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De module Samenredzaamheid bestaat uit twee onderdelen (A en B) die beide of separaat kunnen worden toegevoegd aan de
modelvragenlijst burgeronderzoek.
Deel A: Samenleven
[dit deel opnemen na vraag wl03]

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stelling?
Mensen in deze buurt zijn te vertrouwen(wl17)
helemaal
eens

eens

niet eens /
niet oneens

oneens

helemaal
oneens

n.v.t / weet
niet

Mensen in deze buurt zijn te
vertrouwen
Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen?(wl18)
ja, bij bijna iedereen
ja, bij de meeste wel
bij sommigen wel, bij sommigen niet
nee, bij de meeste mensen niet
nee, bij vrijwel niemand
weet niet
Maakt u zich wel eens zorgen om een persoon of gezin in de buurt?(wl19)
In een zorgwekkende situatie gaat het bijvoorbeeld om iemand die niet meer weet wat goed voor hem of haar is, om iemand die
nauwelijks meer buiten komt, om iemand die zichzelf of anderen verwaarloost.
nooit
soms
vaak
weet niet / geen mening
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Deel B Samenredzaam
[dit deel opnemen na vraag zw10]

We willen graag weten of u zich goed kunt redden in het dagelijkse leven of dat u hulp nodig heeft.
Hebben anderen in de afgelopen 12 maanden huishoudelijke taken overgenomen in verband met gezondheidsproblemen of
andere beperking?(zw15)
Het gaat om ondersteuning die voor u van groot belang was vanwege uw gezondheid of gesteldheid
nee

ja, familie

ja, vrienden of
kennissen

ja, buurtbewoners

ja, organisatie(s)
(w.o. vrijwilligers)

persoonlijke
verzorging of
verpleegkundige
hulp
huishoudelijke taken
begeleiding bij
regelen van hulp en
administratie
begeleiden bij het
bezoeken van
familie, arts etc.
anders

routing: ja, gebruik gemaakt van zorg
In hoeverre bent u afhankelijk van anderen voor hulp of zorg?(zw16)
1 (lage mate)

2

3

4

5 (hoge mate)

familie
vrienden of kennissen
buurtbewoners
organisatie(s) (w.o. vrijwilligers)
Indien u gedurende meerdere weken hulp of zorg nodig heeft. Wie zouden in staat en bereid zijn deze te geven?(zw17)
Meerdere antwoorden mogelijk
partner
kinderen (inwonend)
kinderen (uitwonend)
andere familieleden
vrienden of kennissen
buurtbewoners
thuiszorg
particuliere hulp
weet niet

routing: indien hulpbehoevend zonder gebruik te maken van buren (nu en potentieel)
Om welke reden maakt u geen gebruik van hulp van buurtbewoners?(zw14)
ik heb geen behoefte aan hulp
ik wil mijn buren niet belasten
ik kan niets terugdoen voor mijn buren
ik wil niet afhankelijk zijn van mijn buren
het contact met mijn buren is niet goed genoeg
anders __________________________
weet niet
(zw18)
helemaal
eens
Ik kan gemakkelijk zelf hulp regelen
indien nodig

eens

niet eens /
niet oneens

oneens

helemaal
oneens

n.v.t / weet
niet

