
Vragenlijst Bijstand op Maat

Deze vragenlijst wordt u aangeboden omdat u deelneemt aan het Experiment 
Bijstand op Maat van de gemeente Groningen. Om aan het experiment deel te
kunnen nemen is het invullen van de vragenlijst verplicht. De volledig ingevulde
vragenlijst moet uiterlijk 17 oktober zijn teruggestuurd.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen. U kunt hiervoor de antwoordenenvelop gebruiken. Een
postzegel is niet nodig.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag

Hebt u vragen en wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst? Stuur dan  een mail
naar vragenlijst@rug.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Eerst willen we u enkele vragen stellen over uw gezondheid en welzijn. We stellen deze 
vragen omdat we niet alleen maar geïnteresseerd zijn in het vinden van werkt. We
willen ook graag weten hoe het met u gaat.

1. Wat vindt u van uw gezondheid?

Uitstekend
zeer goed
goed
matig
slecht

2. Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven hoe  tevreden u bent met uw leven nu?

0 = totaal ontevreden 
10 = totaal tevreden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Vindt u de dingen die u doet in uw leven zinvol?

0 = totaal niet zinvol
10 = totaal zinvol

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

4. De volgende vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld.
Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat het beste past bij hoe u zich heeft gevoeld.

Nooit bijna nooit soms vaak altijd
a. Voelde u zich erg zenuwachtig? 
b. Zat u zo erg in de put dat niets u kon

opvrolijken?
c. Voelde u zich kalm en rustig?
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d. Voelde u zich somber en neerslachtig? 
e. Voelde u zich gelukkig?.

Hieronder staan zes kenmerken van werk of leven in het algemeen. Bij elk kenmerk stellen
we twee vragen:
a) Hoe belangrijk is dit voor u?
b) Kunt u dat in uw huidige situatie bereiken?

Kruis bij de twee vragen a en b steeds voor ELKE vraag ÉÉN hokje aan.

5 Dingen kunnen doen waarvoor u een Helemaal Niet Soms wel, Vaak Altijd
opleiding heeft gevolgd of die u goed niet soms niet
kunt

a Dat vind ik belangrijk
b Dat kan ik in mijn huidige situatie bereiken

6 Nieuwe dingen kunnen leren en doen
Helemaal Niet Soms wel Vaak       Altijd

niet soms niet

a Dat vind ik belangrijk
b Dat kan ik in mijn huidige situatie bereiken

7 Meebeslissen over belangrijke dingen in Helemaal Niet Soms wel Vaak Altijd
werk of leven niet soms niet

a Dat vind ik belangrijk
b Dat kan ik in mijn huidige situatie bereiken

8 Goede contacten met anderen hebben Helemaal Niet Soms wel Vaak Altijd
niet soms niet

a Dat vind ik belangrijk
b Dat kan ik in mijn huidige situatie bereiken

9 Voldoende inkomen hebben Helemaal Niet Soms wel Vaak Altijd
niet soms niet

a Dat vind ik belangrijk
b Dat kan ik in mijn huidige situatie bereiken

10 Iets waardevols bijdragen aan het leven Helemaal Niet Soms wel Vaak Altijd
van anderen niet soms niet

a Dat vind ik belangrijk
b Dat kan ik in mijn huidige situatie bereiken

Hieronder staan vier uitspraken. Wilt u aankruisen hoe eens of oneens u het
hiermee bent?

Helemaal Oneens Niet Eens Helemaal 



mee eens/niet eens
    oneens oneens

11 Mijn emoties heb ik meestal goed in de
hand

12 Dingen die ik belangrijk vind lukken mij

13 Ik kan moeilijk situaties zelf oplossen

14 Tegenslagen in het leven kan ik zelf
overwinnen

15. Wat is uw hoogste afgeronde opleiding (met diploma)?

Enkele klassen lager onderwijs maar niet afgemaakt
Basisonderwijs, speciaal basisonderwijs
Later of voorbereidend lager beroepsonderwijs
(zoals ambachtsschool, huishoudschool, lts, leao, lhno)
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo-b/k)
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals (m)ulo, mavo, vmbo-g/t)
Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(zoals hbs, mms, havo, vwo, atheneum, gymnasium)
Middelbaar beroepsonderwijs niveau 1 (mbo-kort, mbo-1, entree opleiding)
Middelbaar beroepsonderwijs niveau 2 (mbo-2, BOL of BBL)
Middelbaar beroepsonderwijs niveau 3 (mbo-3, BOL of BBL)
Middelbaar beroepsonderwijs niveau 4 (mbo-4, BOL of BBL)
Hoger beroepsonderwijs (zoals kweekschool, hbo, hts, heao, hbo-v)
Bachelor diploma Universiteit
(kandidaats of bachelor wetenschappelijk onderwijs)
Masterdiploma Universiteit (doctoraal of master, postdoctoraal, hbo-master)
Anders, namelijk

16. Hieronder staan zes uitspraken over werken en werk vinden. Wilt u
aankruisen hoe eens of oneens u het hiermee bent?

Helemaal Oneens Niet Eens Helemaal 
mee eens/niet eens

    oneens oneens

a Ik kan betaald werk vinden als ik er
echt moeite voor doe

b Ik wil de komende 4 maanden werk
gaan zoeken

c Ik denk dat ik in de toekomst wel
werk zal vinden

d Een baan betekent voor mij meer dan
alleen geld



e Ik kan een goede indruk maken als ik
solliciteer

f Ik kan een baan vinden die goed past
bij mijn opleiding en ervaring

De volgende vragen gaan over het vinden van werk

Stel, iemand bied u een betaalde baan aan die helemaal bij u past. Dus ook met het aantal uren dat  u
wilt werken. De volgende vragen gaan over uw wensen voor die baan.

17 Hoeveel uur per week zou u het liefst willen werken in uw ideale baan?

Ik zou het liefst …........ uur per week willen werken

18 Hoeveel wilt u in ieder geval netto per uur verdienen in deze ideale baan?
Dus, het absolute laagste loon per uur dat u moet krijgen om in deze baan te gaan werken?

Ik zou minstens …........ euro netto per uur moeten krijgen

Netto = het geld dat u in uw hand krijgt of op uw rekening wordt gestort 

19. Hoeveel uur per week bent u ongeveer  bezig met onderstaande activiteiten?

Activiteit Aantal uur per week

a Ik heb werk in een sociale werkvoorziening/leerwerkplaats/sociale onderneming

b Ik doe mee aan een traject (begeleidingsplan) van de gemeente

c Ik ben bezig met het opzetten van een eigen bedrijf

d Ik verleen mantelzorg (zorg voor een familielid of goede vriend)

e Ik doe vrijwilligerswerk

f Ik ben aangemeld voor dagbesteding (indicatie)

g Ik volg een opleiding/cursus

h Ik zorg voor mijn kinderen

i Anders, namelijk …....

j Geen antwoord/weet niet

20. Als u naar de afgelopen vier weken kijkt, hoeveel tijd heeft u gemiddeld per week naar werk
gezocht?

............ uren.



21. Hoe vaak hebt u in de afgelopen vier weken in totaal gesolliciteerd? Dus een sollicitatiebrief
geschreven. Hierbij tellen ook open sollicitaties.

…............ keer.

22. Hoe vaak bent u in de afgelopen vier weken uitgenodigd voor  een sollicitatiegesprek?

…............ keer.

23. Als u nu een baan krijgt, kunt u dan binnen twee weken beginnen met werken?
Ja (ga door naar vraag 25)
Nee (ga door naar vraag 24)
Weet niet/geen antwoord 

24. Waarom kunt u niet binnen  twee weken beginnen met werken als u nu een baan krijgt?
(meerdere antwoorden mogelijk)  

 
Ik zorg voor mijn kinderen

Ik ben zwanger

Ik volg een studie

Ik heb gezondheidsproblemen

Ik heb persoonlijke problemen

Ik heb een arbeidshandicap

Ik ben gedeeltelijk afgekeurd

Ik zit in een verhuizing

Ik doe vrijwilligerswerk

Andere reden: …...

Weet niet/geen antwoord 

25. Zijn er bijzondere redenen waardoor u geen betaald werk kunt doen of weinig kans heeft op
een betaalde baan? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

Ik spreek slecht Nederlands

Ik heb relatieproblemen

Ik heb forse schulden



Ik ben verslaafd aan drank of drugs

Ik ben verslaafd aan gokken of gamen

Ik heb lichamelijke gezondheidsklachten

Ik heb psychische gezondheidsklachten

Anders, namelijk......

Weet niet/geen antwoord

26. Als u een cijfer moet geven aan uw arbeidsgeschiktheid, welk cijfer van 0 tot 10 zou u dan op dit
moment geven?

0 = totaal arbeidsongeschikt
10 = totaal arbeidsgeschikt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De volgende vraag gaat over u deelname aan de samenleving.

27. Hoe sterk voelt u zich onderdeel van de samenleving? Dat wil zeggen dat u zich
opgenomen voelt in de maatschappij.

0 = totaal niet
10 = totaal wel

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In de volgende vragen hebben we het over uw contacten met andere mensen. Het gaat hierbij om
ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, of e-mail contact met mensen die niet bij u in
huis wonen.

 minstens 3 keer 2 keer 1 keer minder zelden of
1 keer per per per dan 1 nooit
per week maand maand maand keer per 

maand 

28. Hoe vaak hebt u contact met
buren of mensen die bij u in de
straat wonen?

29. Hoe vaak hebt u contact met
vrienden, vriendinnen of goede
kennissen?

30. Hoe vaak hebt u contact met



uw familie?

We willen nu enkele vragen stellen over hoe u denkt over de bijstand.

31. Wilt u aankruisen hoe eens of oneens u het bent met onderstaande uitspraken?

Helemaal Mee Niet Eens
mee oneens eens/niet

            oneens oneens

a Ik vind dat ik vrij moet zijn in de
bijstand om de dingen te kunnen doen
die ik belangrijk vind.

c Ik vind terecht dat er
verplichtingen zijn om bijstand
te krijgen en ik mijn best moet doen om
werk te vinden

d Als de medewerkers van de gemeente
mij oneerlijk behandelen, dan wil ik
niet met hen samenwerken.

e als de gemeente mij meer mijn eigen
gang laat gaan, dan kan ik ook beter
zelf mijn weg vinden.

f Als ik veel hulp en begeleiding van de
gemeente krijg, doe ik ook meer mijn
best om werk te vinden.

g Ik wil zelf bepalen wat ik doe en mijn
eigen keuzes maken.

h Ik ben bereid om voor mijn uitkering
onbetaald werk te doen dat nuttig g is
voor de samenleving.

I Als ik werk moet doen dat te 
eenvoudig is voor mij, dan doe ik
minder mijn best in dat werk.

Hieronder volgen enkele vragen over regels en verplichtingen in de bijstand, die op dit moment voor
u gelden. Voorbeelden.

• Verplichte melding van bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of een erfenis krijgt.
• Verplichte afspraken met een contactpersoon bij de gemeente
• Sollicitatieplicht (verplicht een aantal keer per maand solliciteren)
• Verplichting tot aannemen van passen werk 
• Verplichting om een traject (begeleidingsplan van gemeente) te volgen 



32. Wilt u aankruisen hoe eens of oneens u het met de volgende uitspraken bent?

De regels en verplichtingen van de Helemaal Mee Niet Eens
bijstand, die op dit moment voor mee oneens eens/niet
mij gelden...     oneens oneens

a ervaar ik als een last

b helpen mij om deel te nemen aan de
samenleving

c zorgen voor ergernis bij mij

d moedigen mij aan om onbetaald werk te
zoeken

e houden mij tegen in het vinden van
passen werk 

f geven mij voldoende ruimte om te 
doen wat ik zelf graag wil 

g. passen bij mijn situatie 

h leveren mij stress of spanning op

We willen u twee vragen stellen over uw vertrouwen in anderen.

33. Vindt u dat de meeste mensen te vertrouwen zijn of dat u niet voorzichtig genoeg kan zijn in
contact met anderen?

0 = Kan niet voorzichtig genoeg zijn
10 = Mensen zijn echte te vertrouwen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34. Wilt u voor elk van de volgende instanties aangeven hoeveel vertrouwen u in hen heeft?

Helemaal Weinig Een beetje Volledig
geen vertrouwen vertrouwen vertrouwen

vertrouwen

a De landelijke overheid
(regering/Tweede kamer etc.)

b De gemeente 

c De afdeling Werk en Inkomen
van de gemeente 



De volgende vragen gaan over uw financiële situatie

35. Wat is op dit moment de financiële situatie van uw huishouden?

Ik maak schulden
Ik maak gebruik van spaargeld om van te leven
Ik kan precies rondkomen
Ik houd een beetje geld over 
Ik houd genoeg over om te sparen
Ik weet het niet
Ik zeg dat liever niet

Rondkomen = net genoeg geld hebben om de absoluut minimaal noodzakelijke kosten
van levensonderhoud te kunnen betalen

36. Welk netto-inkomen per maand heeft uw huishouden minimaal nodig om alle noodzakelijke
dingen te kunnen betalen?

Bedrag in euro's per maand …..........

Wij zijn aan het einde gekomen van de vragenlijst

37. Tot slot willen we u vragen wat u van deze vragenlijst vond:

 Beslist Niet Gaat Wel Beslist
       niet   wel     wel

a Vond u de vragen moeilijk te beantwoorden

b Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?

c Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?

d Vond u de vragen duidelijk?

e Vond u de lengte van de vragenlijst goed?

f Vond u het onderwerp interessant?

g Gaven de vragen een goed beeld van uw huidige
situatie?

38. Wilt u nog iets anders zeggen? Dat kunt u hieronder opschrijven.



U kunt de vragenlijst aan de Rijksuniversiteit Groningen sturen via de
antwoordenenvelop. Een postzegel is niet nodig.

39. Fijn dat u de vragenlijst heeft ingevuld. Met uw handtekening geeft u de Rijksuniversiteit Groningen 
toestemming gebruik te maken van uw antwoorden voor wetenschappelijke doeleinden. Dit geldt ook voor 
de van u geregistreerde gegevens over uw bijstandssituatie. Deze gegevens worden zeer zorgvuldig 
bewaard. De universiteit zal nooit rapporteren over personen, alleen over groepen. Na afloop van Bijstand 
op maat worden deze gegevens vernietigd.

Let op: Zonder uw handtekening kunt u niet meedoen met Bijstand op maat.

Handtekening …..........................

Over de vragenlijst zelf:

Beantwoordt alle vragen. Als u het niet zeker weet, kies dan het antwoord dat het best bij u past.

Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Wij willen graag weten wat u vindt.

De vragenlijst hoeft u niet in een keer te beantwoorden. De papieren versie kunt u even wegleggen,
vult u de lijst met de computer in, dan kunt u ook even stoppen. Op een later moment kunt u de
vragenlijst op de computer precies zoals de eerste keer weer starten. Dan kunt u geoon weer
verder.

Net als op papier kunt u op de computer heen en weer bladeren en een eerder gegeven antwoord
aanpassen als u dat wilt.

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Niemand weet straks welke antwoorden u heeft gegeven.

Uw naam wordt niet bij de gegevens bewaard. De gemeente krijgt de gegevens niet te zien.

Na afloop van het project vernietigt de Universiteit de antwoorden die u hebt gegeven.

De universiteit vermeldt in haar rapporten nooit gegevens die terug te leiden zijn naar individuele
personen.


