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STUDY DESCRIPTION 
 

Study title:  “SurMob2015: Social and Cultural Situation of Families in 

Suriname 2015-2016” 

 

Fieldwork dates:  July 2015–January 2017 

 

PI: Regien GC Riedewald (Principal Investigator) 

Tamira E Sno (Co-PI) 

 Harry BG Ganzeboom (Co-PI) 

 

Funding: NUFFIC, The Hague 

 VU University, Amsterdam 

 ADEK University, Paramaribo 

 

Sample type (A) Stratified (multiple stage), random cluster sample of 

addresses 

 (B) Random person within household (birthday method) 

 

Sample size 1993 (crude sample) 

 1581 (net issued sample) 

 

N of observations 1139 

 

Response: 72.0%  

 

Fieldwork agency ADEK University of Suriname 

 

Fieldwork method Face-to-face interviews 

 

Language Dutch 

 

Weights post-stratification (*) 

 

(*) See further below. 

 

The complete data file (described in this documentation), including all the collected 

information on demography and social background, as well as the standardized ISSP 

variables will be archived at DANS [Data Archiving and Networked Services] in The 

Hague, the Netherlands. The appropriate bibliographic reference to this file will be: 

 

Riedewald, Regien GC; Sno, Tamira E; Ganzeboom, Harry BG (2016). 

“SurMob2015: Social and Cultural Situation of Suriname 2015-2016” [machine-

readable data file]. The Hague: DANS. To be archived. 

 

Sno, Tamira E & Ganzeboom, Harry BG (2016). “SurMob2015: Social and 

Cultural Situation of Suriname 2015-2016” [data documentation]. Paramaribo, 

ADEK University of Suriname. 
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Introduction 

 

The SurMob2015 study collected data among 1139 inhabitants of Suriname. The 

survey covered the following topics: 

• Social background, including ethnicity and migration. These items include all 

compulsory social background variables of the International Social Survey 

Programme and more. 

• Social mobility, i.c. education and first and last occupations of respondent and 

current/last occupation of partner, as well as education and occupation of father 

and mother of the respondent. 

• Items on economic, cultural and social capital, part of the Riedewald’s PhD 

project “Drop-out: a Waste of Human Resources?” 

• Attitudes on work orientations (60 items), as covered by the 2015 Work 

Orientations IV module of the International Social Survey Programme. 

 

Translation of the ISSP attitudinal and social background items into Dutch was 

coordinated with the Netherlands and Flanders ISSP partners.  

 

General information 

 

Suriname is located at the north coast of South America, bordering Guyana (west), 

French Guyana (east) and Brazil (south). Its land surface is appr. 5 times larger than 

the Netherlands, its total population is appr. 0.54 million inhabitants. Despite being on 

the South-American continent, Suriname is better conceived of as part of the 

Caribbean islands than of Latin America, as there are essentially no overland 

connections to the neighbouring countries. Due to its colonial history, the 

demographic, linguistic and religious situation is extremely diverse, with no 

dominating ethnic group, language or religion. The official national language is 

Dutch, and Dutch is the language of education, government and most mass media.  

Surinaams (Sranan Tongo) is the most often used lingua franca. Other ethnic groups 

maintain their own language / Surinamese vernacular, but can communicate in Dutch 

and/or Sranan Tongo. 

 

Most of the population (>90%) lives in the coastal zone, 70% of the population lives 

in the capital Paramaribo and environs. Part of the scarcely populated Interior can 

only be reached by boat or airplane. 

 

Suriname’s highly diverse demographic situation can be understood best in terms of 

its migration history. 

• Amer-indians (‘Natives’) descend from the pre-columbian populations of South-

America. There are several Amer-indians tribes and they use partly unrelated 

indigenous languages. 

• Marroons descend from run-away black slaves in early colonial times. Escape 

from the plantations in the coastal zone was structured by the rivers. The surviving 

tribal system and the main languages (all of which are creole languages derived 

from English, Dutch, Portuguese and African languages) are structured by these 

rivers. 

• Creoles descend from mixtures of blacks and whites since early colonial times. 

While there is a skin color gradient, there is no substantial group of whites in 

Suriname. 
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• Hindustani descend from contract labourers imported (1873-1916) from British 

India (at present India, Pakistan and Bangladesh) after the abolishment of slavery 

(1863). Part is Muslim, part is Hindu. Hindustani have maintained their own Hindi 

language (Sarnami). 

• Javanese descend from contract labourers imported (1890-1939) from Dutch East 

India (at present Indonesia). Javanese have also maintained their language and are 

predominantly Muslim. 

• Chinese partly descend from contract labourers imported after abolishment of 

slavery, but part of the Chinese are recent immigrants from mainland China. As a 

group, they strongly maintain Chinese identity and Chinese language. 

• Other smaller groups include: (Christian) Lebanese, Guyanese and Brazilians 

(both recent immigrants from neighbouring countries), Jews and other Caribbean 

immigrants. 

 

Furthermore, it is important to note that Suriname has known major outmigration in 

the recent past, in particular around and since Independence in 1975. Some 350.000 

persons of Surinamese descend live in the Netherlands and an estimated 100.000 in 

the US and elsewhere in the Caribbean. 

 

Fieldwork 

 

The fieldwork started in July 2015 and lasted until January 2017. The first fieldtrips 

were to the coastal districts of Saramacca, Brokopondo, Coronie, Nickerie,  A team of 

data collectors – mostly university students - and a fieldwork coordinator (the PI 

and/or the Co-PI) went to the different districts. Then followed the capital 

(Paramaribo) and the surroundings (district Wanica and Para). Here, there was no 

need for a field coordinator, but the PI was always available for questions and the 

like. 

 

Simultaneously with fieldwork in Paramaribo a team went to the district Marowijne 

(by car and small boat to certain villages) and then to the Interior (by car to a check 

point and further by boat to all the small villages). Some parts of the Interior and the 

district Marowijne could only be reached by small boat or aircraft. Most of the 

interviewing in distant parts of the Interior was only concluded at the very end of the 

fieldwork period. 

 

In total we used 50 interviewers. In order to minimize interviewer effects, a max 

burden of 50 interviews per interviewer was imposed, but this was breached in two 

instances. We did not face any serious problem during the fieldwork, other than a 

shortage of interviewers at certain points. 

 

The total costs are approximately €19.000. 

 

Sample and response 

 

The sample was obtained from ABS (General Bureau of Statistics Suriname). 

Sampling consisted of the following steps: 

• Strata: all 13 (sub-)districts * urban/rural subdistricts were represented, 

proportional to size. 
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• Clusters: 94 PSU’s were randomly selected within the subdistricts. Clusters are 

census enumeration districts and have approximately same sizes. 

• For each PSU 15 addresses were obtained, using systematic random sampling 

within PSU (addresses are ordered by location). In the Interior subdistricts, where 

there is no proper address system, names of head of households substituted the 

addresses. 

• Interviewers obtained a response form with the address, or name of head of 

household (Interior). In case an address was uninhabited, they were instructed to 

go for the nearest inhabited dwelling to the right. 

• Within household: selection was random by a birthday method. Each response 

form contained a random date and interviewers were instructed to interview the 

household member aged 21-74, whose birthday was first after this random date. 

 

If an address was found to be uninhabited, interviewers were allowed to substitute it 

by the nearest inhabited dwelling. 

 

Initial sample  1993 

   

Unusable (e.g. no house number) 42  

Not issued 84  

   

Total issued sample  1867 

   

Address could not be found 179  

Address uninhabited 31  

Address holiday house 10  

Respondent unable to participate (e.g. language, health) 36  

Respondent too young or too old 30  

   

Total out of frame 286  

   

Net issued sample (Eligible sample)  1581 

   

No one (ever) home 155  

Refusal by doorstep contact 80  

Refusal by respondent 83  

Respondent never home 79  

Other, undocumented, still in process 45  

   

Non-productive response 442  

   

Productive response  1139 

 

Known problems 

 

• Overrepresentation of women. 

• Non-coverage of institutionalized population, in particular the military. 
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Post-stratification weights 

 

The file contains two post-stratification weights: 

 

www1 reflects response patterns and is proportionally inverse to the response rate by 

stratum.  

 

www2 reflects response patterns within households and is constructed using 

information from the household box: position in household, gender, age, education 

and main activity. The weight is the inverse of response rates per category, being 1 for 

households with only 1 eligible adult (or no information). 

 

Both weights are rescaled to an average of 1.00. An overall weight can be constructed 

as www1 * www2. 

 

Post-processing 

 

Response forms and completed questionnaires were collected and processed in the 

office. Questionnaire data were entered by an experienced punch typist in SPSS. 

Response forms were separately entered in Excel and later added to the sampling file. 

All entered data were then checked for wild codes and impossible combinations and 

cleaned in post-processing. 

 

String variables were separated from the main data file and organized in ‘long’ coding 

files. There are three coding files: 

• Occupations (open question) (4739 records) 

• ‘Other specify...’ for education, employers, religion, main activities (1445 

records) 

• Reasons for dropping out  (open questions). 

The first two coding files were reunited with the main data file in coded form. The 

“reasons for dropping out” is separately processed for Riedewalds PhD project. 

 

Variables list with descriptives 

 

Variable Position Label 
Write 

Format 

VOLGNR 1 Volgorde van invoer F8 

RESPNR 2 respondentnr F8 

DISTRIKT 3 <none> A10 

RESSORT 4 <none> A18 

CLUSTER 5 <none> F11 

MAAND 6 <none> F4 

Substituted 7 <none> F8 

www1 8 <none> F5.3 

www2 9 <none> F5.3 

Enq 10 interviewer A20 

Dateday 11 day interview F8 

Datemonth 12 month interview F8 

Dateyr 13 year interview F6 
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A01 14 geslacht F8 

A02dag 15 geboortedag F8 

A02mnd 16 geboortemaand F8 

A02jr 17 geboortejaar F8 

A03a 18 geb.land resp F8 

A03b 19 geb.land moeder resp F8 

A03c 20 geb.land vader resp F8 

A03d 21 geb.land partner resp F8 

A03a.oth 22 overig geb.land resp A22 

A03b.oth 23 overig geb.land moeder resp A22 

A03c.oth 24 overig geb.land vader resp A22 

A03d.oth 25 overig geb.land partner resp A16 

A04 26 jaar migratie naar Suriname F6 

A05a 27 bevolkingsgroep resp F8 

A05b 28 bevolkingsgroep moeder resp F8 

A05c 29 bevolkingsgroep vader resp F8 

A05d 30 bevolkingsgroep partner resp F8 

A05a.oth 31 overige bev.groep resp A16 

A05b.oth 32 overige bev.groep moeder resp A16 

A05c.oth 33 overige bev.groep vader resp A16 

A05d.oth 34 overige bev.groep partner resp A14 

A06a 35 geb.district resp F8 

A06b 36 geb.district moeder resp F8 

A06c 37 geb.district vader resp F8 

A06d 38 geb.district partner resp F8 

B01 39 welk district woonde resp bij 12 jaar F8 

B02 40 bij wie woonde resp bij 12 jaar F8 

B02.oth 41 bij wie woonde resp anders bij 12 jaar A41 

RR01a 42 genoeg geld voor eten, drinken en kleding F8 

RR01b 43 genoeg geld voor school F8 

RR01c 44 genoeg geld om regelmatig uit eten te gaan F8 

RR01d 45 genoeg geld voor buitenlandse vakantietrips F8 

RR02a 46 slaapkamers woning op 12 jarige leeftijd F8 

RR02b 47 
aantal personen in woning op 12 jarige 

leeftijd 
F8 

RR02c 48 
was woning in huur of eigendom op 12 jarige 

leeftijd 
F8 

RR03a 49 toilet met waterspoeling aanwezig bij 12 jaar F8 

RR03b 50 stromend water binnenshuis bij 12 jaar F8 

RR03c 51 auto of motorfiets bij 12 jaar F8 

RR03d 52 elektrisch licht bij 12 jaar F8 

RR03e 53 telefoon in huis bij 12 jaar F8 

RR03f 54 muziekinstrumenten bij 12 jaar F8 

RR03g 55 muziekinstallatie met platen bij 12 jaar F8 

RR03h 56 dienstvrouw bij 12 jaar F8 

RR03i 57 tuinman bij 12 jaar F8 

RR04a 58 
werd er dagelijks krant gelezen bij het 

opgroeien 
F8 

RR04b 59 was er een atlas bij het opgroeien F8 



 8 

RR04c 60 Nederlands woordenboek in huis bij opgroeien F8 

RR05m 61 las uw moeder boeken F8 

RR05v 62 las uw vader boeken F8 

RR06 63 hoeveel boeken in huis F8 

RR07a 64 advocaat in kennissenkring F8 

RR07b 65 arts in kennissenkring F8 

RR07c 66 accountant in kennissenkring F8 

RR07d 67 onderwijzer in kennissenkring F8 

RR07e 68 leerkracht VOS in kennissenkring F8 

RR07f 69 docent HBO, WO in kennissenkring F8 

RR07g 70 eigenaar bedrijf in kennissenkring F8 

RR07h 71 hogere ambtenaar in kennissenkring F8 

RR08m 72 gesproken taal met moeder bij 12 jaar F8 

RR08v 73 gesproken taal met vader bij 12 jaar F8 

RR09m 74 hoe goed was uw moeder het Nederlands machtig F8 

RR09v 75 hoe goed was uw vader het Nederlands machtig F8 

RR10a.m 76 kon moeder evt helpen bij Nederlandse taal F8 

RR10a.v 77 kon vader evt helpen bij Nederlandse taal F8 

RR10b.m 78 kon moeder evt helpen bij rekenen F8 

RR10b.v 79 kon vader evt helpen bij rekenen F8 

RR10c.m 80 kon moeder evt helpen bij leervakken F8 

RR10c.v 81 kon vader evt helpen bij leervakken F8 

C01BOb 82 beginleeftijd bo F8 

C01BOe 83 eindleeftijd bo F8 

C01GLOb 84 beginleeftijd glo F8 

C01GLOe 85 eindleeftijd glo F8 

C01EBOb 86 beginleeftijd ebo F8 

C01EBOe 87 eindleeftijd ebo F8 

C01LBGOb 88 beginleeftijd lbgo F8 

C01LBGOe 89 eindleeftijd lbgo F8 

C01LTOb 90 beginleeftijd lto F8 

C01LTOe 91 eindleeftijd lto F8 

C01MULOb 92 beginleeftijd mulo F8 

C01MULOe 93 eindleeftijd mulo F8 

C01COVABb 94 beginleeftijd covab F8 

C01COVABe 95 eindleeftijd covab F8 

C01AMTOb 96 beginleeftijd natin/amto F8 

C01AMTOe 97 eindleeftijd natin/amto F8 

C01PIb 98 beginleeftijd pi F8 

C01PIe 99 eindleeftijd pi F8 

C01IMEOb 100 beginleeftijd imeo F8 

C01IMEOe 101 eindleeftijd imeo F8 

C01HAVOb 102 beginleeftijd havo F8 

C01HAVOe 103 eindleeftijd havo F8 

C01VWOb 104 beginleeftijd vwo F8 

C01VWOe 105 eindleeftijd vwo F8 

C01HBOb 106 beginleeftijd hbo F8 

C01HBOe 107 eindleeftijd hbo F8 
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C01UNIBSCb 108 beginleeftijd univ bsc F8 

C01UNIBSCe 109 eindleeftijd univ bsc F8 

C01UNIMSCb 110 beginleeftijd univ msc F8 

C01UNIMSCe 111 eindleeftijd univ msc F8 

C01OTHb 112 beginleeftijd other F8 

C01OTHe 113 eindleeftijd other F8 

C01BOaf 114 bo afgemaakt? F8 

C01GLOaf 115 glo afgemaakt? F8 

C01EBOaf 116 ebo afgemaakt? F8 

C01LBGOaf 117 lbgo afgemaakt? F8 

C01LTOaf 118 lto afmaakt? F8 

C01MULOaf 119 mulo afgemaakt? F8 

C01COVABaf 120 covab afgemaakt? F8 

C01AMTOaf 121 amto/natin afgemaakt? F8 

C01PIaf 122 pi afgemaakt? F8 

C01IMEOaf 123 imeo afgemaakt? F8 

C01HAVOaf 124 havo afgemaakt? F8 

C01VWOaf 125 vwo afgemaakt? F8 

C01HBOaf 126 hbo afgemaakt? F8 

C01UNIBSCaf 127 univ bsc afgemaakt? F8 

C01UNIMSCaf 128 univ msc afgemaakt? F8 

C01OTHaf 129 other school afgemaakt F8 

C01BOland 130 land bo gevolgd F8 

C01BOlandoth 131 ander land bo gevolgd A8 

C01GLOland 132 land glo gevolgd F8 

C01GLOlandoth 133 ander land glo gevolgd A22 

C01EBOland 134 land ebo gevolgd F8 

C01EBOlandoth 135 ander land ebo gevolgd A1 

C01LBGOland 136 land lbgo gevolgd F8 

C01LBGOlandoth 137  land lbgo gevolgd A1 

C01LTOland 138 land lto gevolgd F8 

C01LTOlandoth 139 ander land lto gevolgd A8 

C01MULOland 140 land mulo gevolgd F8 

C01MULOlandoth 141 ander land mulo gevolgd A22 

C01COVABland 142 land covab gevolgd F8 

C01COVABlandoth 143 ander land covab gevolgd A1 

C01AMTOland 144 land amto/natin gevolgd F8 

C01AMTOlandoth 145 ander land amto/natin gevolgd A1 

C01PIland 146 land pi gevolgd F8 

C01PIlandoth 147 ander land pi gevolgd A1 

C01IMEOland 148 land imeo gevolgd F8 

C01IMEOlandoth 149 ander land imeo gevolgd A1 

C01HAVOland 150 land havo gevolgd F8 

C01HAVOlandoth 151 ander land havo gevolgd A1 

C01VWOland 152 land vwo gevolgd F8 

C01VWOlandoth 153 ander land vwo gevolgd A5 

C01HBOland 154 land hbo gevolgd F8 

C01HBOlandoth 155 ander land hbo gevolgd A9 
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C01UNIBSCland 156 land univ bsc gevolgd F8 

C01UNIBSClandoth 157 ander land univ bsc gevolgd A1 

C01UNIMSCland 158 land univ msc gevolgd F8 

C01UNIMSClandoth 159 ander land univ msc gevolgd A7 

C01OTH 160 Other type of education attended F8 

C01OTH.oth 161 soort other school A62 

C01OTHland 162 land other school gevolgd F8 

C01OTHlandoth 163 ander land other school gevolgd A15 

C02 164 total years of education F8 

C03 165 kunt u lezen en schrijven? F8 

C04 166 reden laatste opleiding niet afgemaakt F8 

C04.oth 167 andere reden laatste opleiding niet afgemaakt A84 

RR11 168 
reden besloten te stoppen met laatste 

opleiding 
A250 

D01 169 leeftijd resp voor het eerst a/h werk F8 

D02 170 soort bedrijf/instelling resp in 1e baan F8 

D02.oth 171 overig bedrijf resp in 1e baan A23 

D03 172 Beroep resp in 1e baan - Klasse F8 

D04_isko 173 Beroep resp in 1e baan - ISCO88 F4 

D04_isqo 174 Beroep resp in 1e baan - ISCO08 F4 

D05 175 aantal ondergeschikten resp in 1e baan F8 

D06 176 hoeveel uur per week in eerste baan F8 

D07 177 hoe bent u aan uw eerste baan gekomen F8 

D07.oth 178 hoe bent u anders aan uw eerste baan gekomen A92 

RR12 179 
welke activiteiten ondernomen om aan eerste 

baan te komen 
A161 

D08 180 leeftijd resp begin huidige baan F8 

D09 181 soort bedrijf in huidige/vorige baan resp F8 

D09.oth 182 overig bedrijf in huidige/vorige baan resp A42 

D10 183 Beroep resp in huidige-vorige baan - Klasse F8 

D11_isko 184 Beroep resp in huidige-vorige baan - ISCO88 F4 

D11_isqo 185 Beroep resp in huidige-vorige baan - ISCO08 F4 

D12 186 
aantal ondergeschikten in huidige/vorige baan 

resp 
F8 

D13 187 hoe bent u aan uw huidige baan gekomen F8 

D13.oth 188 hoe bent u anders aan uw huidige baan gekomen A50 

D14 189 aantal uren per week in huidige baan F8 

D15 190 in welk jaar gestopt met huidige baan resp F8 

D16 191 huidige belangrijkste bezigheid resp F8 

D16.oth 192 overige huidige belangrijkste bezigheid A25 

E01a 193 hoogst bijgewoonde opleiding moeder F8 

E01b 194 hoogst bijgewoonde opleiding vader F8 

E01a.oth 195 andere hoogst bijgewoonde opleiding moeder A20 

E01b.oth 196 andere hoogst bijgewoonde opleiding vader A27 

E02a 197 
heeft moeder haar opleiding afgemaakt met 

diploma 
F8 

E02b 198 
heeft vader zijn opleiding afgemaakt met 

diploma 
F8 

F01a 199 
belangrijkste bezigheid moeder toen resp 12 

jaar was 
F8 
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F01b 200 
belangrijkste bezigheid vader toen resp 12 

jaar was 
F8 

F01a.oth 201 
andere belangrijkste bezigheid moeder toen 

resp 12 jaar was 
A31 

F01b.oth 202 
andere belangrijkste bezigheid vader toen resp 

12 jaar was 
A51 

F02a 203 
soort bedrijf/instelling moeder bij 12 jaar 

resp 
F8 

F02b 204 
soort bedrijf/instelling vader bij 12 jaar 

resp 
F8 

F02a.oth 205 overig bedrijf moeder bij 12 jaar resp A35 

F02b.oth 206 overig bedrijf vader bij 12 jaar resp A35 

F03a 207 Beroep moeder bij 12 jaar resp - Klasse F8 

F03b 208 Beroep vader bij 12 jaar resp - Klasse F8 

F04a_isko 209 Beroep moeder bij 12 jaar resp - ISCO88 F4 

F04a_isqo 210 Beroep moeder bij 12 jaar resp - ISCO08 F4 

F04b_isko 211 Beroep vader bij 12 jaar resp - ISCO88 F4 

F04b_isqo 212 Beroep vader bij 12 jaar resp - ISCO08 F4 

F05a 213 aantal ondergeschikten moeder bij 12 jaar resp F8 

F05b 214 aantal ondergeschikten vader bij 12 jaar resp F8 

G01 215 officiele burg.staat F8 

G01.oth 216 andere officiele burg.staat A19 

G02 217 vaste partner? F8 

H01 218 hoogst bijgewoonde opleiding partner F8 

H01.oth 219 overige hoogst bijgewoonde opleiding partner A34 

H02 220 
heeft partner hoogste opleiding afgemaaktmet 

diploma 
F8 

H03 221 wat is op partner van toepassing F8 

H04 222 soort bedrijf in huidige/vorige baan partner F8 

H04.oth 223 overig bedrijf in huidige/vorige baan partner A27 

H05 224 Beroep partner in huidige-vorige baan - Klasse F8 

H06_isko 225 Beroep partner in huidige-vorige baan - ISCO88 F4 

H06_isqo 226 Beroep partner in huidige-vorige baan - ISCO08 F4 

H07 227 
aantal ondergeschikten in huidige/vorige baan 

partner 
F8 

H08 228 hoeveel uren werkt partner F8 

H09 229 huidige belangrijkste bezigheid partner F8 

H09.oth 230 
overige huidige belangrijkste bezigheid 

partner 
A29 

I01a 231 persoonlijk maandelijks netto inkomen SRD resp F8 

I01b 232 totaal maandinkomen HH respondent SRD F8 

I02 233 
waar zou u zichzelf plaatsen op de 

maatschappelijke ladder? 
F8 

I03 234 
waar zou u het gezin waarin u opgroeide 

plaatsen op de maatschappelijke ladder? 
F8 

I04 235 mijn huidige situatie is F8 

I05 236 
in vergelijking met 5 jaar geleden is mijn 

huidige situatie 
F8 

I06 237 
over 5 jaar is mijn financiele situatie 

waarschijnlijk 
F8 
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I07 238 over het geheel genomen is mijn gezondheid F8 

J01 239 aantal pers in hh excl resp F8 

J02.1 240 pers 1 relatie tot resp F8 

J02.2 241 pers 2 relatie tot resp F8 

J02.3 242 pers 3 relatie tot resp F8 

J02.4 243 pers 4 relatie tot resp F8 

J02.5 244 pers 5 relatie tot resp F8 

J02.6 245 pers 6 relatie tot resp F8 

J02.7 246 pers 7 relatie tot resp F8 

J02.8 247 pers 8 relatie tot resp F8 

J03.1 248 pers 1 geslacht F8 

J03.2 249 pers 2 geslacht F8 

J03.3 250 pers 3 geslacht F8 

J03.4 251 pers 4 geslacht F8 

J03.5 252 pers 5 geslacht F8 

J03.6 253 pers 6 geslacht F8 

J03.7 254 pers 7 geslacht F8 

J03.8 255 pers 8 geslacht F8 

j04.1age 256 pers 1 leeftijd F8 

j04.2age 257 pers 2 leeftijd F8 

j04.3age 258 pers 3 leeftijd F8 

j04.4age 259 pers 4 leeftijd F8 

j04.5age 260 pers 5 leeftijd F8 

j04.6age 261 pers 6 leeftijd F8 

j04.7age 262 pers 7 leeftijd F8 

j04.8age 263 pers 8 leeftijd F8 

J04.1mo 264 pers 1 geboortemaand F8 

J04.2mo 265 pers 2 geboortemaand F8 

J04.3mo 266 pers 3 geboortemaand F8 

J04.4mo 267 pers 4 geboortemaand F8 

J04.5mo 268 pers 5 geboortemaand F8 

J04.6mo 269 pers 6 geboortemaand F8 

J04.7mo 270 pers 7 geboortemaand F8 

J04.8mo 271 pers 8 geboortemaand F8 

J05.1 272 pers 1 bel.bezigheid F8 

J05.2 273 pers 2 bel.bezigheid F8 

J05.3 274 pers 3 bel.bezigheid F8 

J05.4 275 pers 4 bel.bezigheid F8 

J05.5 276 pers 5 bel.bezigheid F8 

J05.6 277 pers 6 bel.bezigheid F8 

J05.7 278 pers 7 bel.bezigheid F8 

J05.8 279 pers 8 bel.bezigheid F8 

J06.1 280 pers 1 hoogste opl F8 

J06.2 281 pers 2 hoogste opl F8 

J06.3 282 pers 3 hoogste opl F8 

J06.4 283 pers 4 hoogste opl F8 

J06.5 284 pers 5 hoogste opl F8 

J06.6 285 pers 6 hoogste opl F8 



 13 

J06.7 286 pers 7 hoogste opl F8 

J06.8 287 pers 8 hoogste opl F8 

J07 288 geloof F8 

J07.oth 289 overige religie A44 

J08 290 frequentie bezoek godsd. bijeenkomst F8 

J08.oth 291 freq. bezoek godsd. bijeenk overig A60 

J09 292 lid of lid geweest van vakbond F8 

K01 293 
bent u gaan stemmen bij de laatste 

verkiezingen? 
F8 

K02 294 op wie gestemd bij laatste verkiezingen? F8 

K03 295 op wie zou u nu stemmen? F8 

L01a 296 
een baan is alleen een manier om geld te 

verdienen 
F8 

L01b 297 
ik zou graag een betaalde baan hebben zelfs 

als ik het geld niet nodig had 
F8 

L02a 298 hoe belangrijk is een baan die zekerheid biedt F8 

L02b 299 hoe belangrijk is een hoog inkomen F8 

L02c 300 
hoe belangrijk zijn goede mogelijkheden om 

vooruit te komen 
F8 

L02d 301 hoe belangrijk is een interessante baan F8 

L02e 302 
hoe belangrijk is een baan waarin je 

zelfstandig kunt werken 
F8 

L02f 303 
hoe belangrijk is een baan waarin je andere 

mensen kunt helpen 
F8 

L02g 304 
hoe belangrijk is een baan die nuttig is voor 

de samenleving 
F8 

L02h 305 
hoe belangrijk is een baan met flexibele 

werktijden 
F8 

L02i 306 
hoe belangrijk is een baan waarin je ook in 

persoonlijk contact met mensen komt 
F8 

L03 307 
heb je ooit een kans op een goede baan 

opgegeven voor familieleven 
F8 

L04 308 
bent u ooit blijven werken in een baan waar u 

geen voldoening in had maar tbv familieleven 
F8 

L05 309 
bent u de afgelopen 5 jaar gediscrimineerd 

geweest mbt werk 
F8 

L06 310 belangrijkste reden voor de discriminatie F8 

L07 311 
hebt u de afgelopen 5 jaar misbruik in uw werk 

meegemaakt 
F8 

L08a 312 werknemers hebben sterke vakbonden nodig F8 

L08b 313 
sterke vakbonden zijn slecht voor de 

Surinaamse economie 
F8 

L09 314 
als u zelf mocht beslissen over uw huidige 

werksituatie wat zou uw voorkeur hebben 
F8 

L10 315 
hebt u momenteel betaald werk als zelfstandige 

of in loondienst 
F8 

L11 316 
wat zou uw voorkeur mbt aantal uren werken en 

geld dat u daarmee verdient 
F8 

L12a 317 mijn baan biedt zekerheid F8 

L12b 318 ik heb een hoog inkomen F8 
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L12c 319 ik heb goede mogelijkheden om hogerop te komen F8 

L12d 320 ik heb een interessante baan F8 

L12e 321 ik kan in mijn baan zelfstandig werken F8 

L12f 322 
ik heb een baan waarin ik andere mensen kan 

helpen 
F8 

L12g 323 
ik heb een baan die nuttig is voor de 

samenleving 
F8 

L12h 324 
in mijn baan heb ik persoonlijk contact met 

anderen 
F8 

L13a 325 
hoe vaak moetu zwaar lichamelijk werk 

verrichten 
F8 

L13b 326 hoe vaak moet u onder grote spanning werken F8 

L14a 327 
hoe vaak werkt u thuis gedurende uw normale 

werktijden 
F8 

L14b 328 hoe vaak moet u in het weekend werken F8 

L15 329 
welke uitspraak beschrijft het best hoe over 

uw werktijden wordt beslist 
F8 

L16 330 
welke stelling beschrijft het best uw normale 

werkschema in uw hoofdbaan 
F8 

L17 331 
welke uitspraak beschrijft het best hoe uw 

dagelijks werk is georganiseerd 
F8 

L18 332 
hoe moeilijk is het om tijdens werktijd 1 of 2 

uur vrij te nemen voor persoonlijke zaken 
F8 

L19a 333 
hoe vaak hebt u het gevoeld dat de eisen van 

uw baan uw gezinsleven hinderen 
F8 

L19b 334 

hoe vaak hebt u het gevoeld dat de eisen van 

uw gezinsleven de uitoefening van uw baan 

hinderen 

F8 

L20 335 
vanhoeveel van uw vroegere werkervaring kunt u 

nu gebruikmaken 
F8 

L21 336 

heeft u de laatste 12 maanden op uw werk 

training gevolgd om uw vaardigheden te 

verbeteren 

F8 

L22a 337 
hoe is in het algemeen op uw werk de relatie 

tussen bedrijfsleiding en werknemers 
F8 

L22b 338 
hoe is in het algemeen op uw werk de relatie 

tussen collega's onderling 
F8 

L23 339 hoe tevreden bent u met uw huidige baan F8 

L24a 340 
ik ben bereid hardeer te werken om het bedrijf 

te laten slagen 
F8 

L24b 341 
ik ben er trots op om voor mijn bedrijf te 

werken 
F8 

L24c 342 
ik zou een andere baan  afslaan om bij deze 

organisatie te blijven 
F8 

L25a 343 
als ik de kans krijg zou ik het huidige type 

werk verruilen voor iets anders 
F8 

L25b 344 ik ben trots op het soort werk dat ik nu doe F8 

L26 345 

hoe moelijk of gemakkelijk denkt u een baan 

voor uzelf te vinden die minstens even goed is 

als uw huidige baan 

F8 

L27 346 

hoe waarschijnlijk is het dat u de komende 12 

maanden probeert een baan te zoeken bij een 

ander bedrijf 

F8 
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L28 347 
in welke mate maakt u zich zorgen uw baan 

kwijt te raken 
F8 

L29a 348 

om werkloosheid te voorkomen zou ik bereid 

zijn een baan te aanvaarden die nieuwe 

vaardigheden vraagt 

F8 

L29b 349 

om werkloosheid te voorkomen zou ik bereid 

zijn een functie aan te nemen die minder 

betaalt 

F8 

L29c 350 
om werkloosheid te voorkomen zou ik bereid 

zijn een tijdelijke baan te aanvaarden 
F8 

L29d 351 

om werkloosheid te voorkomen zou ik bereid 

zijn een langere reistijd te hebben naar het 

werk 

F8 

L29e 352 
om werkloosheid te voorkomen zou ik bereid 

zijn binnen Suriname te verhuizen 
F8 

L29f 353 
om werkloosheid te voorkomen zou ik bereid 

zijn te verhuizen naar een ander land 
F8 

L30 354 
heeft u in het afgelopen jaar nog andere 

betaald werk 
F8 

L31 355 voor mijn bijbaan heb ik in totaal F8 

L32 356 
hebt u ooit een betaalde baan gehad voor 1 

jaar of langer 
F8 

L33a 357 in welk jaar eindigde de laatste baan F8 

L33b 358 in welke maand eindigde de laatste baan F4 

L34 359 hoe tevreden was u in uw laatste baan F8 

L35 360 
wat was de belangrijkste reden dat uw laatste 

baan eindigde 
F8 

L36 361 zou u graag een betaalde baan willen hebben F8 

L37 362 
hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u een 

baan zult vinden 
F8 

L38 363 
in welke mate maakt u zich zorgen dat u geen 

baan zult kunnen vinden 
F8 

L39a 364 
om een baan te vinden ben ik bereid een baan 

te accepteren die nieuwe vaardigheden vereist 
F8 

L39b 365 
om een baan te vinden ben ik bereid een 

positie te accepteren die minder betaalt 
F8 

L39c 366 
om een baan te vinden ben ik bereid tijdelijke 

werkgelegenheid te aanvraarden 
F8 

L39d 367 
om een baan te vinden ben ik bereid langer te 

reizen om het werk te bereiken 
F8 

L39e 368 
om een baan te vinden ben ik bereid te 

verhuizen binnen Suriname 
F8 

L39f 369 
om een baan te vinden ben ik bereid naar een 

ander land te verhuizen 
F8 

L40a 370 
bent u ingeschreven bij een arbeidsbureau van 

de overheid 
F8 

L40b 371 
bent u ingeschreven bij een particulier 

uitzendbureau 
F8 

L40c 372 hebt u op een personeelsadvertentie gereageerd F8 

L40d 373 
hebt u zelf geadverteerd voor een baan in de 

krant, tijdschrift of via internet 
F8 
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L40e 374 
hebt u rechtstreeks gesolliciteerd bij 

werkgevers 
F8 

L40f 375 
hebt u kennissen, vrienden, collelgas gevraagd 

u te helpen een baan te vinden? 
F8 

L41 376 
heeft u de afgelopen 12 maanden een opleiding 

gevolgd 
F8 

L42 377 zoekt u momenteel naar een baan F8 

L43 378 wat is uw belangrijkste bron van inkomen F8 

L43.oth 379 inkomstenbron anders A29 

L44 380 
maakt u zich zorgen over verlies belangrijkste 

inkomensbron 
F8 

Dataverz 381 wijze van dataverzameling F8 

Dataverz.oth 382 overige wijze van dataverzameling A156 

Opmerkingen 383 opmerkingen A250 

Cleaning 384 <none> A59 

 
String variables have been removed and replaced by numerical codes in 

anonymized files. 


