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7 februari 2017

Bijlage A: Items tweede vragenlijst
Item

Antwoordcategorieë n
Herkomst/referentie
Toekomstperspectief: steun voor beleid en buurtinitiatief
Stel dat een nationale of lokale
Schaal:
De initiatieven in de items zijn
overheid de volgende regeling in uw
● Niet goed, en ik
gebaseerd op de mogelijke
buurt wil doorvoeren. In hoeverre
verzet me ertegen verbeteringen voor de
vindt u deze regeling een goed idee,
● Niet goed, maar ik lee䁀baarheid die door de
en in hoeverre zou u hier aan
verzet me niet
deelnemers in de eerste
meewerken of u hier juist tegen
● Ik ben neutraal
vragenlijst zijn aangedragen.
verzetten?
● Goed, maar ik
● Het energiezuinig maken van
werk hier niet aan
huizen
mee
● Het verbeteren van het openbaar
● Goed, en ik werk
vervoer (bijv. het aanpassen van
hier aan mee
de dienstregeling van de bussen)
● Weet ik niet
● Het handhaven of het verbeteren
van het dorpsgezicht of uiterlijk
van mijn dorp of buurt
● Het verbeteren van de
groenvoorzieningen (bijv. bomen
planten)
● Het verbeteren van de
infrastructuur (zoals wegen en
bruggen)
● Het aanleggen van een
windmolenpark
● Het onderhouden en versterken
van cultureel erfgoed in mijn
buurt
● Het onderhouden en versterken
van openbare gebouwen
● Het aanleggen van
glasvezelinternet
● Geld beschikbaar stellen voor
lee䁀baarheidsinitiatieven (bijv. het
Loket Lee䁀baarheid)
● Een nieuwbouwproject in mijn
buurt
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Stel dat buurtbewoners é én van
Schaal:
onderstaande initiatieven wil starten.
● Niet goed, en ik
In hoeverre vindt u dit een goed idee
verzet me ertegen
en in hoeverre zou u hier aan
● Niet goed, maar ik
meewerken of u hier juist tegen
verzet me niet
verzetten?
● Ik ben neutraal
Samen met mensen in mijn buurt…
● Goed, maar ik
● … glasvezelinternet aanleggen
werk hier niet aan
● … regelmatig hulp bieden aan
mee
ouderen
● Goed, en ik werk
● … een buurtschoonmaak
hier aan mee
organiseren
● Weet ik niet
● … openbare gebouwen
onderhouden en versterken
● … een buurtbus dienstregeling
opzetten
● … een buurtwacht regelen om bijv.
inbraak of hangjongeren tegen te
gaan
● … een speeltuin of speelveld
aanleggen
● … het aantrekkelijk maken van de
buurt voor toerisme
● … onze huizen energieneutraal
maken
● … cultureel erfgoed in mijn buurt
onderhouden en versterken
● … groenvoorzieningen
onderhouden
Sociale netwerken en communicatie
Wilt u aangeven in hoeverre u het
Meerdere keuzes
eens bent met de volgende stellingen? mogelijk:
● Ik hoor bij veel verschillende
● Helemaal niet
groepen.
mee eens
● Ik ben betrokken bij de
● Niet mee eens
activiteiten van veel verschillende
● Niet mee oneens,
groepen.
niet mee eens
● Ik heb vrienden die in veel
● Mee eens
verschillende groepen zitten.
● Helemaal mee
eens

De initiatieven in de items zijn
gebaseerd op de mogelijke
verbeteringen voor de
lee䁀baarheid die door de
deelnemers in de eerste
vragenlijst zijn aangedragen.

Naar het Nederlands vertaald
vanuit De Silva, M. J.,
Harpham, T., Tuan, T.,
Bartolini, R., Penny, M. E., &
Huttly, S. R. (2006).
Psychometric and cognitive
validation of a social capital
measurement tool in Peru and
Vietnam. Social Science &
Medicine, 62(4), 941‐953.
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●
●
●
●
●

●
●
●
●

Ik heb sterke banden met veel
verschillende groepen.
Ik ben blij dat ik deel uitmaak van
mijn dorp of buurt.
Ik voel me betrokken bij de
mensen in mijn dorp of buurt.
Ik identi䁀iceer me met de mensen
in mijn dorp of buurt.
Mijn dorp of buurt vormt een
belangrijk onderdeel van hoe ik
mezelf zie.
Ik ben blij met mijn naasten.
Ik voel me betrokken bij mijn
naasten.
Ik identi䁀iceer me met mijn
naasten.
Mijn naasten vormen een
belangrijk onderdeel van hoe ik
mezelf zie.

Kunt u hieronder kort omschrijven
welke (type) gebeurtenis(sen) u in de
laatste 12 maanden het meest
stressvol of ingrijpend vond?
Kunt u aangeven met welke groepen u
het in de laatste 12 maanden wel eens
heeft gehad over gebeurtenissen die u
zelf als stressvol of ingrijpend heeft
ervaren?
● Met familie
● Met buurtgenoten
● Met vrienden
● Met mensen in mijn religieuze
groep
● Met mensen bij een vereniging
waar ik lid ben (bijv. sport,
muziek)
● Met collega’s

●

Weet ik niet

Meerdere keuzes
mogelijk:
● Helemaal niet
mee eens
● Niet mee eens
● Niet mee oneens,
niet mee eens
● Mee eens
● Helemaal mee
eens
● Weet ik niet
Open vraag

Naar het Nederlands vertaald
vanuit Cruwys, T., Haslam, S.
A., Dingle, G. A., Haslam, C., &
Jetten, J. (2014). Depression
and social identity: An
integrative review. Personality
and Social Psychology Review,
18(3), 215‐238.

Schaal:
●
●
●
●
●
●

Helemaal niet
erover gehad
Zelden erover
gehad
Soms erover
gehad
Veel erover gehad
Heel veel erover
gehad
Weet ik niet/niet
van toepassing
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Met mensen van een actie‐ of
belangengroep (bijv. Groninger
Bodem Beweging, Schokkend
Groningen)
● Met contacten op sociale media
(facebook, twitter, etc.)
● Met hulpverleners (bijv. huisarts,
psycholoog)
● Een andere groep
In hoeverre waren onderstaande
Schaal:
personen of groepen in staat u op te
● Helemaal niet
beuren (voor zover dit mogelijk was)?
● Een beetje
● Met familie
● Enigszins
● Met buurtgenoten
● Erg
● Met vrienden
● Heel erg
● Met mensen in mijn religieuze
● Weet ik niet/niet
groep
van toepassing
● Met mensen bij een vereniging
waar ik lid ben (bijv. sport,
muziek)
● Met collega’s
● Met mensen van een actie‐ of
belangengroep (bijv. Groninger
Bodem Beweging, Schokkend
Groningen)
● Met contacten op sociale media
(facebook, twitter, etc.)
● Met hulpverleners (bijv. huisarts,
psycholoog)
Procedures omtrent gaswinning
Hoe vaak heeft u aardbevingsschade
Keuze:
gehad? (U mag ook een schatting
● Nooit
geven.)
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5‐10 keer
● Meer dan 10 keer
Hoe vaak heeft u schade gemeld? (U
Keuze:
mag ook een schatting geven.)
● Nooit
●
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●
●
●
●
●
●

Heeft u volgens het Centrum Veilig
Wonen (CVW)/de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) A, B of C
schade?

Wilt u aangeven hoe vaak u door
CVW/NAM erkende A‐, B‐, of C‐schade
heeft gehad? (U mag ook een schatting
geven.)

1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
5‐10 keer
Meer dan 10 keer

Keuze:
A‐schade (schade
geheel door
aardbeving)
● B‐schade (er was
al schade en dit is
verergerd door
aardbeving)
● C‐schade (schade
komt niet door
aardbeving)
● Dit is nog niet
bekend
● Meerdere soorten
schade
● Volgens
CVW/NAM heb ik
geen schade
Meerdere keuze mogelijk
en invullen:
● A‐schade (schade
geheel door
aardbeving): _____
keer
● B‐schade (schade
gedeeltelijk door
aardbeving): _____
keer
● C‐schade(schade
komt niet door
aardbeving): _____
keer
● Ik weet het niet
●
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Dit is nog niet
bekend
Open vraag
●

U kunt uw antwoord op vraag 10 hier
verder toelichten als u wilt.
Hoeveel maanden bent u in totaal
bezig (geweest) met schadeprocessen
en/of het repareren van schade(s)?
Als u zich zeer veilig voelt i.v.m.
gaswinning kunt u deze vragen
overslaan. Wilt u de vragen overslaan?
Door welke van onderstaande
maatregelen of acties zou u zich
veiliger voelen – in verband met de
gaswinning?
● Het winnen van veel minder gas
● Het stopzetten van de gaswinning
● Duidelijkheid over wanneer de
gaswinning verminderd of
stopgezet wordt
● Het onderkennen door de regering
dat er problemen zijn met de
veiligheid i.v.m. gaswinning
● Het versterken van mijn huis
● Het verwijderen van mijn
schoorsteen
● Het krijgen van informatie (bijv.
over wat te doen bij een grote
aardbeving)
● Het vastzetten van (boeken)kasten
in huis
● Het verplaatsen van slaapruimte
naar een andere plek in huis
● Het laten keuren van mijn huis op
aardbevingsbestendigheid
● Ona䁀hankelijk onderzoek naar de
gevolgen van de gaswinning op
bodemdaling voor de komende
jaren
● Het mijden van plekken in en om
mijn huis die mij gevaarlijk lijken

Invullen:
______ maanden
Keuze:
●
●

Ja
Nee

Schaal:
●
●
●
●
●
●

Veel onveiliger
Onveiliger
Maakt geen
verschil
Veiliger
Veel veiliger
Niet van
toepassing, ik
voel me niet
onveilig
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Geen maatregelen nemen, want
dan hoef ik er niet over na te
denken
Als er andere maatregelen of acties
Open vraag
zijn waardoor u zich veiliger zou
voelen, welke zijn dit dan?
Vertrouwen en rechtvaardigheid
De volgende vragen gaan over uw
Schaal:
vertrouwen in verschillende
● Helemaal geen
instanties en personen.
vertrouwen
● De Rijksoverheid
● Weinig
● Uw gemeente
vertrouwen
● De provincie Groningen
● Een beetje
● De brandweer/ Veiligheidsregio
vertrouwen
Groningen
● Veel vertrouwen
● De politie
● Heel veel
● De Nederlandse Aardolie
vertrouwen
Maatschappij (NAM)
● Weet ik niet/ik
● Het Centrum Veilig Wonen (CVW)
ken deze instantie
● De Nationaal Coö rdinator
niet
Groningen (NCG)
● Buurtgenoten
De volgende vragen gaan over
Schaal:
rechtvaardigheid van de
● Heel
besluitvorming rondom gaswinning.
onrechtvaardig
● Hoe rechtvaardig vindt u de door
● Een beetje
dit kabinet vastgestelde
onrechtvaardig
hoeveelheid gas die gewonnen
● Niet
wordt?
onrechtvaardig,
● Hoe rechtvaardig vindt u de
niet rechtvaardig
hoogte van de vergoedingen voor
● Een beetje
schade en overlast door
rechtvaardig
gaswinning?
● Heel rechtvaardig
● Hoe rechtvaardig vindt u de
● Weet ik niet
besluitvorming over de
gaswinning?
● Hoe rechtvaardig vindt u de
regelingen voor schade en overlast
rondom gaswinning?
Kernvragen die terugkeren
●

Gebaseerd op en vertaald
naar het Nederlands vanuit
Van den Bos, K., Vermunt, R.,
& Wilke, H. A. (1997).
Procedural and distributive
justice: What is fair depends
more on what comes 䁀irst
than on what comes next.
Journal of Personality and
Social Psychology, 72(1), 95.
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De volgende vragen gaan over hoe u
zich voelde in de afgelopen 4 weken.
● Voelde u zich erg zenuwachtig?
● Voelde u zich gelukkig?
● Voelde u zich neerslachtig en
somber?
● Voelde u zich kalm en rustig?
● Zat u zo erg in de put dat niets u
kon opvrolijken?
●

Voelde u zich boos?

Schaal:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Zeer onveilig
Onveilig
Niet onveilig, niet
veilig
Veilig
Zeer veilig
Weet ik niet

Schaal:
●
●
●
●
●
●

Bent u sinds het beantwoorden van de
vorige vragenlijst verhuisd?

Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Meestal
Voortdurend
Weet ik niet

Schaal:

●

Hoeveel invloed heeft de
gaswinningsproblematiek op uw
dagelijks leven?

Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Meestal
Voortdurend
Weet ik niet

Schaal:
●

Hoe veilig heeft u zich de afgelopen
vier weken gevoeld op de plek waar u
woont in verband met de gaswinning?

MHI‐5

Helemaal geen
invloed
Een beetje
invloed
Enige invloed
Veel invloed
Heel veel invloed
Weet ik niet

Keuze:
Ja
Nee
Open vraag
●
●

Wat is uw nieuwe postcode,
huisnummer en huisletter? (Indien u
‘ja’ heeft beantwoord bij vraag 20).
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Wij gebruiken deze gegevens om u de
volgende vragenlijst op te kunnen
sturen en om de uitkomsten van het
hele onderzoek op een kaart te
kunnen plaatsen. Als u het liever niet
op deze vragenlijst schrijft mag u ons
ook bellen.
Op welke datum bent u verhuisd?
Heeft u sinds het invullen van de
vorige vragenlijst (omstreeks 1
maart) een aardbeving meegemaakt
waar u woont?
Heeft u nog opmerkingen over deze
vragenlijst, of over de onderwerpen
die in deze vragenlijst naar voren
kwamen?

Open vraag
Keuze:
● Ja
● Nee
Open vraag
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Bijlage B: Items derde vragenlijst
Item

Antwoordcategorieë n
Groepen en verenigingen
Heeft u gedurende de laatste 12 maanden
Keuze:
deel uitgemaakt van é én van de volgende
● Ja
groepen?
● Nee
● Dorps‐ of buurtvereniging
● Religieuze groep (bijv. kerk)
● Sportvereniging
● Muziekvereniging
● Werknemersorganisatie/vakbond
● Politieke beweging
● Hobbyvereniging (bijv. handwerk‐ of
fotoclub)
● Actie‐ of belangengroep, zo ja, welke?
_________
● Een andere groep, namelijk: _________
Toekomst en welzijn van Groningers
Zijn er op dit moment personen om wie u zich Schaal:
zorgen maakt? Zo ja, kunt u hieronder
● Helemaal geen
aangeven wie dat is of zijn en hoe erg uw
zorgen/niet van
zorgen om deze persoon zijn?
toepassing
● Mijn partner
● Een beetje
● Mijn (schoon)ouder(s)
zorgen
● Een of meerdere broers/zussen
● Enigszins zorgen
● Mijn kind(eren)
● Veel zorgen
● Mijn kleinkind(eren)
● Heel veel zorgen
● Andere familieleden (dan net genoemd)
● Weet ik niet
● Mijn vriend(en)
● Mijn kennis(sen)
● Mijn collega(‘s)
● Mijn buurtbewoner(s)
● Anderen, namelijk: _________
Heeft u é én of meerdere kinderen die nog
Keuze:
thuis wonen?
● Ja
● Nee
● Niet van
toepassing

Herkomst/referentie
Gebaseerd op De Silva,
M. J., Harpham, T.,
Tuan, T., Bartolini, R.,
Penny, M. E., & Huttly,
S. R. (2006).
Psychometric and
cognitive validation of
a social capital
measurement tool in
Peru and Vietnam.
Social Science &
Medicine, 62(4),
941‐953.
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Heeft u é én of meerdere kleinkinderen die bij
u in de buurt wonen?

Keuze:
●
●
●

Wonen er in uw buurt andere jongeren of
kinderen met wie u een band heeft
(bijvoorbeeld omdat ze familie, vrienden of
kennissen zijn)?

Keuze:

Maakt u zich zorgen over het welzijn van de
jongere(n) of kind(eren) die u bij de drie
vragen hierboven genoemd heeft?

Keuze:

Kunt u beschrijven waarover u zich zorgen
maakt?
Heeft u het idee dat u iets kunt doen om het
welzijn van de jongere(n) of kind(eren) te
verbeteren?

●
●
●

Ja
Nee
Niet van
toepassing
Ja
Nee
Niet van
toepassing

Ja
● Nee
● Niet van
toepassing
Open vraag
●

Schaal:
Helemaal niet
● Een beetje
● Enigszins
● Erg
● Heel erg
● Weet ik
niet/n.v.t.
Open vraag
●

Als u, los van uw eigen familie en vrienden,
nadenkt over de toekomst van jeugdigen in
uw buurt of dorp: kunt u é én punt noemen
dat het leven van jongeren nog prettiger kan
maken?
Kernvragen die terugkeren
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
Schaal:
● Zeer slecht
● Slecht
● Gaat wel
● Goed
● Zeer goed
● Weet ik niet
De volgende vragen gaan over hoe u zich
Schaal:
voelde in de afgelopen 4 weken.
● Nooit

RAND‐SF‐36

MHI‐5
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●
●
●
●
●

●
●

Voelde u zich erg zenuwachtig?
Voelde u zich gelukkig?
Voelde u zich neerslachtig en somber?
Voelde u zich kalm en rustig?
Zat u zo erg in de put dat niets u kon
opvrolijken?
Voelde u zich boos?
Voelde u zich hoopvol?

●
●
●
●
●
●

Schaal:
●
●
●
●
●
●
●

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last
gehad van de volgende klacht(en)?
● Buik‐ of maagklachten
● Hartkloppingen
● Hoofdpijn
● Duizeligheid of licht in het hoofd
● Overgevoeligheid voor licht of geluid
● Spier‐ of gewrichtsklachten
● Hoesten of keelklachten
● Prikkelbaar of irritatie
● Geheugen‐ of concentratieproblemen
● Slaapproblemen
● Moeheid
Hoe voelt u zich in vergelijking met 6
maanden geleden? Als u nadenkt over hoe u
zich voelt en over uw klachten, gaat het op dit
moment slechter met u, beter met u, of is er
voor uw gevoel niets veranderd?
Hoe verklaart u dat het beter/slechter gaat?
In het geval van toekomstige aardbevingen:
hoe groot schat u de kans dat…
● …u deze aardbevingen zelf meemaakt?
● … uw eigendommen worden beschadigd
als gevolg van de gaswinning?

Zelden
Soms
Vaak
Meestal
Voortdurend
Weet ik niet

Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Meestal
Voortdurend
Weet ik niet

Schaal:
●
●
●
●
●
●
●

Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Meestal
Voortdurend
Weet ik niet

GGD
Gezondheidsmonitor

Keuze:
Het gaat nu
slechter
● Het is niet
veranderd
● Het gaat nu beter
Open vraag
Schaal:
● Zeer kleine kans
● Kleine kans
● Kans is redelijk
● Kans is groot
●
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●

…u verwond zult raken als gevolg van een
aardbeving?

●
●

Hoe veilig heeft u zich de afgelopen vier
weken gevoeld op de plek waar u woont in
verband met de gaswinning?

Schaal:
●
●
●
●
●
●

Hoe veilig voelt u zich in vergelijking met 6
maanden geleden i.v.m. de gaswinning?

Hoe verklaart u dat u zich veiliger/onveiliger
voelt?
Hoeveel invloed heeft de
gaswinningsproblematiek op uw dagelijks
leven?

Kans is zeer
groot
Weet ik niet
Zeer onveilig
Onveilig
Niet onveilig,
niet veilig
Veilig
Zeer veilig
Weet ik niet

Keuze:
Ik voel me nu
onveiliger
● Het is niet
veranderd
● Ik voel me nu
veiliger
Open vraag
●

Schaal:
●
●
●
●
●
●

Wij citeren af en toe in onze rapporten
(anoniem) een antwoord op open vragen.
Heeft u er bezwaar tegen als wij uw
antwoorden citeren?

Keuze:

Bent u sinds het beantwoorden van de vorige
vragenlijst (omstreeks 21 juni) verhuisd?

Keuze:

●
●

●
●

Helemaal geen
invloed
Een beetje
invloed
Enige invloed
Veel invloed
Heel veel invloed
Weet ik niet
Nee, ik heb geen
bezwaar
Ja, ik heb wel
bezwaar

Ja
Nee
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Wat is uw nieuwe postcode, huisnummer en
huisletter? (Indien u ‘ja’ heeft beantwoord bij
vraag 21). Als u het liever niet op deze
vragenlijst schrijft mag u ons ook bellen.
Op welke datum bent u verhuisd?
Heeft u sinds het invullen van de vorige
vragenlijst (omstreeks 1 maart) een
aardbeving meegemaakt waar u woont?
Hoe vaak heeft u aardbevingsschade gehad?
(U mag ook een schatting geven.)

Open vraag

Open vraag
Keuze:
● Ja
● Nee
Keuze:
● Nooit
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5‐10 keer
● Meer dan 10
keer
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