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Bijlagee 1: vragenlijst 1994 

INSTITUU TT  VOOR MAATSCHAPPI J 

WETENSCHAPPPELIJ K K 

ONDERZOEK K 

GENDER,GENDER, WERKGELEGENHEI D EN HUISHOUDENS IN SURINAME 

Eenn onderzoek naar  a-symmetrische verhoudingen in huishoudens in Paramaribo in een periode 
vann economische recessie. 

Naamm interview(st)en 

Naamm itee : 

Telnrr  : __ 

Adress : 

Woonplaatss : 

Datumm gesprek : 

Tijdsduurr  : 
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A.. ALGEMEEN 

II  .Hoe lang woont U op dit adres ? 

2.Watt was uw vorige adres? 
(ookk woonbuurt aangeven) 

3.Iss de woning een erf woning? 
1.. Dja 
2.. O nee 

4.. Aantal woningen op het erf? 
1.. Deen 
2.. Dtwee 
3.. Ddrie 
4.. D meer dan drie 

S.Typee huishouden? 
1.. DAlleenwonend 
2.. DPaar zonder kinderen (getrouwd?) 
3.. DEen-ouder gezin 
4.. DMan, vrouw en kinderen (getrouwd?) 
5.. DUitgebreid gezin (is de ondervraagde getrouwd?) 
6.. DAnders, nl 

6.. Hoeveel kinderen hebt U? 

óa.Hoeveell  van hen wonen buitenshuis in Suriname ? 
[vermeldenn geslacht en leeftijd] 

6b.. Hoeveel van hen wonen in het buitenland ? 
[vermeldenn geslacht en leeftijd] 

7.Hoeveell  mensen blijven nu in dit huis? 

8.. Hoeveel van hen wonen hier niet permanent? 

9.Aantall  volwassenen in huis (16 jaar en ouder)? 

10.Aantall  kinderen in huis (jonger dan 16 jaar)? 

III  .Aantal werkenden in dit huis? 
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BI .. GEGEVENS VAN KINDERE N 
Dezee tabel bevat alleen gegevens van personen in dit huishoudenn die jonger zijn dan 16 jaar. 

1 22 3 4 5 

1.. Relatie tot hoofd huishouden 

2.. Geslacht 

3.. Leeftijd 

4.. Opleiding 

5.. Werkzaamheden huishouden ja/nee 

6.. Soort werkzaamheden huishouden 

7.. Werkzaamheden 
buitenshuiss ja/nee 

8.. Soort werkzaamheden buitenshuis 

9.. Sinds hoelang? 

10.. Regelmaat werkzaamheden 
buitenshuis s 

11.. Hoogte bijdrage huishoudbudget 

12.. Hoeveel houdt hij/zij zelf? 

B2.. GEGEVENS VAN VOLWASSENEN 

Dezee tabel bevat alleen gegevens van personen in dit huishouden die 16 jaar oud zijn en ouder. 

Persoonn no 

11 .Relatie tot het hoofd van het huishouden? 

2.Geboortejaar? ? 

3.Geboorteplaats? ? 

3a.Indienn buiten Partjo geboren, wanneer naar de stad gekomen? 

4.Aantall  woonjaren in huis? 
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5.Geslacht? ? 
1.. D man 
2.. D vrouw 

ó.Godsdienst? ? 
1.. DRK 
2.. D Protestants 
3.. D Hindoe 
4.. D Moslim 
5.. DAnders.nl.... 

7.BevoIkingsgroep? ? 
1.. DHindostaan 
2.. D Creool 
3.. D Javaan 

8.0pleiding? ? 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

DGeen n 
DGLO O 
DVOJ J 
DVOS S 
DD HBO -«-Universiteit 

9.Beroep? ? 

lO.Opp welke leeftijd begon betrokkene te werken? 

111 .Type bedrijf waar betrokkene nu werkzaam is? 

12.. Hoelang werkt betrokkene daar? 

13.Welkk soort werk doet betrokkene daar? 

14.Aantall  werkuren per week in deze baan? 
1.. D<20uur 
2..  20-40 uur 
3.. D >40 uur, nl 

15.. Wat is het inkomen in deze baan? 

lö.Heeftt betrokkene tweede/derde baan of bijverdiensten? 

16a.Indienn ja, welke zijn die? 
-tweedee baan: 

-derdee baan:. 
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17.Sindss hoelang? 
-tweedee baan: 
-derdee baan: 

18.Hoeveell  uren per  week is betrokkene hierin werkzaam? 
1.. O<20uur 
2.. D 20-40 uur 
3.. D >40 uur, nl 

19.. Wat is het inkomen in deze baan/banen? 
-tweedee baan: 

-derdee baan:. 

20.Heeftt  betrokkene vroeger  een bijbaan/bijbanen gehad? 
1.. Dnee 
2.. D j a 

21.Wanneerr  is betrokkene hiermee gestopt? 
-bijbaann 1: 
-bijbaann 2: 
-bijbaann 3: 
-bijbaann 4: 
-bijbaann 5: 
-bijbaann 6: 

22.Waarom? ? 
-bijbaann 1: 
-bijbaann 2: 
-bijbaann 3: 
-bijbaann 4: 
-bijbaann 5: 
-bijbaann 6: 

23.Watt  verdient betrokkene in totaal? 

24a.Indienn betrokkene geen baan of werk heeft, heeft hij/zi j  nooit gewerkt? 
1.. Dj a 
2.. Dnee 

24b.Indienn betrokkene nooit gewerkt heeft, waarom nooit gewerkt? 

24c.. Indien betrokkene vroeger  wel gewerkt heeft maar  nu werkloos is, sinds wanneer  is hij/zi j  werkloos? 
1.. D < 1 jaar 
2.. D 1-2 jaar 
3.. D 3 jaar 
4.. D Overig, nl 
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24d.Indienn betrokkene momenteel werkloos is, wat is de reden daarvan? 

25.. Hoeveel draagt betrokkene bij aan het huishoudbudget? 

[interviewsterr moet deze % zelf berekenen; eerst moet worden nagegaan hoe groot het huishoudbudget is] 

-- in % totale huishoudbudget 

-- in % eigen inkomen 

26.Wanneer/omm de hoeveel tijd geschiedt die bijdrage? 

27.. Is het elke keer hetzelfde bedrag? 

C.. BEROEPSKEUZE VAN DE ONDERVRAAGDE 
[leidtt dit onderwerp in met gesprek over opleiding en informeer of respondenten opleiding hebben 

afgerond] ] 

1.. Wat was Uw eerste beroep? 

2.. Hoe oud was U toen? 

3.. Hoe lang heeft U dit beroep uitgeoefend? 

4.. Wat was Uw volgende beroep? 

5.Watt is Uw huidige beroep? 

6.Hoee oud was U toen U met dit beroep begon? 

7a.. Heeft U problemen gehad bij het zoeken naar Uw eerste baan? 

7b.. Welke problemen? 

8.. Vonden Uw ouders het goed dat U die eerste baan had?(hoe ging dat toe?) 

9a.. Heeft U problemen gehad bij het zoeken naar Uw huidige baan? 

9b.. Welke problemen? 

10.(Informeerr eerst voorzichtig of ondervraagde -indien geen partner in huis- wel een partner/of 
meerderee partners buitenshuis heeft) 
Vindtt Uw partner het goed dat U hierin werkt? 

11.Stimuleertt Uw partner dat U werkt?(hoezo?) 

11 la.Hoe is de invloed van Uw ouders geweest op de keuze van Uw huidige baan? 
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11 lb.Heeft het hebben van kinderen invloed gehad op de keuze van Uw huidige baan? Hoezo? 

II  lc.Heeft het feit dat U een partner heeft invloed gehad op de keuze van Uw huidige baan?Hoezo? 

12.Iss Uw werk te combineren met Uw huishoudelijke taken? 

13a.. Hebt U voldoende opleiding voor Uw huidige beroep? 

13b.. Wilt U verder leren/trainen voor carrière? 

13c.. Waarom wel/waarom niet? 

14a.. Zou U van baan willen veranderen? (argumenteer) 

14b.. Wat zou U eigenlijk willen worden? 

14c.Hoee komt het dat U dat (nog steeds niet) bent geworden? 

14d.Zouu U dat steeds willen worden?Hoezo? 

ISa.. Zou U willen stoppen met werken? 

15b.. Waarom wel/waarom niet? 

16.Inn hoeverre noodzaakt de huidige crisissituatie vrouwen om meer en langer te werken teneinde iets van 
inkomenn te verdienen? 

17.Hoee gaat U met de huidige crisissituatie om?[meer baantjes, geld uit buitenland, langer werken, hoe komt 
UU aan geld?] 

18.. Wat doet U precies met dat extra geld [specificeren welk geld waarvoor wordt gebruikt] 

19.AIss U geld uit het buitenland kreeg, zou U Uw baan opgeven [indien betrokkene werkloos is, zou zij dan 
geenn werk meer zoeken]? 

19a.. Waarom? 

20.Werdd de tweede aktiviteit van Uw partner door U gestimuleerd of niet?(hoezo?) 

21a.. Denkt U dat een man voor het werk dat U nu doet hetzelfde zou verdienen? 

21b.. Kunt U dat uitleggen? 

D.. HUISHOUDBUDGET 

a.. Algemeen 

1.Wanneerr zijn de onderstaande zaken het laatst aangeschaft? 
Wannerr is voor ze betaald? 
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Schaftt U ze nog aan? 

Bedragg Voor wie Wanneer Hoeveel Nog aanschaffen 

1.. brood 

2.. rijst 

3.. aardappel 

4.. cassave 

5.. banaan 

6.. groenten 

7.. melk 

8.. fruit 

9.. vlees 

10.. vis 

11.. broodbeleg 

12.. margarine 

13.. boter 

14.. olie 

15.. thee? 

16.. koffie? 

17.cacao? ? 

a.. herenkleding? 

b.. dameskleding? 

c.. kinderkleding? 

Bedragg Voor wie Wanneer Hoeveel Nog aanschaffen 
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19. . 
a.. herenschoenen? 

b.. damesschoenen? 

c.. kinderschoenen? 

20.. tabak/tabaksartikelen 

21.. alcoh. dranken? 

22.. frisdranken/stroop 

23.. huishoudzeep 

24.. vaatafwasmiddel 

25.. toiletartikelen 
(tandpasta,, deodorant, pine oil, toiletpapier, badzeep.etc) 

26.. gasbom 

27.. licht 

28.. water 

29.. telefoon 

30.. huur 

31.. hypotheek 

32.. studie/cursus 
a.. voor  uzelf? 

b.. voor  partner? 

c.. voor  anderen(thuis)? 

33.. transport 
a.. openbaar  vervoer 

b.. fiets/bromfiets? 

c.. auto? 

34.. dokter 
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2.Hoee groot is de huishoudpot (per maand)? Of hoe worden de totale maandelijkse/dagelijkse uitgaven onder 
dee leden verdeeld? 

b.. Bijdrage inwonenden 
(leidtt  dit thema in met gesprek over noodzaak van de bijdrage van inwonenden) 
3.Wiee van de inwonenden geeft een financiële bijdrage? 
Persoonn no. 1 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
Persoonn no. 9 
Persoonn no.10 

3a.Indienn ja, aan wie geven zij elk die Financiële bijdrage? 
Persoonn no. 1 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
Persoonn no. 9 
Persoonn no. 10 

4.Indienn ja, wanneer vindt die bijdrage plaats? 
Persoonn no. 1 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
Persoonn no. 9 
Persoonn no.10 

5.. Indien ja, hoe groot is die financiële bijdrage? 
Persoonn no. I 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
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Persoonn no. 9.. 
Persoonn no. 10. 

6.. Of betalen zij voor bepaalde posten, z.a. water, licht, telefoon, voeding etc?[specificeren]. 

7.Indienn nee, wat doen zij daarvoor in de plaats? 

7a.. Waarom? 

7b.. Hebben zij dan een eigen huishoudpot?[hoe zit die in elkaar] 

7c.. Welke uitgaven hebben zij voor zichzelf, hoe is dat precies? 

c.. Tekorten 
8.Heeftt U financiële tekorten voor wat betreft de huishouding? 

1.. Dneen 
2.. Dja (indien ja, tekorten aangeven) 

9.. Hoe dekt U die tekorten? 

10a.. Krijgt U daarbij financiële steun? 

10b.. Krijgt U ook materiele steun? 

11.. Moet U een tegenprestatie leveren? 

12.Vann wie krijgt U die steun: 

12a.Binnenn het huishouden, wie? 

12b.. Buiten het huishouden vanuit Suriname? 

12c.. Buiten het huishouden vanuit buitenland? 

13.. Hoe regelmatig is die steun? 
1.. Delke maand 
2.. Q3-maandelijks 
3.. Dö-maandelijks 
4.. Dl-jaarlijks 
5.. Donregelmatig 

14.. Wat doet U met die steun? Waar gebruikt U het voor? 

d.. Overig 

14.. Spaart U? 

15.. Spaart Uw partner? 

16.. Doen julli e dat gezamenlijk of apart? 
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17.. Hoe sparen U en of Uw partner? 

18.. Waar sparen U en of Uw partner? 

19.. Waarvoor sparen U en of Uw partner? 

20.. Lenen U en of Uw partner van dit spaargeld? 

21.. Waarvoor lenen U en of Uw partner van dit spaargeld? 

22.Houdtt Uw partner geld (van zijn inkomsten) achterwege voor privé-consumptie? 
1.. Dja 
2.. Dnee 
3.. D weet niet 
4.. D overig, nl 

233 .Zo ja, waar bestaat zijn prive-consumptie uit? 
1..  drank, sigaret 
2.. D bioskoop 
3.. D sport 
4.. D overig, nl 

24.Houdtt U geld (van uw inkomsten) achterwege voor privé-consumptie? 
1.. Dja 
2.. dnee 

25.Zoo ja, waar bestaat Uw privé-consumptie uit? 
1.. D drank, sigaret 
2.. D bioskoop 
3.. D sport 
4.. D overig, nl 

E.. ACTIVITEITEN VAN IEDEREEN IN DE HUISHOUDING 

activiteitt perso(o)n(en) uren/per dag/week/maand 

1.koken n 

2.. vaat wassen 

3.vegen n 

4.klerenn wassen 

5.rekeningenn betalen 

ó.ramenn lappen 

7.klerenn strijken 
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8.beddenn opmaken 

9.kinderenn aankleden 

lO.oppassenn (als u werkt) 

111 .harken 

12.kinderenn baden 

13.etenn uitscheppen 

14.dweilen n 

15.overig,nl l 

F.BESLUITVORMIN G G 

Ï.Hoee ging de verdeling van de huishoudtaken in zijn werk?Wat is Uw visie over  de algemene verdeling van 
werkk in het huishouden? Wat vindt U van het aandeel van Uw partner  daarin? Als U tevreden bent of niet, 
wil tt  U dat motiveren? 

2.Wiee bepaalt/bepaalde dat de kinderen op een gegeven moment gingen werken? Wie houdt (hield) zich 
bezigg met het onderwijs (huiswerk begeleiding, de kinderen naar  school brengen, etc. de totale opvoeding)? 

2a.Hoee ging dat precies toe? 

3.Hoee is het huishoudbudget of althans de verdeling van de huishouduitgaven in Uw huis tot stand 
gekomen?[hoogtee en inhoud/samenstelling] 

4.Hoee kwam de organisatie rond de verdeling van de verantwoordelijkheidhetd voor  de huishouduitgaven 
tott  stand? 

5.Vraagtt  Uw partner-als er  tekorten zijn of als rekeningen niet betaald zijn-wat U met het geld (dat U 
daarvoorr  van hem kreeg) wat U met het huishoudgeld doet? Hoe gaat dat toe? Wie benadert U voor  geld 
en/off  goederen als er  tekorten zijn? Hoe lost U tekorten in het budget op? 

6.. Wie waakt over  de uitgaven die er  mbt het huishouden worden gedaan? 

7.Hoee gaat dat toe? 

8.Zouu Uw partner  en/of de anderen (binnen en buiten het huishouden) volgens U meer  geld moeten geven 
voorr  het huishouden? 

lO.Kuntt  U uitleggen waarom? 

111 .Heeft U het hem/hen kenbaar  gemaakt? Hoe? 
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12.Hoee reage(er)t(en)/reageerde(n) zij daarop? 

13.. Kreeg U toch Uw zin? Hoe ging dat toe? 

14.Welkee grote, eenmalige uitgaven (perceel, auto, wasmachine, buitenlandse reizen, koelkast, diepvries, 
etcetera)) zijn de laatste 10-15 jaar aangeschaft? 

15.Hoee kwamen de beslissingen tot stand met betrekking tot deze grote uitgaven? 

16.. Wie heeft voor deze uitgaven gezorgd? 

17.Hoee is de verdeling van de voedselconsumptie binnen dit huishouden geregeld? Wie eet wat en welke 
hoeveelheden? ? 

18.Hoee is de organisatie hiervan tot stand gekomen? 

19.Dee keuze van Uw huisarts; door wie is die gemaakt? 

19a.. Hoe kwam die keuze tot stand? 

(Inn gespreksvorm onderstaande vragen stellen) 
20.Alss U kinderen heeft 

20a.. Heeft U die bewust gewild?[argumentatie] 

20b.. Waren Uw partner en U het daarin eens?[argumentatie] 

21.Wiee bepaalt/heeft bepaald of en welk onderwijs (de keuze van hun school, hun transport van en naar 
school,, het begeleiden van huiswerk, het bezoeken van de ouderdagen) Uw kinderen krijgen/kregen? 

22.Waaromm is dat zo? 

233 .Werd (wordt) de beroepskeuze van Uw kinderen bepaald/gestimuleerd door U en/of Uw partner? 

24.Welkee toekomst ziet U voor Uw kinderen in Suriname? 

25.Watt heeft U (en Uw partner) tot nu toe gedaan om de toekomst van julli e (aparte?) 
kinderenn veilig te stellen? 

26.Welkee rol heeft Uw partner daarbij steeds gespeeld? 

27.Watt zou U (en Uw partner) nog meer willen en kunnen doen om de toekomst van julli e (aparte?) 
kinderenn veiliger te stellen? 

28.Wiee onderhoudt het contact met de volwassen kinderen, verwanten buiten het huishouden? Hoe gaat dat? 
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G.. VRIJ E TIJDSBESTEDING 

la.. Bent U lid van een vakbond? 
1.. Dj a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

lb .. Waarom wel? 

lc.Waaromm niet? 

ld.Waaromm niet meer? 

2.Vann welke verenigingen bent U lid? 
[omschrijven] ] 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

3.Watt  doet u verder  in Uw vrij e tijd ? 
[omschrijven] ] 

4.Watt  doet Uw partner  in zijn vrij e tijd ? 
[omschrijven] ] 

S.Watt  vindt U daarvan? [argumenteer] 
6.Weett  hij  hoe U hierover  denkt? 

7.Hoeveell  tij d besteedt hij  aan vrijetijdsbesteding buitenshuis?(uren per  week) 

8.Watt  vindt U daarvan? 

9.. Bent U de afgelopen tien jaren in het buitenland geweest? 

1.. Dj a 
2.. Dnee 

9a.Indienn ja, waar  en wanneer? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

9b.Opp wiens kosten ging U bij  elke gelegenheid? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
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5. . 
6. . 
7. . 

9c.Indienn nee, waarom niet? 

lO.Iss Uw man de afgelopen tien jaren in het buitenland geweest? 
1.. Dja 
2.. Dnee 

lOa.lndienn ja, waar en wanneer? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

lOb.Opp wiens kosten ging U bij elke gelegenheid? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

lOc.Indienn nee, waarom niet? 

H.. NUTSVOORZIENINGEN EN LUXE- CONSUMPTIEGOEDEREN 

1.Heeftt U water 
1.. D in huis 
2.. D op het erf 

2.Sindss wanneer? 

3.Bentt U aangesloten op het electriciteitsnet? 
l .D j a a 
2.. D nee 

4.Sindss wanneer? 

5.Heeftt U een koelkast in huis? 
l .Dj a a 
2.. D nee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 
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5a.Indienn ja, hoelang? 

5b.Indienn nee, waarom niet? 

5c.Indienn vroeger  wel, hoelang niet meer? 

Sd.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

ó.Heeftt  U een diepvriezer  in huis? 
l . D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

6a.Indienn ja, sinds wanneer? 

ób.Indienn nee, waarom niet? 

6c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niet meer? 

ód.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

7.Heeftt  U een wasmachine in huis? 
l . D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

7a.Indienn ja, sinds wanneer? 

7b.Indienn nee, waarom niet? 

7c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niet meer? 

7d.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

8.Heeftt  U een tv in huis? 
l . D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

8a.Indienn ja, sinds wanneer? 

8b.Indienn nee, waarom niet? 

8c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niet meer? 

8d.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 
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9.Heeftt U telefoon (met aansluiting) in huis? 
l .D j a a 
2.. D nee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 

9a.Indienn ja, sinds wanneer? 

9b.Indienn nee, waarom niet? 

9c.Indienn vroeger wel, sinds wanneer niet meer? 

9d.lndienn vroeger wel, waarom nu niet meer? 

lO.HeeftUU een auto? 
l .D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 

10a.Indienn ja, sinds wanneer? 

lOb.Indienn nee, waarom niet? 

lOc.Indienn vroeger wel, sinds wanneer niet meer? 

lOd.Indienn vroeger wel, waarom nu niet meer? 
111 .Heeft Uw partner een auto? 

1-Oja a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 

11 la.Indien ja, sinds wanneer? 

11 lb.Indien nee, waarom niet? 

11 lc.Indien vroeger wel, sinds wanneer niet meer? 

11 ld.Indien vroeger wel, waarom nu niet meer? 

12.Zijnn beide auto's in rijdende staat? 
l .Dj a a 
2.. D slechts een 
3.. Dnee 

13.Bouwjaarr van de auto('s)? 
-autoo 1 
-autoo 2 
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14.Hecftt  U een airco in huis? 
t.Dj a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

Ua.Indienn ja, sinds wanneer? 

14b.Indienn nee, waarom niet? 

14c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niett  meer? 

14d.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

lS.Materiaall  van de woning [zelf invullen] 
l . DD hout 
2.. D steen 
3..  steenMiout 

ló.Kwalitei tt  van de woning [zelf invullen] 
1.. D goed 
2.. D redelijk 
3.. D slecht 
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