] 
 
1270 Wie had DE ie ADVISEUR op het oog, toen deze u voorstelde om bij een andere persoon of 

organisatie advies of hulp te vragen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
1280 Heeft DE ie ADVISEUR u op een of meer van de volgende manieren geholpen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Heeft voor mij contact opgenomen met de andere partij 0 
 2. Heeft me geholpen om contact op te nemen met de andere partij (bijv. door het opzoeken van het 

adres of telefoonnummer, het helpen bij het schrijven van een brief) 0 
 3. Heeft onderhandeld met de andere partij 0 
 4. Heeft voor mij contact opgenomen met een andere persoon of organisatie 0 
 5. Heeft me geholpen om contact op te nemen met een andere persoon of organisatie (bijv. door het 

geven van een naam of adres, het maken van afspraak) 0 
 6. Heeft me geholpen bij het indienen van een officiële klacht / een bezwaarschrift 0 
 7. Heeft me vergezeld naar de rechter / commissie / college / arbiter / ombudsman / mediation 0 
 8. Heeft het woord gevoerd bij de rechter / commissie / college / arbiter /ombudsman / mediation 0 
 9. Heeft andere hulp gegeven, namelijk { .. open .. } 
 10. Nee, niets van het bovenstaande 0 
 
1290 Heeft u (de medewerker van) DE ie ADVISEUR persoonlijk ontmoet? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 1290 Ja, door naar 1300, anders naar 1310] 
 
1300 Welke afstand moest u afleggen, om bij DE ie ADVISEUR te komen? 
 
 1. Geen, deze kwam naar mij toe 0 
 2. Minder dan 10 km 0 
 3. 10 tot 25 km 0 
 4. 25 tot 50 km 0 
 5. 50 tot 100 km 0 
 6. 100 km of meer 0 
 7. Zou niet kunnen zeggen  0 
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1310 Hoe vaak heeft u (in eigen persoon, telefonisch of op een andere manier) met DE ie ADVISEUR 
contact gehad? 

 
 1. 1 keer 0 
 2. 2 keer 0 
 3. 3-5 keer 0 
 4. 6-10 keer  0 
 5. 11-15 keer  0 
 6. 16-20 keer  0 
 7. Meer dan 20 keer  0 
 8. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
1320 Alles bij elkaar, hoe bruikbaar vond u het advies en de hulp die u van DE ie ADVISEUR heeft 

gekregen? 
 
 1. Zeer bruikbaar  0 
 2. Bruikbaar  0 
 3. Niet bruikbaar, niet onbruikbaar  0 
 4. Onbruikbaar  0 
 5. Zeer onbruikbaar  0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
1330 Zou u, als u in een soortgelijke situatie terechtkwam, opnieuw contact opnemen met DE ie 

ADVISEUR? 
 
 1. Ja, zeker  0 
 2. Waarschijnlijk wel 0 
 3. Misschien wel, misschien niet 0 
 4. Waarschijnlijk niet 0 
 5. Nee, zeker niet 0 
 
[Het blok 1220 t/m 1330 dient te worden herhaald m.b.t. DE 2e ADVISEUR (<1050>), wanneer uit 1050 is 
gebleken dat die er is geweest. Dat kan worden ingeleid met: 
 
U heeft eerder aangegeven dat u, na uw contacten met DE 1e ADVISEUR, contact heeft gehad met een 
andere persoon of organisatie. Ook daarover willen wij wat vragen stellen. 
 
Het blok 1220 t/m 1330 dient te worden herhaald m.b.t. DE 3e ADVISEUR (<1060>), wanneer uit 1060 is 
gebleken dat die er is geweest. Dat kan worden ingeleid met: 
 
U heeft eerder aangegeven dat u, na uw contacten met DE 2e ADVISEUR, contact heeft gehad met een derde 
persoon of organisatie. Ook daarover willen wij graag wat meer weten. 
 
Ten slotte dient het blok 1220 t/m 1330 te worden herhaald m.b.t. DE 4e ADVISEUR (<1070/1080>), wanneer uit 
1070 en/of 1080 is gebleken dat die er is geweest. Dat kan worden ingeleid: 
 
U heeft aangegeven dat u, na uw contacten met DE 3e ADVISEUR, ook nog voor advies of hulp contact heeft 
gehad met andere personen en organisaties. De belangrijkste daarvan is aangeduid als DE 4e ADVISEUR. 
Ook daarover willen wij enkele vragen stellen. 
 
Na het geheel doorlopen van het blok 1220 t/m 1330 door naar 1340] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1340 Kreeg DE ANDERE PARTIJ, voor zover u weet, op enig moment advies of hulp van een persoon of 

organisatie bij het aanpakken van HET PROBLEEM? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Indien bij 1340 Ja, door naar 1350, anders 1350 overslaan] 
 
1350 Kunt u aangeven van wie? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 



 28 

 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Indien bij 1030 Ja, sprong naar Deel II, anders naar 1360] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1360 Is er contact geweest tussen u en DE ANDERE PARTIJ om het probleem aan te pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 1360 Nee, door met 1370, anders naar Deel II] 
 
1370 Heeft u van uw kant geprobeerd om met DE ANDERE PARTIJ contact te leggen om het probleem aan 

te pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
1380 En heeft DE ANDERE PARTIJ geprobeerd om met u contact te leggen om het probleem aan te 

pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
1390 Afgezien van eventuele contacten met DE ANDERE PARTIJ, heeft u nog wat anders ondernomen om 

HET PROBLEEM aan te pakken? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Een officiële klacht of een bezwaarschrift ingediend 0 
 2. Een gerechtelijke procedure begonnen 0 
 3. Een beroep gedaan op de huurcommissie 0 
 4. Een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 5. Een beroep gedaan op een tuchtcollege 0 
 6. Een beroep gedaan op arbitrage 0 
 7. Een beroep gedaan op een ombudsman (bijv. de Nationale Ombudsman) 0 
 8. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 9. Nee, niets van het bovenstaande 0 
 
[Indien bij 1390 Nee, niets van het bovenstaande, door naar 1400, anders naar Deel II] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 29 

1400 Bent u van plan om nog iets te ondernemen in verband met HET PROBLEEM? 
 
 1. Ja, zeker  0 
 2. Waarschijnlijk wel 0 
 3. Misschien wel, misschien niet 0 
 4. Waarschijnlijk niet 0 
 5. Nee, zeker niet 0 
 
[Indien bij 1400 alternatieven 4 of 5 aangekruist, door naar 1410, anders naar 1420] 
 
1410 Waarom bent u niet van plan om nog iets te ondernemen?  
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Het probleem heeft zichzelf opgelost 0 
 2. Weet niet wat ik nog kan doen 0 
 3. Weet niet hoe ik dat aan moet pakken 0 
 4. Er kan niets meer aan gedaan worden  0 
 5. Wacht liever af wat er gaat gebeuren  0 
 6. Het is niet de moeite waard om door te gaan  0 
 7. Heb genoeg van de hele zaak 0 
 8. Het kost te veel tijd en moeite 0 
 9. Het kost te veel geld 0 
 10. Wil geen slepende procedures 0 
 11. Wil relatie met andere partij niet schaden  0 
 12. Eerdere slechte ervaringen 0 
 13. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Sprong naar 1510] 
 
1420 Wat bent u eventueel van plan om te ondernemen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Contact opnemen met de andere partij 0 
 2. Advies of hulp vragen aan een andere persoon of organisatie 0 
 3 Een beroep doen op mediation 0 
 4. Indienen van een officiële klacht of een bezwaarschrift 0 
 5. Een gerechtelijke procedure beginnen 0 
 6. Een beroep doen op de huurcommissie 0 
 7. Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 8. Een beroep doen op een tuchtcollege 0 
 9. Een beroep doen op arbitrage 0 
 10. Een beroep doen op een ombudsman (bijv. de Nationale Ombudsman) 0 
 11. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 12. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
1430 We willen graag van u weten wat u met het aanpakken van HET PROBLEEM zou willen bereiken. Wat 

is het voornaamste dat u wilt bereiken? 
 
 1. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 0 
 2. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 0 
 3. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 0 
 4. Verdeling van een boedel 0 
 5. Omgangsregeling 0 
 6. Andere arbeidsomstandigheden 0 
 7. Andere woonomstandigheden 0 
 8. Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen  0 
 9. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 0 
 10. Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 0 
 11. Voorkomen dat het iemand anders overkomt  0 
 12. Excuses 0 
 13. Een oordeel over wie schuldig is 0 
 14. Eigen onschuld bewijzen 0 
 15. Het zuiveren van mijn naam 0 
 16. Een verklaring van de andere partij 0 
 17. Publiekelijk bekend maken van de schuldige  0 
 18. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
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1440 Zijn er daarnaast nog andere dingen die u wilt bereiken? 
 
 1. Nee 0 
 
  Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk) 
 2. - een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 0 
 3. - kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 0 
 4. - vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 0 
 5. - verdeling van een boedel 0 
 6. - omgangsregeling 0 
 7. - andere arbeidsomstandigheden  0 
 8. - andere woonomstandigheden  0 
 9. - gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen 0 
 10. - gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 0 
 11. - voorkomen dat het nog een keer gebeurt 0 
 12. - voorkomen dat het iemand anders overkomt  0 
 13. - excuses 0 
 14. - een oordeel over wie schuldig is 0 
 15. - eigen onschuld bewijzen 0 
 16. - het zuiveren van mijn naam 0 
 17. - een verklaring van de andere partij 0 
 18. - publiekelijk bekend maken van de schuldige  0 
 19. - iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
1450 Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u bereikt wat u wilt? 
 
 1. Zeer waarschijnlijk 0 
 2. Waarschijnlijk 0 
 3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 0 
 4. Onwaarschijnlijk 0 
 5. Zeer onwaarschijnlijk 0 
 
1460 Is wat u wilt bereiken (al is het maar gedeeltelijk, en bij benadering) in geld uit te drukken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 1460 Ja, door naar 1470, anders naar 1510] 
 
1470 Wat wilt u dan (meerdere antwoorden mogelijk)? 
 
 1. Een door de andere partij gevraagd geldbedrag niet betalen  0 
 2. Minder betalen dan de andere partij heeft gevraagd 0 
 3. Meer ontvangen dan de andere partij heeft aangeboden 0 
 4. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 0 
 5. Vervanging of herstel van een product of dienstverlening 0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
1480 Als u het financiële belang van de zaak zou moeten schatten, welk bedrag is er dan voor u in het 

geding? 
 
 1. 50 gulden of minder  0 
 2. 51-100 gulden 0 
 3. 101-250 gulden 0 
 4. 251-500 gulden 0 
 5. 501-1.000 gulden  0 
 6. 1.001-2.500 gulden 0 
 7. 2.501-5.000 gulden 0 
 8. 5.001-10.000 gulden  0 
 9. 10.001-25.000 gulden 0 
 10. 25.001-50.000 gulden 0 
 11. 50.001-100.000 gulden  0 
 12. Meer dan 100.000 gulden  0 
 
1490 Heeft deze schatting van het financiële belang van de zaak betrekking op een totaalbedrag? Of gaat 

het om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of een hogere uitkering)? 
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 1. Een totaalbedrag 0 
 
  Een vaker terugkerend bedrag, namelijk 
 2. - elke week 0 
 3. - elke maand 0 
 4. - elk kwartaal 0 
 5. - anders, namelijk { .. open .. } 
 
1500 Waarop baseert u de schatting van het financiële belang? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Eigen schatting / berekening 0 
 2. Eigen ervaring in eerdere soortgelijke situatie(s) 0 
 3. Suggestie / advies van partner, familielid, vriend, kennis 0 
 4. Suggestie / advies van andere persoon of organisatie 0 
 5. Berichten in de media over dit soort zaken  0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 7. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
1510 Voor de volledigheid, heeft DE ANDERE PARTIJ op enig moment 
 - daadwerkelijk gerechtelijke stappen tegen u ondernomen 
 - of een beroep gedaan op arbitrage, mediation of, indien van toepassing, een huurcommissie 
 om het probleem op te lossen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 1510 Ja, door naar Deel IIIa, anders naar Deel VIII] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel II DOELSTELLINGEN 
 
2010 Wanneer u terugdenkt aan het moment waarop u voor het eerst besloot om iets aan HET PROBLEEM 

te gaan doen, wat was toen het voornaamste dat u wilde bereiken? 
 
 1. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 0 
 2. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 0 
 3. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 0 
 4. Verdeling van een boedel 0 
 5. Omgangsregeling 0 
 6. Andere arbeidsomstandigheden 0 
 7. Andere woonomstandigheden 0 
 8. Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen  0 
 9. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 0 
 10. Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 0 
 11. Voorkomen dat het iemand anders overkomt  0 
 12. Excuses 0 
 13. Een oordeel over wie schuldig is 0 
 14. Eigen onschuld bewijzen 0 
 15. Het zuiveren van mijn naam 0 
 16. Een verklaring van de andere partij 0 
 17. Publiekelijk bekend maken van de schuldige  0 
 18. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
2020 Heeft u dat doel bereikt? 
 
 1. Ja, volledig 0 
 2. Gedeeltelijk 0 
 3. Nee 0 
 4. Nog te vroeg om te zeggen 0 
 
2030 Waren er daarnaast nog andere dingen die u op het moment waarop u voor het eerst besloot om iets 

aan HET PROBLEEM te aan doen, wilde bereiken? 
 
 1. Nee 0 
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  Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk) 
 2. - een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 0 
 3. - kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 0 
 4. - vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 0 
 5. - verdeling van een boedel 0 
 6. - omgangsregeling 0 
 7. - andere arbeidsomstandigheden  0 
 8. - andere woonomstandigheden  0 
 9. - gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen 0 
 10. - gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 0 
 11. - voorkomen dat het nog een keer gebeurt 0 
 12. - voorkomen dat het iemand anders overkomt  0 
 13. - excuses 0 
 14. - een oordeel over wie schuldig is 0 
 15. - eigen onschuld bewijzen 0 
 16. - het zuiveren van mijn naam 0 
 17. - een verklaring van de andere partij 0 
 18. - publiekelijk bekend maken van de schuldige  0 
 19. - iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 2030 Ja, door naar 2040, anders naar 2050] 
 
2040 Heeft u die doelen bereikt? 
 
 1. Ja, volledig 0 
 2. Gedeeltelijk 0 
 3. Nee 0 
 4. Nog te vroeg om te zeggen 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2050 U heeft nu verteld wat u oorspronkelijk wilde bereiken. Is in de loop van de tijd, terwijl u pogingen 

ondernam om HET PROBLEEM op te lossen, uw voornaamste doel anders geworden? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 2050 Ja, door naar 2060, anders naar 2080] 
 
2060 Wat werd toen het voornaamste dat u wilde bereiken? 
 
 1. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 0 
 2. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 0 
 3. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 0 
 4. Verdeling van een boedel 0 
 5. Omgangsregeling 0 
 6. Andere arbeidsomstandigheden 0 
 7. Andere woonomstandigheden 0 
 8. Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen  0 
 9. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 0 
 10. Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 0 
 11. Voorkomen dat het iemand anders overkomt  0 
 12. Excuses 0 
 13. Een oordeel over wie schuldig is 0 
 14. Eigen onschuld bewijzen 0 
 15. Het zuiveren van mijn naam 0 
 16. Een verklaring van de andere partij 0 
 17. Publiekelijk bekend maken van de schuldige  0 
 18. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
2070 Heeft u dat doel bereikt? 
 
 1. Ja, volledig 0 
 2. Gedeeltelijk 0 
 3. Nee 0 
 4. Nog te vroeg om te zeggen 0 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2080 Alles bij elkaar, toen u voor het eerst besloot om iets aan HET PROBLEEM te gaan doen, hoe 

waarschijnlijk was het volgens u, dat u zou bereiken wat u wilde? 
 
 1. Zeer waarschijnlijk 0 
 2. Waarschijnlijk 0 
 3. Niet waarschijnlijk, maar ook niet onwaarschijnlijk 0 
 4. Onwaarschijnlijk 0 
 5. Zeer onwaarschijnlijk 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2090 Is wat u wilde bereiken (al was het maar gedeeltelijk, en bij benadering) in geld uit te drukken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 2090 Ja, door naar 2100, anders naar Deel III] 
 
2100 Zo ja, wat wilde u dan? 
 
 1. Een door de andere partij gevraagd geldbedrag niet betalen  0 
 2. Minder betalen dan de andere partij had gevraagd 0 
 3. Meer ontvangen dan de andere partij had aangeboden 0 
 4. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 0 
 5. Vervanging of herstel van een product of dienstverlening 0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
2110 Als u het financiële belang van de zaak zou moeten schatten, welk bedrag was er dan voor u in het 

geding? 
 
 1. 50 gulden of minder  0 
 2. 51-100 gulden 0 
 3. 101-250 gulden 0 
 4. 251-500 gulden 0 
 5. 501-1.000 gulden  0 
 6. 1.001-2.500 gulden 0 
 7. 2.501-5.000 gulden 0 
 8. 5.001-10.000 gulden  0 
 9. 10.001-25.000 gulden 0 
 10. 25.001-50.000 gulden 0 
 11. 50.001-100.000 gulden  0 
 12. Meer dan 100.000 gulden  0 
 
2120 Heeft deze schatting van het financiële belang van de zaak betrekking op een totaalbedrag? Of ging 

het om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of een hogere uitkering)? 
 
 1. Een totaalbedrag 0 
 
  Een vaker terugkerend bedrag, namelijk 
 2. - elke week 0 
 3. - elke maand 0 
 4. - elk kwartaal 0 
 5. - anders, namelijk { .. open .. } 
 
2130 Waarop baseerde u de schatting van het financiële belang? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Eigen schatting / berekening 0 
 2. Eigen ervaring in eerdere soortgelijke situatie(s) 0 
 3. Suggestie / advies van partner, familielid, vriend, kennis 0 
 4. Suggestie / advies van andere persoon of organisatie 0 
 5. Berichten in de media over dit soort zaken  0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 7. Zou niet kunnen zeggen  0 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel III OVEREENSTEMMING ZONDER MEDIATION / PROCEDURE 
 
Voordat mensen een meer of minder officiële procedure beginnen (denk aan mediation, een bezwaarschrift, 
de rechter, huurcommissie enz.), kunnen ze zelf, al dan niet met advies en hulp, met de andere partij een 
oplossing van het probleem proberen te bereiken. 
 
3010 Heeft u, voordat er een (meer of minder) officiële procedure aan te pas kwam, overeenstemming 

bereikt met DE ANDERE PARTIJ? 
 
 LET OP: Onder (meer of minder) officiële procedure rekenen we hier 
  - een procedure waarbij een derde bemiddelt (mediation) 
  - een procedure waarbij een derde een beslissing neemt (een rechter / commissie / college / 

arbiter / ombudsman). 
 
 1. Ja 0 
 2. Gedeeltelijk 0 
 3. Nee (bijv. geen overeenstemming, of pas later, of probleem heeft zichzelf opgelost) 0 
 
[Indien bij 3010 Ja, door naar 3020; anders naar Deel IIIa] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3020 Heeft u om die overeenstemming te kunnen bereiken, hulp gehad van één of meer andere personen 

of organisaties? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 3020 Ja, door naar 3030, anders naar 3040] 
 
3030 Van wie? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
3040 Had DE ANDERE PARTIJ hulp bij het bereiken van de overeenstemming? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 3040 Ja, door naar 3050, anders naar 3060] 
 
3050 Van wie? 
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 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
3060 Wie deed de eerste zet om het geschil tot een oplossing te brengen? 
 
 1. Ikzelf  0 
 2. Mijn adviseur / belangenbehartiger 0 
 3. De andere partij of diens adviseur / belangenbehartiger  0 
 4. Beide partijen  0 
 5. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
3070 Wanneer werd deze overeenstemming bereikt maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
[Sprong naar Deel V] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel IIIa  MEDIATION 
 
Een van de manieren om partijen te helpen bij het oplossen van hun problemen is mediation 
(bemiddeling). 
 
3110 Heeft u bij het aanpakken van HET PROBLEEM te maken (gehad) met een vorm van mediation? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Nog niet, maar is wel gepland in de (nabije) toekomst 0 
 
[Indien bij 3110 Nee, door naar Deel IV, anders naar 3120} 
 
3120 Hoe bent u bij mediation terechtgekomen? 
 
 1. Op eigen initiatief 0 
 2. Via de andere partij 0 
 3. Via familie, vrienden of kennissen 0 
 4. Via mijn werkgever 0 
 5. Doorverwezen via het Bureau voor Rechtshulp 0 
 6. Doorverwezen via de advocaat 0 
 7. Doorverwezen via de rechtbank / rechter 0 
 8. Doorverwezen via de sociale raadsman of -vrouw 0 
 9. Doorverwezen via de politie 0 
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 10. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
3130 Kunt u aangeven waarom u heeft gekozen voor mediation? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Verwachtte een snellere oplossing door een niet-juridische aanpak 0 
 2. Verwachtte een betere oplossing door een niet-juridische aanpak 0 
 3. Verwachtte een andere oplossing door een niet-juridische aanpak 0 
 4. Wilde de oplossing in eigen hand houden 0 
 5. Het advies van de persoon / organisatie die mij heeft doorverwezen was doorslaggevend 0 
 6. Eerdere ervaring met mediation 0 
 7. De mogelijkheid om verhaal te doen / te overleggen / mijn standpunt te verduidelijken  0 
 8. Omdat het goedkoper is dan een gerechtelijke procedure 0 
 9. Op verzoek van de andere partij 0 
 10. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 3110 Ja, door naar 3140, anders naar Deel VI] 
 
3140 Wanneer vond de eerste bijeenkomst plaats? maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
3150 Hoeveel mediation-bijeenkomsten zijn er in totaal geweest? 
 
 1. 1 0 
 2. 2 0 
 3. 3 0 
 4. 4 0 
 5. Meer dan 4, namelijk { .. open } 
 6. Niet te zeggen, omdat mediation nog niet is afgesloten  0 
 
Wij willen graag wat meer weten over die mediation-bijeenkomst(en). Daarbij gaat het ons niet om elke 
bijeenkomst afzonderlijk. Wij zijn geïnteresseerd in wat er in de regel gebeurde en wat u er gemiddeld 
genomen van vond. 
 
3160 Werd u tijdens de mediation-bijeenkomst(en) door iemand vergezeld die niet direct bij het probleem 

betrokken was? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Partner, familielid, vriend, kennis 0 
 2. Advocaat 0 
 3. Iemand anders 0 
 4. Niemand 0 
 
[Indien bij 3160 alternatieven 1 t/m 3 aangekruist, door naar 3170, anders naar 3200] 
 
3170 Was er iemand die tijdens de mediation-bijeenkomst(en) namens u het woord voerde? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Partner, familielid, vriend, kennis 0 
 2. Advocaat 0 
 3. Iemand anders 0 
 4. Niemand 0 
 
[Indien bij 3170 alternatieven 1 t/m 3 aangekruist, door naar 3180, anders naar 3190] 
 
3180 Hoe goed werden uw belangen door deze persoon (personen) tijdens de mediation-bijeenkomst(en) 

behartigd? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Sprong naar 3200] 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3190 Was u, naar uw oordeel, in het nadeel doordat u tijdens de mediation-bijenkomst(en) zelf het woord 

moest voeren? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3200 Had DE ANDERE PARTIJ iemand die namens hem/haar het woord voerde tijdens de mediation-

bijeenkomst(en)? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Partner, familielid, vriend, kennis 0 
 2. Advocaat 0 
 3. Iemand anders 0 
 4. Niemand 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3210 Was u vooraf goed geïnformeerd over wat er tijdens de mediation-bijeenkomst(en) zou gebeuren? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 
3220 Kon u het verloop van de mediation-bijeenkomst(en) goed volgen? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 
3230 Had u tijdens de mediation-bijeenkomst(en) voldoende gelegenheid om te zeggen wat u wilde? 
 
 1. Meer dan voldoende 0 
 2. Voldoende 0 
 3. Niet voldoende, niet onvoldoende 0 
 4. Onvoldoende 0 
 5. Volstrekt onvoldoende 0 
 
3240 Waren er, naar uw oordeel, belangrijke punten ten aanzien van HET PROBLEEM die niet aan de orde 

zijn geweest tijdens de mediation-bijeenkomst(en)? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
3250 Hoe goed begreep de mediator (bemiddelaar) de inhoud van de zaak? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
3260 Was de mediator (bemiddelaar), naar uw oordeel, onpartijdig? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, hij/zij bevoordeelde mij 0 
 3. Nee, hij/zij bevoordeelde de andere partij 0 
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 4. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
3270 Zou u, als u in een soortgelijke situatie terechtkwam, opnieuw voor mediation kiezen? 
 
 1. Ja, zeker  0 
 2. Waarschijnlijk wel 0 
 3. Misschien wel, misschien niet 0 
 4. Waarschijnlijk niet 0 
 5. Nee, zeker niet 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Indien bij 3150 alternatief 6 aangekruist, door naar Deel VI, anders naar 3280] 
 
3280 Wanneer vond de afsluitende bijeenkomst plaats?  maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
3290 Is er aan het eind van de mediation-bijeenkomst(en) overeenstemming bereikt met DE ANDERE 

PARTIJ? 
 
 1. Ja 0 
 2. Gedeeltelijk 0 
 3. Nee 0 
 
3300 Is er een (vaststellings)overeenkomst gesloten? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3310 Is er, in vervolg op de mediation-bijeenkomst(en), sprake geweest van een procedure bij een 

gerechtelijke instantie / huur- of geschillencommissie / tuchtcollege / arbiter / ombudsman? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 3310 Ja, door naar Deel IV 4020; indien bij 3310 Nee, door naar Deel V indien bij 3290 alternatief 1 
aangekruist; anders naar Deel VI] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel IV PROCEDURE 
 
Voor het oplossen van problemen kan ook worden aangestuurd op een beslissing door een derde. Daartoe 
bestaan verschillende mogelijkheden: 
- het indienen van een officiële klacht of een bezwaarschrift, 
- een gerechtelijke procedure beginnen, 
- een beroep doen op de huurcommissie, 
- een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.), 
- een beroep doen op een tuchtcollege, 
- een beroep doen op arbitrage, of 
- een beroep doen op een ombudsman (bijv. de Nationale Ombudsman). 
 
4010 Is er bij het aanpakken van HET PROBLEEM ooit een begin gemaakt met een officiële procedure (met 

een klacht of bezwaarschrift / bij een gerechtelijke instantie / bij een huur- of een geschillencommissie / 
bij een tuchtcollege, een arbiter of een ombudsman)? 

 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Nog niet, maar wel gepland voor de (nabije) toekomst 0 
 
[Indien bij 4010 Ja, door naar 4020; indien Nog niet, door naar 4470; indien Nee en bij Deel III 3010 
Gedeeltelijk, door naar Deel V; anders naar Deel VI] 
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4020 Aan welke instantie(s) is HET PROBLEEM voorgelegd? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Klachten- of bezwaarschriftencommissie 0 
 2. Kantonrechter 0 
 3. (Arrondissements)Rechtbank 0 
 4. Belastingkamer Gerechtshof 0 
 5. College van Beroep Studiefinanciering 0 
 6. Gerechtshof 0 
 7. Centrale Raad van Beroep 0 
 8. Raad van State 0 
 9. Hoge Raad 0 
 10. Huurcommissie 0 
 11. Geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 12. Tuchtcollege 0 
 13. Arbitrage 0 
 14. Andere instantie, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 4020 meer dan één alternatief aangekruist, door naar 4030, anders naar 4040] 
 
4030 U heeft in de loop van de tijd blijkbaar met meer dan één van deze instanties te maken gehad. Zou u 

in volgorde van aanklikken willen aangeven in welke volgorde HET PROBLEEM bij de door u 
genoemde instanties aan de orde is geweest? Hierbij dient u de eerste instantie waarmee u te maken 
heeft gehad, als eerste aan te klikken. 

 
 1. Klachten- of bezwaarschriftencommissie .. 
 2. Kantonrechter .. 
 3. (Arrondissements)Rechtbank .. 
 4. Belastingkamer Gerechtshof .. 
 5. College van Beroep Studiefinanciering .. 
 6. Gerechtshof .. 
 7. Centrale Raad van Beroep .. 
 8. Raad van State .. 
 9. Hoge Raad .. 
 10. Huurcommissie .. 
 11. Geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) .. 
 12. Tuchtcollege .. 
 13. Arbitrage .. 
 14. Andere instantie .. 
 
Bij het beantwoorden van de volgende vragen kunt u zich verder beperken tot uw ervaringen met en uw 
oordeel over de laatste instantie waarbij uw probleem aan de orde is geweest (te weten, laatste antwoord 
<4030>). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4040 Bent u degene die de procedure is begonnen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, de andere partij 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4050 Is of zijn er zittingen geweest van de gerechtelijke instantie / de commissie / het college / de arbiter / 

de ombudsman waarbij HET PROBLEEM aan de orde is geweest? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Nog niet, maar wel gepland voor de (nabije) toekomst 0 
 
 LET OP: Het doet er daarbij niet toe of u zelf (altijd) aanwezig bent geweest. 
 
[Indien bij 4050 Ja, door naar 4060; indien Nee, door naar 4230; anders naar Deel VI] 
 
4060 Wanneer vond de eerste zitting plaats? maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
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4070 Hoeveel zittingen zijn er geweest? 
 
 1. 1 0 
 2. 2 0 
 3. 3 0 
 4. 4 0 
 5. Meer dan 4, namelijk { .. open ..} 
 6. Niet te zeggen, omdat de procedure nog niet is afgesloten  0 
 
 LET OP: Wij zijn geïnteresseerd in het totale aantal zittingen, ook als u zelf niet (altijd) aanwezig bent 

geweest. 
 
Wij willen graag wat meer weten over die zitting(en). Daarbij gaat het ons niet om elke zitting afzonderlijk. 
Wij zijn geïnteresseerd in wat er in de regel gebeurde en wat u er gemiddeld genomen van vond. 
 
4080 Woonde u de zitting(en) (gedeeltelijk) zelf bij? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 4080 Ja, door naar 4090, anders naar 4100] 
 
4090 Werd u tijdens de zitting(en) door iemand vergezeld die niet direct bij het probleem betrokken was? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Partner, familielid, vriend, kennis 0 
 2. Advocaat 0 
 3. Iemand anders 0 
 4. Niemand 0 
 
[Indien bij 4090 alternatieven 1 t/m 3 aangekruist, door naar 4100, anders naar 4120] 
 
4100 Was er iemand die op de zitting(en) namens u het woord voerde? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Partner, familielid, vriend, kennis 0 
 2. Advocaat 0 
 3. Iemand anders 0 
 4. Niemand 0 
 
 LET OP: Het gaat hierbij niet om getuigen/deskundigen die bewijsmateriaal aandroegen voor uw kant 

van het verhaal. 
 
[Indien bij 4100 alternatieven 1 t/m 3 aangekruist, door naar 4110, anders naar 4120] 
 
4110 Hoe goed werden uw belangen door deze persoon (personen) tijdens de zitting(en) behartigd? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Sprong naar 4140] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4120 Waarom was er niemand die op de zitting(en) namens u het woord voerde? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Vond dat ik zelf goed in staat was om mijn belangen te behartigen 0 
 2. Had suggestie / advies gekregen om zelf mijn belangen te behartigen 0 
 3. Vond het te duur  0 
 4. Kon het niet betalen 0 
 5. Anders, namelijk { .. open .. } 
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4130 Was u, naar uw oordeel, in het nadeel doordat niemand namens u het woord voerde? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4140 Had DE ANDERE PARTIJ iemand die namens hem/haar het woord voerde op de zitting(en)? 
  
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Partner, familielid, vriend, kennis 0 
 2. Advocaat 0 
 3. Iemand anders 0 
 4. Niemand 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Indien bij 4080 Ja, door naar 4150, anders naar 4240] 
 
4150 Was u vooraf goed geïnformeerd over wat er tijdens de zitting(en) zou gebeuren? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 
4160 Kon u het verloop van de zitting(en) goed volgen? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 
[Indien bij 4160 alternatieven 3 t/m 5 aangekruist, door naar 4170, anders naar 4180] 
 
4170 Waar had u op de zitting(en) moeite mee? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Het taalgebruik 0 
 2. De gevolgde procedures 0 
 3. Waarom bepaalde vragen werden gesteld 0 
 4 Wie de verschillende aanwezigen waren 0 
 5. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
4180 Had u tijdens de zitting(en) voldoende gelegenheid om te zeggen wat u wilde? 
 
 1. Meer dan voldoende 0 
 2. Voldoende 0 
 3. Niet voldoende, niet onvoldoende 0 
 4. Onvoldoende 0 
 5. Volstrekt onvoldoende 0 
 
4190 Waren er, naar uw oordeel, belangrijke punten ten aanzien van HET PROBLEEM die niet aan de orde 

zijn geweest tijdens de zitting(en)? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
4200 Hoe goed begreep de rechter / de commissie / het college / de arbiter / de ombudsman de inhoud 

van de zaak? 
 
 1. Zeer goed 0 
 2. Goed 0 
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 3. Niet goed, niet slecht 0 
 4. Slecht 0 
 5. Zeer slecht 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
4210 Was de rechter / de commissie / het college / de arbiter / de ombudsman, naar uw oordeel, 

onpartijdig? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, hij/zij bevoordeelde mij 0 
 3. Nee, hij/zij bevoordeelde de andere partij 0 
 4. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
4220 Zou u, als u in een soortgelijke situatie terechtkwam, opnieuw bereid zijn om de zaak aan deze 

instantie voor te leggen? 
 
 1. Ja, zeker  0 
 2. Waarschijnlijk wel 0 
 3. Misschien wel, misschien niet 0 
 4. Waarschijnlijk niet 0 
 5. Nee, zeker niet 0 
 
[Sprong naar 4240] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4230 Soms wordt een zaak behandeld op basis van schriftelijke stukken, zonder dat er een zitting aan 

wordt gewijd. Is dat bij uw probleem ook het geval (geweest)? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 4230 Ja, door naar 4240, anders naar 4360] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4240 Heeft de rechter / de commissie / het college / de arbiter / de ombudsman in deze zaak een 

beslissing genomen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Nog niet, de zaak loopt nog 0 
 
 LET OP: Onder een beslissing wordt ook gerekend 
  - een voorlopige voorziening 
  - een uitspraak in kort geding 
  - een uitspraak bij verstek 
  maar niet 
  - een overeenstemming tussen de partijen in de loop van de procedure, waarna de zaak is 

geroyeerd. 
 
[Indien bij 4240 Ja, door naar 4250; indien Nee, door naar 4370; indien Nog niet, door naar Deel VI] 
 
4250 Wanneer was dat? maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
4260 Heeft u de zaak gewonnen of verloren? 
 
 1. Geheel gewonnen 0 
 2. Grotendeels gewonnen 0 
 3. Deels gewonnen, deels verloren 0 
 4. Grotendeels verloren 0 
 5. Geheel verloren  0 
 5. Anders, namelijk { .. open .. } 
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4270 Hoe duidelijk motiveerde de rechter / de commissie / het college / de arbiter / de ombudsman de 
reden(en) voor de beslissing? 

 
 1. Zeer duidelijk 0 
 2. Duidelijk 0 
 3. Niet duidelijk, niet onduidelijk 0 
 4. Onduidelijk 0 
 5. Zeer onduidelijk 0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
4280 Wat is, naar uw oordeel, de belangrijkste reden dat u niet vóór de beslissing van de rechter / de 

commissie / het college / de arbiter / de ombudsman tot overeenstemming met DE ANDERE PARTIJ 
bent gekomen? 

 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. De standpunten lagen te ver uiteen 0 
 2. Communicatieproblemen; we konden niet goed met elkaar praten  0 
 3. Andere conflicten die meespeelden  0 
 4. Geen vertrouwen in elkaar  0 
 5. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
4290 Bent u, ná de (laatste) beslissing van de rechter / de commissie / het college / de arbiter / de 

ombudsman, nog tot een andere (nadere) overeenstemming met DE ANDERE PARTIJ gekomen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien Nee bij 4290, door naar deel V, anders naar 4300] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4300 Heeft u voor het bereiken van die overeenstemming hulp gehad van een of meer andere personen of 

organisaties? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 4300 Ja, door naar 4310, anders naar 4320] 
 
4310 Van wie? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
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4320 Had DE ANDERE PARTIJ hulp bij het bereiken van de overeenstemming? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 4320 Ja, door naar 4330, anders naar 4340] 
 
4330 Van wie? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
4340 Wie deed de eerste zet om een andere (nadere) overeenstemming tot stand te brengen? 
 
 1. Ikzelf  0 
 2. Mijn adviseur / belangenbehartiger 0 
 3. De andere partij of diens adviseur / belangenbehartiger  0 
 4. Beide partijen  0 
 5. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
4350 Wanneer werd deze overeenstemming bereikt maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
[Sprong naar Deel V] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4360 Is er ooit een datum vastgesteld waarop HET PROBLEEM voor de rechter / de commissie / het 

college / de arbiter / de ombudsman zou komen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 3. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4370 Bent u op enig moment tot overeenstemming gekomen met DE ANDERE PARTIJ? 
 
 1. Ja 0 
 2. Gedeeltelijk 0 
 3. Nee 0 
 
[Indien bij 4370 alternatieven 1 of 2 aangekruist, door naar 4380, anders naar Deel VI] 



 45 

 
4380 Heeft u voor het bereiken van die overeenstemming hulp gehad van een of meer andere personen of 

organisaties? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 4380 Ja, door naar 4390, anders naar 4400] 
 
4390 Van wie? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 
4400 Had DE ANDERE PARTIJ hulp bij het bereiken van de overeenstemming? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 4400 Ja, door naar 4410, anders naar 4420 
 
4410 Van wie? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Sociaal raadsman of -vrouw 0 
 2. Maatschappelijk werk 0 
 3. Bureau voor Rechtshulp 0 
 4. Wets- of rechtswinkel 0 
 5. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 6. ANWB 0 
 7. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 0 
 8. Vereniging Eigen Huis 0 
 9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau 0 
 10. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 11. Andere verzekering 0 
 12. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 0 
 13. Schuldhulpverleningsorganisatie 0 
 14. Deurwaarder  0 
 15. Advocaat 0 
 16. Griffie van het kantongerecht / rechtbank 0 
 17. Notaris 0 
 18. Accountant 0 
 19. Ombudsman (de Nationale, of een andere) 0 
 20. Politie 0 
 21. Kerkelijke organisatie 0 
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 22. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 0 
 23. Andere deskundige / organisatie, namelijk { .. open .. } 
 24. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
4420 Wie of wat gaf de aanzet om het geschil tot een oplossing te brengen? 
 
 1. Ik zelf 0 
 2. Mijn adviseur/belangenbehartiger 0 
 3. De andere partij of diens adviseur/belangenbehartiger  0 
 4. Beide partijen  0 
 5. Advies van de rechter / commissie / college / arbiter / ombudsman  0 
 6. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
4430 Wanneer werd deze overeenstemming bereikt maand+jaar 
 
 LET OP: Wanneer u het niet meer precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
[Indien bij 4360 Ja, door naar 4440, anders naar 4460] 
 
4440 Hoe kort voor de vastgestelde zittingsdatum bereikte u overeenstemming? 
 
 1. Dezelfde dag 0 
 2. Minder dan 1 week van tevoren  0 
 3. 1 tot 4 weken van tevoren 0 
 4. 1 tot 3 maanden van tevoren  0 
 5. 3 tot 6 maanden van tevoren  0 
 6. Meer dan 6 maanden van tevoren 0 
 
4450 Waarom werd op dat moment overeenstemming bereikt, in plaats van te wachten op de zitting? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Leverde sneller resultaat 0 
 2. Leverde naar verwachting een beter resultaat 0 
 3. Leverde naar verwachting een ander resultaat 0 
 4. Ik wilde de oplossing in eigen hand houden  0 
 5. Op advies van mijn belangenbehartiger/adviseur  0 
 6. Om de kosten te beperken  0 
 7. Op verzoek van de andere partij 0 
 8. Anders, namelijk    { .. open .. } 
 
[Sprong naar Deel V] 
 
4460 Waarom werd op dat moment overeenstemming bereikt, in plaats van te wachten op een beslissing 

van de rechter / de commissie / het college / de arbiter / de ombudsman? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Leverde sneller resultaat 0 
 2. Leverde naar verwachting een beter resultaat 0 
 3. Leverde naar verwachting een ander resultaat 0 
 4. Ik wilde de oplossing in eigen hand houden  0 
 5. Op advies van mijn belangenbehartiger/adviseur  0 
 6. Om de kosten te beperken  0 
 7. Op verzoek van de andere partij 0 
 8. Anders, namelijk    { .. open .. } 
 
[Sprong naar Deel V] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4470 Om welke instantie zou het daarbij gaan? 
 
 1. Klachten- of bezwaarschriftencommissie 0 
 2. Kantonrechter 0 
 3. (Arrondissements)Rechtbank 0 
 4. Belastingkamer Gerechtshof 0 
 5. College van Beroep Studiefinanciering 0 
 6. Gerechtshof 0 
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 7. Centrale Raad van Beroep 0 
 8. Raad van State 0 
 9. Hoge Raad 0 
 10. Huurcommissie 0 
 11. Geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 12. Tuchtcollege 0 
 13. Arbitrage 0 
 14. Andere instantie, namelijk { .. open .. } 
 15. Nog niet bekend 0 
 
[Sprong naar Deel VI] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel V  JURIDISCHE KOSTEN BESLISSING OF OVEREENKOMST 
 
Het inschakelen van adviseurs en de behandeling van een probleem in een meer of minder officiële 
procedure gaat vaak gepaard met kosten. Gemakshalve zullen we die kosten samen aanduiden als: 
juridische kosten. 
 
Die juridische kosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: 
- de rekening van het rechtskundig adviesbureau of de advocaat 
- de griffierechten 
- de kosten van getuigen/deskundigen 
- eigen bijdragen 
- het klachtengeld bij een geschillencommissie 
- de rekening van de arbiter 
- enz. 
 
5010 Even los van de vraag wie die kosten uiteindelijk heeft betaald, heeft u bij het aanpakken van HET 

PROBLEEM te maken gehad met juridische kosten?  
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5010 Ja, door naar 5020, anders naar 5090] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5020 Heeft u die juridische kosten volledig uit eigen zak moeten betalen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, niet volledig (omdat ik steun heb gekregen van andere personen of organisaties, of omdat de 

andere partij moest (mee)betalen) 0 
 
 LET OP: De steun van andere personen of organisaties kan verschillende vormen aannemen, zoals: 
  - het slechts gedeeltelijk in rekening brengen van de echte kosten (bijv. alleen een eigen 

bijdrage) 
  - het betalen of vergoeden van (een deel van) de juridische kosten (bijv. op voorschot of 

declaratie) 
 
[Indien bij 5020 Ja, door naar 5060, anders naar 5030] 
 
5030 Van welke personen of organisaties heeft u steun heeft gekregen in het dragen van uw juridische kosten? 
 
 LET OP: Het gaat hier niet om het (mee)betalen door de andere partij in het conflict. 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Raad voor de Rechtsbijstand (via een toevoeging) 0 
 2. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 3. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 4. ANWB / Consumentenbond / Vereniging Eigen Huis 0 
 5. Werkgever 0 
 6. Familielid, vriend, kennis 0 
 7. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 8. Nee, geen steun gekregen 0 
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Soms wordt overeengekomen of beslist dat de ene partij de juridische kosten van de andere partij geheel of 
gedeeltelijk moet vergoeden. 
 
5040 Is overeengekomen of beslist dat DE ANDERE PARTIJ uw juridische kosten geheel of gedeeltelijk zou 

moeten vergoeden? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
 LET OP: Het hoeft niet zo te zijn dat deze juridische kosten aan u persoonlijk betaald zijn (worden). 

Ze kunnen ook direct aan uw juridische adviseur, uw advocaat of de griffier van het gerecht 
zijn (worden) betaald. 

 
[Indien bij 5040 Ja, door naar 5050, anders naar 5060] 
 
5050 Kunt u aangeven welk bedrag aan juridische kosten door DE ANDERE PARTIJ is (moet worden) 

vergoed? 
 
 1. 25 gulden of minder  0 
 2. 26-50 gulden  0 
 3. 51-100 gulden 0 
 4. 101-250 gulden 0 
 5. 251-500 gulden 0 
 6. 501-1.000 gulden  0 
 7. 1.001-2.500 gulden 0 
 8. 2.501-5.000 gulden 0 
 9. 5.001-10.000 gulden  0 
 10. Meer dan 10.000 gulden 0 
 11. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
 LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
5060 Welk bedrag aan juridische kosten kwam (komt) uiteindelijk voor uw eigen rekening? 
 
 1. Niets 0 
 2. 25 gulden of minder  0 
 3. 26-50 gulden  0 
 4. 51-100 gulden 0 
 5. 101-250 gulden 0 
 6. 251-500 gulden 0 
 7. 501-1.000 gulden  0 
 8. 1.001-2.500 gulden 0 
 9. 2.501-5.000 gulden 0 
 10. 5.001-10.000 gulden  0 
 11. Meer dan 10.000 gulden 0 
 12. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
 LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
5070 Hoeveel had u verwacht zelf te moeten betalen? 
 
 1. Niets 0 
 2. 25 gulden of minder  0 
 3. 26-50 gulden  0 
 4. 51-100 gulden 0 
 5. 101-250 gulden 0 
 6. 251-500 gulden 0 
 7. 501-1.000 gulden  0 
 8. 1.001-2.500 gulden 0 
 9. 2.501-5.000 gulden 0 
 10. 5.001-10.000 gulden  0 
 11. Meer dan 10.000 gulden 0 
 12. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Indien bij 5070 alternatief 12 aangekruist, door naar 5090, anders naar 5080] 
 
5080 Waarop was die verwachting / schatting gebaseerd? 



 49 

 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Eigen schatting / berekening 0 
 2. Eigen ervaring in eerdere soortgelijke situatie(s) 0 
 3. Suggestie / advies van partner, familielid, vriend, kennis 0 
 4. Suggestie / advies van andere persoon of organisatie 0 
 5. Berichten in de media over dit soort zaken  0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 7. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5090 Heeft DE ANDERE PARTIJ, voor zover u weet, van enige persoon of organisatie steun gekregen bij het 

dragen van zijn/haar juridische kosten? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Raad voor de Rechtsbijstand (via een toevoeging) 0 
 2. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 3. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 4. ANWB / Consumentenbond / Vereniging Eigen Huis 0 
 5. Werkgever 0 
 6. Familielid, vriend, kennis 0 
 7. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 8. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5100 Heeft u, naast de juridische kosten, te maken gehad met andere kosten bij het aanpakken van HET 

PROBLEEM? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Verlies van inkomsten  0 
 2. Reiskosten (bijv. voor het bezoek van advocaat, rechtskundig adviseur, gerecht enz.) 0 
 3. Telefoon- en administratiekosten  0 
 4. Andere kosten, namelijk { .. open .. } 
 5. Nee, geen andere kosten  0 
 
[Indien bij 5100 alternatief 5 aangekruist, door naar 5120, anders naar 5110] 
 
5110 Hoe hoog schat u die kosten alles bij elkaar? 
 
 1. 25 gulden of minder  0 
 2. 26-50 gulden  0 
 3. 51-100 gulden 0 
 4. 101-250 gulden 0 
 5. 251-500 gulden 0 
 6. 501-1.000 gulden  0 
 7. 1.001-2.500 gulden 0 
 8. 2.501-5.000 gulden 0 
 9. 5.001-10.000 gulden  0 
 10. Meer dan 10.000 gulden 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5120 Heeft u, bij het aanpakken van HET PROBLEEM, wel eens vrijaf moeten nemen van uw werk (bijv. 

vakantiedagen opgenomen)? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5120 Ja, door naar 5130, anders naar Deel Va] 
 
5130 Alles bijeen, hoeveel werkdagen heeft u dat naar schatting gekost? nn 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deel Va INHOUD BESLISSING OF OVEREENKOMST 
 
In de voorafgaande vragen hebben wij gekeken naar uw juridische kosten. Verder is nagegaan of uw 
tegenpartij die geheel of gedeeltelijk moest vergoeden. 
 
We willen nu graag een aantal vragen stellen over wat er verder is beslist of overeengekomen. 
 
 LET OP: Als er sprake is geweest van meer dan één (deel)beslissing of overeenkomst, zijn wij 

geïnteresseerd in het uiteindelijke resultaat. 
 
5210 Afgezien van een vergoeding van uw juridische kosten, moest DE ANDERE PARTIJ u financieel 

tegemoet komen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
 LET OP: Zo'n financiële tegemoetkoming kan verschillende vormen aannemen: 
  - de andere partij betaalt een bepaald bedrag 
  - de andere partij scheldt (een deel van) een rekening of vordering kwijt 
  - de andere partij vervangt of herstelt een product of een verleende dienst 
 
[Indien bij 5210 Ja, door naar 5220; anders naar 5270] 
 
5220 Welk geldbedrag was er gemoeid met die financiële tegemoetkoming? 
 
 1. 50 gulden of minder  0 
 2. 51-100 gulden 0 
 3. 101-250 gulden 0 
 4. 251-500 gulden 0 
 5. 501-1.000 gulden  0 
 6. 1.001-2.500 gulden 0 
 7. 2.501-5.000 gulden 0 
 8. 5.001-10.000 gulden  0 
 9. 10.001-25.000 gulden 0 
 10. 25.001-50.000 gulden 0 
 11. 50.001-100.000 gulden  0 
 12. Meer dan 100.000 gulden  0 
 
 LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
5230 Gaat het daarbij om een totaalbedrag? Of om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of 

een hogere uitkering)? 
 
 1. Een totaalbedrag 0 
 
  Een vaker terugkerend bedrag, namelijk 
 2. - elke week 0 
 3. - elke maand 0 
 4. - elk kwartaal 0 
 5. - anders, namelijk { .. open .. } 
 
5240 Was de grootte van de financiële tegemoetkoming meer of minder dan waarop u had gehoopt, of 

ongeveer hetzelfde? 
 
 1. Veel meer 0 
 2. Iets meer  0 
 3. Ongeveer hetzelfde 0 
 4. Iets minder 0 
 5. Veel minder  0 
 
5250 Is DE ANDERE PARTIJ, sinds de overeenkomst of beslissing, de financiële verplichtingen tegenover u 

geheel nagekomen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5250 Nee, door naar 5260, anders naar 5370] 
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5260 Heeft u iets ondernomen om de financiële tegemoetkoming ook van DE ANDERE PARTIJ te krijgen? 
 
 1. Nee, niets gedaan  0 
 2. Ja, geschreven naar de andere partij 0 
 3. Ja, geprobeerd te spreken / gesproken met de andere partij 0 
 4. Ja, gedreigd met gerechtelijke stappen  0 
 5. Ja, gerechtelijke stappen gezet 0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Sprong naar 5370] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5270 Omgekeerd, hield de beslissing of overeenkomst in dat u de juridische kosten van DE ANDERE 

PARTIJ geheel of gedeeltelijk zou moeten vergoeden? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5270 Ja, door naar 5280, anders naar 5290] 
 
5280 Hoeveel moest u betalen als compensatie van de juridische kosten van DE ANDERE PARTIJ? 
 
 1. 25 gulden of minder  0 
 2. 26-50 gulden  0 
 3. 51-100 gulden 0 
 4. 101-250 gulden 0 
 5. 251-500 gulden 0 
 6. 501-1.000 gulden  0 
 7. 1.001-2.500 gulden 0 
 8. 2.501-5.000 gulden 0 
 9. 5.001-10.000 gulden  0 
 10. Meer dan 10.000 gulden 0 
 11. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
 LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
5290 Afgezien van een vergoeding van de juridische kosten, moest u DE ANDERE PARTIJ financieel 

tegemoet komen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
 LET OP: Zo'n financiële tegemoetkoming kan verschillende vormen aannemen: 
  - u betaalt de andere partij een bepaald bedrag 
  - u scheldt de andere partij (een deel van) een rekening of vordering kwijt 
  - u vervangt of herstelt een product of een verleende dienst voor de andere partij 
 
[Indien bij 5290 Ja, door naar 5300; anders naar 5370] 
 
5300 Welk geldbedrag was er gemoeid met die financiële tegemoetkoming? 
 
 1. 50 gulden of minder  0 
 2. 51-100 gulden 0 
 3. 101-250 gulden 0 
 4. 251-500 gulden 0 
 5. 501-1.000 gulden  0 
 6. 1.001-2.500 gulden 0 
 7. 2.501-5.000 gulden 0 
 8. 5.001-10.000 gulden  0 
 9. 10.001-25.000 gulden 0 
 10. 25.001-50.000 gulden 0 
 11. 50.001-100.000 gulden  0 
 12. Meer dan 100.000 gulden  0 
 
 LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 
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5310 Gaat het daarbij om een totaalbedrag? Of om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of 

een hogere uitkering)? 
 
 1. Een totaalbedrag 0 
 
  Een vaker terugkerend bedrag, namelijk 
 2. - elke week 0 
 3. - elke maand 0 
 4. - elk kwartaal 0 
 5. - anders, namelijk { .. open .. } 
 
5320 Was de grootte van de financiële tegemoetkoming meer of minder dan waarop u had gehoopt, of 

ongeveer hetzelfde? 
 
 1. Veel meer 0 
 2. Iets meer  0 
 3. Ongeveer hetzelfde 0 
 4. Iets minder 0 
 5. Veel minder  0 
 
5330 Heeft u, sinds de beslissing of overeenkomst, geheel aan uw financiële verplichtingen tegenover DE 

ANDERE PARTIJ voldaan? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5330 Nee, door naar 5340, anders naar 5370] 
 
5340 Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u geheel aan uw verplichtingen zult voldoen? 
 
 1. Zeer waarschijnlijk 0 
 2. Waarschijnlijk 0 
 3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 0 
 4. Onwaarschijnlijk 0 
 5. Zeer onwaarschijnlijk 0 
 
5350 Heeft DE ANDERE PARTIJ, sinds de beslissing of overeenkomst, al iets ondernomen om (de rest van) 

het geld van u te krijgen? 
 
 1. Nee, niets gedaan  0 
 2. Ja, naar mij geschreven 0 
 3. Ja, mij geprobeerd te spreken / gesproken  0 
 4. Ja, gedreigd met gerechtelijke stappen  0 
 5. Ja, gerechtelijke stappen gezet 0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
5360 Waarom heeft u (nog) niet volledig aan uw verplichtingen voldaan? 
 
 1. Ik heb het geld niet 0 
 2. Ik ben het niet eens met de beslissing 0 
 3. Ik had er nog geen gelegenheid voor 0 
 4. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5370 Afgezien van een mogelijke financiële tegemoetkoming, kende de beslissing of overeenkomst nog 

verplichtingen en afspraken van andere aard (bijv. dat u iets zou doen of de andere partij iets zou 
laten)? 

 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5370 Ja, door naar 5380, anders naar 5440] 
 
5380 Wat was de inhoud van die afspraken? 
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 1. U zou iets moeten doen of laten  0 
 2. De andere partij zou iets moeten doen of laten  0 
 
 LET OP: Indien elk van de partijen wat zou moeten doen of laten, kunt u beide mogelijkheden 

invullen. 
 
[Indien bij 5380 alternatief 1 ingevuld, 5381 beantwoorden, anders overslaan] 
 
5381 Wat moest u doen of laten? { .. open .. } 
 
[Indien bij 5380 alternatief 2 ingevuld, 5385 beantwoorden, anders overslaan] 
 
5385 Wat zou de andere partij moeten doen of laten? { .. open .. } 
 
[Indien bij 5380 alternatief 1 ingevuld, door naar 5390, anders naar 5410] 
 
5390 Bent u uw deel van de afspraken nagekomen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5390 Nee, door naar 5400; indien bij 5390 Ja en bij 5380 alternatief 2 ingevuld, door naar 5410; 
anders naar 5440] 
 
5400 Waarom niet? 
 
 1. Ik ben het niet eens met de beslissing 0 
 2. Ik had er nog geen gelegenheid voor 0 
 3. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 5380 alternatief 2 ingevuld, door naar 5410, anders naar 5440] 
 
5410 Is DE ANDERE PARTIJ zijn/haar deel van de afspraken nagekomen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5410 Nee, door naar 5420, anders naar 5440] 
 
5420 Heeft u iets ondernomen om te zorgen dat DE ANDERE PARTIJ de afspraken zou nakomen? 
 
 1. Nee, niets gedaan  0 
 2. Ja, geschreven naar de andere partij 0 
 3. Ja, geprobeerd te spreken / gesproken met de andere partij 0 
 4. Ja, gedreigd met gerechtelijke stappen  0 
 5. Ja, gerechtelijke stappen gezet 0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Indien bij 5420 Nee, door naar 5430, anders naar 5440] 
 
5430 Waarom niet? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Wilde dat het afgelopen was 0 
 2. Had geen zin in nog meer moeilijkheden  0 
 3. Voelde me machteloos 0 
 4. Wilde nieuwe conflicten met de andere partij vermijden  0 
 5. Anders, namelijk { .. open . } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5440 Voordat de uiteindelijke beslissing of overeenkomst werd bereikt, heeft u op enig moment een 

voorstel van DE ANDERE PARTIJ verworpen, dat het geschil had kunnen oplossen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
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 LET OP: Met een voorstel bedoelen we hier een (serieus) aanbod om een geldbedrag te betalen of 
kwijt te schelden of om iets anders te doen of te laten. 

 
5450 En heeft u van uw kant op enig moment een voorstel gedaan, dat door DE ANDERE PARTIJ is 

verworpen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Indien bij Deel IV 4290 Nee aangekruist, door naar 5490] 
 
5460 Alles in beschouwing genomen, vindt u dat de bereikte overeenkomst billijk was? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5460 Nee, door naar 5470, anders naar 5520] 
 
5470 In welke opzichten vindt u de bereikte overeenkomst niet billijk?  { .. open .. } 
 
5480 Waarom bent u akkoord gegaan, als u de overeenkomst niet billijk vond? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Wilde dat het afgelopen was 0 
 2. Had geen zin om nog meer tijd te verliezen 0 
 3. Had geen zin om nog meer kosten te maken 0 
 4. Had geen zin in nog meer moeilijkheden  0 
 5. Voelde me machteloos 0 
 6. Kon nog meer kosten niet betalen 0 
 7. Wilde nieuwe conflicten met de andere partij vermijden  0 
 8. Anders, namelijk { .. open . } 
 
[Sprong naar 5520] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5490 Alles in beschouwing genomen, vindt u dat de genomen beslissing billijk was? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5490 Nee, door naar 5500, anders naar 5520] 
 
5500 In welke opzichten vindt u de genomen beslissing niet billijk?  { .. open .. } 
 
5510 Waarom bent u niet in beroep gegaan, als u de genomen beslissing niet billijk vond? 
 
 U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 1. Wilde dat het afgelopen was 0 
 2. Had geen zin om nog meer tijd te verliezen 0 
 3. Had geen zin om nog meer kosten te maken 0 
 4. Had geen zin in nog meer moeilijkheden  0 
 5. Voelde me machteloos 0 
 6. Kon nog meer kosten niet betalen 0 
 7. Wilde nieuwe conflicten met de andere partij vermijden  0 
 8. Anders, namelijk { .. open . } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5520 Heeft de beslissing of overeenkomst een eind gemaakt aan het geschil tussen u en DE ANDERE 

PARTIJ? 
 
 1. Ja 0 
 2. Gedeeltelijk 0 
 3. Nee 0 
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[Indien bij 5520 Ja, geheel, door naar Deel VII, anders naar 5530] 
 
5530 Duurt HET PROBLEEM nog steeds voort? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, het probleem heeft zichzelf opgelost 0 
 
[Indien bij 5530 Ja, door naar 5550, anders naar 5540] 
 
5540 Kunt u aangeven hoe het probleem zich heeft opgelost?  { .. open . } 
 
[Sprong naar Deel VII] 
 
5550 Afgezien van wat u reeds heeft verteld, onderneemt u op dit moment nog wat anders om HET 

PROBLEEM aan te pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 5550 Nee, door naar 5560, anders naar 5570] 
 
5560 Bent u van plan om nog iets anders te ondernemen in verband met HET PROBLEEM? 
 
 1. Ja, zeker  0 
 2. Waarschijnlijk wel 0 
 3. Misschien wel, misschien niet 0 
 4. Waarschijnlijk niet 0 
 5. Nee, zeker niet 0 
 
[Indien bij 5560 alternatieven 1 t/m 3 aangekruist, door naar 5570, anders naar 5590] 
 
5570 Wat onderneemt u dan, of wat bent u van plan te gaan ondernemen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Contact opnemen met de andere partij 0 
 2. Advies of hulp vragen aan een andere persoon of organisatie 0 
 3. Een beroep doen op mediation 0 
 4. Indienen van een officiële klacht of een bezwaarschrift 0 
 5. Een gerechtelijke procedure beginnen 0 
 6. Een beroep doen op de huurcommissie 0 
 7. Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 8. Een beroep doen op een tuchtcollege 0 
 9. Een beroep doen op arbitrage 0 
 10. Een beroep doen op een ombudsman (bijv. de Nationale Ombudsman) 0 
 11. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 12. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
5580 Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u bereikt wat u wilt? 
 
 1. Zeer waarschijnlijk 0 
 2. Waarschijnlijk 0 
 3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 0 
 4. Onwaarschijnlijk 0 
 5. Zeer onwaarschijnlijk 0 
 
[Sprong naar Deel VII] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5590 Waarom bent u niet van plan om nog iets anders te ondernemen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Weet niet wat ik nog kan doen 0 
 2. Weet niet hoe ik dat aan moet pakken 0 
 3. Er kan niets meer aan gedaan worden  0 
 4. Wacht liever af wat er gaat gebeuren  0 
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 5. Het is niet de moeite waard om door te gaan  0 
 6. Heb genoeg van de hele zaak 0 
 7. Het kost te veel tijd en moeite 0 
 8. Het kost te veel geld 0 
 9. Wil geen slepende juridische procedures 0 
 10 Wil relatie met andere partij niet schaden  0 
 11. Eerdere slechte ervaringen 0 
 12. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
[Sprong naar Deel VII] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel VI GEEN BESLISSING / GEEN OVEREENKOMST 
 
We begrijpen van u dat u (nog) niet met DE ANDERE PARTIJ tot overeenstemming bent gekomen, en dat er 
ook geen beslissing is genomen door een daartoe bevoegde instantie. Wij willen graag wat meer weten over 
de situatie. 
 
6010 Heeft u op enig moment een voorstel van DE ANDERE PARTIJ verworpen, dat het geschil had 

kunnen oplossen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
 LET OP: Met een voorstel bedoelen we hier een (serieus) aanbod om een geldbedrag te betalen of 

kwijt te schelden of om iets anders te doen of te laten. 
 
6020 En heeft u van uw kant op enig moment een voorstel gedaan, dat door DE ANDERE PARTIJ is 

verworpen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6030 Duurt HET PROBLEEM nog steeds voort? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, het probleem heeft zichzelf opgelost 0 
 
[Indien bij 6030 Ja, door naar 6050, anders naar 6040] 
 
6040 Kunt u aangeven hoe het probleem zich heeft opgelost?  { . open .. } 
 
[Sprong naar Deel VIa] 
 
6050 Afgezien van wat u reeds heeft verteld, onderneemt u op dit moment nog wat anders om HET 

PROBLEEM aan te pakken? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 6050 Nee, door naar 6060, anders naar 6070] 
 
6060 Bent u van plan om nog iets te ondernemen in verband met HET PROBLEEM? 
 
 1. Ja, zeker  0 
 2. Waarschijnlijk wel 0 
 3. Misschien wel, misschien niet 0 
 4. Waarschijnlijk niet 0 
 5. Nee, zeker niet 0 
 
[Indien bij 6060 alternatieven 1 t/m 3 aangekruist, door naar 6070, anders naar 6090] 
 
6070 Wat onderneemt u dan, of wat bent u van plan te gaan ondernemen? 
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 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Contact opnemen met de andere partij 0 
 2. Advies of hulp vragen aan een andere persoon of organisatie 0 
 3. Een beroep doen op mediation 0 
 4. Indienen van een officiële klacht of een bezwaarschrift 0 
 5. Een gerechtelijke procedure beginnen 0 
 6. Een beroep doen op de huurcommissie 0 
 7. Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Bankzaken enz.) 0 
 8. Een beroep doen op een tuchtcollege 0 
 9. Een beroep doen op arbitrage 0 
 10. Een beroep doen op een ombudsman (bijv. de Nationale Ombudsman) 0 
 11. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 12. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
6080 Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u bereikt wat u wilt? 
 
 1. Zeer waarschijnlijk 0 
 2. Waarschijnlijk 0 
 3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 0 
 4. Onwaarschijnlijk 0 
 5. Zeer onwaarschijnlijk 0 
 
[Sprong naar 6100] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6090 Waarom bent u niet van plan om nog iets te ondernemen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Weet niet wat ik nog kan doen 0 
 2. Weet niet hoe ik dat aan moet pakken 0 
 3. Er kan niets meer aan gedaan worden  0 
 4. Wacht liever af wat er gaat gebeuren  0 
 5. Het is niet de moeite waard om door te gaan  0 
 6. Heb genoeg van de hele zaak 0 
 7. Het kost te veel tijd en moeite 0 
 8. Het kost te veel geld 0 
 9. Wil geen slepende juridische procedures 0 
 10. Wil relatie met andere partij niet schaden  0 
 11. Eerdere slechte ervaringen 0 
 12. Iets anders, namelijk { .. open .. } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6100 Wat is, naar uw oordeel, de belangrijkste reden dat u er (nog) niet in bent geslaagd om met DE 

ANDERE PARTIJ tot overeenstemming te komen? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. De standpunten liggen te ver uiteen  0 
 2. Communicatieproblemen; we kunnen niet goed met elkaar praten  0 
 3. Andere conflicten die meespelen 0 
 4. Geen vertrouwen in elkaar  0 
 5. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel VIa JURIDISCHE KOSTEN GEEN BESLISSING / GEEN OVEREENKOMST 
 
Het inschakelen van adviseurs en de behandeling van een probleem in een meer of minder officiële 
procedure gaat vaak gepaard met kosten. Gemakshalve zullen we die kosten samen aanduiden als: 
juridische kosten. 
 
Die juridische kosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: 
- de rekening van het rechtskundig adviesbureau of de advocaat 
- de griffierechten 
- de kosten van getuigen/deskundigen 
- eigen bijdragen 
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- het klachtengeld bij een geschillencommissie 
- de rekening van de arbiter 
- enz. 
 
6110 Even los van de vraag wie ze uiteindelijk heeft betaald, heeft u bij het aanpakken van HET 

PROBLEEM te maken gehad met juridische kosten? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 6110 Ja, door naar 6120, anders naar 6170] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6120 Heeft u die juridische kosten volledig uit eigen zak moeten betalen? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee, niet volledig (want steun gekregen van andere personen of organisaties) 0 
 
 LET OP: Steun bij de juridische kosten kan verschillende vormen aannemen, zoals: 
  - het slechts gedeeltelijk in rekening brengen van de echte kosten (bijv. alleen een eigen 

bijdrage) 
  - het betalen of vergoeden van (een deel van) de juridische kosten (bijv. op voorschot of 

declaratie) 
 
[Indien bij 6120 Ja, door naar 6140, anders naar 6130] 
 
6130 Van welke personen of organisaties heeft u steun gekregen in het dragen van uw juridische kosten? 
 
 LET OP: Het gaat hier niet om het (mee)betalen door de andere partij in het conflict. 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Raad voor de Rechtsbijstand (via een toevoeging) 0 
 2. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 3. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 4. ANWB / Consumentenbond / Vereniging Eigen Huis 0 
 5. Werkgever 0 
 6. Familielid, vriend, kennis 0 
 7. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 8. Nee, geen steun gekregen 0 
 
6140 Welk bedrag aan juridische kosten kwam (komt) uiteindelijk voor uw eigen rekening? 
 
 1. Niets 0 
 2. 25 gulden of minder  0 
 3. 26-50 gulden  0 
 4. 51-100 gulden 0 
 5. 101-250 gulden 0 
 6. 251-500 gulden 0 
 7. 501-1.000 gulden  0 
 8. 1.001-2.500 gulden 0 
 9. 2.501-5.000 gulden 0 
 10. 5.001-10.000 gulden  0 
 11. Meer dan 10.000 gulden 0 
 12. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
 LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 
 
6150 Hoeveel had u verwacht zelf te moeten betalen? 
 
 1. Niets 0 
 2. 25 gulden of minder  0 
 3. 26-50 gulden  0 
 4. 51-100 gulden 0 
 5. 101-250 gulden 0 
 6. 251-500 gulden 0 
 7. 501-1.000 gulden  0 
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 8. 1.001-2.500 gulden 0 
 9. 2.501-5.000 gulden 0 
 10. 5.001-10.000 gulden  0 
 11. Meer dan 10.000 gulden 0 
 12. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Indien bij 6150 alternatief 12 aangekruist, door naar 6170, anders naar 6160] 
 
6160 Waarop was die verwachting / schatting gebaseerd? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Eigen schatting / berekening 0 
 2. Eigen ervaring in eerdere soortgelijke situatie(s) 0 
 3. Suggestie / advies van partner, familielid, vriend, kennis 0 
 4. Suggestie / advies van andere persoon of organisatie 0 
 5. Berichten in de media over dit soort zaken  0 
 6. Anders, namelijk { .. open .. } 
 7. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6170 Heeft DE ANDERE PARTIJ, voor zover u weet, van enige persoon of organisatie steun gekregen bij het 

dragen van zijn/haar juridische kosten? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Raad voor de Rechtsbijstand (via een toevoeging) 0 
 2. Rechtsbijstandsverzekering 0 
 3. Vakbond, beroepsvereniging 0 
 4. ANWB / Consumentenbond / Vereniging Eigen Huis 0 
 5. Werkgever 0 
 6. Familielid, vriend, kennis 0 
 7. Andere persoon of organisatie, namelijk { .. open .. } 
 8. Nee, geen steun gekregen 0 
 9. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6180 Heeft u, naast de juridische kosten, te maken gehad met andere kosten bij het aanpakken van HET 

PROBLEEM? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Verlies van inkomsten  0 
 2. Reiskosten (bijv. voor het bezoek van advocaat, rechtskundig adviseur, gerecht enz.) 0 
 3. Telefoon- en administratiekosten  0 
 4. Andere kosten, namelijk { .. open .. } 
 5. Nee, (nog) geen andere kosten  0 
 
[Indien bij 6180 alternatief 5 aangekruist, door naar 6200, anders naar 6190] 
 
6190 Hoe hoog schat u die kosten alles bij elkaar? 
 
 1. 25 gulden of minder  0 
 2. 26-50 gulden  0 
 3. 51-100 gulden 0 
 4. 101-250 gulden 0 
 5. 251-500 gulden 0 
 6. 501-1.000 gulden  0 
 7. 1.001-2.500 gulden 0 
 8. 2.501-5.000 gulden 0 
 9. 5.001-10.000 gulden  0 
 10. Meer dan 10.000 gulden 0 
 11. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6200 Heeft u, bij het aanpakken van HET PROBLEEM, wel eens vrijaf moeten nemen van uw werk (bijv. 

vakantiedagen opgenomen)? 
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 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien bij 6200 Ja, door naar 6210, anders naar Deel VII] 
 
6210 Alles bijeen, hoeveel werkdagen heeft u dat naar schatting gekost? nn 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel VII WAARDERING 
 
7010 Wanneer u terugdenkt aan het moment waarop u voor het eerst besloot om HET PROBLEEM aan te 

pakken, hoe lang had u toen gedacht dat het oplossen zou duren? 
 
 1. Minder dan een week 0 
 2. 1-2 weken  0 
 3. 3-4 weken  0 
 4. 1-2 maanden 0 
 5. 3-4 maanden 0 
 6. 5-6 maanden 0 
 7. 7-9 maanden 0 
 8. 10-12 maanden 0 
 9. Meer dan een jaar  0 
 10. Zou niet kunnen zeggen  0 
 
[Check Deel Va 5530 en Deel VI 6030: Duurt het probleem nog voort? Indien bij een van beide vragen alternatief 
1 aangekruist, door naar 7030, anders naar 7020] 
 
7020 Heeft het oplossen van het probleem meer of minder tijd gekost dan u had verwacht, of ongeveer 

evenveel? 
 
 1. Veel minder  0 
 2. Iets minder 0 
 3. Ongeveer evenveel 0 
 4. Iets meer  0 
 5. Veel meer 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7030 Wanneer u terugkijkt naar wat u (tot nu toe) heeft ondernomen om HET PROBLEEM tot een 

oplossing te brengen, is er dan iets waarvan u spijt heeft? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
 
[Indien Ja, door naar 7040, anders naar 7050] 
 
7040 Wat had u, wanneer u nu terugkijkt, anders willen aanpakken? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Ik had eerder actie moeten ondernemen 0 
 2. Ik had vasthoudender moeten zijn 0 
 3. Ik had meer voor me zelf moeten opkomen 0 
 4. Ik had een advocaat moeten inschakelen  0 
 5. Ik had geen advocaat moeten inschakelen  0 
 6. Ik had een adviseur moeten inschakelen  0 
 7. Ik had geen adviseur moeten inschakelen 0 
 8. Ik had het advies niet moeten opvolgen  0 
 9. Anders, namelijk { .. open .. } 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7050 Had u, terwijl u bezig was met het aanpakken van HET PROBLEEM, op enig moment betaald werk? 
 
 1. Ja 0 
 2. Nee 0 
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[Indien bij 7050 Ja, door naar 7060, anders naar 7070] 
 
7060 Heeft het aanpakken van HET PROBLEEM een of meer van de volgende effecten op uw werk gehad? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Kon vanwege stress enige tijd mijn werk niet doen 0 
 2. Mijn promotiekansen werden geschaad 0 
 3. Mijn relatie met collega's had behoorlijk te lijden  0 
 4. Moest omzien naar een andere baan  0 
 5. Een ander effect op het werk, namelijk { .. open .. } 
 6. Nee, geen effect 0 
 
7070 Heeft het aanpakken van HET PROBLEEM een of meer van de volgende effecten of gevoelens bij u 

teweeggebracht? 
 
 Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 1. Kreeg het gevoel dat ik (enige) controle had over de eigen situatie 0 
 2. Kreeg te maken met stress 0 
 3. Kreeg slaapproblemen  0 
 4. Mijn gezondheid had eronder te lijden 0 
 5. Tevredenheid dat ik ben opgekomen voor mijn recht(en) 0 
 6. Mijn relatie met familie en vrienden heeft behoorlijk te lijden gehad 0 
 7. Moest verhuizen naar een andere woning 0 
 8. Moest verhuizen naar een andere stad / streek 0 
 9. Een ander effect op mijn leef- en woonomstandigheden, namelijk { .. open .. } 
 10. Nee, geen van deze effecten 0 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deel VIII TOT SLOT 
 
8010 Zijn er nog elementen van het probleem, het aanpakken ervan en de gevolgen voor u, die in de 

voorafgaande vragen onvoldoende aan bod zijn geweest? Zo ja, dan geven wij u hier graag de 
gelegenheid om daarover aan ons te vertellen: { .. open .. } 

 
 
Wij danken u voor uw medewerking 
 
 


