
Jeugdmonitor Zeeland..
..wil iets van jou weten!

Vul onze enquête in en maak kans op 
één van de 25 vvv-bonnen van 50 euro!

Vul de enquête voor 1 mei online in! Ga naar
www.startvragenlijst.nl/zeeland

Je unieke inlogcode: 
Liever op papier invullen? Gebruik de bijgevoegde vragenlijst.

De Zeeuwse gemeenten, onderwijsinstellingen en
 werkgevers willen graag weten hoe het met je gaat.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de enquête?
 Neem dan contact met ons op via

06 52 75 29 34 of jeugdmonitor@dezb.nl

Bedankt namens jouw gemeente
en de Provincie Zeeland!
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Over het invullen van de vragenlijst 

 

Wil je alle vragen beantwoorden en alleen vragen overslaan als dat aangegeven is? Als een vraag 

voor jou moeilijk te beantwoorden is, geef dan het antwoord dat je mening het beste weergeeft. 

Bij de meeste vragen mag je maar één antwoord geven. Bij vragen waarbij je meerdere 

antwoorden mag geven, is dat apart vermeld. 

 

Je beantwoordt de vragen door het vakje aan te kruisen dat hoort bij het door jou gekozen 

antwoord. Als je je vergist, kruis je alsnog het juiste vakje aan en zet voor het juiste vakje ook 

nog een pijl. 

 

Voorbeeld  1. Vind je yoghurt lekker? 

� ja 

� nee 

 

Bij de vragen waar aantallen worden gevraagd, graag in de vakjes schrijven. Voorbeeld  

 

Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en vanzelfsprekend anoniem verwerkt. 

 

Voor het terugsturen van de vragenlijst kun je gebruik maken van de bijgevoegde 

antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 

 

 

Alvast hartelijk bedankt voor het meedoen aan de enquête. 

 

 

Algemene vragen 
 

1. Wat is de postcode van je woonadres? (alleen de 4 cijfers) 

 

 

 

 

2. Ben je een man of een vrouw? 3. Hoe oud ben je? 

� man 

� vrouw jaar 

 

3. Welke huishoudensituatie is voor jou van toepassing? 

� ik woon alleen 

� ik woon bij mijn ouders /verzorgers 

� ik woon samen met partner 

� ik woon samen met partner en kind(eren) 

� ik woon alleen met kind(eren) 

� anders, namelijk:  

 

 

4. Heb je kinderen?  

� nee 

� ja, namelijk (aantal)  

 

 

5. In welk land ben jijzelf geboren en in welk land je ouders/verzorgers? 

 zelf  ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2 

Nederland �  �  �  

België �  �  �  

Suriname �  �  �  

Nederlandse Antillen/Aruba �  �  �  

Marokko �  �  �  

Turkije �  �  �  

in een ander land, namelijk:    

 

x 

x 
→ 

1 3 5 
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6. Welke geloofs/levensovertuiging heb jij? 

� Protestants-christelijk 

� Reformatorisch 

� (Rooms-) Katholiek 

� anders, namelijk: 

 

 

 
 
Opleiding 
 

7. Wat is de hoogste opleiding die je ouders/verzorgers hebben afgemaakt? 

 ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2 

lagere school, basisschool �  �  
voortgezet speciaal onderwijs �  �  
lager beroepsonderwijs (bijvoorbeeld lts, lhno), vbo �  �  
mulo, mavo �  �  
havo �  �  
hbs, vwo, gymnasium �  �  
middelbaar beroepsonderwijs �  �  
hoger beroepsonderwijs �  �  
universiteit �  �  

  

 

8. Wat is de hoogste opleiding die jij hebt afgemaakt? 

lagere school, basisschool �  

voortgezet speciaal onderwijs �  

vmbo, mavo �  

havo �  

vwo, gymnasium �  

middelbaar beroepsonderwijs �  

hoger beroepsonderwijs �  

universiteit / postdoctoraal �  

 

 

9. Waar heb je deze hoogst voltooide opleiding gevolgd? 

� binnen Zeeland (ga door naar vraag 12)  

� buiten Zeeland 

 

 

10. Wat was de reden om buiten Zeeland te studeren?  

 (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� kwaliteit van de opleiding 

� bereikbaarheid van de school 

� beschikbaarheid van stageplaatsen  

� zelfstandig wonen 

� kosten van het (openbaar) vervoer 

� uitstraling van de school 

� vestigingsplaats van de school 

� opleiding werd niet aangeboden in Zeeland 

� anders, namelijk:  

 

 

 

11. Heb je buiten Zeeland gewoond tijdens deze opleiding? 

� ja � nee � een tijd in Zeeland en een tijd buiten Zeeland 

 

 

� Islamitisch / moslim 

� Humanistisch 

� geen 
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12. Studeer je momenteel?  

� ja, ik volg een mbo-opleiding  

� ja, ik volg een hbo-opleiding 

� ja, ik volg een universitaire opleiding  

� ja, anders, namelijk: 

 

� nee, ik studeer niet (ga door naar vraag 16) 

 

 

13. Studeer je binnen of buiten Zeeland? 

� binnen Zeeland (ga door naar vraag 16) 

� buiten Zeeland 

 

14. Wat is de reden om buiten Zeeland te studeren?  

 (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� kwaliteit van de opleiding 

� bereikbaarheid van de school 

� beschikbaarheid van stageplaatsen  

� zelfstandig wonen 

� kosten van het (openbaar) vervoer 

� uitstraling van de school 

� vestigingsplaats van de school 

� opleiding werd niet aangeboden in Zeeland 

� anders, namelijk: 
 

 

 

15. Als je de opleiding die je nu volgt in Zeeland had kunnen volgen, had je dan voor de 

opleiding in Zeeland gekozen: 

� ja � nee � weet ik niet 

 

 

Werk 
 

16. Heb je op dit moment een betaalde baan of bijbaan?  

 (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� ja, ik volg een combinatie van werken en studeren 

� ja, ik heb betaald werk in loondienst 

� ja, ik ben werkzaam als zelfstandige 

� ja, ik werk mee in een gezinsbedrijf 

� nee, ik ben werkzaam in mijn eigen huishouden (ga door naar vraag 23) 

� nee, ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAJONG) (ga door naar  
 vraag 23) 

� nee, ik heb een werkloosheids-of bijstandsuitkering (WW, bijstand) (ga door naar vraag  
 23) 

� nee, ik heb geen baan of bijbaan naast mijn studie (ga door naar vraag 23) 
 

 

17. Ben je op dit moment op zoek naar een (andere) baan? 

� ja � nee 

 

 

18. Hoeveel uur per week verricht je betaald werk?  

   

                  uur 

 

 

19. Waar werk je? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� in mijn gemeente 

� elders in Zeeland 

� buiten Zeeland maar in Nederland 

 

� in België 

� elders in het buitenland 
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20. In welke bedrijfstak ben je werkzaam? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� landbouw, bosbouw en visserij 

� delfstoffenwinning 

� industrie 

� energie- en waterleidingbedrijven 

� bouwnijverheid 

� groot-en detailhandel, reparatie auto’s 

� vervoer en opslag 

� anders, namelijk: 
 

 

 

21. Sluit de sector waarin je werkt aan bij je hoogst voltooide opleiding ? 

� ja � nee 

 

 

22. Sluit het werk dat je doet aan bij je opleidingsniveau? 

� ja, het werk past 

� nee, ik ben voor het werk wat ik doe te hoog opgeleid 

� nee, ik ben voor het werk wat ik doe te laag opgeleid 

 

 

 

Geldzaken 

 

23. Hoe kom je aan je inkomen? 

(Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� bijdrage van ouders 

� loon  

� studiefinanciering  

� studielening  

 

 

24. Wat is jouw netto inkomen gemiddeld per maand?  

(Netto is wat je “schoon” in handen krijgt) 

� 500 euro of minder 

� 501 tot en met 1000 euro 

 

 

 25. Heb je op dit moment één of meer schulden?  

(We bedoelen hier geen studieschuld of hypotheekschuld) 

� ja, 100 euro of minder 

� ja, 101 tot en met 500 euro 

� ja, 501 tot en met 1000 euro 

� ja, 1001 tot en met 2000 euro 

� ja, 2001 euro of meer 

� nee, ik heb geen schulden 

 

 
 
Wonen en woonomgeving 
 

26. Hoe lang woon je in Zeeland/heb je in Zeeland gewoond (gerekend vanaf je geboorte) 

 

              jaar 

 

 

ALS JE BIJ JE OUDERS/VERZORGERS WOONT GA DAN DOOR NAAR VRAAG 29 

 

 

� uitkering 

� winst uit onderneming 

� anders 

 

� 1001 tot en met 1500 euro  

� 1501 euro of meer 

 

� informatie en communicatie 

� financiële en zakelijke dienstverlening 

� overheid 

� onderwijs 

� gezondheids- en welzijnszorg 

� cultuur, sport en recreatie 

� horeca 
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27. In welk type woning woon je? 

� huurwoning 

 

 

28. Hoe tevreden ben je over je woning?  

� tevreden 

� matig tevreden 

� ontevreden 

 

 

29. Ben je momenteel op zoek naar een huurwoning? 

� ja, korter dan een jaar 

 

 

30. Ben je momenteel op zoek naar een koopwoning? 

� ja, korter dan een jaar 

 

 

31. Hoe tevreden ben je in het algemeen over de voorzieningen in je kern/wijk?  

� tevreden 

� matig tevreden 

� ontevreden 

 

 

32. Wat maakt Zeeland voor jou aantrekkelijk?  

 (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� ik werk hier  

� ik kan hier werk vinden 

� ik studeer hier  

� mijn partner 

� mijn vrienden 

� mijn familie 

� het landschap 

� culturele activiteiten   

� anders, namelijk: 

� niets 

 

 

33. Heb je verhuisplannen?  

� nee, ik heb geen verhuisplannen binnen 5 jaar (ga door naar vraag 36) 

� ja, ik heb verhuisplannen binnen 1 jaar 

� ja, ik heb verhuisplannen binnen 1 à 2 jaar 

� ja, ik heb verhuisplannen binnen 2 tot 5 jaar 

 

 

34.  Als ik verhuis dan is dat …  

� binnen mijn eigen kern/wijk (ga door naar vraag 36) 

� elders binnen mijn gemeente (ga door naar vraag 36) 

� buiten mijn gemeente maar binnen Zeeland (ga door naar vraag 36) 

� buiten Zeeland, maar in Nederland  

� naar het buitenland  

 

 

� koopwoning � (studenten)kamer 

 

� ja, een jaar of langer � nee 

� ja, een jaar of langer � nee 
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35. Waarom wil je uit Zeeland vertrekken? 

 (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� ik werk buiten Zeeland  

� ik kan buiten Zeeland werk vinden 

� ik studeer buiten Zeeland 

� mijn partner 

� anders, namelijk: 

 

 

 

Gezondheid  
 

36. Hoe is over het algemeen je gezondheid? 

� uitstekend 

� goed 

 

 

 

Verslaving (gokken, roken, drugs, alcohol) 
 

37. Heb je in de afgelopen 4 weken wel eens gegokt om geld?  

(fruitmachines, loterijen, casino, weddenschappen, pokeren (ook op internet)) 

� nee 

 

 

38. Heb je wel eens gerookt?  

� nee, ik heb nog nooit gerookt  

� ik heb vroeger gerookt maar ik ben helemaal gestopt  

� ik rook af en toe, maar niet elke dag 

� ik rook elke dag 

 

 

39. Drink je wel eens alcohol? 

� nee, ik drink nooit alcohol (ga door naar vraag 41) 

� ja, ik drink wel eens (een glas) alcohol 

 

 

40. Hoe vaak heb je de afgelopen 4 weken VIJF OF MEER drankjes met alcohol 

gedronken bij één gelegenheid? (bijvoorbeeld op een feestje of op een avond) 

� nooit 

� 1 keer 

� 2 keer 

� 3 of 4 keer 

 

 

41. Heb je in de afgelopen 4 weken drugs gebruikt? 

� ja 

� nee (ga door naar vraag 43) 

 

 

� mijn vrienden 
� mijn familie 

� het landschap buiten Zeeland 

� culturele activiteiten  

 

� matig 

� slecht 

 

� een enkele keer � ja, regelmatig 

� 5 of 6 keer 

� 7 of 8 keer 

� 9 keer of vaker 
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42. Welke drugs heb je in de afgelopen 4 weken gebruikt? 

    (Kruis op iedere regel één vakje aan)   

 nee    ja 

a. XTC (MDMA) �  �  
b. cocaïne (coke of wit) �  �  
c. paddo’s (truffels, magic mushrooms, hallucinogene paddenstoeltjes)  �  �  
d. amfetamine (uppers, pep of speed)  �  �  
e. LSD (papertrips of vloeistof) �  �  
f. GHB �  �  
g. lachgas �  �  
h. heroïne �  �  
i. cannabis (hasj of wiet) �  �  
j. 4-fluoramfetamine (4-FA of 4-FMP). �  �  
k. ketamine �  �  

 

 

Vrije tijd en (sport)verenigingen  
 

43. Van welk soort vereniging ben je lid? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� sportvereniging / sportschool 

� scouting 

� natuurvereniging 

� politieke partij 

� studentenvereniging 

� muziekvereniging / zangvereniging 

� kerkelijke vereniging 

� buurtvereniging / wijkvereniging 

� toneel- / dansvereniging 

� anders, namelijk: 

� geen 

 

 

44. Doe je onbetaald werk/vrijwillige werkzaamheden in georganiseerd verband? 

 Zo ja, wat voor soort werkzaamheden verricht je voornamelijk?   

� nee, ik doe geen vrijwilligerswerk (ga door naar vraag 46) 

� ja, ik doe voornamelijk bestuurlijk werk (bijv. bestuursvergaderingen bijwonen, overleg    

 namens bestuur) 

� ja, ik doe voornamelijk leidinggevend en organisatorisch werk (bijv. helpen opzetten  

 van  evenementen, voorbereiding activiteiten, lid commissie) 

� ja, ik doe voornamelijk uitvoerend werk (bijv. verzorging van zieken, sport- en       

 spelbegeleider, kinderopvang, hand- en spandiensten) 

 

 

45. Voor welke soort vereniging of organisatie doe je vrijwilligerswerk?  

 (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� sportvereniging  

� kerkelijke of levensbeschouwelijke vereniging of organisatie  

� culturele vereniging of organisatie  

� maatschappelijke instelling of organisatie (bijvoorbeeld verzorgingshuis, basisschool,  

 kinderboerderij, dierenasiel)  

� andere vereniging of organisatie 
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46. Geef jij momenteel mantelzorg? 

(Mantelzorg is de zorg of hulp die je geeft aan een bekende uit je omgeving (zoals je ouders, 

broer, zus, buren of vrienden) die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. 

Mantelzorg wordt niet betaald) 

� ja � nee 

 

 

47. Hoe vaak ben jij in de afgelopen 4 weken ’s avonds uitgegaan naar één van de 

volgende gelegenheden? 

  hoe vaak?  

  (nooit = 0) 

a. discotheek, club   keer 

b. café   keer 

c.  restaurant   keer 

d. eetcafé   keer 

e. feest bij vrienden/vriendinnen   keer 

f. feest op sportclub   keer 

g. voorstelling (bijvoorbeeld toneel, dans)   keer 

h. concert, festival   keer 

i. bioscoop   keer 

j.   dance- of housefeest                                                 keer 

    

 

48. Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan de volgende activiteiten in je vrije  

 tijd? 

a. televisie, netflix, youtube filmpjes kijken   uur 

b. social media (facebook, instagram, snapshot)   uur 

c. surfen op internet (niet voor school/opleiding)   uur 

d. bellen, appen, facetimen met vrienden/vriendinnen   uur 

e. lezen   uur 

f. vrienden ontmoeten op straat   uur 

g. vrienden ontmoeten bij elkaar thuis   uur 

h. uitgaan   uur 

 

49. Heb je in de afgelopen 4 weken wel eens gehad last van oorsuizen/piepen in de 
oren na het horen van harde muziek? 
� ja, (bijna) altijd 

� ja, soms 

� nee 

 

 

50. Gebruik je op een feest/concert met harde muziek of bij spelen in een bandje/ 

orkest gehoorbescherming? (bijv. oordopjes) 

�   ja, (bijna) altijd 
�   ja, soms 

�   nee 
�   ik ga nooit naar een feest/concert met harde muziek of speel niet in een bandje/orkest 
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Mobiliteit 
 

51. Van welk vervoermiddel maak je meestal gebruik in de volgende situaties?  

(Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

 auto 

(bestuurder 

of passagier) 

fiets openbaar 

vervoer 

WMO 

vervoer 

ander 

vervoermiddel 

of lopend 

niet van 

toepassing 

als je naar je werk of studie gaat �  �  �  �  �  �  
als je naar een winkel gaat �  �  �  �  �  �  
als je familie of vrienden bezoekt �  �  �  �  �  �  
als je uitgaat �  �  �  �  �  �  
als je gaat sporten �  �  �  �  �  �  
 

 

 

Slachtofferschap 
 

52.  Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens in je woning ingebroken of een poging 
daartoe gedaan? 
� ja � nee 

 
 
53.  Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens een auto, motor, scooter, bromfiets, 

snorfiets of ander motorvoertuig gestolen van jezelf of iemand anders in je 
huishouden? 
� ja � nee 

 
 
54. Heb je ZELF in de afgelopen 12 maanden wel eens meegemaakt dat een tas, 

portemonnee, telefoon of iets anders dat je bij je droeg, gestolen is of is er wel 
eens een poging daartoe gedaan? Let op: het gaat hier alleen om jezelf, niet om 
iemand anders in je huishouden! 
� ja � nee 

 
 
55. Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens aangevallen of mishandeld? Let op: 

Het gaat hier alleen om jezelf, niet om iemand anders in je huishouden! 
� ja � nee 

 
 
56. Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets van jezelf of iemand anders in je 

huishouden moedwillig vernield of beschadigd, ZONDER dat daarbij iets is 
gestolen? Denk bijv. aan krassen op een auto, lekgeprikte fietsbanden, 
stukgeslagen tuindecoratie of vernielingen aan de buitenkant van je huis. 
� ja � nee 

 
 
57. Ben je zelf of iemand anders in je huishouden in de afgelopen 12 maanden bij het 

kopen of verkopen van goederen of diensten via internet wel eens opgelicht, bijv. 
doordat gekochte goederen niet geleverd werden of niet betaald werd voor 
geleverde diensten? 
� ja � nee 

 
 
58. Chantage is het dreigen persoonlijke informatie, geheimen of gevoelig materiaal 

openbaar te maken om (financieel) voordeel te behalen. Ben je in de afgelopen 12 
maanden wel eens gechanteerd? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen)  

� nee, ik ben niet gechanteerd   

� ja, ik ben gechanteerd via internet en/of sms 

� ja, ik ben gechanteerd, maar niet via internet en sms. 
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59. Bedreiging is het dreigen met - in de meeste gevallen - de dood of fysiek geweld 

tegen een persoon, zijn/haar omgeving of eigendommen. Ben je in de afgelopen 12 
maanden wel eens bedreigd? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� nee, ik ben niet bedreigd.   

� ja, ik ben bedreigd via internet en/of sms 

� ja, ik ben bedreigd, maar niet via internet en sms 
 

 

60. Ben je in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geweest van discriminatie? 

Zo ja, op grond waarvan? (Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

� nee (einde vragenlijst) 

� ja, op grond van geslacht 

� ja, op grond van seksuele geaardheid 

� ja, op grond van iets anders, namelijk: 

 

 

61. Waar vond de discriminatie plaats? 

� op het werk 

� op school/opleiding 

� op stageplaats 

� anders, namelijk: 

   

 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

 
 

Maak kans op één van de 25 VVV-bonnen van € 50.00  
en vul hieronder je e-mailadres in 
 
 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Word lid van het ZBpanel! 
 
Mogen we je op dit e-mailadres benaderen voor korte vragen over Zeeuwse onderwerpen?  
(sport, uitgaan, openbaar vervoer, wonen, toerisme, werkgelegenheid en nog veel meer) 
Als lid van het ZBpanel ontvang je een paar keer per jaar een uitnodiging om kort je mening  
te geven op maximaal 10 vragen. 
Doe mee! 
 

� Ja, ik wil informatie over het ZBpanel 

 

 

 

 

Wil je de vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig) 

terugsturen naar: 

 

I&O Research (het bureau dat de vragenlijsten verwerkt) 
Antwoordnummer 1104 
7500 VB ENSCHEDE 
  

 

 

 

� ja, op grond van herkomst/huidskleur 

� ja, op grond van religie 

 

� op straat 

� bij (sport)vereniging 

� in uitgaansgelegenheid 
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