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Vragenlijst screening 
 

DEEL I: INVENTARISATIE PROBLEMEN EN CONFLICTEN 

 
Wij willen u graag een aantal vragen stellen over lastige problemen en conflicten waarmee u de afge- 
lopen vijf jaar – wellicht – te maken heeft gehad. 

 
Het gaat ons daarbij om de volgende problemen en conflicten: 
- problemen die u zelf heeft ondervonden, 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 u heeft ondervonden vanaf uw 18e verjaardag. Daaronder worden ook gerekend 

de problemen die op uw 18e nog speelden, maar al eerder waren begonnen; 
- problemen die u in de afgelopen 5 jaar (sinds april 2009) heeft ondervonden. Daaronder wor- 

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

 

A WERK 

 
A1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 

staande lastige problemen of conflicten die samenhingen met uw werk? [S] 
 
 

- Loon (bijv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 
- Andere arbeidsvoorwaarden (bijv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, zwangerschapsver- 

lof, vervroegde uittreding) 
- Onbevredigende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden 
- Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 
- Disciplinaire maatregelen (bijv. schorsing) 
- Verlies van uw baan (bijv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 

 
 

LET OP: Het gaat hierbij om: 
- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
1. Ja 
2. Nee, ik heb wel een of meer banen (gehad), maar geen van deze problemen of conflicten 

gehad 
3. Nee, ik heb geen baan (gehad) 



 

 
 
 
SELECTION: IF A1 = 1 

 
A2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

 
- Loon (bijv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

- Andere arbeidsvoorwaarden (bijv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, zwangerschapsver- 
lof, vervroegde uittreding) 

- Onbevredigende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden 
- Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 
- Disciplinaire maatregelen (bijv. schorsing) 
- Verlies van uw baan (bijv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 

 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 
- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
 

….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 
 

SELECTION: IF A2 ≥ 1 

 
Wij willen graag wat meer weten over [IF A2=1: dit probleem] / [IF A2= >1: deze problemen]. 

 
 
[SCRIPTER: when A2 is > 1, question A3 – A8 need to be repeated as much as the number they filled 

in (MAXIMUM OF 6). The text for A3 – A8 changes for each repeat: 
- 1 = het 1

e 
probleem 

- 2 = het 2
e 

probleem 

- 3 = het 3
e 

probleem 

- 4 = het 4
e 

probleem 

- 5 = het 5
e 

probleem 

- 6 = het 6
e 
probleem 

 
Below some scenarios with examples: 

- A respondent fills in A2 = 1. Text will be “Wij willen graag wat meer weten over dit probleem”. 
Question text A3 – A8 will be (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen 
of conflicten had dit probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken” 

- A respondent fills in A2 = 4. Text will be “Wij willen graag wat meer weten over deze proble- 
men”. Question text A3 – A8 will appears four times. 

o First time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of conflic- 
ten had het 1

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Second time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of con- 
flicten had het 2

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Thrid time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of conflic- 
ten had het 3

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Fourth time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of con- 
flicten had het 4

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 



 

 
 
 

- A respondent fills in A2 = 7. Text will be: “Wij willen graag wat meer weten over deze proble- 
men”. Question text A3 – A8 will appears six times. 

o First time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of conflic- 
ten had het 1

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Second time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of con- 
flicten had het 2

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Thrid time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of conflic- 
ten had het 3

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Fourth time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of con- 
flicten had het 3

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Fifth time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of conflic- 
ten had het 5

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

o Sixth time: (example for A3): “Met welk van onderstaande lastige problemen of conflic- 
ten had het 6

e 
probleem dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken”. 

 
 

SELECTION: IF A2  > 1 

 
After starting with a second, third, fourth, fifth or sixth repeat of A3-A8. Please show the text: “Ook over 

[het 2
e 

probleem] willen wij graag wat meer weten.” 
 
 
SELECTION: IF A2 ≥1 

 
A3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had [IF A2=1: dit probleem] / [IF A2 = 

>1: het [1
e
] probleem] dat samenhing met uw werk in hoofdzaak te maken? U kunt slechts één 

antwoord geven. [S] 
 

1. Loon (bijv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 
2. Andere arbeidsvoorwaarden (bijv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, zwangerschaps- 

verlof, vervroegde uittreding) 
3. Onbevredigende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden 
4. Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op het werk 
5. Disciplinaire maatregelen (bijv. schorsing) 
6. Verlies van baan (bijv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 

 

 
[Categories for A4-A8] 
“List_A” based on A3 

 
1.   loon (A3=1) 
2.   andere arbeidsvoorwaarden (A3=2) 
3.   onbevredigende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden (A3=3) 
4.   pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op het werk(A3=4) 
5.   disciplinaire maatregelen (A3=5) 
6.   verlies van baan (A3=6) 



 

 
 
 
SELECTION IF A2 ≥1 

 

A4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF A2=1: dit probleem] / [IF A2=>1: het [1
e
] probleem]over 

[LIST_A], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 
5. Werd er volledig door in beslag genomen 

 

SELECTION: IF A2 ≥1 
 

A5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF A2=1: dit probleem] / [IF A2=>1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [LIST_A] op te lossen? [M] 
 

1.   Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 

 
2 . contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefonisch, 

schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict heeft of 

had.] 
 
Informatie, advies, hulp 

3. informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van 
ConsuWijzer enz.) 

4. informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5. advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6. advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstands- 

verzekeraar, maatschappelijk werk) 
 
Procedure 

 
7. een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8. een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

[SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van 
een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9. een gerechtelijke procedure begonnen 
10.  een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11.  een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifid 

enz.) 
12.  een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13.  een beroep gedaan op arbitrage 
14.  Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, online arbitra- 

ge / e-Court) 
 
Anders 

15.  veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16.  iets anders, namelijk … [O] 
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SELECTION: IF A5=6 
 

A6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF A2=1: dit pro- 
bleem] / [IF A2=>1: het [1

e
] probleem] over [LIST_A]? [M] 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 

23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
 

SELECTION: IF A5=1 
 

A7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan aan [IF A2=1: dit probleem] / [IF A2=>1: het [1
e
] 

probleem] over [LIST_A]? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 
10.  Andere reden, namelijk … [O] 
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SELECTION: IF A2 ≥1 
 

A8. Wanneer is [IF A2=1: dit probleem] / [IF A2=>1: het [1
e
] probleem] over [LIST_A] begonnen? [S 

scollist] 

 
Kwartaal: 
[Scollist] 
1.  Januari-februari-maart 
2.  April-mei-juni 
3.  Juli-augustus-september 
4.  Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1.   2014 
2.   2013 
3.   2012 
4.   2011 
5.   2010 
6.   2009 
7.   2008 of eerder 

 
[SCRIPTER: when a respondent selects 2014 it’s only possible with “kwartaal” =1 (januari-februari- 
maart)] 
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B. BEZIT VAN EEN EIGEN HUIS OF ANDER ONROEREND GOED 

 

ALL 
 
B1.    Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 

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

 
- Kopen of verkopen (bijv. misleidende informatie, courtage) 
- Hypotheek (bijv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 
- Aanvragen van een vergunning (bijv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 
- Buren (bijv. geluidsoverlast, erfafscheiding, toegang) 
- Mede-eigenaar of -eigenaren 
- Krakers 
- Wijzigingen in de woonomgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 
- Hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag) 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 

 
1. Ja 
2. Nee, ik heb wel een eigen huis of ander onroerend goed (gehad), maar geen van deze las- 

tige problemen of conflicten gehad 

3. Nee, ik heb geen eigen huis of ander onroerend goed (gehad) 
 

SELECTION: IF B1=1 

 
B2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

 
 

- Kopen of verkopen (bijv. misleidende informatie, courtage) 
- Hypotheek (bijv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 
- Aanvragen van een vergunning (bijv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 
- Buren (bijv. geluidsoverlast, erfafscheiding, toegang) 
- Mede-eigenaar of -eigenaren 
- Krakers 
- Wijzigingen in de woonomgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 
- Hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag) 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 
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SELECTION: IF B2 ≥1 

 

 

 

Wij willen graag wat meer weten over [IF B2=1: dit probleem] / [IF B2=>1: deze problemen]. 
 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
 
 
 

SELECTION: IF B2 > 1 
 

 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 

SELECTION: IF B2 ≥1 

 
B3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had [IF A2=1: dit probleem] / [IF 

A2=>1: het [1
e
] probleem] dat samenhing met uw bezit van onroerend goed in hoofdzaak te ma- 

ken? U kunt slechts één antwoord geven. [S] 
 

1. Kopen of verkopen (bijv. misleidende informatie, courtage) 
2. Hypotheek (bijv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 
3. Aanvragen van een vergunning (bijv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 
4. Buren (bijv. geluidsoverlast, erfafscheiding, toegang) 
5. Mede-eigenaar of -eigenaren 
6. Krakers 
7. Wijzigingen in de woonomgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 
8. Hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 
9. Onteigening 

 
[Categories for B4-B8] 

“List_B” based on B3 
 

1. kopen of verkopen (B3=1) 
2. hypotheek (B3=2) 
3. aanvragen van een vergunning (B3=3) 
4. buren (B3=4) 
5. mede-eigenaar of -eigenaren (B3=5) 
6. krakers (B3=6) 
7. wijzigingen in de woonomgeving door overheid (B3=7) 
8. hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag) (B3=8) 
9. onteigening (B3=9) 

SELECTION IF B2 ≥1 
 

B4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF B2=1: dit probleem] / [IF B2=>1: het [1
e
] probleem]over 

[List_B], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 
5. Werd er volledig door in beslag genomen 
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SELECTION: IF B2 ≥1 

 

 

 

B5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF B2=1: dit probleem] / [IF B2=>1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [List_B] op te lossen?  [M] 
 

1.  Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2.  contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefonisch, 
schriftelijk) 

[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict heeft of 
had.] 

 
Informatie, advies, hulp 

3.  informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, 

van ConsuWijzer enz.) 
4.  informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5.  advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6.  advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstands- 

verzekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 

7. een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8.  een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

[SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van 
een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9.  een gerechtelijke procedure begonnen 
10.een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11.een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn enz.) 
12.een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13.een beroep gedaan op arbitrage 
14.Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitrage 

/ e-court) 
 

Anders 

15. veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16. iets anders, namelijk … [O] 

 
 

SELECTION: IF B5=6 

 
B6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF B2=1: dit pro- 

bleem] / [IF B2=>1: het [1
e
] probleem] over [List_B]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
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7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en 

Gezin) 

23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
 

SELECTION: IF B5=1 
 

B7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan aan [IF B2=1: dit probleem] / [IF B2=>1: het [1
e
] 

probleem] over [List_B]? 
[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

10.  Andere reden, namelijk … [O] 
 
 
SELECTION: IF B2 ≥1 

 

B8. Wanneer is [IF B2=1: dit probleem] / [IF B2=>1: het [1
e
] probleem] over [List_B] begonnen? [S 

scollist] 
 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1.  Januari-februari-maart 
2.  April-mei-juni 
3.  Juli-augustus-september 
4.  Oktober-november-december 
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Jaar: 
[Scrollist] 
1.  2014 
2.  2013 
3.  2012 
4.  2011 
5.  2010 
6.  2009 
7.  2008 of eerder 
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C. VERHUUR VAN WOONRUIMTE OF VAN ANDER ONROEREND GOED 

 

ALL 
 
C1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 

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

 
   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 het beheer voert 

   Voldoen aan veiligheidsregels 

   Asociaal gedrag van huurders 
 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 
begonnen; 

- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 
of een vereniging; 

- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
1. Ja 
2. Nee, ik heb wel woonruimte of ander onroerend goed verhuurd, maar geen van deze lastige 

problemen of conflicten gehad 

3. Nee, ik heb geen woonruimte of ander onroerend goed verhuurd 
 
 
SELECTION: IF C1 = 1 

 
C2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

 
   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 het beheer voert 

   Voldoen aan veiligheidsregels 

   Asociaal gedrag van huurders 
 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 
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SELECTION: IF C2 ≥1 

 

 

 

Wij willen graag wat meer weten over [IF C2=1: dit probleem] / [IF C2= >1: deze problemen]. 
 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
 
 

SELECTION: IF C2 > 1 
 

 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 

SELECTION: IF C2 ≥1 

 
C3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had [IF C2=1: dit probleem] / [IF C2= 

>1: het [1
e
] probleem] dat samenhing met het verhuren van woonruimte of van ander onroe- 

rend goed (bijv. garage) in hoofdzaak te maken? U kunt slechts één antwoord geven. [S] 
 

1. Niet tijdig betalen van de huur 
2. Servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere contractuele verplichtingen 
3. Onenigheid met de huurder over het uitvoeren van reparaties 
4. Uitzetten van een kamerbewoner of huurder 
5. Onderhuur door de kamerbewoner of huurder 
6. Problemen met de tussenpersoon/makelaar die het beheer voert 
7. Voldoen aan veiligheidsregels 
8. Asociaal gedrag van huurders 

 
[Categories for C4-C8] 
“List_C” based on C3 

 
1.  niet tijdig betalen van de huur (C3=1) 
2.  servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere contractuele verplichtingen (C3=2) 
3.  onenigheid met de huurder over het uitvoeren van reparaties (C3=3) 
4.  uitzetten van een kamerbewoner of huurder (C3=4) 
5.  onderhuur door de kamerbewoner of huurder (C3=5) 
6.  problemen met de tussenpersoon/makelaar die het beheer voert (C3=6) 
7.  voldoen aan veiligheidsregels (C3=7) 
8.  asociaal gedrag van huurders (C3=8) 

 
 

SELECTION IF C2 ≥1 
 

C4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF C2=1: dit probleem] / [IF C2= >1: het [1
e
] probleem] over 

[List_C], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 

 
1.  In het geheel niet 
2.  Een beetje 
3.  Redelijk 
4.  In flinke mate 
5.  Werd er volledig door in beslag genomen 
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SELECTION: IF C2 ≥1 

 

 

 
C5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF C2=1: dit probleem] / [IF C2= >1: het [1

e
] pro- 

bleem] over [List_C] op te lossen?  [M] 
 

1. Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2. contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefo- 
nisch, schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict 
heeft of had.] 

 
Informatie, advies, hulp 

3. informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van 
ConsuWijzer enz.) 

4. informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5. advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6. advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstands- 

verzekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 

7. een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8. een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

a.  [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 
van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9. een gerechtelijke procedure begonnen 
10.  een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11.  een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn 

enz.) 
12.  een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13.  een beroep gedaan op arbitrage 
14.  Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitra- 

ge / e-court) 
 

Anders 

15.  veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16.  iets anders, namelijk … [O] 

 
 

SELECTION: IF C5=6 

 
C6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF C2=1: dit pro- 

bleem] / [IF C2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_C]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
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7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 

23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
 

SELECTION: IF C5=1 
 

C7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan aan [IF C2=1: dit probleem] / [IF C2= >1: het [1
e
] 

probleem] over [List_C]? 
[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

10.  Andere reden, namelijk … [O] 
 
 
SELECTION: IF C2 ≥1 

 

C8. Wanneer is [IF C2=1: dit probleem] / [IF C2=>1: het [1
e
] probleem] over [List_C] begonnen? [S 

scollist] 
 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 
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Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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D. HUREN VAN WOONRUIMTE OF VAN ANDER ONROEREND GOED 

 

ALL 
 
D1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 

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

 
   Gebrekkige of onveilige (woon)omstandigheden 

   Afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom en andere contractuele ver- 
plichtingen 

   Onderverhuren 

   Zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

   Uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

   Zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

   Aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

   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 sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
1. Ja 
2. Nee, ik heb wel woonruimte of ander onroerend goed gehuurd, maar geen van deze lastige 

problemen of conflicten ondervonden. 

3. Nee, ik heb geen woonruimte of ander onroerend goed gehuurd 
 
 
SELECTION: IF D1 = 1 

 
D2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

 
   Gebrekkige of onveilige (woon)omstandigheden 

   Afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom en andere contractuele ver- 
plichtingen 

   Onderverhuren 

   Zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

   Uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

   Zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

   Aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

   Buren (bijv. geluidsoverlast, erfafscheiding, toegang) 

   (Huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

   Wijzigingen in de (woon)omgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 
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LET OP: Het gaat hierbij om: 
- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: IF D2 ≥1 

Wij willen graag wat meer weten over [IF D2=1: dit probleem] / [IF D2= >1: deze problemen]. 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
 
 

SELECTION: IF D2 > 1 
 

 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 
 

SELECTION: IF D2 ≥1 

 
D3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had [IF D2=1: dit probleem] / [IF 

D2= >1: het [1
e
] probleem] dat samenhing met het huren van woonruimte of ander onroerend 

goed in hoofdzaak te maken? U kunt slechts één antwoord geven. [S] 
 

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

verplichtingen 
3. Onderverhuren 
4. Zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 
5. Uitvoeren van reparaties door de verhuurder 
6. Zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 
7. Aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 
8. Buren (bijv. geluidsoverlast, erfafscheiding, toegang) 
9. (Huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 
10.  Wijzigingen in de (woon)omgeving door overheid (bijv. bestemmingsplan, straatinrichting) 

 
 

 
[Categories for D4-D8] 
“List_D” based on D3 

 

1. gebrekkige of onveilige (woon)omstandigheden (D3=1) 
2. afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom en  
 andere contractuele verplichtingen (D3=2) 
3. onderverhuren (D3=3) 
4. zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen (D3=4) 
5. uitvoeren van reparaties door de verhuurder (D3=5) 
6. zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt (D3=6) 
7. aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag (D3=7) 
8. buren (D3=8) 
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9. (huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder (D3=9) 
10. wijzigingen in de (woon)omgeving door overheid (D3=10) 

SELECTION IF D2 ≥1 
 

D4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF D2=1: dit probleem] / [IF D2= >1: het [1
e
] probleem] over 

[List_D], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 

5. Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF D2 ≥1 
 

D5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF D2=1: dit probleem] / [IF D2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [List_D] op te lossen?  [M] 
 

1. Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2. contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefo- 
nisch, schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict 
heeft of had.] 

 
Informatie, advies, hulp 

3. informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van 
ConsuWijzer enz.) 

4. informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5. advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6. advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstands- 

verzekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 
7. een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8. een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

a.  [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 
van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9. een gerechtelijke procedure begonnen 
10.  een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11.  een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn 

enz.) 
12.  een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13.  een beroep gedaan op arbitrage 
14.  Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online 

arbitrage / e-court) 
 

Anders 

15.  veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16.  iets anders, namelijk … [O] 



- 25/128 - 

 

 

 
 
 

SELECTION: IF D5=6 

 
D6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF D2=1: dit pro- 

bleem] / [IF D2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_D]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 

23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
 

SELECTION: IF D5=1 
 

D7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan aan [IF D2=1: dit probleem] / [IF D2= >1: het [1
e
] 

probleem]] over [List_D]? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 
10.  Andere reden, namelijk … [O] 
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SELECTION: IF D2 ≥1 
 

D8. Wanneer is [IF D2=1: dit probleem] / [IF D2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_D] begonnen? [S 

scollist] 

 
Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 

 
 
E. AANSCHAF VAN PRODUCTEN EN DIENSTVERLENING 

 

ALL 
 
E1.    Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 

staande lastige problemen of conflicten die samenhingen met dienstverlening en/of de aan- 
schaf van producten? [S] 

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

ding, voertuig) 

   Niet nakomen van afgesproken termijnen / leverdata 

   Reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

   Niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bijv. stomerij, automonteur, 
aannemer) 

   Ontoereikende of verkeerde medische of tandheelkundige behandeling 

   Ontoereikende of verkeerde hulp en adviezen (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belasting- 
adviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg) 

   Gebrekkige overige dienstverlening (bijv. telefoon, internet, kabel) 
 
 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 
begonnen; 

- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e 

 
1. Ja 
2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten met dienstverlening en de aan- 

schaf van producten gehad 
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SELECTION: IF E1 = 1 

 
E2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

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

ding, voertuig) 

   Niet nakomen van afgesproken termijnen / leverdata 

   Reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

   Niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bijv. stomerij, automonteur, 
aannemer) 

   Ontoereikende of verkeerde medische of tandheelkundige behandeling 

   Ontoereikende of verkeerde hulp en adviezen (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belasting- 
adviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg) 

   Gebrekkige overige dienstverlening (bijv. telefoon, internet, kabel) 
 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: IF E2 ≥1 

Wij willen graag wat meer weten over [IF E2=1: dit probleem] / [IF E2= >1: deze problemen]. 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
 

SELECTION: IF E2 > 1 
 
 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 

SELECTION: IF E2 ≥1 

 
E3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had dit probleem dat samenhing met 

dienstverlening en/of de aanschaf van producten in hoofdzaak te maken? U kunt slechts één 
antwoord geven. [S] 

 
1. Levering van gebrekkige of verkeerde producten (bijv. elektrische apparaten, meubelen, 

kleding, voertuig) 
2. Niet nakomen van afgesproken termijnen / leverdata 
3. Reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 
4. Niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bijv. stomerij, automonteur, 

aannemer) 
5. Ontoereikende of verkeerde medische of tandheelkundige behandeling 
6. Ontoereikende of verkeerde hulp en adviezen (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belas- 

tingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg) 
7. Gebrekkige overige dienstverlening (bijv. telefoon, internet, kabel) 
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[Categories for E4-E8] 
“List_E” based on E3 

 
 

1. levering van gebrekkige of verkeerde producten (E3=1) 
2. niet nakomen van afgesproken termijnen / leverdata (E3=2) 
3. reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen (E3=3) 
4. niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (E3=4) 
5. ontoereikende of verkeerde medische of tandheelkundige behandeling (E3=5) 
6. ontoereikende of verkeerde hulp en adviezen (E3=6) 
7. gebrekkige overige dienstverlening (E3=7) 

SELECTION IF E2 ≥1 
 

E4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF E2=1: dit probleem] / [IF E2= >1: het [1
e
] probleem] over 

[List_E], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 

5. Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF E2 ≥1 
 

E5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om  [IF E2=1: dit probleem] / [IF E2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [List_E] op te lossen?  [M] 
 

1. Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2. contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefo- 
nisch, schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict 
heeft of had.] 

 
Informatie, advies, hulp 

3. informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van 
ConsuWijzer enz.) 

4. informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5. advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6. advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstands- 

verzekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 
7. een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8. een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

a. [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 
van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9. een gerechtelijke procedure begonnen 
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10.  een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11.  een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn 

enz.) 
12.  een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13.  een beroep gedaan op arbitrage 
14.  Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitra- 

ge / e-court) 
 

Anders 
15.  veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16.  iets anders, namelijk … [O] 

 
 

SELECTION: IF E5=6 

 
E6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF E2=1: dit pro- 

bleem] / [IF E2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_E]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 
23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
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SELECTION: IF E5=1 

 

E7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan aan [IF E2=1: dit probleem] / [IF E2= >1: het [1
e
] 

probleem] over [List_E]? [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

10.  Andere reden, namelijk … [O] 
 
 

SELECTION: IF E2 ≥1 
 

E8. Wanneer is [IF E2=1: dit probleem] / [IF E2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_E] begonnen? [S 

scollist] 
 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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F. GELD 

 

ALL 
 
F1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 

staande lastige problemen of conflicten die samenhingen met geld? [S] 
 

 
- Van iemand een bedrag (terug)vorderen dat u toekomt (bijv. een uitgeleend bedrag, materi- 

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

ziektekosten, WA) 
- Onjuiste rekeningen 
- Verkeerde of onredelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 
- Problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bijv. bijstand, WIA, WW, AOW, studiefi- 

nanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 
- Problemen met uw pensioenfonds 
- Lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 
- Beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 
- Onjuiste of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging of ander 

financieel product (bijv. aandelenlease, woekerpolis) 
 
 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
1. Ja 

2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten gehad 
 
 
SELECTION: IF F1≠ 2 

 
F2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

 
- Van iemand een bedrag (terug)vorderen dat u toekomt (bijv. een uitgeleend bedrag, materi- 

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

ziektekosten, WA) 
- Onjuiste rekeningen 
- Verkeerde of onredelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 
- Problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bijv. bijstand, WIA, WW, AOW, studiefi- 

nanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 
- Problemen met uw pensioenfonds 
- Lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 
- Beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 
- Onjuiste of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging of ander 

financieel product (bijv. aandelenlease, woekerpolis) 
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LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: IF F2 ≥1 

 
Wij willen graag wat meer weten over [IF F2=1: dit probleem] / [IF F2= >1: deze problemen]. 

 
 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 

SELECTION: IF F2 > 1 
 

 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 
 
SELECTION: IF F2 ≥1 

 
F3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had is [IF F2=1: dit probleem] / [IF 

F2= >1: het [1
e
] probleem] dat samenhing met geld (in hoofdzaak) te maken? U kunt slechts één 

antwoord geven. [S] 
 

1. Van iemand een bedrag (terug)vorderen dat u toekomt (bijv. een uitgeleend bedrag, mate- 
riële schade in het verkeer) 

2. Onjuiste afhandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bijv. autoschade, 
ziektekosten, WA) 

3. Onjuiste rekeningen 
4. Verkeerde of onredelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 
5. Problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bijv. bijstand, WIA, WW, AOW, studiefi- 

nanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 
6. Problemen met uw pensioenfonds 
7. Lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 
8. Beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 
9. Onjuiste of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging of ander 

financieel product (bijv. aandelenlease, woekerpolis) 
 
 
[Categories for F4-F8] 
“List_F” based on F3 

 
 

1. van iemand een bedrag (terug)vorderen dat u toekomt (F3=1) 
2. onjuiste afhandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (F3=2) 
3. onjuiste rekeningen (F3=3) 
4. verkeerde of onredelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen (F3=4) 
5. problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (F3=5) 
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6.  problemen met uw pensioenfonds (F3=6) 
7.  lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering (F3=7) 
8.  beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. (F3=8) 
9.  onjuiste of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, 

belegging of ander financieel product (F3=9) 
 
 
 
SELECTION IF F2 ≥1 

 

F4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF F2=1: dit probleem] / [IF F2= >1: het [1
e
] probleem] over 

[List_F], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 

5. Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF F2 ≥1 
 

F5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF F2=1: dit probleem] / [IF F2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem]  over [List_F] op te lossen?  [M] 
 

1. Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2. contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefo- 
nisch, schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict 
heeft of had.] 

 
Informatie, advies, hulp 

3. informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van 
ConsuWijzer enz.) 

4. informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5. advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6. advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstands- 

verzekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 

7. een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8. een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

a. [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 
van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9. een gerechtelijke procedure begonnen 
10.  een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11.  een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn 

enz.) 
12.  een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13.  een beroep gedaan op arbitrage 
14.  Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitra- 

ge / e-court) 
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Anders 

15.  veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16.  iets anders, namelijk … [O] 

 
 
SELECTION: IF F5=6 

 
F6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF F2=1: dit pro- 

bleem] / [IF F2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_F]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 

23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
 

SELECTION: IF F5=1 
 

F7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan aan [IF F2=1: dit probleem] / [IF F2= >1: het [1
e
] 

probleem] over [List_F]? 
[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
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9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

10.  Andere reden, namelijk … [O] 
 
 

SELECTION: IF F2 ≥1 
 

F8. Wanneer is [IF F2=1: dit probleem] / [IF F2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_F] begonnen? [S 

scollist] 
 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 

 
 
 
G. RELATIE- EN FAMILIEZAKEN 

 

ALL 
 
G1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 

staande lastige problemen of conflicten die samenhingen met relatie- en familiezaken? [S] 

 
- 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 
- Regelingen ten aanzien van de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 
- Naamswijziging 
- Lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander familielid 
- Problemen na de dood van een familielid of partner (bijv. regeling begrafenis, erkenning tes- 

tament, verdeling nalatenschap) 
 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 
begonnen; 

- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
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1. Ja 

2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten gehad 
 

SELECTION: IF G1 = 1 

 
G2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

 
- 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 
- Regelingen ten aanzien van de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 
- Naamswijziging 
- Lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander familielid 
- Problemen na de dood van een familielid of partner (bijv. regeling begrafenis, erkenning tes- 

tament, verdeling nalatenschap) 
 
 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 
begonnen; 

- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
 

….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 
 

SELECTION: IF G2 ≥1 

 
Wij willen graag wat meer weten over [IF G2=1: dit probleem] / [IF G2= >1: deze problemen]. 

 
 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 

SELECTION: IF G2 > 1 
 

 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 

 
 

 
SELECTION: IF G2 ≥1 

 
G3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had [IF G2=1: dit probleem] / [IF G2= 

>1: het [1
e
] probleem] dat samenhing met relatie- en familiezaken (in hoofdzaak) te maken? U 

kunt slechts één antwoord geven. [S] 
 
 

1. Erkenning, naamgeving van kinderen 
2. Opnemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 
3. Beëindigen van een relatie (bijv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen bij het 

uit elkaar gaan) 
4. Ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 
5. Regelingen ten aanzien van de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 
6. Naamswijziging 
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7. Lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander familie- 
lid 

8. Problemen na de dood van een familielid of partner (bijv. regeling begrafenis, erkenning, 
testament, verdeling nalatenschap) 

 
 

[Categories for G4-G8] 

“List_G” based on G3 
 

1. erkenning, naamgeving van kinderen (G3=1) 
2. opnemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen (G3=2) 
3. beëindigen van een relatie (G3=3) 
4. ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie (G3=4) 
5. regelingen ten aanzien van de kinderen (G3=5) 
6. naamswijziging (G3=6) 
7. lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of  

 ander familielid (G3=7) 
8. problemen na de dood van een familielid of partner (G3=8) 

SELECTION IF G2 ≥1 
 

G4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF G2=1: dit probleem] / [IF G2= >1: het [1
e
] probleem] over 

[List_G], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 

5. Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF G2 ≥1 
 

G5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF G2=1: dit probleem] / [IF G2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [List_G] op te lossen?  [M] 
 

1.   Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2.   contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefonisch, 
schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict heeft 
of had.] 

 
Informatie, advies, hulp 

3.   informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van Con- 
suWijzer enz.) 

4.   informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5.   advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6.   advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstandsver- 

zekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 

7.   een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
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8.   een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 
a.   [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 

van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 
9.   een gerechtelijke procedure begonnen 
10. een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11. een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn enz.) 
12. een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13. een beroep gedaan op arbitrage 
14. Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitrage / 

e-court) 
 

Anders 

15. veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16. iets anders, namelijk … [O] 

 
 

SELECTION: IF G5=6 

 
G6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF G2=1: dit pro- 

bleem] / [IF G2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_G]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 
23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
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SELECTION: IF G5=1 

 
G7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan [IF G2=1: dit probleem] / [IF G2= >1: het [1

e
] pro- 

bleem] over [List_G]? 
[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

10.  Andere reden, namelijk … [O] 
 
 

SELECTION: IF G2 ≥1 
 

G8. Wanneer is [IF G2=1: dit probleem] / [IF G2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_G] begonnen? [S 

scollist] 

 
Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 



- 40/128 - 

H. KINDEREN IN UW GEZIN BENEDEN 18 

 

 

 

ALL 
 

H1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met één of meer van onder- 
staande lastige problemen of conflicten die samenhingen met kinderen in uw gezin beneden 
de 18? [S] 

 
- Door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 
- Geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 
- Ernstige opvoedings- en gedragsproblemen (bijv. ondertoezichtstelling, kinder- 

bescherming) 

- Ontoereikende of verkeerde zorgverlening (bijv. jeugdzorg, geestelijke gezond- 
heidszorg, gehandicaptenzorg) 

- Een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 
- Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
 

 
1. Ja 
2. Nee, ik heb wel kinderen beneden de 18 (gehad), maar geen van deze lastige problemen of 

conflicten gehad 

3. Nee, ik heb geen kinderen beneden de 18 (gehad) 
 

SELECTION: IF H1 = 1 

 
H2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [Q] 

 
- Door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

- Geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 
- Ernstige opvoedings- en gedragsproblemen (bijv. ondertoezichtstelling, kinder- 

bescherming) 
- Ontoereikende of verkeerde zorgverlening (bijv. jeugdzorg, geestelijke gezond- 

heidszorg, gehandicaptenzorg) 
- Een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 
- Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
 
 

….. [Q] [SCRIPTER: answer can only be a number] 
 

SELECTION: IF H2 ≥1 

 
Wij willen graag wat meer weten over [IF H2=1: dit probleem] / [IF H2= >1: deze problemen]. 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
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SELECTION: IF H2 > 1 

 

 

 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
 

SELECTION: IF H2 ≥1 

 
H3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had [IF H2=1: dit probleem] / [IF H2= 

>1: het [1
e
] probleem] dat samenhing met kinderen in uw gezin beneden de 18 (in hoofdzaak) te 

maken? U kunt slechts één antwoord geven. [S] 
 

1. Door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 
2. Geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 
3. Ernstige opvoedings- en gedragsproblemen (bijv. ondertoezichtstelling, kinderbescherming) 
4. Ontoereikende of verkeerde zorgverlening (bijv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 
5. Een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 
6. Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 

 
 

[Categories for H4-H8] 
“List_H” based on H3 

 
1.   door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent (H3=1) 

2. geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs (H3=2) 
3. ernstige opvoedings- en gedragsproblemen (H3=3) 
4. ontoereikende of verkeerde zorgverlening (H3=4) 
5. een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten (H3=5) 
6. bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind (H3=6) 

SELECTION IF H2 ≥1 
 

H4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF H2=1: dit probleem] / [IF H2= >1: het [1
e
] probleem] over 

[List_H], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1.   In het geheel niet 
2.   Een beetje 
3.   Redelijk 
4.   In flinke mate 

5.   Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF H2 ≥1 
 

H5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF H2=1: dit probleem] / [IF H2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [List_H] op te lossen?  [M] 
 

1.   Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2.   contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefonisch, 
schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict heeft 
of had.] 
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Informatie, advies, hulp 

3.   informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van Con- 
suWijzer enz.) 

4.   informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5.   advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6.   advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstandsver- 

zekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 

7.   een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8.   een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

a.   [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 
van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9.   een gerechtelijke procedure begonnen 
10. een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11. een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn enz.) 
12. een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13. een beroep gedaan op arbitrage 
14. Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitrage / 

e-court) 
 

Anders 

15. veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16. iets anders, namelijk … [O] 

 
 

SELECTION: IF H5=6 

 
H6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF H2=1: dit pro- 

bleem] / [IF H2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_H]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
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21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 
23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 

SELECTION: IF H5=1 
 

H7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan [IF H2=1: dit probleem] / [IF H2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [List_H]? 
[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

10.  Andere reden, namelijk … [O] 
 
 

SELECTION: IF H2 ≥1 
 

H8. Wanneer is [IF H2=1: dit probleem] / [IF H2= >1: het [1
e
] probleem] over [List_H] begonnen? [S 

scollist] 
 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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I. GEZONDHEIDSPROBLEMEN ALS GEVOLG VAN SLECHTE WERKOMSTANDIGHEDEN OF 

EEN ONGELUK DOOR TOEDOEN VAN EEN ANDER 
 

ALL 

 
I1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met gezondheidsproblemen 

als gevolg van slechte werkomstandigheden of een ongeluk door toedoen van een ander? [S] 
 

LET OP: Het gaat om: 
- al uw problemen sinds april 2009, ook als ze eerder zijn begonnen 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 

 
1. Ja, en ik ben daarvoor naar een huisarts, tandarts of ziekenhuis geweest 
2. Ja, maar ik ben daarvoor niet naar een huisarts, tandarts of ziekenhuis geweest 

3. Nee 
 

SELECTION: IF I1=1 

 
I2. Heeft u lastige problemen of conflicten gehad met de veroorzaker(s) van die gezondheidsklach- 

ten? 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF I2=1 

I3.. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [O] 

LET OP: Het gaat om: 
- al uw problemen sinds april 2009, ook als ze eerder zijn begonnen 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: I3 ≥1 

Wij willen graag wat meer weten over [IF I3=1: dit probleem] / [IF I3= >1: deze problemen]. [SCRIPTER: 

same principle as in block A (see above), there is some difference in number, so I wrote it 
down here, specific for block I: 

 
When I3 is > 1, question I4 – I8 need to be repeated as much as the number they filled in (MAXIMUM 

OF 6). The text for I4 – I8 changes for each repeat: 
- 1 = het 1

e 
probleem 

- 2 = het 2
e 

probleem 

- 3 = het 3
e 

probleem 

- 4 = het 4
e 

probleem 

- 5 = het 5
e 

probleem 

- 6 = het 6
e 
probleem 

 
Below some scenarios with examples: 
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- A respondent fills in I3 = 1. Text will be “Wij willen graag wat meer weten over dit probleem”. 
Question text I4 – I8 will be (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan dit probleem, in 
hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

- A respondent fills in I3 = 4. Text will be “Wij willen graag wat meer weten over deze proble- 

men”. Question text I4 – I8 will appears four times. 

o First time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 1
e 

probleem, in hoever- 
re heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Second time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 2
e 

probleem, in hoe- 
verre heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Thrid time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 3
e 

probleem, in hoever- 
re heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Fourth time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 4
e 

probleem, in hoe- 
verre heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

- A respondent fills in I3 = 7. Text will be: “Wij willen graag wat meer weten over deze proble- 
men”. Question text I4 – I8 will appears six times. 

o First time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 1
e 

probleem, in hoever- 
re heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Second time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 2
e 

probleem, in hoe- 
verre heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Thrid time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 3
e 

probleem, in hoever- 
re heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Fourth time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 4
e 

probleem, in hoe- 
verre heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Fifth time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 5
e 

probleem, in hoever- 
re heeft dat probleem u bezig gehouden?”. 

o Sixth time: (example for I4): “Wanneer u nu terugdenkt aan het 6
e 

probleem, in hoever- 
re heeft dat probleem u bezig gehouden?”. ] 

 
 
 

 
SELECTION: IF I3  > 1 

 
 
After starting with a second, third, fourth, fifth or sixth repeat of I4-I8. Please show the text: “Ook over 

[het 2
e 

probleem] willen wij graag wat meer weten.” 
 
 

SELECTION IF I3 ≥1 
 

I4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF I3=1: dit probleem] / [IF I3= >1: het [1
e
] probleem], in hoeverre 

heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1.   In het geheel niet 
2.   Een beetje 
3.   Redelijk 
4.   In flinke mate 
5.   Werd er volledig door in beslag genomen 
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SELECTION: IF I3 ≥1 

 
I5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om [IF I3=1: dit probleem] / [IF I3= >1: het [1

e
] pro- 

bleem], op te lossen?  [M] 
 

1.   Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 
 

2.   contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefonisch, 
schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict heeft 
of had.] 

 
Informatie, advies, hulp 
3.   informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van Con- 

suWijzer enz.) 
4.   informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5.   advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6.   advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstandsver- 

zekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 

7.   een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8.   een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

a.   [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 
van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9.   een gerechtelijke procedure begonnen 
10. een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11. een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn enz.) 
12. een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13. een beroep gedaan op arbitrage 
14. Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitrage / 

e-court) 
 

Anders 

15. veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16. iets anders, namelijk … [O] 

 

SELECTION: IF I5=6 

 
I6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF I3=1: dit pro- 

bleem] / [IF I3= >1: het [1
e
] probleem]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
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9. Notaris 
10. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11. Politie 
12. Rechtsbijstandsverzekering 
13. Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14. Schuldhulpverleningsorganisatie 
15. Sociaal raadsman of -vrouw 
16. Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17. Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18. Vakbond, beroepsvereniging 
19. Vereniging Eigen Huis 
20. Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
21. Wets- of rechtswinkel 
22. Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en 

Gezin) 
23. Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 

SELECTION: IF I5=1 
 

I7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan [IF I3=1: dit probleem] / [IF I3= >1: het [1
e
] pro- 

bleem]? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

11.  De andere partij deed er al wat aan 
12.  Dacht dat het te veel geld zou kosten 
13.  Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
14.  Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
15.  Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
16.  Vond het niet erg belangrijk 
17.  Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
18.  Was bang om iets te doen 
19.  Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

20.  Andere reden, namelijk … [O] 
 

SELECTION: IF I3 ≥1 

I8. Wanneer is [IF I3=1: dit probleem] / [IF I3= >1: het [1
e
] probleem] begonnen? [S scollist] 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 
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Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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J. DISCRIMINATIE / SMAAD LASTIG GEVALLEN / VREEMDELINGENZAKEN / ONHEUSE 

BEJEGENING DOOR AMBTENAAR OF OVERHEIDSDIENST 
 

ALL 

 
J1. Heeft u de afgelopen vijf jaar (sinds april 2009) te maken gehad met lastige problemen of con- 

flicten die samenhingen met één of meer van de volgende zaken? [S] 

 
- Discriminatie op grond van afkomst, geslacht of handicap (anders dan op uw werk) 
- Laster, smaad (uw goede naam is publiekelijk in het geding gebracht) 
- Lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familiekring) 
- Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken 
- Onheuse bejegening door ambtenaar of overheidsdienst 

 
 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 
Grid, in columns: 

 
1. Ja 

2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten gehad 
 

SELECTION: IF J1 = 1 

 
J2. Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen heeft u sinds april 2009 te maken gehad? [Q] 

 
- Discriminatie op grond van afkomst, geslacht of handicap (anders dan op uw werk) 

- Laster, smaad (uw goede naam is publiekelijk in het geding gebracht) 
- Lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familiekring) 
- Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken 
- Onheuse bejegening door ambtenaar of overheidsdienst 

 
 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen; 
- en niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 
- en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

 

 
….. [Q] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: IF J2 ≥1 

 
Wij willen graag wat meer weten over [IF J2=1: dit probleem] / [IF J2= >1: deze problemen]. 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
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SELECTION: IF J2 > 1 
 
 

[SCRIPTER: same principle as in block A (see above) ] 
 
 

SELECTION: IF J2 ≥1 

 
J3. Met welk van onderstaande lastige problemen of conflicten had [IF J2=1: dit probleem] / [IF J2= 

>1: het [1
e
] probleem] (in hoofdzaak) te maken? U kunt slechts één antwoord geven. [S] 

 
1.   Discriminatie op grond van afkomst, geslacht of handicap (anders dan op uw werk) 
2.   Laster, smaad (uw goede naam is publiekelijk in het geding gebracht) 
3.   Lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familiekring) 
4.   Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken 
5.   Onheuse bejegening door ambtenaar of overheidsdienst 

 

 
[Categories for J4-J8] 

“List_J” based on J3 
 

1. discriminatie op grond van afkomst, geslacht of handicap (J3=1) 
2. laster, smaad (J3=2) 
3. lastig gevallen worden, mishandeling of misbruik (J3=3) 
4. immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (J3=4) 
5. onheuse bejegening door ambtenaar of overheidsdienst (J3=5) 

SELECTION IF J2 ≥1 
 

J4. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF J2=1: dit probleem] / [IF J2= >1: het [1
e
] probleem] over 

[ANSWER J3], in hoeverre heeft dat probleem u bezig gehouden? [S] 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 

5. Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF J2 ≥1 
 

J5. Heeft u (of uw partner) actie ondernomen om  [IF J2=1: dit probleem] / [IF J2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [ANSWER J3] op te lossen?  [M] 
 

1. Nee, niets gedaan [S] 
 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u heeft ondernomen?) 

 
2. contact opgenomen met de andere partij (i) over het probleem (bijv. persoonlijk, telefo- 

nisch, schriftelijk) 
[SCRIPTER: show under (i): Bedoeld wordt de partij waarmee u een probleem of conflict 
heeft of had.] 



- 51/128 - 

 

 

 
 
 

Informatie, advies, hulp 

3. informatie / hulpmiddelen gezocht op Internet (bijv. de site van het Juridisch Loket, van 
ConsuWijzer enz.) 

4. informatie gezocht op papier (bijv. folder, boek) 
5. advies of hulp gevraagd bij familie, vriend, kennis 
6. advies of hulp gevraagd bij een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstands- 

verzekeraar, maatschappelijk werk) 
 

Procedure 
7. een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 
8. een officieel bezwaarschrift (i) ingediend 

a.   [SCRIPTER show under (i): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit 
van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belastingdienst) bezwaar maakt.] 

9. een gerechtelijke procedure begonnen 
10.  een beroep gedaan op de Huurcommissie 
11.  een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Webshop, Kifidn 

enz.) 
12.  een beroep gedaan op een tuchtcollege 
13.  een beroep gedaan op arbitrage 
14.  Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via E-bay of Paypal, online arbitra- 

ge / e-court) 
 

Anders 

15.  veranderd van omgeving (bijv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 
16.  iets anders, namelijk … [O] 

 
 

SELECTION: IF J5=6 

 
J6. Bij welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u advies of hulp gevraagd voor [IF J2=1: dit pro- 

bleem] / [IF J2= >1: het [1
e
] probleem] over [ANSWER J3]?  [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR, BOVAG) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator/(buurt)bemiddelaar 
9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 
12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 
16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
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21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Ge- 

zin) 
23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 

SELECTION: IF J5=1 
 

J7. Waarom heeft u (of uw partner) niets gedaan [IF J2=1: dit probleem] / [IF J2= >1: het [1
e
] pro- 

bleem] over [ANSWER J3]? 
[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. De andere partij deed er al wat aan 
2. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
3. Dacht dat het te veel tijd zou kosten 
4. Dacht dat er niets aan kon worden gedaan 
5. Wist niet tot welke deskundige of organisatie ik me kon wenden 
6. Vond het niet erg belangrijk 
7. Had geen meningsverschil met de andere partij / vond dat de andere partij gelijk had 
8. Was bang om iets te doen 
9. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

10.  Andere reden, namelijk … [O] 
 
 

SELECTION: IF J2 ≥1 
 

J8. Wanneer is [IF J2=1: dit probleem] / [IF J2= >1: het [1
e
] probleem] over [ANSWER J3] begon- 

nen? [S scollist] 
 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 

2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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K. JURIDISCHE STAPPEN TEGEN U 

 

ALL 

 
K1. Afgezien van de problemen die u reeds heeft genoemd, heeft u sinds april 2009 nog andere 

problemen gehad waarbij er juridische stappen tegen u zijn ondernomen (heeft u bijv. een 
brief van een advocaat ontvangen, of is er een gerechtelijke procedure tegen u gestart)? 

 

 
LET OP: Het gaat om: 

- persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 
begonnen 

- die nog niet aan bod zijn geweest 
en: 
- niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- niet om strafrechtelijke procedures. 

 
1. Ja 
2. Nee 

 

SELECTION: IF K1=1 

K2. In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds april 2009 voorgedaan? [O] 

LET OP: Het gaat om: 
- persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen 
- die nog niet aan bod zijn geweest 

en: 
- niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- niet om strafrechtelijke procedures. 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: IF K2 ≥1 

 
Wij willen graag wat meer weten over [IF K2=1: dat geval] / [IF K2= >1: die gevallen]. 

 
[SCRIPTER: same principle as in block A (see above), there is some difference in number, so I wrote it 

down here, specific for block K: 
 
When K2 is > 1, question K3 – K6 need to be repeated as much as the number they filled in (MAXI- 

MUM OF 6). The text for K3 – K6 changes for each repeat: 
- 1 = het 1

e 
van die gevallen 

- 2 = het 2
e 

van die gevallen 

- 3 = het 3
e 

van die gevallen 

- 4 = het 4
e 

van die gevallen 

- 5 = het 5
e 

van die gevallen 

- 6 = het 6
e 

van die gevallen 
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Below some scenarios with examples: 

- A respondent fills in K2 = 1. Text will be “Wij willen graag wat meer weten over dit probleem”. 
Question textK3 – K6 will be (example for K3): “Bij dat geval dat tot juridische stappen tegen u 
heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

- A respondent fills in K2 = 4. Text will be “Wij willen graag wat meer weten over deze proble- 
men”. Question text K3 – K6 will appears four times. 

o First time: (example for K3): “Bij het 1
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen te- 
gen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Second time: (example for K3): “Bij het 2
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen 
tegen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Thrid time: (example for K3): “Bij het 3
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen te- 
gen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Fourth time: (example for K3): “Bij het 4
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen te- 
gen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

- A respondent fills in K2 = 7. Text will be: “Wij willen graag wat meer weten over deze proble- 
men”. Question text K3 – K6 will appears six times. 

o First time: (example for K3): “Bij het 1
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen te- 
gen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Second time: (example for K3): “Bij het 2
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen 
tegen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Thrid time: (example for K3): “Bij het 3
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen te- 
gen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Fourth time: (example for K3): “Bij het 4
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen te- 
gen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Fifth time: (example for K3): “Bij het 5
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen te- 
gen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over?” 

o Sixth time: (example for K3): “Bij het 6
e 

van die gevallen dat tot juridische stappen 
 
 

SELECTION: IF K2 > 1 
 
 
After starting with a second, third, fourth, fifth or sixth repeat of K3-K6. Please show the text: “Ook over 

[het 1
e 

van die gevallen] willen wij graag wat meer weten.” 
 
 
 
SELECTION: IF K2 ≥1 

 

K3. Bij [IF K2 =1: dat geval] / [IF K2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen] dat tot juridische stappen tegen u 
heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over? [O] 

 
….. 

 

SELECTION: IF K2 ≥1 
 

K4. Vond u dat de andere partij bij [IF K2 =1: dat geval] / [IF K2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen] gelijk 
had? 

 
1. Ja 
2. Nee 
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SELECTION: IF K2 ≥1 

 
K5. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF K2 =1: dat geval] / [IF K2 = > 1: het 1

e 
van die gevallen], in 

hoeverre heeft het probleem u bezig gehouden? 
 

1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 
5. Werd er volledig door in beslag genomen 

 

SELECTION: IF K2 ≥1 
 

K6. Wanneer is bij [IF K2 =1: dat geval] / [IF K2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen] het probleem begon- 
nen? [S scollist] 

 
Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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L. DREIGENDE JURIDISCHE STAPPEN TEGEN U 
 

ALL 

 
L1.  Afgezien van de problemen die u reeds heeft genoemd, heeft u sinds april 2009 nog andere 

problemen gehad waarbij iemand gedreigd heeft om juridische stappen tegen u te onderne- 
men? 

 
LET OP: Het gaat om: 

- persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 
begonnen 

- die nog niet aan bod zijn geweest 
en: 
- niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- niet om strafrechtelijke procedures. 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF L1=1 

L2. In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds april 2009 voorgedaan? [O] 

LET OP: Het gaat om: 
- persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen 
- die nog niet aan bod zijn geweest 
en: 
- niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- niet om strafrechtelijke procedures. 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: IF L2 ≥1 

Wij willen graag wat meer weten over [IF L2=1: dat geval] / [IF L2= >1: die gevallen]. 

[SCRIPTER: same principle as in block K (see above) ] 
 

SELECTION: IF L2 > 1 
 

 
[SCRIPTER: same principle as in block K (see above) ] 

 
 
SELECTION: IF L2 ≥1 

 

L3. Bij [IF L2 =1: dat geval] / [IF L2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen] dat tot dreigende juridische stap- 
pen tegen u heeft geleid, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk over? [O] 

 
….. 
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SELECTION IF L2 ≥1 

 
L4. Vond u dat de andere partij bij [IF L2 =1: dat geval] / [IF L2 = > 1: het 1

e 
van die gevallen] gelijk 

had? 
 

1. Ja 
2. Nee 

 
 
SELECTION: IF L2 ≥1 

 

L5. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF L2 =1: dat geval] / [IF L2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen], in 
hoeverre heeft het probleem u bezig gehouden? 

 
1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 

5. Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF L2 ≥1 
 

L6. Wanneer is bij [IF L2 =1: dat geval] / [IF L2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen] het probleem begon- 
nen? [S scollist] 

 
Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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M. JURIDISCHE STAPPEN DOOR U 

 

ALL 

 
M1.  Afgezien van de problemen die u reeds heeft genoemd, heeft u sinds april 2009 nog andere 

problemen gehad waarbij uzelf juridische stappen heeft ondernomen of waarvoor u heeft 
overwogen om juridische stappen te ondernemen? [S] 

 
LET OP: Het gaat om: 

- persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen 
- die nog niet aan bod zijn geweest. 
en: 
- niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- niet om strafrechtelijke procedures. 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF M1=1 

M2. In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds april 2009 voorgedaan? [O] 

LET OP: Het gaat om: 
- persoonlijke problemen en conflicten sinds april 2009, ook als ze eerder zijn 

begonnen 
- die nog niet aan bod zijn geweest. 
en: 
- niet om problemen die u heeft (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of 

een vereniging; 
- niet om strafrechtelijke procedures. 

 
….. [O] [SCRIPTER: answer can only be a number] 

 

SELECTION: IF M2 ≥1 

Wij willen graag wat meer weten over [IF M2=1: dat geval] / [IF M2= >1: die gevallen]. 

[SCRIPTER: same principle as in block K (see above) ] 
 
 
SELECTION: IF M2 > 1 

 
 
[SCRIPTER: same principle as in block K (see above) ] 

 
 
SELECTION: IF M2 ≥1 

 

M3. Bij [IF M2 =1: dat geval] / [IF M2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen] dat voor u de aanleiding vormde 
om juridische stappen te ondernemen of te overwegen, waar ging (gaat) het probleem eigenlijk 
over? [O] 
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….. 
 

SELECTION: IF M2 ≥1 
 

M4. Vond u dat u bij [IF M2 =1: dat geval] / [IF M2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen gelijk had? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF M2 ≥1 
 

M5. Wanneer u nu terugdenkt aan [IF M2 =1: dat geval] / [IF M2 = > 1: het 1
e 

van die gevallen, in 
hoeverre heeft het probleem u bezig gehouden? [S] 

 
1. In het geheel niet 
2. Een beetje 
3. Redelijk 
4. In flinke mate 

5. Werd er volledig door in beslag genomen 
 

SELECTION: IF M2 ≥1 

M6. Wanneer is bij dat geval het probleem begonnen? [S scrollist ] 

Kwartaal: 
[Scollist] 
1. Januari-februari-maart 
2. April-mei-juni 
3. Juli-augustus-september 
4. Oktober-november-december 

 
Jaar: 
[Scrollist] 
1. 2014 
2. 2013 
3. 2012 
4. 2011 
5. 2010 
6. 2009 
7. 2008 of eerder 
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DEEL II: UW HOUDING TEGENOVER HET RECHTSSYSTEEM ALS ZODANIG 

 

 

 

N1. Wij willen u nu enkele andere vragen stellen. Wij willen graag weten wat uw opvattingen zijn 
over het rechtssysteem in Nederland in het algemeen. [S] 

 
Zou u van elk van de volgende stellingen willen aangeven, in hoeverre u het er mee eens of on- 
eens bent? 

 
Gid, in rows 

 
a. Als iemand met een probleem naar de rechter stapt, kan hij of zij erop vertrouwen een eer- 

lijke behandeling te krijgen. 
b. Advocaten vragen te veel geld voor het werk dat ze doen. 
c. Voor burgers die hun rechten willen afdwingen, zijn rechtbanken een belangrijk hulpmiddel. 
d. Het rechtssysteem werkt voor iedereen gelijk, ongeacht of iemand arm of rijk is. 
e. Advocaten zijn eerlijk en betrouwbaar. 
f. Rechters zijn eerlijk en betrouwbaar. 
g. Als iemand met een probleem naar een advocaat stapt, kan hij of zij erop vertrouwen dat 

het probleem daadwerkelijk wordt opgelost. 
h. Als iemand met een probleem naar de rechter stapt, kan hij of zij erop vertrouwen dat het 

probleem daadwerkelijk wordt opgelost. 
 

Grid, in columns 

 
1. Helemaal eens 
2. Eens 
3. Niet eens, maar ook niet oneens 
4. Oneens 
5. Helemaal oneens 
6. Zou niet kunnen zeggen 
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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. 

 
 

ADDITONELE VRAGEN 

 
O1. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF O1=1 

 
O2. Welke problemen of conflicten worden door uw rechtsbijstandsverzekering gedekt? 

 
Wilt u alles aangeven wat van toepassing is? [M] 

 

 1. Ongevallen en schade in het verkeer 
2. Werk en inkomen 
3. Wonen en consumentenaankopen 
4. Letselschade door medische fouten 
5. Anders, namelijk … [O] 
6. Weet niet precies [S] 

ALL   
 

O3. Bent u lid van één of meer van de volgende organisaties? [M] 
Wilt u alles aangeven wat van toepassing is? 

 
1. Een vakbond of beroepsorganisatie 
2. ANWB 
3. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 
4. Vereniging Eigen Huis 
5. Een politieke partij 
6. Een vrijetijdsvereniging (bijv. sport, muziek, dans, toneel, literatuur, creativiteit) 
7. Nee, niets van het bovenstaande [S] 
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ALL 

 
O4. Heeft u naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen? Dit kan bijvoorbeeld zijn een 
verdere toelichting op een vraag, of opmerkingen over de vragenlijst als zodanig. [O] 

 
[open] 

Geen opmerkingen [S] 
 

ALL 

 
Naar aanleiding van wat u tot nu toe heeft verteld, willen wij u in een tweede verdiepende enquête 
(over enkele weken) graag meer vragen stellen over één probleem of conflict waarmee u in de afgelo- 
pen vijf jaar (sinds april 2009) 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? 

 

END OF QUESTIONNAIRE 
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Vragenlijst hoofdonderzoek 
 

 
Hoofdvragenlijst 

Geschilbeslechtingsdelta 
35108 

Versie 9 
 

DEEL I: INTRODUCTIE 
 

ALL 

 
Een aantal weken geleden heeft u een vragenlijst ingevuld over mogelijke problemen die u had. 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 april 2009) 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? 

 
 

Selectie introtekst: multipleproblems =2 

 
Het gaat ons om het probleem of conflict dat samenhing met: [SCREENING: sectionoldestproblem, ANSWER 
thirdquestion]. U vertelde ons dat dat probleem begon in de periode: [SCREENING ANSWER oldestdate]. U 
heeft geantwoord dat u het volgende heeft gedaan: [SCREENING ANSWER fifthquestion --> DO NOT SHOW IF 
SECTIONOLDESTPROBLEM = 11 OR 12 OR 13]. Op de vraag in hoeverre het probleem u heeft beziggehouden 
heeft u geantwoord: [SCREENING ANSWER fourthquestion]. 

 
 
 

Selectie introtekst: multipleproblems =1 
 

Het gaat ons om een van uw problemen die samenhingen met: [SCREENING: sectionoldestproblem]. Het gaat 
ons om het probleem van die soort waarover u ons vertelde, dat betrekking had op: [SCREENING ANSWER 
thirdquestion --> DO NOT SHOW IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 9 OR 11 OR 12 OR 13]. U gaf aan dat dat 
probleem begon in de periode: [oldestdate]. U heeft geantwoord dat u het volgende heeft gedaan: [SCREENING 
ANSWER fifthquestion --> DO NOT SHOW IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 11 OR 12 OR 13]. Op de vraag 
in hoeverre het probleem u heeft beziggehouden heeft u geantwoord: [SCREENING ANSWER fourthquestion]. 

 
 
[SCRIPTER: answers from screening will be uploaded with sample data] 
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WERK 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 1 

 
A1001.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Werkgever / personeelszaken 
2. Directe leidinggevende 
3. Collega('s) 

4. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 
 
 

SELECTION: IF A1001 > 1 

 
A1002.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. Werkgever / personeelszaken 
2. Directe leidinggevende 
3. Collega('s) 

4. Andere persoon of organisatie 
 
 

BEZIT VAN EEN EIGEN HUIS OF VAN ANDER ONROEREND GOED 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 2 

 
A1003.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Vorige eigenaar 
2. Koper 
3. Makelaar 
4. Bank / hypotheekverschaffer 
5. Architect 

6. Mede-eigenaar of -eigenaren 
7. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 
8. Buur of buren 
9. Kraker(s) 

10.   Andere persoon of organisatie, namelijk: ….. [O] 
 

SELECTION: IF A1003 > 1 

 
A1004.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. Vorige eigenaar 
2. Koper 

3. Makelaar 
4. Bank / hypotheekverschaffer 
5. Architect 
6. Mede-eigenaar of -eigenaren 

7. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 
8. Buur of buren 
9. Kraker(s) 
10.   Andere persoon of organisatie 
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VERHUUR VAN WOONRUIMTE OF VAN ANDER ONROEREND GOED 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 3 

 
A1005.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Kamerbewoner / huurder 
2. Tussenpersoon / makelaar 

3. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 
4. Buur of buren 

5. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF A1005 > 1 

 
A1006.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. Kamerbewoner/huurder 
2. Tussenpersoon/makelaar 
3. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 
4. Buur of buren 

5. Andere persoon of organisatie 
 
 

HUREN VAN WOONRUIMTE OF VAN ANDER ONROEREND GOED 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 4 

 
A1007.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Verhuurder (woningbouwvereniging, huisbaas e.d.) 
2. Buur of buren 
3. Medebewoner(s) 
4. Onderhuurder / kamerbewoner 
5. Overheid (gemeente, Belastingdienst, andere overheidsorganisatie) 

6. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF A1007 > 1 

 
A1008.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. Verhuurder (woningbouwvereniging, huisbaas e.d.) 
2. Buur of buren 

3. Medebewoner(s) 
4. Onderhuurder / kamerbewoner 
5. Overheid (gemeente, Belastingdienst, andere overheidsorganisatie) 
6. Andere persoon of organisatie 
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AANSCHAF VAN PRODUCTEN EN DIENSTVERLENING 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 5 

 
A1009.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Winkel 
2. Internetwinkel / webshop 

3. Postorderbedrijf 
4. Een particuliere aanbieder of koper op internet (bijv. eBay, Marktplaats of veilingsite) 
5. Een andere particuliere aanbieder of koper 
6. Reisorganisatie 

7. Onderhoudsbedrijf / vakman / klusjesman / aannemer (bijv. stomerij, automonteur, loodgieter) 
8. Ziekenhuis / huisarts / tandarts / andere medische dienst 
9. Professionele adviseur (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belastingadviseur) 
10.   Dienstverlener (bijv. telefoonmaatschappij, internetprovider, kabelbedrijf) 

11.   Hulp- of zorgverlener (huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin, 
enz.) 

12.   Andere persoon of organisatie, namelijk: ..[O] 
 
 

SELECTION: IF A1009 > 1 

 
A1010.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 

 1. Winkel 
2. Internetwinkel / webshop 
3. Postorderbedrijf 
4. Een particuliere aanbieder of koper op internet (bijv. eBay, Marktplaats of veilingsite) 
5. Een andere particuliere aanbieder of koper 
6. Reisorganisatie 
7. Onderhoudsbedrijf / vakman / klusjesman / aannemer (bijv. stomerij, automonteur, loodgieter) 
8. Ziekenhuis / huisarts / tandarts / andere medische dienst 
9. Professionele adviseur (bijv. verzekeringsagent, advocaat, belastingadviseur) 
10. Dienstverlener (bijv. telefoonmaatschappij, internetprovider, kabelbedrijf) 
11. Hulp- of zorgverlener (huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin, 

 enz.) 
12. Andere persoon of organisatie 

GELD   
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 6 

 
A1011.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Verzekeringsmaatschappij 
2. Bank / kredietverstrekker 
3. Nutsbedrijf (bijv. gas, water, elektriciteit) 
4. Telefoonmaatschappij / internetprovider / kabelbedrijf 
5. Winkel / postorderbedrijf 

6. Internetwinkel / webshop 
7. Overheid (belastingdienst, sociale dienst, UWV, SVB, DUO, gemeente, andere overheidsorganisatie) 
8. Pensioenfonds 
9. Accountant / financieel adviseur 
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10.   Een particuliere aanbieder of koper op internet (bijv. op eBay, Marktplaats of veilingsite) 
11.   Een andere particulier (bijv. familielid, vriend, andere persoon) 

12.   Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF A1011 > 1 

 
A1012.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. Verzekeringsmaatschappij 

2. Bank / kredietverstrekker 
3. Nutsbedrijf (bijv. gas, water, elektriciteit) 

4. Telefoonmaatschappij / internetprovider / kabelbedrijf 
5. Winkel / postorderbedrijf 
6. Internetwinkel / webshop 
7. Overheid (belastingdienst, sociale dienst, UWV, SVB, DUO, gemeente, andere overheidsorganisatie) 

8. Pensioenfonds 
9. Accountant / financieel adviseur 
10.   Een particuliere aanbieder of koper op internet (bijv. op eBay, Marktplaats of veilingsite) 
11.   Een andere particulier (bijv. familielid, vriend, andere persoon) 

12.   Andere persoon of organisatie 
 

RELATIE- EN FAMILIEZAKEN 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 7 

 
A1013.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. (Ex) Partner 

2. Ander familielid of -leden 
3. Bureau Jeugdzorg 
4. Kinderbescherming 
5. Organisatie die zich bezighoudt met adoptie of pleegkinderen 
6. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 

7. Andere persoon of organisatie, namelijk: ..[O] 
 

SELECTION: IF A1013 > 1 

 
A1014.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. (Ex) Partner 
2. Ander familielid of -leden 

3. Bureau Jeugdzorg 
4. Kinderbescherming 
5. Organisatie die zich bezighoudt met adoptie of pleegkinderen 
6. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 

7. Andere persoon of organisatie 
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KINDEREN IN UW GEZIN BENEDEN DE 18 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 8 

 
A1015.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. (Ex) Partner 
2. Ander familielid of -leden 

3. Kinderbescherming 
4. School, leerkracht 
5. Overheid (gemeente, onderwijsinspectie, andere autoriteit) 

6. Andere persoon of organisatie, namelijk: ..[O] 
 

SELECTION: IF A1015 > 1 

 
A1016.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. (Ex) Partner 
2. Ander familielid of -leden 
3. Kinderbescherming 

4. School, leerkracht 
5. Overheid (gemeente, onderwijsinspectie, andere autoriteit) 

6. Andere persoon of organisatie 
 

GEZONDHEIDSPROBLEMEN ALS GEVOLG VAN SLECHTE WERKOMSTANDIGHEDEN OF EEN ONGELUK 
DOOR TOEDOEN VAN EEN ANDER 

 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 9 

 
A1017.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Werkgever 
2. Bestuurder van vervoermiddel (bijv. auto, bus, vrachtwagen, brommer) 
3. Winkel, restaurant, café e.d. 

4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 

5. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 
 
 

SELECTION: IF A1017 >1 

 
A1018.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. Werkgever 
2. Bestuurder van vervoermiddel (bijv. auto, bus, vrachtwagen, brommer) 
3. Winkel, restaurant, café e.d. 
4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 

5. Andere persoon of organisatie 



- 69/128 - 

 

 

 
 
 

DISCRIMINATIE / SMAAD / LASTIG GEVALLEN / VREEMDELINGENZAKEN / 
ONHEUSE BEJEGENING DOOR AMBTENAAR OF OVERHEIDSDIENST 

 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 10 

 
A1019.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem min of meer vanzelf spreekt. Zou u dan toch, 
voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies heeft (gehad)? 

 
1. Een bedrijf (bijv. winkel, uitgaansgelegenheid enz.) 
2. IND 
3. Politie 
4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 
5. Particulier (bijv. kennis, buur, onbekende) 

6. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF A1019 > 1 

 
A1020.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. Een bedrijf (bijv. winkel, uitgaansgelegenheid enz.) 
2. IND 

3. Politie 
4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 
5. Particulier (bijv. kennis, buur, onbekende) 

6. Andere persoon of organisatie 
 

(DREIGENDE) JURIDISCHE STAPPEN 
 

SELECTION: IF SECTIONOLDESTPROBLEM = 11 or 12 or 13 

 
A1021.  Met wie had (heeft) u dat probleem of conflict? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. (Ex) Partner 
2. Ander familielid of -leden 

3. Buur of buren 
4. Werkgever 
5. Een bedrijf 
6. Overheid 

7. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 
 
 

SELECTION: IF A1021>1 

 
A1022.  Welke van deze personen of organisaties vormde de belangrijkste tegenpartij? [S] 

 
1. (Ex) Partner 
2. Ander familielid of -leden 
3. Buur of buren 
4. Werkgever 
5. Een bedrijf 

6. Overheid 
7. Andere persoon of organisatie 
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ALL 

 
A1025.  Waar was deze belangrijkste tegenpartij woonachtig/gevestigd? [S] 

 
1. In Nederland 
2. In het buitenland 

3. Weet niet 
 

ALL 

 
A1026.  Kunt u ons kort en duidelijk omschrijven waar het probleem of conflict over ging (gaat)? [O] 

 
….. [O] 

 

ALL 

 
In de volgende vragen zullen we het probleem of conflict dat u net hebt omschreven, gemakshalve steeds aandui- 
den als: HET PROBLEEM. [SCRIPTER: display the sample data: categorie Q, subcategorie J after click or swipe 
over  ‘HET PROBLEEM’] 

 
De (belangrijkste) persoon of organisatie met wie u dat probleem of conflict had (heeft), zullen we steeds aandui- 
den als: DE ANDERE PARTIJ. 

 
ALL 

 
A1030.  Wanneer u terugdenkt aan HET PROBLEEM, heeft u op enig moment voor advies of hulp contact ge- 

had met een of meer van de volgende deskundigen of organisaties? [S] 
 

LET OP: Het gaat hierbij om: 
- persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-mail, telefoon, 

online) 
- en niet om uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
- en niet om instanties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke procedures. 

 
-  Advocaat 
-  Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
-  Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

-  Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
-  Het Juridisch Loket 
-  Kerkelijke/religieuze organisatie 
-  Maatschappelijk werk 
-  Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

-  Notaris 
-  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 

-  Politie 
-  Rechtsbijstandsverzekering 
-  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
-  Schuldhulpverleningsorganisatie 
-  Sociaal raadsman of -vrouw 
-  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 

-  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
-  Vakbond, beroepsvereniging 
-  Vereniging Eigen Huis 
-  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 

-  Wets- of rechtswinkel 
-  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin) 
-  Andere deskundige / organisatie 
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[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF A1030 = 1 

A1040.  Met welke deskundige of organisatie heeft u als eerste contact gehad voor advies of hulp? [S] 

LET OP: Het gaat hierbij om: 
- persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-mail, telefoon, 

online) 
- en niet om uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
- en niet om instanties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke procedures. 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

9. Notaris 
10.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11.  Politie 

12.  Rechtsbijstandsverzekering 
13.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
15.  Sociaal raadsman of -vrouw 

16.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
17.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.  Vakbond, beroepsvereniging 
19.  Vereniging Eigen Huis 
20.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 

21.  Wets- of rechtswinkel 
22.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin) 
23.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: IF A1030 = 1 

 
In de volgende vragen zullen wij deze deskundige of organisatie aan wie u als eerste advies of hulp heeft ge- 

vraagd, steeds aanduiden als: DE 1e ADVISEUR. 
 

SELECTION: IF A1030 = 1 

A1050.  Met welke deskundige of organisatie heeft u als tweede(i) contact gehad voor advies of hulp? [S] 

[SCRIPTER: show under (i): We bedoelen hiermee niet een extra contactmoment met dezelfde deskundige of 

organisatie.] 
 

Ook als u bij uw tweede contact eenzelfde soort deskundige 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. 
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LET OP: Het gaat hierbij om: 
- persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-mail, telefoon, 

online) 
- en niet om uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
- en niet om instanties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke procedures. 

 
1. Geen (geen verdere contacten gehad) 

 
2. Advocaat 
3. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
4. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

5. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
6. Het Juridisch Loket 
7. Kerkelijke/religieuze organisatie 
8. Maatschappelijk werk 
9. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

10.  Notaris 
11.  Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
12.  Politie 

13.  Rechtsbijstandsverzekering 
14.  Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
15.  Schuldhulpverleningsorganisatie 
16.  Sociaal raadsman of -vrouw 

17.  Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
18.  Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
19.  Vakbond, beroepsvereniging 
20.  Vereniging Eigen Huis 

21.  Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
22.  Wets- of rechtswinkel 
23.  Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin) 
24.  Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: IF A1050 ≠ 1 and A1050 is not missing 

 
In de volgende vragen zullen wij deze deskundige of organisatie aan wie u als tweede advies of hulp heeft ge- 

vraagd, steeds aanduiden als: DE 2
e 

ADVISEUR. 
 

SELECTION: IF A1050 ≠ 1 and A1050 is not missing 

A1060.  Met welke deskundige of organisatie heeft u als derde(i) contact gehad voor advies of hulp? [S] 

[SCRIPTER: show under (i): We bedoelen hiermee niet een extra contactmoment met dezelfde deskundige of 

organisatie.] 
 

Ook als u bij uw derde contact eenzelfde soort deskundige of organisatie heeft geraadpleegd als bij uw eerste of 
tweede contact, bijv. omdat u twee verschillende rechtskundige adviesbureaus of advocaten heeft benaderd, wil- 
len wij dat graag van u weten. 

 
LET OP:           Het gaat hierbij om: 

- persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-mail, telefoon, 

online) 
- en niet om uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
- en niet om instanties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke procedures. 

 
1.        Geen (geen verdere contacten gehad) 
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2. Advocaat 
3. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
4. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

5. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
6. Het Juridisch Loket 
7. Kerkelijke/religieuze organisatie 
8. Maatschappelijk werk 
9. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

10. Notaris 
11. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
12. Politie 

13. Rechtsbijstandsverzekering 
14. Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
15. Schuldhulpverleningsorganisatie 
16. Sociaal raadsman of -vrouw 

17. Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
18. Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
19. Vakbond, beroepsvereniging 
20. Vereniging Eigen Huis 

21. Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
22. Wets- of rechtswinkel 
23. Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin) 
24. Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: IF A1060 ≠ 1 and A1060 is not missing 

 
In de volgende vragen zullen wij deze deskundige of organisatie aan wie u als derde advies of hulp heeft ge- 

vraagd, steeds aanduiden als: DE 3
e 

ADVISEUR. 
 

SELECTION: IF A1060 ≠ 1 and A1060 is not missing 

A1070   Met welke deskundige(n) of organisatie(s) heeft u daarna(i) nog contact gehad voor advies of hulp? [M] 

[SCRIPTER: show under (i): We bedoelen hiermee niet een extra contactmoment met dezelfde deskundige of 

organisatie.] 
 

LET OP: Het gaat hierbij om: 
- persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-mail, telefoon, 

online) 
- en niet om uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
- en niet om instanties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke procedures. 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Geen (geen verdere contacten gehad) 

 
2. Advocaat 
3. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
4. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

5. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
6. Het Juridisch Loket 
7. Kerkelijke/religieuze organisatie 
8. Maatschappelijk werk 
9. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

10. Notaris 
11. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
12. Politie 
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13. Rechtsbijstandsverzekering 
14. Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
15. Schuldhulpverleningsorganisatie 

16. Sociaal raadsman of -vrouw 
17. Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 
18. Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
19. Vakbond, beroepsvereniging 

20. Vereniging Eigen Huis 
21. Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 
22. Wets- of rechtswinkel 
23. Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin) 

24. Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 
 
 
 

SELECTION: IF A1070 ≠ 1 AND multiple answers are given for A1070 

 
A1080   U vertelt dat u na de 3e ADVISEUR nog met meer dan een deskundige of organisatie contact heeft ge- 
had. Welke van deze deskundigen of organisaties heeft het meest voor u betekend? [S] 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-mail, telefoon, 
online) 

- en niet om uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
- en niet om instanties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke procedures. 

 
[SCRIPTER: only show answers given for A1070] 

 
1. Advocaat 
2. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
5. Het Juridisch Loket 
6. Kerkelijke/religieuze organisatie 
7. Maatschappelijk werk 
8. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

9. Notaris 
10. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
11. Politie 
12. Rechtsbijstandsverzekering 

13. Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
14. Schuldhulpverleningsorganisatie 
15. Sociaal raadsman of -vrouw 
16. Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 

17. Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18. Vakbond, beroepsvereniging 
19. Vereniging Eigen Huis 
20. Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 

21. Wets- of rechtswinkel 
22. Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin) 
23. Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: IF A1070  ≠ 1 and A1070 is not missing 

 
In de nu volgende vragen zullen wij deze deskundige of organisatie (gemakshalve) steeds aanduiden als: 
DE 4

e 
ADVISEUR 
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ALL 
 

A1090   Heeft u ook pogingen ondernomen of overwogen om advies of hulp te krijgen bij HET PROBLEEM(i), 
die niet tot een daadwerkelijk contact met een deskundige of organisatie hebben geleid? 

 
[SCRIPTER: show under (i) the sample data: categorie Q, subcategorie j.] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: A1090=1 

 
A1100   Heeft u met een of meer van de onderstaande deskundige(n) of organisatie(s) contact proberen te krijgen 
of dit overwogen, maar is een daadwerkelijk contact niet tot stand gekomen? U kunt meerdere antwoorden geven 
[M] 

 
LET OP: Het gaat hierbij om: 

- persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-mail, telefoon, 
online) 

- en niet om uw contacten met de andere partij voor het oplossen van het probleem. 
- en niet om instanties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke procedures. 

1. Advocaat 
2. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 

3. Het Juridisch Loket 
4. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

5. Notaris 
6. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 

7. Politie 
8. Rechtsbijstandsverzekering 

 
9. Schuldhulpverleningsorganisatie 
10. Sociaal raadsman of -vrouw 
11. Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 

 
12. Vakbond, beroepsvereniging 

 
13. Wets- of rechtswinkel 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: A1090=1 

A1110.  Kunt u aangeven waarom u geen contact heeft gehad? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
1. Slechte bereikbaarheid (bijv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, geen reactie via e-mail of 

internet) 

2. Geen beschikbare deskundige of organisatie in de buurt 
3. Dacht dat die deskundige of organisatie me niet kon of zou helpen 
4. Twijfelde over de kwaliteit van het advies van de deskundige of organisatie 

 
5. Dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 
6. Dacht dat het te veel geld zou kosten 
7. Dacht dat het teveel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te belastend zou zijn 
8. Dacht dat het de relatie met de andere partij zou schaden 

9. Voelde me niet opgewassen tegen de andere partij 
10. Wil geen slepende juridische procedures 

 
11. Dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 
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12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 
13. Schaamte, verlegenheid 
14. Voel me niet thuis in die wereld 

 
15. Dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 
16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 
17. Was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 
18. Was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

 
19. Anders, namelijk: .. [O] 

 

SELECTION: IF A1030=1 

 
A1160.  Is er, voordat u contact opnam met DE 1e ADVISEUR ([SCRIPTER: show answer Q2]), contact geweest 

tussen u en DE ANDERE PARTIJ om het probleem aan te pakken? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF A1160=1 
 

A1190.  Waarom is er, voordat u contact opnam met DE 1
e 

ADVISEUR ([SCRIPTER: show answer Q2]), geen 
overeenstemming bereikt met DE ANDERE PARTIJ? [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
1. De standpunten lagen te ver uiteen 
2. Communicatieproblemen; we konden niet goed met elkaar praten 

3. Andere conflicten die meespeelden 
4. Geen vertrouwen in elkaar 
5. Andere partij erkende probleem / schuld niet 
6. Andere partij kwam beloftes niet na 

7. De andere partij liet niets van zich horen, reageerde niet 

8. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF A1030=1 

 
A1200.  Hoe bent u ertoe gekomen om met DE 1e ADVISEUR ([SCRIPTER: show answer Q2]) contact op te 

nemen? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Zelf bedacht 
2. Op grond van eerdere ervaring 
3. Op advies van partner, familielid, vriend, kennis 
4. Door reclame / berichten in de media 

5. Door informatie op internet / sociale media 
6. Door lidmaatschap (bijv. van vakbond, rechtsbijstandsverzekering, Consumentenbond, Vereniging Ei- 

gen Huis) 
7. Anders, namelijk: .. [O] 

8. Zou niet kunnen zeggen [S] 
 

SELECTION: IF A1030=1 

 
[SCRIPTER: Questions A1220-A1330 can in theory appear 4 times. This can happen when someone has “4 ad- 
viseurs” (answer A1030=1 AND A1050 = 2-24 AND A1060=2-24 AND (A1070= 2-24 OR A1080=1-23). 
The questions A1220-A1330 need to be repeated when a respondent has more than 1 “adviseurs” The text for 
A1220-A1330 changes for each repeat: 

 
- 1: DE 1e ADVISEUR (SHOW ANSWER: A1040) 

- 2: DE 2
e 

ADVISEUR (SHOW ANSWER: A1050) 

- 3: DE 3
e 

ADVISEUR (SHOW ANSWER: A1060) 
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- 4: DE 4
e 

ADVISEUR (SHOW ANSWER: A1070 [when only one answer is given for A1070] / A1080 [when 
multiple answers are given for A1070] 

 
Below some scenarios with examples: 

- A respondent fills in for A1040 =9 and A1050=1: Questions A1220-A1330 will appear 1 time. Question 
text A1220-A1330 will be (example for A1220): “Soms vragen mensen advies of hulp bij bekenden die 
werkzaam zijn bij een juridische dienst of organisatie. Was in uw geval bij DE 1

e 
ADVISEUR (Notaris) 

sprake van een familielid, vriend of kennis? “ 

- A respondent fills in for A1040=4, A1050=10 and A1060=12: Questions A1220-A1330 will appear 3 
times. Question text A1220-A1330 will be (example for A1220): 

o First time: “Soms vragen mensen advies of hulp bij bekenden die werkzaam zijn bij een juridi- 
sche dienst of organisatie. Was in uw geval bij DE 1

e 
ADVISEUR (Gerechtsdeurwaarder, juri- 

disch ) sprake van een familielid, vriend of kennis? “ 
o Second time: “Soms vragen mensen advies of hulp bij bekenden die werkzaam zijn bij een juri- 

dische dienst of organisatie. Was in uw geval bij DE 2
e 

ADVISEUR (Notaris) sprake van een fa- 
milielid, vriend of kennis?“ 

o Thrid time: “Soms vragen mensen advies of hulp bij bekenden die werkzaam zijn bij een juridi- 
sche dienst of organisatie. Was in uw geval bij DE 3

e 
ADVISEUR (Politie) sprake van een fami- 

lielid, vriend of kennis? “ 
 

SELECTION: IF > 1 adviseur 

[SCRIPTER: After starting with a second, third or fourth repeat of A1220-A1330. 

Please show the text: 
- Before the second repeat:  “U heeft eerder aangegeven dat u, na uw contacten met DE 1

e 
ADVISEUR, 

contact heeft gehad met een andere deskundige of organisatie. Ook daarover willen wij wat vragen stel- 
len.” 

- Before the third repeat:  “U heeft eerder aangegeven dat u, na uw contacten met DE 2
e 

ADVISEUR, con- 
tact heeft gehad met een andere deskundige of organisatie. Ook daarover willen wij wat vragen stellen.” 

- Before the fourth repeat: “U heeft aangegeven dat u, na uw contacten met DE 3e ADVISEUR, ook nog 
voor advies of hulp contact heeft gehad met andere deskundigen of organisaties. De belangrijkste daar- 

van is aangeduid als DE 4e ADVISEUR. Ook daarover willen wij enkele vragen stellen.” 
 
 

SELECTION: IF A1030=1 

 
A1220.  Soms vragen mensen advies of hulp bij bekenden die werkzaam zijn bij een juridische dienst of organisa- 

tie. Was in uw geval bij DE [1
e
] ADVISEUR ([SCRIPTER: show answer: Q2,Q3,Q4,Q5/Q6) sprake van een 

familielid, vriend of kennis? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF A1030=1 
 

A1230.  Wat voor soort advies of hulp wilde u, toen u DE 1
e   

ADVISEUR raadpleegde? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Advies over manieren om het probleem op te lossen 
2. Advies over rechten en plichten 

3. Hulp bij het benaderen van de andere partij in het conflict 
4. Hulp bij het vinden of benaderen van een andere deskundige of organisatie 
5. Advies over juridische procedures (bijv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 
6. Advies over financiële aspecten 

7. Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 
8. Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen van juridische stappen 
9. Optreden als procesvertegenwoordiger 
10.   Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 
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11.   Ander soort advies of hulp, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF A1030=1 
 

A1240.  Dacht DE 1
e   

ADVISEUR dat er iets aan HET PROBLEEM te doen was? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF A1030=1 
 

A1250.  Heeft DE 1
e  

ADVISEUR u advies gegeven over een of meer van de volgende zaken? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Over rechten en plichten 
2. Over juridische procedures (bijv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 
3. Over manieren om het probleem op te lossen 
4. Over financiële aspecten 

5. Nee, niets van het bovenstaande [S] 
 

SELECTION: IF A1030=1 
 

A1260.  Heeft DE 1
e  

ADVISEUR u voorgesteld om een of meer van de volgende dingen te doen? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Contact opnemen met de andere partij (bijv. langs gaan, bellen, brief schrijven) 
2. Een beroep doen op een mediator(i)/(buurt)bemiddelaar 

 
Informatie, advies, hulp 

3. Hulpmiddelen gebruiken van Internet (bijv. Echtscheidingsplan.nl, modelbrief, modelformulier, Recht- 
wijzer.nl) 

4. Advies of hulp vragen aan een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar, 
maatschappelijk werk) 

Procedure 

5. Een officiële klacht indienen (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman(ii)) 
6. Een officieel bezwaarschrift (iii) indienen bij een overheidsinstantie (bijv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV) 
7. Een gerechtelijke procedure beginnen (bijv. bij rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, 

Raad van State) 
8. Een beroep doen op de Huurcommissie 
9. Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid (iiii), 

SKGZ(iiiii), enz.) 
10.  Een beroep doen op een tuchtcollege 
11.  Een beroep doen op arbitrage 
12.  Gebruik maken van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

 
13.  Iets anders, namelijk.. [O] 

14.  Nee, niets van het bovenstaande [S] 

[SCRIPTER: show under: 
(i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen begeleidt en hen helpt om zelf 
een oplossing te vinden voor hun conflict. 
(ii): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 
(iii): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, 

Belastingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
(iiii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(iiiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
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SELECTION: IF A1030=1 
 

A1280.  Heeft DE 1
e 

ADVISEUR u op een of meer van de volgende manieren geholpen? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Heeft voor mij contact opgenomen met de andere partij of me daarbij geholpen (bijv. door het opzoe- 
ken van adres of telefoonnummer, helpen bij het schrijven van een brief) 

2. Heeft onderhandeld met de andere partij 

3. Heeft contact opgenomen met een mediator(i)/(buurt)bemiddelaar of me daarbij geholpen 
4. Heeft bemiddeld tussen mij en de andere partij 
5. Heeft voor mij contact opgenomen met een andere deskundige of organisatie of me daarbij geholpen 
6. Heeft me geholpen bij het indienen van een officiële klacht of een bezwaarschrift(ii) 

7. Heeft me vergezeld naar de rechter / commissie / college / arbiter 
8. Heeft het woord gevoerd bij de rechter / commissie / college / arbiter 
9. Heeft me gewezen op mogelijkheden voor online geschiloplossing, zoals op eBay, of e-Court (arbitra- 

ge) 
10.   Heeft andere hulp gegeven, namelijk: .. [O] 
11.   Nee, niets van het bovenstaande [S] 

 
[SCRIPTER show under 
(i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen begeleidt en hen helpt om zelf 
een oplossing te vinden voor hun conflict. 
(ii): Brief of digitaal formulier waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belas- 

tingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
 

SELECTION: IF A1030=1 
 

A1290.  Op welke manier vond het contact met DE 1
e 

ADVISEUR plaats? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Persoonlijk ontmoet 
2. Telefonisch 

3. Per e-mail 
4. Via internet (bijv. chat, Skype, e-formulier) 
5. Schriftelijk 

6. Op een andere manier, namelijk:  … [O] 
 

SELECTION: IF A1030=1 
 

A1310.  Hoe vaak heeft u met DE 1
e 

ADVISEUR contact gehad? [S] 
 

7. 1 keer 
8. 2 keer 
9. 3-5 keer 

10.   6-10 keer 
11.   11-15 keer 
12.   16-20 keer 
13.   Meer dan 20 keer 

14.   Zou ik niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: 

- FOR 1
e 

adviseur: IF A1040 = 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 21 
- FOR 2e adviseur: IF A1050= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 3e adviseur: IF A1060= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 4e adviseur: 

o IF A1070 [when only one answer is given for Q5]= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
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o IF A1080 [when multiple answers are given for Q5]= 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 
21 

 
A1311.  Was het eenvoudig om DE 1

e 
ADVISEUR te vinden (bijvoorbeeld op het Internet of op een andere ma- 

nier)? [S] 
 

1. Heel eenvoudig 
2. Eenvoudig 
3. Niet eenvoudig, niet ingewikkeld 
4. Ingewikkeld 
5. Heel ingewikkeld 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: 

- FOR 1
e 

adviseur: IF A1040 = 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 21 
- FOR 2e adviseur: IF A1050= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 3e adviseur: IF A1060= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 4e adviseur: 

o IF A1070 [when only one answer is given for Q5]= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
o IF A1080 [when multiple answers are given for Q5]= 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 

21 
 

A1312.  In hoeverre kostte het u moeite om in contact te komen met DE 1
e 

ADVISEUR? [S] 
 

1. Niet of nauwelijks moeite 
2. Enige moeite 
3. Niet veel, niet weinig moeite 

4. Veel moeite 
5. Heel veel moeite 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 
 

SELECTION: 

- FOR 1
e 

adviseur: IF A1040 = 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 21 
- FOR 2e adviseur: IF A1050= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 3e adviseur: IF A1060= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 4e adviseur: 

o IF A1070 [when only one answer is given for Q5]= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
o IF A1080 [when multiple answers are given for Q5]= 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 

21 
 

A1313.  Hoe goed luisterde DE 1
e 

ADVISEUR naar wat u te zeggen had? [S] 
 

1. Zeer goed 
2. Goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Slecht 
5. Zeer slecht 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: 

- FOR 1
e 

adviseur: IF A1040= 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 21 
- FOR 2e adviseur: IF A1050= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 3e adviseur: IF A1060= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 4e adviseur: 

o IF A1070 [when only one answer is given for Q5]= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
o IF A1080 [when multiple answers are given for Q5]= 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 

21 
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A1314.  Voelde u zich respectvol behandeld door DE 1
e 

ADVISEUR? [S] 
 

1. Ja 
2. Nee 

3. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: 

- FOR 1
e 

adviseur: IF A1040 = 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 21 
- FOR 2e adviseur: IF A1050= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 3e adviseur: IF A1060= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 4e adviseur: 

o IF A1070 [when only one answer is given for Q5]= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
o IF A1080 [when multiple answers are given for Q5]= 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 

21 
 

A1315.  Hoe deskundig vond u DE 1
e 

ADVISEUR? [S] 
 

1. Heel deskundig 
2. Deskundig 

3. Niet deskundig, niet ondeskundig 
4. Ondeskundig 
5. Zeer ondeskundig 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: 

- FOR 1
e 

adviseur: IF A1040 = 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 21 
- FOR 2e adviseur: IF A1050= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 3e adviseur: IF A1060= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
- FOR 4e adviseur: 

o IF A1070 [when only one answer is given for Q5]= 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 or 22 
o IF A1080 [when multiple answers are given for Q5]= 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 or 

21 
 

A1316.  Vond u het advies en de hulp die u van DE 1
e 

ADVISEUR heeft gekregen, duidelijk? [S] 
 

1. Zeer duidelijk 
2. Duidelijk 
3. Niet duidelijk, niet onduidelijk 
4. Onduidelijk 
5. Zeer onduidelijk 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF A1030=1 

 
A1320.  Alles bij elkaar, hoe bruikbaar vond u het advies en de hulp die u van DE 1

e 
ADVISEUR heeft gekregen? 

[S] 
 

1. Zeer bruikbaar 
2. Bruikbaar 
3. Niet bruikbaar, niet onbruikbaar 
4. Onbruikbaar 
5. Zeer onbruikbaar 

6. Zou niet kunnen zeggen 
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SELECTION: IF A1030=1 
 

A1330.  Zou u, als u in een soortgelijke situatie terechtkwam, opnieuw contact opnemen met DE 1
e 

ADVISEUR? 
[S] 

 
1. Ja, zeker 
2. Waarschijnlijk wel 

3. Misschien wel, misschien niet 
4. Waarschijnlijk niet 

5. Nee, zeker niet 
 

SELECTION: IF A1030=2 

 
A1360.  Is er contact geweest tussen u en DE ANDERE PARTIJ om het probleem aan te pakken? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTIE: IF A1360 = 1 

 
A1361.  Wat was de reden voor dat contact? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Vond het de meest voor de hand liggende stap 
2. Verwachtte zo een snelle oplossing te bereiken 
3. Verwachtte zo een goede oplossing te bereiken 

4. Verwachtte zo de minste kosten te hoeven maken 
5. Wilde de oplossing in eigen hand houden 
6. Op advies van een deskundige of organisatie 
7. Eerdere ervaring met deze aanpak 

8. De mogelijkheid om mijn verhaal te doen en te overleggen met de andere partij 
9. Om de relatie met de andere partij te herstellen of te behouden 
10.   De andere partij nam met mij contact op 

11.   Anders, namelijk: ..[O] 
 

SELECTION: IF A1360=2 

 
A1362.  Waarom is er geen contact geweest met DE ANDERE PARTIJ? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Wist niet hoe ik dat aan moest pakken 
2. Verwachtte meer van een andere aanpak 

 
3. Had geen vertrouwen in de andere partij 
4. Verwachtte niet dat het contact met de andere partij zou helpen 
5. De andere partij was onvindbaar / failliet 

 
 

6. Was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 
7. Het probleem heeft zichzelf opgelost 

8. Er kon niets meer aan gedaan worden 
9. Het probleem was de moeite niet waard 

 
10.   Het zou te veel tijd en moeite kosten 

11.   Het zou te veel geld kosten 
12.   Eerdere slechte ervaring met deze aanpak 

 
13.   Iets anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTION: IF A1360 = 2 

A1390.  Heeft u nog wat anders ondernomen om HET PROBLEEM aan te pakken? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
1. Een officiële schriftelijke klacht ingediend (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman(i) 
2. Een officieel bezwaarschrift(ii) ingediend bij een overheidsinstantie (bijv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV) 
3. Een gerechtelijke procedure begonnen (bijv. bij de rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Be- 

roep, Raad van State) 
4. Een beroep gedaan op de Huurcommissie 
5. Een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid(iii), 

SKGZ (iiii), enz.) 
6. Een beroep gedaan op een tuchtcollege 

7. Een beroep gedaan op arbitrage 
8. Gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

9. Iets anders, namelijk: .. [O] 
10.   Nee, niets van het bovenstaande [S] 

 
[SCRIPTER: show under 
(i): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 
(ii): Een brief  (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, 
Belastingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
(iii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(iiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
 
 

SELECTION: IF A1390 = 10 

 
A1400.  Bent u van plan om nog iets te ondernemen in verband met HET PROBLEEM? [S] 

 
1. Ja, zeker 
2. Waarschijnlijk wel 
3. Misschien wel, misschien niet 
4. Waarschijnlijk niet 

5. Nee, zeker niet 
 

SELECTIE: IF A1400= 4 OR 5 

 
A1410.  Waarom bent u niet van plan om nog iets te ondernemen? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Het probleem heeft zichzelf opgelost (bijv. door andere baan, verhuisd) 
2. Het is niet de moeite waard om door te gaan 
3. Er kan niets meer aan gedaan worden 
4. Heb genoeg van de hele zaak 

 
5. Het kost te veel tijd en moeite 
6. Het kost te veel geld 
7. Wil geen slepende procedures 

8. Eerdere slechte ervaringen 
 

9. Wacht liever af wat er gaat gebeuren 
10.   Weet niet wat ik nog kan doen 

11.   Weet niet hoe ik dat aan moet pakken 
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12.   Wil relatie met andere partij niet schaden 
 

13.   Iets anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: A1400= 4 OR 5 

 
A1411.  Was het belang van de zaak (al is het maar gedeeltelijk, en bij benadering) in geld uit te drukken? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF A1411=1 

 
A1412.  Wat zou u dan hebben gewild? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Een door de andere partij gevraagd geldbedrag niet betalen 
2. Minder betalen dan de andere partij heeft gevraagd 
3. Meer ontvangen dan de andere partij heeft aangeboden 
4. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 

5. Vervanging of herstel van een product of dienstverlening 

6. Anders, namelijk: [O] 
 

SELECTION: IF A1411=1 

 
A1413.  Als u het financiële belang van de zaak zou moeten schatten, welk bedrag was er dan voor u in het ge- 

ding? [S] 
 

1. 25 euro of minder 
2. 26-50 euro 
3. 51-100 euro 
4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 
6. 501-1.000 euro 
7. 1.001-2.500 euro 
8. 2.501-5.000 euro 
9. 5.001-10.000 euro 

10.   10.001-25.000 euro 
11.   25.001-50.000 euro 

12.   Meer dan 50.000 euro 
 

SELECTION: IF A1411=1 

 
A1414.  Heeft deze schatting van het financiële belang van de zaak betrekking op één totaalbedrag? 

Of gaat het om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of een hogere uitkering)? [S] 

 
1. Een totaalbedrag 

 
Een vaker terugkerend bedrag, namelijk: 
2. elke week 
3. elke maand 
4. elk kwartaal 
5. elk jaar 

6. anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTIE: A1400= 1 - 3 

 
A1420.  Wat bent u eventueel van plan om te ondernemen? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Contact opgenomen met de andere partij (bijv. langs gaan, bellen, brief schrijven) 
2. Een beroep doen op een mediator (i) / (buurt)bemiddelaar 

[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de 
partijen begeleidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 
Informatie, advies, hulp 

3. Hulpmiddelen gebruiken van Internet (bijv. Echtscheidingsplan.nl; modelbrieven; Rechtwijzer.nl) 
4. Advies of hulp vragen aan een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar, 

maatschappelijk werk) 
 

Procedure 

5. Een officiële klacht indienen (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman(ii)) 
6.  Een officieel bezwaarschrift (iii) indienen bij een overheidsinstantie (bijv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV) 
7. Een gerechtelijke procedure beginnen (bijv. bij rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, 

Raad van State) 
8. Een beroep doen op de Huurcommissie 

9. Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid (iiii), 
SKGZ(iiiii), enz.) 

10. Een beroep doen op een tuchtcollege 
11. Een beroep doen op arbitrage 
12.   Gebruik maken van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

 
Anders 

13.   Iets anders, namelijk [O] 
14.   Zou niet kunnen zeggen [S] 

 
[SCRIPTER show under 
(ii): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 

(iii): Brief of digitaal formulier waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belas- 
tingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
(iiii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(iiiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
 
 

SELECTION: IF A1400= 1 - 3 

 
A1430.  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? [S] 

 
1. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 
2. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 

3. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 
4. Andere arbeidsomstandigheden 
5. Andere woonomstandigheden 
6. Verdeling van een boedel 

7. Omgangsregeling 
 

8. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 
9. Een verklaring van de andere partij 

10.   Een gunstige/andere beslissing van de overheid of overheidsorganisatie (bijv. WOZ-waarde, bestem- 
mingsplan, uitkering) 

11.   Herstel van de relatie met de andere partij 
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12.   Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 
13.   Voorkomen dat het iemand anders overkomt 

 
14.   Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen 
15.   Excuses 

 
16.   Een oordeel over wie schuldig is 
17.   Eigen onschuld bewijzen 
18.   Publiekelijk bekend maken van de schuldige 

 
19.   Iets anders, namelijk: ,, [O] 

 
 

SELECTION: IF A1400 = 1 - 3 

 
A1440.  Zijn er daarnaast nog andere dingen die u wilt bereiken? [M] 

 
1. Nee [S] 

 
Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
2. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 
3. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 

4. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 
5. Andere arbeidsomstandigheden 
6. Andere woonomstandigheden 
7. Verdeling van een boedel 

8. Omgangsregeling 
 

9. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 
10.   Een verklaring van de andere partij 

11.   Een gunstige/andere beslissing van de overheid of overheidsorganisatie (bijv. WOZ-waarde, bestem- 
mingsplan, uitkering) 

12.   Herstel van de relatie met de andere partij 
 

13.   Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 
14.   Voorkomen dat het iemand anders overkomt 

 
15.   Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen 
16.   Excuses 

 
17.   Een oordeel over wie schuldig is 
18.   Eigen onschuld bewijzen 
19.   Publiekelijk bekend maken van de schuldige 

 
20.   Iets anders, namelijk: ,, [O] 

 
 

[SCRIPTER: please don’t show answer given for R12] 
 

SELECTION: IF A1400 = 1 - 3 

 
A1450.  Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u bereikt wat u wilt? [S] 

 
1. Zeer waarschijnlijk 
2. Waarschijnlijk 

3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 
4. Onwaarschijnlijk 
5. Zeer onwaarschijnlijk 
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SELECTIE: A1400 = 1-3 

 
A1460.  Was het belang van de zaak (al is het maar gedeeltelijk, en bij benadering) in geld uit te drukken? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF A1460=1 

 
A1470.  Wat zou u dan hebben gewild? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Een door de andere partij gevraagd geldbedrag niet betalen 
2. Minder betalen dan de andere partij heeft gevraagd 
3. Meer ontvangen dan de andere partij heeft aangeboden 

4. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 
5. Vervanging of herstel van een product of dienstverlening 

6. Anders, namelijk: [O] 
 

SELECTION: IF A1460=1 

 
A1480.  Als u het financiële belang van de zaak zou moeten schatten, welk bedrag was er dan voor u in het ge- 

ding? [S] 
 

1. 25 euro of minder 
2. 26-50 euro 
3. 51-100 euro 

4. 101-250 euro 
5. 251-500 euro 
6. 501-1.000 euro 
7. 1.001-2.500 euro 

8. 2.501-5.000 euro 
9. 5.001-10.000 euro 
10.   10.001-25.000 euro 
11.   25.001-50.000 euro 

12.   Meer dan 50.000 euro 
 

SELECTION: IF A1460=1 

 
A1490.  Heeft deze schatting van het financiële belang van de zaak betrekking op één totaalbedrag? 

Of gaat het om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of een hogere uitkering)? [S] 
 

1. Een totaalbedrag 
 

Een vaker terugkerend bedrag, namelijk: 
2. elke week 
3. elke maand 
4. elk kwartaal 

5. elk jaar 

6. anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: A1390=10 

 
A1510.  Voor de volledigheid, heeft DE ANDERE PARTIJ op enig moment juridische stappen tegen u onderno- 

men? Heeft u bijv. een brief van een advocaat ontvangen, heeft de andere partij een rechtszaak tegen u 
gestart, een beroep gedaan op arbitrage, de huurcommissie of een online geschilprocedure gestart via 
eBay, Paypal of e-Court / online arbitrage? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
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DEEL II: DOELSTELLINGEN 
 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 

 
B2010.  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? [S] 
 

1. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 
2. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 
3. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 
4. Andere arbeidsomstandigheden 

5. Andere woonomstandigheden 
6. Verdeling van een boedel 
7. Omgangsregeling 

 
8. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 
9. Een verklaring van de andere partij 

10.   Een gunstige/andere beslissing van de overheid of overheidsorganisatie (bijv. WOZ-waarde, bestem- 
mingsplan, uitkering) 

11.   Herstel van de relatie met de andere partij 
 

12.   Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 
13.   Voorkomen dat het iemand anders overkomt 

 
14.   Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen 
15.   Excuses 

 
16.   Een oordeel over wie schuldig is 
17.   Eigen onschuld bewijzen 
18.   Publiekelijk bekend maken van de schuldige 

 
19.   Iets anders, namelijk: .. [O] 

 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 

 
B2020.  Heeft u dat doel bereikt? [S] 

 
1. Ja, volledig 
2. Gedeeltelijk 
3. Nee 

4. Nog te vroeg om te zeggen 
 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 

 
B2030.  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? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 
 

1. Nee [S] 
 

Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

2. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 
3. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 
4. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 
5. Andere arbeidsomstandigheden 
6. Andere woonomstandigheden 

7. Verdeling van een boedel 
8. Omgangsregeling 

 
9. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 
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10.   Een verklaring van de andere partij 
11.   Een gunstige/andere beslissing van de overheid of overheidsorganisatie (bijv. WOZ-waarde, bestem- 

mingsplan, uitkering) 
12.   Herstel van de relatie met de andere partij 

 
13.   Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 
14.   Voorkomen dat het iemand anders overkomt 

 
15.   Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen 
16.   Excuses 

 
17.   Een oordeel over wie schuldig is 
18.   Eigen onschuld bewijzen 
19.   Publiekelijk bekend maken van de schuldige 

 
20.   Iets anders, namelijk: .. [O] 

 
 

SELECTION: IF B2030 = 2-20 

 
B2040. Heeft u dat doel of die doelen bereikt? [S] 

 
1. Ja, volledig 

2. Gedeeltelijk 
3. Nee 

4. Nog te vroeg om te zeggen 
 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 

 
B2050.  U heeft nu verteld wat u oorspronkelijk wilde bereiken. Is in de loop van de tijd, terwijl u pogingen onder- 

nam om HET PROBLEEM op te lossen, uw voornaamste doel anders geworden? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTIE: IF B2050 = 1 

 
B2060.  Wat werd toen het voornaamste dat u wilde bereiken? [S] 

 
1. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 
2. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 
3. Vervanging of herstel van een product of een verleende dienst 
4. Andere arbeidsomstandigheden 
5. Andere woonomstandigheden 

6. Verdeling van een boedel 
7. Omgangsregeling 

 
8. Gedragsverandering bij de andere partij (bijv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 
9. Een verklaring van de andere partij 
10.   Een gunstige/andere beslissing van de overheid of overheidsorganisatie (bijv. WOZ-waarde, bestem- 

mingsplan, uitkering) 
11.   Herstel van de relatie met de andere partij 

 
12.   Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 
13.   Voorkomen dat het iemand anders overkomt 

 
14.   Gerechtigheid / eigen rechten bekrachtigen 
15.   Excuses 

 
16.   Een oordeel over wie schuldig is 
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17.   Eigen onschuld bewijzen 
18.   Publiekelijk bekend maken van de schuldige 

 
19.   Iets anders, namelijk: .. [O] 

 

SELECTION: IF B2050=1 

 
B2070.  Heeft u dat doel bereikt? [S] 

 
1. Ja, volledig 
2. Gedeeltelijk 

3. Nee 
4. Nog te vroeg om te zeggen 

 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 

 
B2080.  Alles bij elkaar, toen u voor het eerst besloot om iets aan HET PROBLEEM te gaan doen, hoe waar- 

schijnlijk was het volgens u, dat u zou bereiken wat u wilde? [S] 
 

1. Zeer waarschijnlijk 
2. Waarschijnlijk 
3. Niet waarschijnlijk, maar ook niet onwaarschijnlijk 
4. Onwaarschijnlijk 

5. Zeer onwaarschijnlijk 
 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 

 
B2090. Is wat u wilde bereiken (al was het maar gedeeltelijk, en bij benadering) in geld uit te drukken? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: B2090=1 

 
B2100.  Wat wilde u bereiken? [S] 

 
1. Een door de andere partij gevraagd geldbedrag niet betalen 
2. Minder betalen dan de andere partij had gevraagd 
3. Meer ontvangen dan de andere partij had aangeboden 
4. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 

5. Vervanging of herstel van een product of dienstverlening 

6. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF B2090=1 

 
B2110.  Als u het financiële belang van de zaak zou moeten schatten, welk bedrag was er dan voor u in het ge- 

ding? [S] 
 

1. 25 euro of minder 
2. 26-50 euro 
3. 51-100 euro 
4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 
6. 501-1.000 euro 
7. 1.001-2.500 euro 
8. 2.501-5.000 euro 

9. 5.001-10.000 euro 
10.   10.001-25.000 euro 
11.   25.001-50.000 euro 
12.   Meer dan 50.000 euro 



- 91/128 - 

 

 

 
 
 
 

SELECTION: IF B2090=1 

 
B2120.  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)? [S] 
 

1. Een totaalbedrag 
 

Een vaker terugkerend bedrag, namelijk: 
 

2. elke week 
3. elke maand 
4. elk kwartaal 
5. elk jaar 
6. anders, namelijk: .. [O] 



- 92/128 - 

 

 

 
 
 

DEEL III: OVEREENSTEMMING ZONDER MEDIATION / PROCEDURE 
 
 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 OR A1510=1 

 
Voordat mensen een min of meer officiële procedure beginnen, kunnen ze zelf, al dan niet met advies en hulp, 
met de andere partij een oplossing van het probleem proberen te bereiken. 

 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 OR A1510=1 
 

C3010. Heeft u, voordat er een (meer of minder) officiële procedure aan te pas kwam, overeenstemming bereikt 

met DE ANDERE PARTIJ? [S] 

 
LET OP: Onder een (meer of minder) officiële procedure rekenen we hier 

 
 een officiële schriftelijke klacht ingediend bij een klachtencommissie, ombudsman(i) 

 een officieel bezwaarschrift(ii) ingediend bij een overheidsorgaan (bijv. gemeente, Belastingdienst, 
UWV, DUO) 

 een gerechtelijke procedure begonnen (bijv. bij de rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Be- 
roep, Raad van State) 

 een beroep gedaan op de Huurcommissie 

 een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid(iii), 
SKGZ (iiii), enz.) 

 een beroep gedaan op een tuchtcollege 

 een beroep gedaan op arbitrage 
gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbi- 

trage) 
 

[SCRIPTER: show under 
(i): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 

(ii): Een brief  (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, 
Belastingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
(iii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(iiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 

 
1. Ja 
2. Gedeeltelijk 

3. Nee (bijv. geen overeenstemming, of pas later, of probleem heeft zichzelf opgelost) 
 
 

SELECTION: C3010 = 3 

 
C3011.  Heeft u of de andere partij geprobeerd om overeenstemming te bereiken? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: C3010 = 1-2 OR C3011 = 1 

 
C3020.  Heeft u toen u die overeenstemming probeerde te bereiken, hulp gehad van één van de volgende des- 

kundigen of organisaties? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. Nee [S] 
2. Advocaat 
3. Branche-organisatie (bijv. de ANVR) 
4. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 
5. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
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6. Het Juridisch Loket 
7. Kerkelijke/religieuze organisatie 
8. Maatschappelijk werk 
9. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

10.   Notaris 
11.   Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 
12.   Politie 

13.   Rechtsbijstandsverzekering 
14.   Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 
15.   Schuldhulpverleningsorganisatie 
16.   Sociaal raadsman of -vrouw 

17.   Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 
18.   Vakbond, beroepsvereniging 
19.   Vereniging Eigen Huis 
20.   Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 

21.   Wets- of rechtswinkel 
22.   Zorgverlener (bijv. huisarts, Arbo-arts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin) 
23.   Andere deskundige / organisatie, namelijk [O] 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: C3010 = 1 or 2 OR C3011 = 1 

 
C3060. Wie deed de eerste zet om het geschil tot een oplossing te brengen? [S] 

 
1. Ikzelf 
2. Mijn adviseur / belangenbehartiger 
3. De andere partij of diens adviseur / belangenbehartiger 
4. Beide partijen 

5. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 OR A1510=1 

 
C3110.  Een van de manieren om partijen te helpen bij het oplossen van hun problemen is mediation (i). 

 
Heeft u bij het aanpakken van HET PROBLEEM te maken (gehad) met mediation? [S] 

 
1. Ja 
2. Ja, met online mediation 

3. Nee 
4. Nog niet, maar is wel gepland in de (nabije) toekomst 

 
[SCRIPTER: Show under (i): Het oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de 
mediator. De mediator begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen en helpt hen een oplossing te vinden 
voor hun conflict.] 

 

SELECTION: IF C3110 = 3 

 
C3111.  Kunt u aangeven waarom u geen gebruik heeft gemaakt van mediation(i)? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Wist er weinig of niets van af 
2. Wist niet hoe ik dat aan moest pakken 
3. Verwachtte meer van een andere aanpak 

 
4. De andere partij wilde niet 
5. Had geen vertrouwen in de andere partij 
6. Verwachtte niet dat overleg met de andere partij zou helpen 
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7. Was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 
8. Het probleem heeft zichzelf opgelost 

9. Er kon niets meer aan gedaan worden 
10.   Het probleem was de moeite niet waard 

 
11.   Het zou te veel tijd en moeite kosten 
12.   Het zou te veel geld kosten 
13.   Eerdere slechte ervaring met mediation 

 
14.   Iets anders, namelijk: .. [O] 

 
[SCIRPTER: Show under (i): Het oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de 
mediator. De mediator begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen en helpt hen een oplossing te vinden 
voor hun conflict.] 

 
 

SELECTION: IF C3110 = 1 or 2 or 4 

 
C3112.  Kunt u aangeven waarom u heeft gekozen voor mediation? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Verwachtte zo een snelle oplossing te bereiken 
2. Verwachtte zo een goede oplossing te bereiken 
3. Wilde de oplossing in eigen hand houden 
4. Op advies van de deskundige / organisatie die mij heeft doorverwezen 

5. Eerdere ervaring met mediation 
6. De mogelijkheid om mijn verhaal te doen / te overleggen met de andere partij 
7. Verwachtte zo de minste kosten te hoeven maken 
8. Om de relatie met de andere partij te herstellen of te behouden 

9. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF C3110 = 1 or 2 or 4 

 
C3120.  Hoe bent u bij mediation terechtgekomen? [S] 

 
1. Op eigen initiatief 
2. Via informatie op internet / sociale media 
3. Via de andere partij 

4. Via familie, vrienden of kennissen 
5. Via mijn werkgever 
6. Doorverwezen via Het Juridisch Loket 
7. Doorverwezen via een website, bijv. Echtscheidingsplan.nl 

8. Doorverwezen via de advocaat 
9. Doorverwezen via de rechtbank / rechter 
10.   Doorverwezen via de sociale raadsman of -vrouw 
11.   Doorverwezen via de politie of meldpunt (bijv. huiselijkgeweld.nl, Meldpunt kindermishandeling) 

12.   Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF C3110 = 1 or 2 or 4 

 
C3130.  Is de mediation afgesloten? [S] 

 
1. Ja 
2. Nee, loopt nog 

3. Nee, moet nog beginnen 
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SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 

 

 

 

Wij willen graag wat meer weten over het proces van mediation; wat er in de regel gebeurde en wat u er 
gemiddeld genomen van vond. 

 

SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 

 
C3210.   Was u vooraf goed geïnformeerd over wat er tijdens de mediation zou gebeuren? [S] 

 
1. Zeer goed 
2. Goed 

3. Niet goed, niet slecht 
4. Slecht 

5. Zeer slecht 
 

SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 

 
C3220.  Kon u het verloop van de mediation-sessie(s) goed volgen? [S] 

 
1. Zeer goed 
2. Goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Slecht 

5. Zeer slecht 
 

SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 

 
C3230.  Had u tijdens de mediation-sessie(s) voldoende gelegenheid om te zeggen of aan te geven wat u wilde? 

[S] 
 

1. Meer dan voldoende 
2. Voldoende 
3. Niet voldoende, niet onvoldoende 
4. Onvoldoende 

5. Volstrekt onvoldoende 
 

SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 
 

C3240.  Waren er, naar uw oordeel, belangrijke punten ten aanzien van HET PROBLEEM die niet aan de orde 

zijn geweest tijdens de mediation-sessie(s)? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 

 
C3250.  Hoe goed begreep de mediator de inhoud van de zaak? [S] 

 
1. Zeer goed 
2. Goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Slecht 

5. Zeer slecht 
6. Zou niet kunnen zeggen 
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SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 

 

 

 

C3260.  Was de mediator, naar uw oordeel, onpartijdig? [S] 
 

1. Ja 
2. Nee, hij/zij bevoordeelde mij 
3. Nee, hij/zij bevoordeelde de andere partij 

4. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF C3130 = 1 or 2 

 
C3270. Zou u, als u in een soortgelijke situatie terechtkwam, opnieuw voor mediation kiezen? [S] 

 
1. Ja, zeker 
2. Waarschijnlijk wel 

3. Misschien wel, misschien niet 
4. Waarschijnlijk niet 

5. Nee, zeker niet 
 
 

SELECTION: IF C3130=1 

 
C3290.  Is er aan het eind van de mediation overeenstemming bereikt met DE ANDERE PARTIJ? 

 
1. Ja 
2. Gedeeltelijk 

3. Nee 
 
 

DEEL IV: PROCEDURE 
 

SELECTION: If A1030=1 OR A1360=1 OR A1390 = 1-9 OR A1510=1 

 
Voor het oplossen van problemen kan ook een klacht, bezwaarschrift of zaak worden ingediend bij een instantie 
die een beslissing neemt of bemiddelt in het geschil. Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden: 

 
 een officiële schriftelijke klacht ingediend bij een klachtencommissie, ombudsman(i) 

 een officieel bezwaarschrift(ii) ingediend bij een overheidsorgaan (bijv. gemeente, Belastingdienst, 
UWV, DUO) 

 een gerechtelijke procedure begonnen (bijv. bij de rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Be- 
roep, Raad van State) 

 een beroep gedaan op de Huurcommissie 

 een beroep gedaan op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid(iii), 
SKGZ (iiii), enz.) 

 een beroep gedaan op een tuchtcollege 

 een beroep gedaan op arbitrage 

gebruik gemaakt van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbi- 
trage) 

 
[SCRIPTER: show under 
(i): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 

(ii): Een brief  (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, 
Belastingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
(iii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(iiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
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D4010.  Is er bij het aanpakken van HET PROBLEEM ooit een begin gemaakt met een van de bovenstaande 
procedures? [S] 

 
1. Ja 
2. Nee 

3. Nog niet, maar wel gepland voor de (nabije) toekomst 
 

SELECTION: IF D4010 = 2 

 
D4011. Kunt u aangeven waarom u geen gebruik heeft gemaakt van een officiële procedure? U kunt meerdere 

antwoorden aankruisen. [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. Wist er weinig of niets van af 
2. Wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

 
3. Was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 
4. Het probleem heeft zichzelf opgelost 

5. Er kon niets meer aan gedaan worden 
6. Het probleem was de moeite niet waard 

 
7. Verwachtte niet dat zo’n aanpak zou helpen 
8. Verwachtte meer van een andere aanpak 
9. Eerdere slechte ervaring met deze aanpak 

 
10.   Het zou te veel tijd en moeite kosten 
11.   Het zou te veel geld kosten 

 
12.   Wilde de relatie met de andere partij niet schaden 

 
 

13.   Op advies van een deskundige / organisatie 
 

14.   Iets anders, namelijk: .. [o] 
 
 

SELECTION: D4010 = 1 or 3 

 
D4012. Kunt u aangeven waarom u terecht bent gekomen bij één of meer van deze officiële procedures? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Het was de enige manier om het geschil op te lossen 

 
2. Verwachtte zo een goede oplossing te bereiken 
3. Verwachtte zo een snelle oplossing te bereiken 
4. Verwachtte zo de minste kosten te hoeven maken 

 
5. Verwachtte zo goed mijn verhaal te kunnen doen 
6. Wilde een uitspraak van een onafhankelijke derde 
7. Wilde een rechtens afdwingbare uitspraak 

 
8. Eerdere ervaring met deze aanpak 

 
9. Op advies van een deskundige / organisatie 
10.   Heb niet zelf voor de procedure gekozen, dat heeft de andere partij gedaan 

 
11.   Anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTION: IF D4010=1 

 
D4020. Aan welke instantie(s) is HET PROBLEEM voorgelegd? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Klachtencommissie, ombudsman(i) 
2. Bezwaarschriftencommissie(ii) bij overheidsorgaan (bijv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO) 
3. Rechtbank, sector kanton 
4. Rechtbank, sector civiel of bestuur 
5. Gerechtshof 

6. Centrale Raad van Beroep 
7. Raad van State 
8. Hoge Raad 
9. Huurcommissie 

10.   Geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid(iii), SKGZ(iiii) enz.) 
11.   Tuchtcollege 
12.   Arbitrage 
13.   Een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

14.   Andere instantie, namelijk: .. [O] 
 

[SCRIPTER show under 
(i): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 

(ii): Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belasting- 
dienst, DUO). 
(iii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(iiiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen] 
 

SELECTION: IF multiple answers given for D4020 

 
D4030.  U heeft in de loop van de tijd blijkbaar met meer dan één van deze instanties te maken gehad. Zou u de 
volgorde willen aangeven (door middel van nummers te geven) 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, 
een één te geven. [SCRIPTER: OFFER RANKING OF ANSWERS GIVEN IN D4020] 

 
[SCRIPTER: only show answers given for 4.4] 

 
 

1. Klachtencommissie, ombudsman(i) 
2. Bezwaarschriftencommissie(ii) bij overheidsorgaan (bijv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO) 

3. Rechtbank, sector kanton 
4. Rechtbank, sector civiel of bestuur 
5. Gerechtshof 
6. Centrale Raad van Beroep 

7. Raad van State 
8. Hoge Raad 
9. Huurcommissie 
10.   Geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid(iii), SKGZ(iiii) enz.) 

11.   Tuchtcollege 
12.   Arbitrage 
13.   Een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

14.   Andere instantie, namelijk: .. [O] 
 

[SCRIPTER show under 
(i): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 

(ii): Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belasting- 
dienst, DUO). 
(iii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(iiiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen] 
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[SCRIPTER: recode the answer in D4030 if only one is given in D4020] 

 

SELECTION: IF multiple answers given for D4030 

 
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 [show last 

answer D4030]). 
 

SELECTION: IF D4010=1 

 
D4040.  Bent u degene die de procedure is begonnen? [S] 

 
1. Ja, ik heb het zelf gedaan 

2. Ja, met hulp van een advocaat of andere juridisch deskundige 

3. Nee, de andere partij 
 

SELECTION: IF D4040=1 or 2 

 
D4041.  Bent u de procedure gestart via een digitaal loket (bijv. digitaal loket bestuursrecht, digitaal loket Geschil- 

lencommissie)? [S] 
 

1. Ja 
2. Nee 

3. Weet niet 
 

SELECTION: IF D4040=1 or 2 

 
D4042.  Hoe eenvoudig vond u het om de procedure te starten? [S] 

 
1. Heel eenvoudig 
2. Eenvoudig 
3. Noch eenvoudig/noch moeilijk 
4. Moeilijk 

5. Heel moeilijk 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF D4010=1 

 
D4050.  Is of zijn er zittingen geweest van de gerechtelijke instantie(i) waarbij HET PROBLEEM aan de orde is 

geweest? [S] 
 

LET OP: Het doet er daarbij niet toe of u zelf (altijd) aanwezig bent geweest. 
 

1. Ja 
2. Nee 
3. Nog niet, maar wel gepland voor de (nabije) toekomst 

 
[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 

 

SELECTION: IF D4050=1 

 
Wij willen graag wat meer weten over die zitting(en); over wat er in de regel gebeurde en wat u er gemiddeld ge- 
nomen van vond. 



- 100/128 
- 

SELECTION: IF D4050=1 

 

 

 

D4080.  Woonde u de zitting(en) (gedeeltelijk) zelf bij? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF D4050=1 

 
D4100.  Was er iemand die op de zitting(en) namens u het woord voerde? [M] 

 
LET OP: Het gaat hierbij niet om getuigen/deskundigen die bewijsmateriaal aandroegen voor uw kant van 

het verhaal. 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. Partner, familielid, vriend, kennis 
2. Advocaat 
3. Iemand anders 

4. Niemand 
 

SELECTIE: IF D4100 = 1-3 

 
D4110.  Hoe goed werden uw belangen door deze persoon (personen) tijdens de zitting(en) behartigd? [S] 

 
1. Zeer goed 
2. Goed 

3. Niet goed, niet slecht 
4. Slecht 
5. Zeer slecht 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF D4100=4 

 
D4120.  Waarom was er niemand die op de zitting(en) namens u het woord voerde? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Vond dat ik zelf goed in staat was om mijn belangen te behartigen 
2. Had suggestie / advies gekregen om zelf mijn belangen te behartigen 

3. Vond het te duur 
4. Kon het niet betalen 
5. Vond het niet nodig dat mijn kant van het verhaal werd toegelicht 

6. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF D4100=4 

 
D4130.  Was u, naar uw oordeel, in het nadeel doordat niemand namens u het woord voerde? [S] 

 
1. Ja 
2. Nee 
3. Zou niet kunnen zeggen 
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SELECTION: IF D4080=1 

 

 

 

D4150.  Was u vooraf goed geïnformeerd over wat er tijdens de zitting(en) zou gebeuren? [S] 
 

1. Zeer goed 
2. Goed 
3. Niet goed, niet slecht 

4. Slecht 

5. Zeer slecht 
 

SELECTION: IF D4080=1 

 
D4160.  Kon u het verloop van de zitting(en) goed volgen? [S] 

 
1. Zeer goed 
2. Goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Slecht 

5. Zeer slecht 
 

SELECTION: IF D4160 = 3 - 5 

D4170. Waar had u op de zitting(en) moeite mee? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
1. Het taalgebruik 
2. De gevolgde procedures 

3. Waarom bepaalde vragen werden gesteld 
5. Wie de verschillende aanwezigen waren 

6. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF D4080=1 

 
D4180.  Had u tijdens de zitting(en) voldoende gelegenheid om te zeggen wat u wilde? [S] 

 
1. Meer dan voldoende 
2. Voldoende 
3. Niet voldoende, niet onvoldoende 
4. Onvoldoende 

5. Volstrekt onvoldoende 
 

SELECTION: IF D4080=1 

 
D4190.  Waren er, naar uw oordeel, belangrijke punten ten aanzien van HET PROBLEEM die niet aan de orde 

zijn geweest tijdens de zitting(en)? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF D4080=1 

 
D4200.  Hoe goed begreep de instantie(i) de inhoud van de zaak? [S] 

 
1. Zeer goed 
2. Goed 
3. Niet goed, niet slecht 

4. Slecht 
5. Zeer slecht 
6. Zou niet kunnen zeggen 
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[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 

 

SELECTION: IF D4080=1 

 
D4210.  Was de instantie(i) naar uw oordeel, onpartijdig? [S] 

 
1. Ja 
2. Nee, hij/zij bevoordeelde mij 
3. Nee, hij/zij bevoordeelde de andere partij 

4. Zou niet kunnen zeggen 
 

[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 

 
 

SELECTION: D4080=1 

 
D4220.  Zou u, als u in een soortgelijke situatie terechtkwam, opnieuw bereid zijn om de zaak aan deze instantie 

voor te leggen? [S] 
 

1. Ja, zeker 
2. Waarschijnlijk wel 
3. Misschien wel, misschien niet 
4. Waarschijnlijk niet 

5. Nee, zeker niet 
 

SELECTION: IF D4050=2 

 
D4230.  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)? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF D4010 = 1 

D4240.  Heeft de instantie(i) in deze zaak een beslissing genomen? [S] 

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 ingetrokken. 

 
1. Ja 
2. Nee 
3. Nog niet, de zaak loopt nog 

 
[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 
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SELECTION: IF D4240=1 

 

 

 

D4260.  Heeft u de zaak gewonnen of verloren? [S] 
 

1. Geheel gewonnen 
2. Grotendeels gewonnen 
3. Deels gewonnen, deels verloren 

4. Grotendeels verloren 
5. Geheel verloren 

6. Anders, namelijk: .. [O] 
 
 

SELECTION: IF D4240=1 

 
D4270.  Hoe duidelijk motiveerde instantie(i) de reden(en) voor de beslissing? [S] 

 
1. Zeer duidelijk 
2. Duidelijk 
3. Niet duidelijk, niet onduidelijk 

4. Onduidelijk 
5. Zeer onduidelijk 
6. Zou niet kunnen zeggen 

 
[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 

 

SELECTION: IF D4240=1 

 
D4280.  Wat is, naar uw oordeel, de reden dat u niet vóór de beslissing van de instantie(i) tot overeenstemming 
met DE ANDERE PARTIJ bent gekomen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. De standpunten lagen te ver uiteen 
2. Communicatieproblemen; we konden niet goed met elkaar praten 
3. Andere conflicten die meespeelden 
4. Geen vertrouwen in elkaar 

5. Andere partij erkende probleem / schuld niet 
6. Andere partij kwam beloftes niet na 
7. De andere partij liet niets van zich horen, reageerde niet 
8. Niet van toepassing, het betrof een bezwaarprocedure [S] 

9. Anders, namelijk: .. [O] 
 

[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 

 

SELECTION: IF D4240=1 

 
D4290.  Bent u, ná de (laatste) beslissing van de instantie(i), nog tot een andere (nadere) overeenstemming met 

DE ANDERE PARTIJ gekomen? [S] 
 

1. Ja 
2. Nee 

 
[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 
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SELECTION: IF D4290=1 

 

 

 

D4300.  Heeft u bij het bereiken van die overeenstemming hulp gehad van een of meer van de onderstaande 
deskundigen of organisaties? [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Advocaat 
2. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 

 
3. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

4. Notaris 
 

5. Rechtsbijstandsverzekering 
6. Rechtskundig adviseur 

 
7. Schuldhulpverleningsorganisatie 
8. Sociaal raadsman of -vrouw 

 
9. Vakbond, beroepsvereniging 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: IF D4290=1 

 
D4340.  Wie deed de eerste zet om een andere (nadere) overeenstemming tot stand te brengen? [S] 

 
1. Ikzelf 
2. Mijn adviseur / belangenbehartiger 
3. De andere partij of diens adviseur / belangenbehartiger 

4. Beide partijen 
5. De rechter, ombudsman, de commissie 

6. Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF D4240=2 

 
D4370.  Bent u op enig moment tot overeenstemming gekomen met DE ANDERE PARTIJ? [S] 

 
1. Ja 
2. Gedeeltelijk 

3. Nee 
 

SELECTION: IF D4370=1 OR 2 

 
D4380.  Heeft u bij het bereiken van die overeenstemming hulp gehad van een of meer van de onderstaande 

deskundigen of organisaties? [M] 
 

1. Advocaat 
2. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 

 
3. Mediator(i) / (buurt)bemiddelaar 

4. Notaris 
 

5. Rechtsbijstandsverzekering 
6. Rechtskundig adviseur 
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7. Schuldhulpverleningsorganisatie 
8. Sociaal raadsman of -vrouw 

 
9. Vakbond, beroepsvereniging 

 
[SCRIPTER: show under (i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen bege- 
leidt en hen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.] 

 

SELECTION: IF D4370=1 OR 2 

 
D4390.  Wie deed de eerste zet om de overeenstemming tot stand te brengen? [S] 

 
1. Ikzelf 
2. Mijn adviseur / belangenbehartiger 
3. De andere partij of diens adviseur / belangenbehartiger 

4. Beide partijen 
5. De instantie (i) 
6. Zou niet kunnen zeggen 

 
[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 

 
 

SELECTION: IF D4370=1 OR 2 

 
D4460.  Waarom werd op dat moment overeenstemming bereikt, in plaats van te wachten op een beslissing van 

de instantie (i) ? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. Leverde sneller resultaat 
2. Leverde naar verwachting een beter resultaat 
3. Leverde naar verwachting een ander resultaat 
4. Ik wilde de oplossing in eigen hand houden 
5. Op advies van mijn belangenbehartiger/adviseur 

6. Om de kosten te beperken 
7. Wilde de relatie met de andere partij niet verder in gevaar brengen 
8. Anders, namelijk: .. [O] 

 
[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure).  (Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste.)  ] 
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SELECTION: IF D4010 = 3 

 
D4470.  Om welke instantie zou het daarbij gaan? [S] 

 
1. Klachtencommissie, ombudsman(i) 
2. Bezwaarschriftencommissie(ii) bij overheidsorgaan (bijv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO) 
3. Rechtbank, sector kanton 

4. Rechtbank, sector civiel of bestuur 
5. Gerechtshof 
6. Centrale Raad van Beroep 
7. Raad van State 

8. Hoge Raad 
9. Huurcommissie 
10.   Geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid(iii), SKGZ(iiii) enz.) 
11.   Tuchtcollege 

12.   Arbitrage 
13.   Een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

14.   Andere instantie, namelijk: .. [O] 
15.   Nog niet bekend [S] 

 
[SCRIPTER show under 
(i): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 
(ii): Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, Belasting- 
dienst, DUO). 
(iii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(iiiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen] 
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DEEL V: JURIDISCHE KOSTEN BESLISSING OF OVEREENKOMST 
 
 

SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 

 
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. 

 
SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 

 
E5010.  Even los van de vraag wie die kosten uiteindelijk heeft betaald, heeft u bij het aanpakken van HET PRO- 
BLEEM te maken gehad met juridische kosten? [S] 

 
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. 

 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTIE: IF E5010= 1 

 
E5020.  Heeft u die juridische kosten volledig uit eigen zak moeten betalen? [S] 

 
LET OP: Bij steun door organisaties of personen voor (een deel van) de juridische kosten kan gedacht 
worden aan: 

- Raad voor Rechtsbijstand (via een toevoeging) 
- Rechtsbijstandsverzekering 
- Vakbond, beroepsvereniging 

- Consumentenbond / ANWB / Vereniging Eigen Huis 
- Werkgever 
- Familielid, vriend, kennis 
- Bijzondere bijstand van de gemeente 
- Andere persoon of organisatie 

 
 

1. Ja 
2. Nee (omdat ik steun heb gekregen van andere personen of organisaties, of omdat de andere partij 

moest (mee)betalen) 
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SELECTIE: IF E5020=2 
 

E5030.  Van welke personen of organisaties heeft u steun heeft gekregen in het dragen van uw juridische kosten? 
[M] 

 
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 (gesubsidieerde rechtsbijstand via een toevoeging) 
2. Rechtsbijstandsverzekering 

3. Vakbond, beroepsvereniging 
4. Consumentenbond / ANWB / Vereniging Eigen Huis 
5. Werkgever 
6. Familielid, vriend, kennis 

7. Bijzondere bijstand van de gemeente 
8. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 

9. Nee, geen steun gekregen [S] 
 

SELECTIE: IF E5020=2 

 
E5040. 
Soms wordt overeengekomen of beslist dat de ene partij de juridische kosten van de andere partij geheel of ge- 
deeltelijk moet vergoeden. 

 
Is overeengekomen of beslist dat DE ANDERE PARTIJ uw juridische kosten geheel of gedeeltelijk zou moeten 
vergoeden? [S] 

 
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) be- 
taald. 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTIE: IF E5040 = 1 

 
E5050.  Kunt u aangeven welk bedrag aan juridische kosten door DE ANDERE PARTIJ is (moet worden) ver- 
goed? [S] 

 
LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

 
1. 10 euro of minder 
2. 11-25 euro 

3. 26-50 euro 
4. 51-100 euro 
5. 101-250 euro 
6. 251-500 euro 

7. 501-1.000 euro 
8. 1.001-2.500 euro 
9. 2.501-5.000 euro 
10.   Meer dan 5.000 euro 

11.   Zou niet kunnen zeggen 
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SELECTIE: IF E5040=2 OR E5020 = 1 

 
E5060.  Welk bedrag aan juridische kosten kwam (komt) uiteindelijk voor uw eigen rekening? [S] 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

1. Niets 

2. 1-10 euro 
3. 11-25 euro 
4. 26-50 euro 
5. 51-100 euro 

6. 101-250 euro 
7. 251-500 euro 
8. 501-1.000 euro 
9. 1.001-2.500 euro 

10.   2.501-5.000 euro 
11.   Meer dan 5.000 euro 

12.   Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTIE: IF E5040=2 OR E5020 = 1 

 
E5070.  Hoeveel had u verwacht zelf te moeten betalen? [S] 

 
1. Niets 
2. 1-10 euro 
3. 11-25 euro 
4. 26-50 euro 

5. 51-100 euro 
6. 101-250 euro 
7. 251-500 euro 
8. 501-1.000 euro 

9. 1.001-2.500 euro 
10.   2.501-5.000 euro 
11.   Meer dan 5.000 euro 

12.   Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 

 
E5100.  Heeft u, naast de juridische kosten, te maken gehad met andere kosten bij het aanpakken van HET 

PROBLEEM? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
1. Verlies van inkomsten 
2. Reiskosten (bijv. voor het bezoek van advocaat, rechtskundig adviseur, gerecht enz.) 

3. Telefoon- en administratiekosten 
4. Andere kosten, namelijk: .. [O] 
5. Nee, geen andere kosten [S] 



- 110/128 - 

 

 

 

 
 
 
 

SELECTION: IF E5100 = 1-4 
 

E5110.  Als u een schatting zou moeten maken van die andere kosten, welk bedrag was er dan mee gemoeid? 
[S] 

 
1. 10 euro of minder 
2. 11-25 euro 

3. 26-50 euro 
4. 51-100 euro 
5. 101-250 euro 
6. 251-500 euro 

7. 501-1.000 euro 
8. 1.001-2.500 euro 
9. 2.501-5.000 euro 

10.  Meer dan 5.000 euro 
 
 

SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 

 
E5120.  Heeft u, bij het aanpakken van HET PROBLEEM, wel eens vrijaf moeten nemen van uw werk (bijv. va- 
kantiedagen opgenomen)? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5120=1 

 
E5130.  Alles bijeen, hoeveel werkdagen heeft u dat naar schatting gekost? [Q] 

 
….. dagen 

 
[SCRPITER: ANSWER CAN only be a number between: 0- … 999] 
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DEEL Va INHOUD BESLISSING OF OVEREENKOMST 
 
 

SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 
 
 

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. 

 

SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 

 
E5210.  Afgezien van een vergoeding van uw juridische kosten, moest DE ANDERE PARTIJ u financieel tege- 
moet komen? [S] 

 
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 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTIE: IF E5210 = 1 

 
E5220.  Welk geldbedrag was er gemoeid met die tegemoetkoming? [S] 

 
LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

 
1. 25 euro of minder 
2. 26-50 euro 
3. 51-100 euro 

4. 101-250 euro 
5. 251-500 euro 
6. 501-1.000 euro 
7. 1.001-2.500 euro 

8. 2.501-5.000 euro 
9. 5.001-10.000 euro 
10.   10.001-25.000 euro 
11.   25.001-50.000 euro 

12.   Meer dan 50.000 euro 
 

SELECTION: IF E5210 = 1 

 
E5230.  Gaat het daarbij om een totaalbedrag? Of om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of een 

hogere uitkering)? [S] 
 

1. Een totaalbedrag 
 

Een vaker terugkerend bedrag, namelijk: 
 

2. elke week 
3. elke maand 
4. elk kwartaal 
5. elk jaar 
6. anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTION: IF E5210 = 1 

 

 

 

E5240.  Was de grootte van de tegemoetkoming meer of minder dan waarop u had gehoopt, of ongeveer hetzelf- 
de? [S] 

 
1. Veel meer 
2. Iets meer 

3. Ongeveer hetzelfde 
4. Iets minder 

5. Veel minder 
 

SELECTION: IF E5210=1 

 
E5250.  Heeft DE ANDERE PARTIJ, sinds de beslissing of overeenkomst, de tegemoetkoming aan u geheel 
voldaan? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 

 
SELECTION: IF E5250 = 2 

 
E5260.  Heeft u, sinds de beslissing of overeenkomst, iets ondernomen om (de rest van) de tegemoetkoming ook 
van DE ANDERE PARTIJ te krijgen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Nee, niets gedaan [S] 

 
2. Ja, geschreven naar de andere partij 
3. Ja, geprobeerd te spreken / gesproken met de andere partij 

4. Ja, gedreigd met juridische stappen 
5. Ja, juridische stappen gezet 

6. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF E5210=2 

 
E5270. Omgekeerd, hield de beslissing of overeenkomst in dat u de juridische kosten van DE ANDERE PARTIJ 
geheel of gedeeltelijk zou moeten vergoeden? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5270=1 

 
E5280.   Hoeveel moest u betalen als compensatie van de juridische kosten van DE ANDERE PARTIJ? [S] 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

1. 10 euro of minder 
2. 11-25 euro 
3. 26-50 euro 

4. 51-100 euro 
5. 101-250 euro 
6. 251-500 euro 
7. 501-1.000 euro 

8. 1.001-2.500 euro 
9. 2.501-5.000 euro 
10.   Meer dan 5.000 euro 
11.   Zou niet kunnen zeggen 
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SELECTION: IF E5210=2 

 

 

 

E5290.  Afgezien van een vergoeding van de juridische kosten, moest u DE ANDERE PARTIJ financieel tege- 
moet komen? [S] 

 
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 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5290=1 

 
E5300.  Welk geldbedrag was er gemoeid met die tegemoetkoming? [S] 

 
LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

 
1. 25 euro of minder 
2. 26-50 euro 
3. 51-100 euro 
4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 
6. 501-1.000 euro 
7. 1.001-2.500 euro 
8. 2.501-5.000 euro 

9. 5.001-10.000 euro 
10.   10.001-25.000 euro 
11.   25.001-50.000 euro 

12.   Meer dan 50.000 euro 
 

SELECTION: IF E5290=1 

 
E5310.  Gaat het daarbij om een totaalbedrag? Of om een vaker terugkerend bedrag (bijv. een lagere huur of een 
hogere uitkering)? [S] 

 
1. Een totaalbedrag 

 
Een vaker terugkerend bedrag, namelijk: 

 
2. elke week 
3. elke maand 
4. elk kwartaal 

5. elk jaar 

6. anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF E5290=1 

 
E5320.  Was de grootte van de tegemoetkoming meer of minder dan waarop u had gehoopt, of ongeveer hetzelf- 
de? [S] 

 
1. Veel meer 
2. Iets meer 
3. Ongeveer hetzelfde 
4. Iets minder 

5. Veel minder 
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SELECTION: IF E5290=1 

 

 

 

E5330.  Heeft u, sinds de beslissing of overeenkomst, de tegemoetkoming aan DE ANDERE PARTIJ geheel 
voldaan? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5330=2 

 
E5340.  Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u de tegemoetkoming aan DE ANDERE PARTIJ geheel zult vol- 
doen? [S] 

 
1. Zeer waarschijnlijk 
2. Waarschijnlijk 

3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 
4. Onwaarschijnlijk 

5. Zeer onwaarschijnlijk 
 

SELECTION: IF E5330=2 

 
E5350.  Heeft DE ANDERE PARTIJ, sinds de beslissing of overeenkomst, al iets ondernomen om (de rest van) 
de tegemoetkoming van u te krijgen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Nee, niets gedaan [S] 

 
2. Ja, naar mij geschreven 
3. Ja, mij geprobeerd te spreken / gesproken 
4. Ja, gedreigd met juridische stappen 
5. Ja, juridische stappen gezet 

6. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF E5330=2 

 
E5360. Waarom heeft u de tegemoetkoming aan DE ANDERE PARTIJ (nog) niet geheel voldaan? [S] 

 
1. Ik heb het geld niet 
2. Ik ben het niet eens met de beslissing 
3. Ik had er nog geen gelegenheid voor 

4. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 

 
E5370. Afgezien van een mogelijke financiële tegemoetkoming, kende de beslissing of overeenkomst nog ver- 
plichtingen en afspraken van andere aard (bijv. dat u iets zou doen of de andere partij iets zou laten)? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5370=1 

 
E5380.  Wat was de inhoud van die andere verplichtingen en afspraken? [M] 

 
LET OP: Indien elk van de partijen wat zou moeten doen of laten, kunt u beide mogelijkheden invullen. 

 
1. U zou iets moeten doen of laten 
2. De andere partij zou iets moeten doen of laten 
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SELECTIE: IF E5380=1 

 
E5381. Wat moest u doen of laten? [O] 

 
….. [O] 

 

SELECTIE: IF E5380=2 

 
E5385.  Wat zou de andere partij moeten doen of laten? [O] 

 
….. [O] 

 
 

SELECTION: IF E5380=1 

 
E5390.  Bent u uw deel van de verplichtingen en afspraken nagekomen? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5390=2 

 
E5400.  Waarom niet? [S] 

 
1. Ik ben het niet eens met de beslissing 
2. Ik had er nog geen gelegenheid voor 

3. Anders, namelijk: .. [O] 
 
 

SELECTION: IF E5380=2 

 
E5410.  Is DE ANDERE PARTIJ zijn/haar deel van de verplichtingen en afspraken nagekomen? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5410=2 

 
E5420. Heeft u iets ondernomen om te zorgen dat DE ANDERE PARTIJ de verplichtingen en afspraken zou na- 
komen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Nee, niets gedaan [S] 

 
2. Ja, geschreven naar de andere partij 
3. Ja, geprobeerd te spreken / gesproken met de andere partij 
4. Ja, gedreigd met juridische stappen 
5. Ja, juridische stappen gezet 

6. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF E5420=1 

 
E5430. Waarom niet? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Wilde dat het afgelopen was 
2. Had geen zin in nog meer moeilijkheden 
3. Voelde me machteloos 

4. Wilde verdere conflicten met de andere partij vermijden 
5. Anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) 
 

E5460.  Alles in beschouwing genomen, vindt u dat de overeenstemming die u met de andere partij heeft bereikt 
rechtvaardig was? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5460=2 

 
E5470.  In welke opzichten vindt u de bereikte overeenkomst niet rechtvaardig? [O] 

 
….. [O] 

 

SELECTION: IF E5460=2 

 
E5480.  Waarom bent u akkoord gegaan, als u de overeenkomst niet rechtvaardig vond? U kunt meerdere ant- 
woorden aankruisen. [M] 

 
1. Wilde dat het afgelopen was 
2. Had geen zin om nog meer tijd te verliezen 
3. Had geen zin om nog meer kosten te maken 
4. Had geen zin in nog meer moeilijkheden 

5. Voelde me machteloos 
6. Kon nog meer kosten niet betalen 
7. Wilde verdere conflicten met de andere partij vermijden 

8. Anders, namelijk: .. [O] 
 

SELECTION: IF (D4240=1) 

 
E5490. Alles in beschouwing genomen, vindt u dat de beslissing die de instantie(i) heeft genomen rechtvaardig 
was? [S] 

 
[SCRIPTER: show under (i): De door u genoemde instantie waar het probleem aan de orde is geweest (bijv. be- 
zwarencommissie, geschillencommissie, arbiter, rechtbank of online procedure). Waren dat meerdere instanties, 
dan gaat het om de laatste ] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5490=2 

 
E5500. In welke opzichten vindt u de genomen beslissing niet rechtvaardig? [O] 

 
…..[O] 

 

SELECTION: IF E5490=2 

 
E5510. Waarom bent u niet in beroep gegaan, als u de genomen beslissing niet rechtvaardig vond? U kunt meer- 
dere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Wilde dat het afgelopen was 
2. Had geen zin om nog meer tijd te verliezen 
3. Had geen zin om nog meer kosten te maken 
4. Had geen zin in nog meer moeilijkheden 
5. Voelde me machteloos 

6. Kon nog meer kosten niet betalen 
7. Wilde verdere conflicten met de andere partij vermijden 
8. Anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTION: IF (C3290= 1,2) OR (C3010=1,2) OR (D4290=1) OR (D4370=1,2) OR (D4240=1) 

 
E5520. Heeft de beslissing of overeenkomst een eind gemaakt aan het geschil tussen u en DE ANDERE PARTIJ? 

[S] 
 

1. Ja 
2. Gedeeltelijk 

3. Nee 
 

SELECTION: IF E5520=2-3 

 
E5530.  Duurt HET PROBLEEM nog steeds voort? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee, het probleem heeft zichzelf opgelost 
 
 

SELECTIE: IF E5530=2 

 
E5540.  Kunt u aangeven hoe het probleem zich heeft opgelost? [O] 

 
….. [O] 

 
 

SELECTION: IF E5530=1 

 
E5550. Afgezien van wat u reeds heeft verteld, onderneemt u op dit moment nog wat anders om HET PROBLEEM 

aan te pakken? [S] 
 

1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF E5550=2 

 
E5560.  Bent u van plan om nog iets anders te ondernemen in verband met HET PROBLEEM? [S] 

 
1. Ja, zeker 
2. Waarschijnlijk wel 
3. Misschien wel, misschien niet 
4. Waarschijnlijk niet 

5. Nee, zeker niet 
 

SELECTION: IF E5550=1 OR E5560=1-3 

 
E5570.  Wat onderneemt u dan, of wat bent u van plan te gaan ondernemen? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Informatie zoeken (bijv. op Internet, in folder) 
2. Contact opnemen met de andere partij (bijv. langs gaan, bellen, brief schrijven) 
3. Een beroep doen op een mediator(i)/(buurt)bemiddelaar 

 
Informatie, advies, hulp 

4. Hulpmiddelen gebruiken van Internet (bijv. Echtscheidingsplan.nl; modelbrieven; Rechtwijzer.nl) 
5. Advies of hulp vragen aan een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar, 

maatschappelijk werk) 
Procedure 

6. Een officiële klacht indienen (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman(ii)) 
7. Een officieel bezwaarschrift (iii) indienen bij een overheidsinstantie (bijv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV) 
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8. Een gerechtelijke procedure beginnen (bijv. bij rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, 
Raad van State) 

9. Een beroep doen op de Huurcommissie 

10.   Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid (iiii), 
SKGZ(iiiii), enz.) 

11.   Een beroep doen op een tuchtcollege 
12.   Een beroep doen op arbitrage 
13.   Gebruik maken van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

 
Anders 

14.   Iets anders, namelijk.. [O] 
 

[SCRIPTER: show under: 
(i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen begeleidt en hen helpt om zelf 
een oplossing te vinden voor hun conflict. 
(ii): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 

(iii): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, 
Belastingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
(iiii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(iiiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
 

SELECTION: IF E5550=1 OR E5560=1-3 

 
E5580. Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u bereikt wat u wilt? [S] 

 
1. Zeer waarschijnlijk 
2. Waarschijnlijk 
3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 

4. Onwaarschijnlijk 

5. Zeer onwaarschijnlijk 
 

SELECTION: IF E5560=4 OR 5 

 
E5590. Waarom bent u niet van plan om nog iets anders te ondernemen? [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Het probleem heeft zichzelf opgelost / ik heb het ontweken 
2. Het is niet de moeite waard om door te gaan 
3. Er kan niets meer aan gedaan worden 
4. Heb genoeg van de hele zaak 

 
5. Het kost te veel tijd en moeite 
6. Het kost te veel geld 

7. Wil geen slepende juridische procedures 
8. Wil relatie met andere partij niet schaden 

 
9. Eerdere slechte ervaringen 

 
 

10.   Wacht liever af wat er gaat gebeuren 

11.   Weet niet wat ik nog kan doen 
12.   Weet niet hoe ik dat aan moet pakken 

 
13.   Iets anders, namelijk: .. [O] 
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DEEL VI: GEEN BESLISSING / GEEN OVEREENKOMST 
 

SELECTION: IF NOT SELECTED FOR BLOCK 5 AND (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
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 situa- 
tie. 

 

SELECTION: IF NOT SELECTED FOR BLOCK 5 AND (A1510=1 or A1510 is missing) 
 
 

F6030. Duurt HET PROBLEEM nog steeds voort? 
 

1. Ja 

2. Nee, het probleem heeft zichzelf opgelost 
 
 

SELECTIE: IF F6030=2 

 
F6040.  Kunt u aangeven hoe het probleem zich heeft opgelost? [O] 

 
….. [O] 

 

SELECTIE: IF F6030 = 1 

 
F6050.  Afgezien van wat u reeds heeft verteld, onderneemt u op dit moment nog wat anders om HET PRO- 
BLEEM aan te pakken? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECION: IF F6050=2 

 
F6060.  Bent u van plan om nog iets te ondernemen in verband met HET PROBLEEM? [S] 

 
1. Ja, zeker 
2. Waarschijnlijk wel 
3. Misschien wel, misschien niet 
4. Waarschijnlijk niet 

5. Nee, zeker niet 
 

SELECTION: IF F6050=1 OR F6060=1 OR 2 OR 3 

 
F6070. Wat onderneemt u dan, of wat bent u van plan te gaan ondernemen? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Informatie zoeken (bijv. op Internet, in folder) 
2. Contact opnemen met de andere partij (bijv. langs gaan, bellen, brief schrijven) 
3. Een beroep doen op een mediator(i)/(buurt)bemiddelaar 

 
Informatie, advies, hulp 

4. Hulpmiddelen gebruiken van Internet (bijv. Echtscheidingsplan.nl; modelbrieven; Rechtwijzer.nl) 
5. Advies of hulp vragen aan een deskundige of organisatie (bijv. advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar, 

maatschappelijk werk) 
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Procedure 

6. Een officiële klacht indienen (bijv. bij een klachtencommissie, ombudsman(ii)) 
7. Een officieel bezwaarschrift (iii) indienen bij een overheidsinstantie (bijv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV) 
8. Een gerechtelijke procedure beginnen (bijv. bij rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, 

Raad van State) 
9. Een beroep doen op de Huurcommissie 

10.  Een beroep doen op een geschillencommissie (bijv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid (iiii), 
SKGZ(iiiii), enz.) 

11.  Een beroep doen op een tuchtcollege 
12.  Een beroep doen op arbitrage 
13.  Gebruik maken van een online geschilprocedure (bijv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

 
Anders 

14.  Iets anders, namelijk.. [O] 
 

[SCRIPTER: show under: 
(i): Een neutrale conflictbemiddelaar die de onderhandelingen tussen de partijen begeleidt en hen helpt om zelf 
een oplossing te vinden voor hun conflict. 
(ii): Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de gemeente of andere publieke instelling. 

(iii): Een brief (of digitaal formulier) waarin u tegen een besluit van een overheidsorgaan (bijv. gemeente, UWV, 
Belastingdienst, DUO) bezwaar maakt. 
(iiii): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(iiiii): Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
 

SELECTION: IF F6050=1 OR F6060=1 OR 2 OR 3 

 
F6080.  Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u bereikt wat u wilt? 

 
1. Zeer waarschijnlijk 
2. Waarschijnlijk 

3. Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk 
4. Onwaarschijnlijk 

5. Zeer onwaarschijnlijk 
 

SELECTION: IF F6060=4 OR 5 

 
F6090. Waarom bent u niet van plan om nog iets anders te ondernemen? [M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Het probleem heeft zichzelf opgelost / ik heb het ontweken 
2. Het is niet de moeite waard om door te gaan 
3. Er kan niets meer aan gedaan worden 
4. Heb genoeg van de hele zaak 

 
5. Het kost te veel tijd en moeite 
6. Het kost te veel geld 
7. Wil geen slepende juridische procedures 

8. Wil relatie met andere partij niet schaden 
 

9. Eerdere slechte ervaringen 
 

10.   Wacht liever af wat er gaat gebeuren 
11.   Weet niet wat ik nog kan doen 
12.   Weet niet hoe ik dat aan moet pakken 

 
13.   Iets anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTION: F6030 =1 

 
F6100.  Wat is, naar uw oordeel, de reden dat u er (nog) niet in bent geslaagd om met DE ANDERE PARTIJ tot 
overeenstemming te komen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. [M] 

 
1. Andere partij is onvindbaar / failliet 
2. De standpunten liggen te ver uiteen 

3. Communicatieproblemen; we kunnen niet goed met elkaar praten 
4. Andere conflicten die meespelen 
5. Geen vertrouwen in elkaar 
6. Andere partij erkent probleem / schuld niet 

7. De andere partij liet niets van zich horen, reageerde niet 
8. Niet van toepassing, het betrof een bezwaarprocedure  [S] 
9. Anders, namelijk; .. [O] 
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DEEL VIa JURIDISCHE KOSTEN GEEN BESLISSING / GEEN OVEREENKOMST 

 

 

 

SELECTION: IF NOT SELECTED FOR BLOCK 5 AND (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
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. 

 
SELECTION: IF NOT SELECTED FOR BLOCK 5 AND (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
F6110.  Even los van de vraag wie ze uiteindelijk heeft betaald, heeft u bij het aanpakken van HET PROBLEEM 
te maken gehad met juridische kosten? [S] 

 
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. 

 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF F6110=1 

 
F6120.  Heeft u die juridische kosten volledig uit eigen zak moeten betalen? [S] 

 
LET OP: Bij steun door organisaties of personen voor (een deel van) de juridische kosten kan gedacht 
worden aan: 

- Raad voor Rechtsbijstand (via een toevoeging) 

- Rechtsbijstandsverzekering 
- Vakbond, beroepsvereniging 
- Consumentenbond / ANWB / Vereniging Eigen Huis 

- Werkgever 

- Familielid, vriend, kennis 
- Bijzondere bijstand van de gemeente 
- Andere persoon of organisatie 

 
1. Ja 
2. Nee (want steun gekregen van andere personen of organisaties) 



- 123/128 - 

SELECTION: IF F6120=2 

 

 

 

F6130.  Van welke personen of organisaties heeft u steun gekregen in het dragen van uw juridische kosten? [M] 

LET OP: Het gaat hier niet om het (mee)betalen door de andere partij in het conflict. 

1. Raad voor Rechtsbijstand (gesubsidieerde rechtsbijstand via een toevoeging) 

2. Rechtsbijstandsverzekering 
3. Vakbond, beroepsvereniging 
4. Consumentenbond / ANWB / Vereniging Eigen Huis 
5. Werkgever 

6. Familielid, vriend, kennis 
7. Bijzonder bijstand van de gemeente 
8. Andere persoon of organisatie, namelijk: .. [O] 

9. Nee, geen steun gekregen[S] 
 

SELECTION: IF F6110=1 

 
F6140.  Welk bedrag aan juridische kosten kwam (komt) uiteindelijk voor uw eigen rekening? [S] 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

1. Niets 

2. 1-10 euro 
3. 11-25 euro 
4. 26-50 euro 
5. 51-100 euro 

6. 101-250 euro 
7. 251-500 euro 
8. 501-1.000 euro 
9. 1.001-2.500 euro 

10.   2.501-5.000 euro 
11.   Meer dan 5.000 euro 

12.   Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF F6110=1 

 
F6150.  Hoeveel had u verwacht zelf te moeten betalen? [S] 

 
1. Niets 
2. 1-10 euro 
3. 11-25 euro 
4. 26-50 euro 
5. 51-100 euro 

6. 101-250 euro 
7. 251-500 euro 
8. 501-1.000 euro 
9. 1.001-2.500 euro 

10.   2.501-5.000 euro 
11.   Meer dan 5.000 euro 
12.   Zou niet kunnen zeggen 
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SELECTION: IF NOT SELECTED FOR BLOCK 5 AND (A1510=1 or A1510 is missing) 
 

F6180. Heeft u, naast de juridische kosten, te maken gehad met andere kosten bij het aanpakken van HET PRO- 

BLEEM? [M] 
 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
 

1. Verlies van inkomsten 
2. Reiskosten (bijv. voor het bezoek van advocaat, rechtskundig adviseur, gerecht enz.) 
3. Telefoon- en administratiekosten 
4. Andere kosten, namelijk: .. [O] 

5. Nee, (nog) geen andere kosten [S] 
 

SELECTION: IF F6180 = 1-4 

 
F6190.  Als u een schatting zou moeten maken van die andere kosten, welk bedrag was er dan mee gemoeid? 
[S] 

 
1. 10 euro of minder 
2. 11-25 euro 
3. 26-50 euro 
4. 51-100 euro 
5. 101-250 euro 

6. 251-500 euro 
7. 501-1.000 euro 
8. 1.001-2.500 euro 
9. 2.501-5.000 euro 

10.  Meer dan 5.000 euro 
 

SELECTION: IF NOT SELECTED FOR BLOCK 5 AND (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
F6200.  Heeft u, bij het aanpakken van HET PROBLEEM, wel eens vrijaf moeten nemen van uw werk (bijv. va- 
kantiedagen opgenomen)? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF F6200 = 1 

 
F6210.  Alles bijeen, hoeveel werkdagen heeft u dat naar schatting gekost? [Q] 

 
….. werkdagen [SCIRPTER: answer can only be a number, between 0-999] 
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DEEL VII: DUUR EN EFFECTEN 
 

SELECTION: IF A1510 IS NOT 2 (ANYONE WHO DOES NOT FILL IN VIIa) ((A1510=1 or A1510 is missing) 

 
G7010.  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? [S] 

 
1. Minder dan een week 
2. 1-2 weken 
3. 3-4 weken 
4. 1-2 maanden 

5. 3-4 maanden 
6. 5-6 maanden 
7. 7-9 maanden 
8. 10-12 maanden 

9. 1-2 jaar 
10.   Meer dan 2 jaar 

11.   Zou niet kunnen zeggen 
 

SELECTION: IF (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
G7020.  Hoe lang heeft de aanpak van HET PROBLEEM ongeveer geduurd, vanaf het moment dat u besloot om 
er iets aan te gaan doen? [S] 

 
1. Minder dan een week 
2. 1-2 weken 
3. 3-4 weken 

4. 1-2 maanden 
5. 3-4 maanden 
6. 5-6 maanden 
7. 7-9 maanden 

8. 10-12 maanden 
9. 1-2 jaar 
10.   Meer dan 2 jaar 
11.   Zou niet kunnen zeggen 

12.   Zou niet kunnen zeggen, het probleem duurt nog steeds voort 
 

SELECTION: IF (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
G7030.  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? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTIE: IF G7030 = 1 

G7040.  Wat had u, wanneer u nu terugkijkt, anders willen aanpakken? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
1. Ik had eerder actie moeten ondernemen 
2. Ik had vasthoudender moeten zijn 

3. Ik had meer voor me zelf moeten opkomen 
4. Ik had een advocaat moeten inschakelen 
5. Ik had geen advocaat moeten inschakelen 

6. Ik had een adviseur moeten inschakelen 
7. Ik had geen adviseur moeten inschakelen 

8. Ik had een procedure moet beginnen (bv. bij een geschillencommissie, rechtbank) 
9. Ik had geen procedure moeten beginnen (bv. bij een geschillencommissie, rechtbank) 

10.   Anders, namelijk: .. [O] 
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SELECTION: IF (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
G7050.  Had u, terwijl u bezig was met het aanpakken van HET PROBLEEM, op enig moment betaald werk? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF G7050=1 

 
G7060.  Heeft het aanpakken van HET PROBLEEM een of meer van de volgende effecten op uw werk gehad? 
[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Was minder productief door concentratieproblemen / stress / gezondheidsproblemen 
2. Kon vanwege stress / gezondheidsproblemen enige tijd mijn werk niet doen 
3. Mijn promotiekansen werden geschaad 
4. Mijn relatie met collega's had behoorlijk te lijden 

5. Moest omzien naar een andere baan 
6. Belandde door gezondheidsproblemen in de WAO / WIA 
7. Een ander effect op het werk, namelijk: .. [O] 

8. Nee, geen effect [S] 
 

SELECTION: IF (A1510=1 or A1510 is missing) 

 
G7070.  Heeft het aanpakken van HET PROBLEEM een of meer van de volgende effecten of gevoelens bij u 
teweeggebracht? U[M] 

 
Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

 
1. Kreeg het gevoel dat ik (enige) controle had over de eigen situatie 
2. Kreeg te maken met stress 
3. Kreeg slaapproblemen 
4. Mijn gezondheid had eronder te lijden 
5. Tevredenheid dat ik ben opgekomen voor mijn recht(en) 

6. Mijn relatie met familie en vrienden heeft behoorlijk te lijden gehad 
7. Moest verhuizen naar een andere woning 
8. Moest verhuizen naar een andere stad / streek 
9. Een ander effect op mijn leef- en woonomstandigheden, namelijk: .. [O] 

10.   Nee, geen van deze effecten [S] 
 
 

DEEL VIIa: DUUR EN EFFECTEN GEEN ACTIE 
 

SELECTION: IF A1510 = 2 

 
G7080.  Hoe lang dacht u dat het oplossen van HET PROBLEEM zou duren, toen het ontstond? [S] 

 
1. Minder dan een week 
2. 1-2 weken 
3. 3-4 weken 

4. 1-2 maanden 
5. 3-4 maanden 
6. 5-6 maanden 
7. 7-9 maanden 

8. 10-12 maanden 
9. 1-2 jaar 
10.   Meer dan 2 jaar 
11.   Zou niet kunnen zeggen 
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SELECTION: IF A1510 = 2 

 

 

 

G7090.  Hoe lang heeft HET PROBLEEM ongeveer geduurd? [S] 
 

1. Minder dan een week 
2. 1-2 weken 

3. 3-4 weken 
4. 1-2 maanden 
5. 3-4 maanden 
6. 5-6 maanden 

7. 7-9 maanden 
8. 10-12 maanden 
9. 1-2 jaar 
10.   Meer dan 2 jaar 

11.   Zou niet kunnen zeggen 

12.   Zou niet kunnen zeggen, het probleem duurt nog steeds voort 
 

SELECTION: IF A1510 = 2 

 
G7100. Wanneer u terugkijkt naar hoe u met HET PROBLEEM bent omgegaan, is er dan iets waarvan u spijt 
heeft? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTIE: IF G7100 = 1 

G7110.  Wat had u, wanneer u nu terugkijkt, anders willen aanpakken? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Ik had actie moeten ondernemen 
2. Ik had vasthoudender moeten zijn 
3. Ik had voor me zelf moeten opkomen 
4. Ik had een advocaat moeten inschakelen 

5. Ik had juridische stappen moeten nemen (bijv. naar klachtencommissie, geschillencommissie, 
rechter) 

6. Anders, namelijk  [O] 
 

SELECTION: IF A1510 = 2 

 
G7120. Had u, terwijl HET PROBLEEM zich voordeed, op enig moment betaald werk?? [S] 

 
1. Ja 

2. Nee 
 

SELECTION: IF G7120=1 

 
G7130. Heeft HET PROBLEEM een of meer van de volgende effecten op uw werk gehad? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Was minder productief door concentratieproblemen / stress / gezondheidsproblemen 
2. Kon vanwege stress / gezondheidsproblemen enige tijd mijn werk niet doen 
3. Mijn promotiekansen werden geschaad 
4. Mijn relatie met collega's had behoorlijk te lijden 

5. Moest omzien naar een andere baan 
6. Belandde door gezondheidsproblemen in de WAO / WIA 
7. Een ander effect op het werk, namelijk: .. [O] 
8. Nee, geen effect [S] 
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SELECTION: IF A1510 = 2 

 

 

 

G7140. Heeft HET PROBLEEM een of meer van de volgende effecten of gevoelens bij u teweeggebracht? [M] 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

1. Kreeg het gevoel dat ik (enige) controle had over de eigen situatie 
2. Kreeg te maken met stress 
3. Kreeg slaapproblemen 
4. Mijn gezondheid had eronder te lijden 

5. Tevredenheid dat ik ben opgekomen voor mijn recht(en) 
6. Mijn relatie met familie en vrienden heeft behoorlijk te lijden gehad 
7. Moest verhuizen naar een andere woning 
8. Moest verhuizen naar een andere stad / streek 

9. Een ander effect op mijn leef- en woonomstandigheden, namelijk: .. [O] 

10.   Nee, geen van deze effecten [S] 
 
 

DEEL VIII: OVERIGE PUNTEN 
 

ALL 

 
H8010.  Zijn er nog elementen van het probleem, het aanpakken ervan en de gevolgen voor u, die in de vooraf- 
gaande vragen onvoldoende aan bod zijn geweest? Zo ja, dan geven wij u hier graag de gelegenheid om daarover 
aan ons te vertellen. 

 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking 

 
 

1. ….. [O] 

2. Geen opmerkingen [S] 


