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Begin

2  Show message

Voordat we starten met de vragenlijst, eerst even dit: 

Wij hebben straks hulp nodig om ook de werknemers van jouw corporatie uit te nodigen. 

In onze uitnodigingsmail legden wij al uit dat we het Research Monitor portaal aanbieden om hierbij te 
assisteren. 

Graag willen we de naam en het e-mailadres van de persoon waarvoor straks een account moet worden 
aangemaakt.

3  account_naam (text)

Wat is de naam van de persoon die ons helpt de werknemers uit te nodigen?
Vul a.u.b. de volledige voor- en achternaam in. Gebruik je eigen naam, indien je dit zelf zal gaan doen.

4  account_email (text)

Wat is het e-mailadres van deze persoon?



Welkom

5  Show message

Sommige vragen in deze vragenlijst hebben betrekking op 2019 en/of 2020. 

Als de corporatie in de periode waarop de vragen betrekking hebben nog uit meerdere delen bestond, redeneer 
dan vanuit de huidige, gefuseerde corporatie. 

Heb je vragen of loop je vast? Neem dan contact op via [e-mail](mailto:arbeidsmarktonderzoek@flowweb.nl).



Personeelsbestand

6  aantal_werknemers_personen (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel werknemers (in personen) hadden op 31 december 2020 een arbeidsovereenkomst bij jullie 
corporatie?

7  aantal_werknemers_fte (real ≥ 0; optioneel)

Hoeveel werknemers (in fte) hadden op 31 december 2020 een arbeidsovereenkomst bij jullie 
corporatie?

8  werknemers_in_dienst (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel werknemers (in personen) zijn er in 2020 **in dienst** gekomen?

9  werknemers_uit_dienst (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel werknemers (in personen) zijn er in 2020 **uit dienst** getreden?

10  werknemers_zonder_contract (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel werknemers (in personen) waren er zonder een arbeidsovereenkomst bij de corporatie per 
31 december 2020 werkzaam?
We bedoelen hiermee het totaal van uitzendkrachten, inleen via een andere corporatie en/of andere externen 
(zoals bijvoorbeeld zzp, payroll en detachering).

11  aantal_uitzendkrachten (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel van de {{ variable.werknemers_zonder_contract }} werknemers zonder arbeidsovereenkomst 
waren **uitzendkrachten**?
variable.werknemers_zonder_contract > 0



12  aantal_ingeleenden (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel van de {{ variable.werknemers_zonder_contract }} werknemers zonder arbeidsovereenkomst 
waren **ingeleend** via een andere corporatie?
variable.werknemers_zonder_contract > 0

13  aantal_andere_externen (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel van de {{ variable.werknemers_zonder_contract }} werknemers zonder arbeidsovereenkomst 
waren **andere externen**?
Denk bij andere externen aan bijvoorbeeld zzp, payroll en detachering.

variable.werknemers_zonder_contract > 0

14  aantal_trainees (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel trainees waren bij jullie corporatie werkzaam op 31 december 2020?
Een trainee is in dienst en volgt een leer-ontwikkeltraject in de vorm van een traineeship. Stagiaires worden hier 
niet bedoeld.

15  aantal_leidinggevenden (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel leidinggevende werknemers werken er bij jullie op 31 december 2020?
Omvat hiërarchisch leidinggevenden, waarbij je belast bent met personeelsverantwoordelijkheid. Denk hierbij 
aan een teamleider, teamcoach, teamcoördinator, directeur en/of afdelingsmanager.

16  zelfsturende_teams (single)

Wordt er binnen jullie corporatie met zelfsturende / zelforganiserende teams gewerkt?

ja_nee_weetniet
code label

1 ja
2 nee

100 weet ik niet



17  bruto_loonsom (number ≥ 0; optioneel)

Wat is de bruto loonsom over 2020?
Inclusief pensioenkosten en sociale lasten, exclusief kosten directeur-bestuurder(s).

18  functiegebonden_opleidingskosten (number ≥ 0; optioneel)

Wat zijn de gerealiseerde functiegebonden opleidingskosten over 2020?

19  ilob_bedrag (number ≥ 0; optioneel)

Welk bedrag is in 2020 totaal besteed aan ILOB?
ILOB staat voor: Individueel Loopbaanontwikkelingsbudget.

20  ziekteverzuim_totaal (real [0,100]; optioneel)

Wat is het ziekteverzuimpercentage (exclusief directeur-bestuurders) over 2020?
Het ziekteverzuim betreft het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal 
beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers.

21  ziekteverzuim_kort (real [0,100]; optioneel)

Hoeveel van het {{ variable.ziekteverzuim_totaal }}% totale ziekteverzuim is **kort** ziekteverzuim?
Kort ziekteverzuim betekent hier 1 t/m 7 dagen. Indien onbekend kun je de vraag leeglaten en doorgaan naar de 
volgende vraag

variable.ziekteverzuim_totaal > 0

22  ziekteverzuim_middellang (real [0,100]; optioneel)

Hoeveel van het {{ variable.ziekteverzuim_totaal }}% totale ziekteverzuim is **middellang** 
ziekteverzuim?
Middellang ziekteverzuim betekent hier 8 t/m 42 dagen. Indien onbekend kun je de vraag leeglaten en doorgaan 
naar de volgende vraag

variable.ziekteverzuim_totaal > 0



23  ziekteverzuim_langdurend (real [0,100]; optioneel)

Hoeveel van het {{ variable.ziekteverzuim_totaal }}% totale ziekteverzuim is **langdurend** 
ziekteverzuim?
Langdurend ziekteverzuim betekent hier 43 dagen of meer. Indien onbekend kun je de vraag leeglaten en 
doorgaan naar de volgende vraag

variable.ziekteverzuim_totaal > 0

24  ziekteverzuim_meldingsfrequentie (real ≥ 0; optioneel)

Wat was de meldingsfrequentie ziekteverzuim in 2020?

25  nulverzuim (real [0,100]; optioneel)

Wat was het percentage nulverzuim binnen jullie corporatie in 2020?
Nulverzuim betreft het percentage medewerkers die in 2020 geen enkele keer verzuimd hebben (0 uren 
verzuim).



Werving personeel

26  werving_werknemers (multi ≥ 1)

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar nieuwe werknemers geworven?

wervingsbronnen

code label
1 via scholen / stages
2 inschakelen UWV WERKbedrijf
3 inschakelen van commerciële wervingsbureaus
4 eigen netwerk / relaties
5 advertenties in lokale of regionale pers
6 www.werkaanwonen.nl
7 eigen website
8 andere websites als Monsterboard, Vacaturebank, Corporatiebanen, Indeed, etc.
9 open sollicitaties

10 via gemeenten, re-integratiebureaus, UWV, SW-bedrijven
11 via regionaal samenwerkingsverband van corporaties
12 via Kansenportaal
13 via sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc.)

101 geen personeel geworven de afgelopen twee jaar *
99 anders

27  werving_werknemers_anders (text; optioneel)

Op welke andere manier hebben jullie werknemers geworven?
has(variable.werving_werknemers, "99")

28  Jump to step 34

has(variable.werving_werknemers, "101")



29  kwalitatief_personeel (single)

Kon jouw corporatie de afgelopen twee jaar gemakkelijk voldoende kwalitatief goed personeel 
aantrekken?

mate_kwalitatief_personeel
code label

1 ja, voor alle functies en functieschalen
2 ja, maar niet voor alle functies en functieschalen
3 nee, voor de meeste functies en functieschalen niet
4 nee, voor geen enkele functie of functieschaal

100 weet ik niet

30  Jump to step 34

variable.kwalitatief_personeel == "1" or variable.kwalitatief_personeel == "100"

31  problemen_werving (multi ≥ 1)

Welke problemen zie je bij de werving van personeel?

wervingsproblemen
code label

1 vrijwel geen belangstelling op onze vacatures
2 algehele krapte op de arbeidsmarkt
3 niet het juiste opleidingsniveau
4 niet de juiste vaardigheden
5 niet de juiste werkervaring
6 niet de juiste motivatie

99 anders
101 geen *

32  problemen_werving_anders (text; optioneel)

Welke andere problemen zie je bij de werving van personeel?
has(variable.problemen_werving, "99")



33  vakgebied_werving_lastig (multi ≥ 1)

Op welke vakgebieden is het de afgelopen twee jaar moeilijk geweest kwalitatief goed personeel te 
vinden?

vakgebieden
code label

1 woningbeheer en onderhoud
2 wijk- en gebiedsbeheer
3 sociaal beheer en leefbaarheid
4 vastgoed en projectontwikkeling
5 financiën
6 verhuur, verkoop en bemiddeling
7 staf
8 bestuur en management
9 ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

101 geen *

34  vakgebied_werving_verwachting (multi ≥ 1)

Op welke vakgebieden verwacht je de komende vijf jaar moeilijkheden om voldoende kwalitatief goed 
personeel te vinden?

vakgebieden
code label

1 woningbeheer en onderhoud
2 wijk- en gebiedsbeheer
3 sociaal beheer en leefbaarheid
4 vastgoed en projectontwikkeling
5 financiën
6 verhuur, verkoop en bemiddeling
7 staf
8 bestuur en management
9 ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

101 geen *



Veranderingen werk(gelegenheid) / corporatie

35  corona_invloed_corporatie (single)

In welke mate heeft corona invloed gehad op de werkzaamheden van jouw corporatie?

mate_niet_hoog

code label
1 helemaal niet
2 nauwelijks
3 in redelijke mate
4 in hoge mate
5 in zeer hoge mate

36  corona_wijze_corporatie (multi ≥ 1)

Op welke wijze is het werk bij jullie corporatie beïnvloed door corona?
variable.corona_invloed_corporatie ~= "1"

corona_invloeden_corporatie
code label

1 benodigde aanpassingen om 1,5 meter afstand te kunnen houden
2 het werk is deels of volledig stil komen te liggen
3 minder vraag naar onze producten of diensten
4 hogere kosten
5 meer gebruik van digitale technologie / ICT
6 medewerkers moesten (meer) thuiswerken
7 minder beschikbaar personeel door hoger ziekteverzuim
8 minder beschikbaar personeel door gebruik van verlofregelingen
9 meer vraag naar onze producten of diensten

10 problemen met toelevering van grondstoffen of onderdelen
99 anders

100 weet ik niet *

37  corona_wijze_corporatie_anders (text; optioneel)

Op welke andere wijze is het werk bij jullie corporatie beïnvloed door corona?
variable.corona_invloed_corporatie ~= "1" and has(variable.corona_wijze_corporatie, "99")



38  toekomstige_veranderingen (multi ≥ 1)

Welke veranderingen / ontwikkelingen verwacht je de komende vijf jaar binnen jullie corporatie?

veranderingen
code label

1 fusie met andere corporatie
2 verregaande samenwerking met andere corporatie
3 krimp van het personeelsbestand
4 interne reorganisatie / organisatiewijziging
5 nieuwe klantgroepen bedienen
6 digitalisering / robotisering
7 verduurzaming
8 toename financiële lastendruk
9 nieuwe producten / diensten

10 wijzigingen in personeelsbeleid
11 bezuinigingen op de bedrijfslasten
12 meer uitbesteden van werk
13 meer delen van personeel met andere corporaties
14 meer hybride werken (zowel plaats als tijdsonafhankelijk)

101 geen van deze *
99 anders

39  toekomstige_veranderingen_anders (text; optioneel)

Welke andere veranderingen / ontwikkelingen verwacht je de komende vijf jaar binnen jullie 
corporatie?
has(variable.toekomstige_veranderingen, "99")



40  hybride_werk_corporatie (multi ≥ 1)

Het is denkbaar dat ná de coronacrisis het hybride werken (zowel plaats als tijdsonafhankelijk 
werken) een blijvende ontwikkeling is. Welke/wat voor verandering verwacht je naar aanleiding 
daarvan?

veranderingsterreinen_corporatie
code label

1 meer thuis (blijven) werken
2 naar kantoor voor samenwerken en ontmoeten
3 de manier waarop er leidinggegeven gaat worden
4 hogere werkdruk
5 lagere werkdruk
6 meer werkplezier
7 minder werkplezier
8 minder contact met team / collega's
9 minder betrokkenheid bij de organisatie

10 andere vakkennis en/of vaardigheden benodigd
11 een verminderde gezondheid en vitaliteit
99 anders

101 geen veranderingen verwacht *
102 hybride werken is niet van toepassing bij onze corporatie *

41  hybride_werk_corporatie_anders (text; optioneel)

Op welk ander terrein verwacht je veranderingen t.a.v. hybride werken?
has(variable.hybride_werk_corporatie, "99")

42  hybride_werk_corporatie_toelichting (text; optioneel)

Kun je de genoemde verandering(en) t.a.v. hybride werken verder toelichten?
not has(variable.hybride_werk_corporatie, "101") and not
has(variable.hybride_werk_corporatie, "102")



43  werkgelegenheid_ontwikkeling (single)

Hoe heeft de werkgelegenheid zich binnen jullie corporatie de afgelopen twee jaar ontwikkeld?

toename_afname
code label

1 sterke toename
2 toename
3 ongeveer constant
4 afname
5 sterke afname

100 weet niet

44  vakgebied_toename_fte (multi [1,3])

In welke vakgebieden is het aantal fte de afgelopen twee jaar het **meest toegenomen**?

vakgebieden
code label

1 woningbeheer en onderhoud
2 wijk- en gebiedsbeheer
3 sociaal beheer en leefbaarheid
4 vastgoed en projectontwikkeling
5 financiën
6 verhuur, verkoop en bemiddeling
7 staf
8 bestuur en management
9 ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

101 geen *



45  vakgebied_afname_fte (multi [1,3])

In welke vakgebieden is het aantal fte de afgelopen twee jaar het **meest afgenomen**?

vakgebieden
code label

1 woningbeheer en onderhoud
2 wijk- en gebiedsbeheer
3 sociaal beheer en leefbaarheid
4 vastgoed en projectontwikkeling
5 financiën
6 verhuur, verkoop en bemiddeling
7 staf
8 bestuur en management
9 ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

101 geen *

46  werkgelegenheid_verwachting (single)

Hoe verwacht je dat de werkgelegenheid zich binnen jullie corporatie de komende vijf jaar gaat 
ontwikkelen?

toename_afname
code label

1 sterke toename
2 toename
3 ongeveer constant
4 afname
5 sterke afname

100 weet niet



47  vakgebied_verwacht_toename_fte (multi [1,3])

In welke vakgebieden verwacht je de komende vijf jaar de **grootste toename** in aantal fte’s?

vakgebieden
code label

1 woningbeheer en onderhoud
2 wijk- en gebiedsbeheer
3 sociaal beheer en leefbaarheid
4 vastgoed en projectontwikkeling
5 financiën
6 verhuur, verkoop en bemiddeling
7 staf
8 bestuur en management
9 ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

101 geen *

48  vakgebied_verwacht_afname_fte (multi [1,3])

In welke vakgebieden verwacht je de komende vijf jaar de **grootste afname** in aantal fte’s?

vakgebieden
code label

1 woningbeheer en onderhoud
2 wijk- en gebiedsbeheer
3 sociaal beheer en leefbaarheid
4 vastgoed en projectontwikkeling
5 financiën
6 verhuur, verkoop en bemiddeling
7 staf
8 bestuur en management
9 ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

101 geen *



Behoud personeel

49  behoud_problemen (multi ≥ 1)

Welke problemen zie je bij het behouden van de medewerkers binnen jullie corporatie?

behoud_problemen

code label
1 onzekerheden in het toekomstperspectief van de corporatie
2 aantrekkelijke alternatieven voor medewerkers
3 onvoldoende groeimogelijkheden
4 starters wisselen snel weer van baan

99 anders
101 geen problemen *

50  behoud_problemen_anders (text; optioneel)

Welke andere problemen zie je bij het behouden van de medewerkers?
has(variable.behoud_problemen, "99")



Doorstroom personeel

51  doorstroom_problemen (multi ≥ 1)

Welke problemen zie je bij de doorstroom van medewerkers binnen jullie corporatie?

doorstroom_problemen

code label
1 onvoldoende / geen doorstroommogelijkheden voor gekwalificeerde medewerkers
2 ontbrekende kennis en opleiding
3 ontbrekende vaardigheden
4 ontbrekende motivatie

99 anders
101 geen problemen *

52  doorstroom_problemen_anders (text; optioneel)

Welke andere problemen zie je bij de doorstroom van medewerkers?
has(variable.doorstroom_problemen, "99")

53  doorstroom_manieren (multi ≥ 1)

Op wat voor manier wordt de doorstroom van medewerkers gefaciliteerd?

doorstroom_manieren

code label
1 opleiding
2 coaching
3 nieuwe functies creëren
4 samenwerking in de eigen actieve regio (bijvoorbeeld door collegiale in- en doorlening, snuffelstages,

etc.)
99 anders

101 doorstroom niet aan de orde *

54  doorstroom_manieren_anders (text; optioneel)

Op welke andere manieren wordt de doorstroom van medewerkers gefaciliteerd?
has(variable.doorstroom_manieren, "99")



Mismatch personeel / werk

55  aansluiting_percentage (number [0,100]; optioneel)

Kun je aangeven (op basis van cijfers of schatting) voor welk percentage van het huidige 
personeelsbestand geldt dat zij nog niet voldoende de aansluiting vinden voor de eisen die het werk 
op dit moment stelt?
Indien je deze inschatting niet kunt maken, laat de vraag dan onbeantwoord.

56  Jump to step 59

(variable.aansluiting_percentage or 0) <= 5

57  aansluiting_groepen_onderscheid (single)

Zijn hier specifieke groepen medewerkers in te onderscheiden?

ja_nee_weetniet
code label

1 ja
2 nee

100 weet ik niet

58  aansluiting_groepen_toelichting (text; optioneel)

Kun je deze groepen (beknopt) omschrijven?
variable.aansluiting_groepen_onderscheid == "1"



59  geen_aansluiting_oorzaken (multi [1,3])

Wat zijn de belangrijkste oorzaken waardoor personeel en werk (soms) onvoldoende op elkaar 
aansluiten? Het gaat hier zowel om het perspectief van de organisatie als om het perspectief van de 
werknemer.

geen_aansluiting_oorzaken
code label

1 te snelle / sterke verandering van werk
2 ervaring sluit niet aan op het werk
3 opleiding(sniveau) sluit niet aan op werk
4 te weinig opleidingsbereidheid
5 te weinig opleidingsaanbod beschikbaar
6 gebrek aan brede inzetbaarheid
7 gebrek aan motivatie
8 een tekort aan vakspecifieke kennis
9 een tekort aan specifieke competenties

10 toename complexiteit van wet- en regelgeving
11 medewerkers worden te weinig meegenomen in verandering
12 er is te weinig tijd of prioriteit voor hun ontwikkeling
99 anders

60  geen_aansluiting_oorzaken_anders (text; optioneel)

Welke andere oorzaken zijn er volgens u voor het niet aansluiten van personeel en werk?
has(variable.geen_aansluiting_oorzaken, "99")

61  competenties_tekort (multi [1,3])

Wat zijn de belangrijkste competenties die ontbreken of onvoldoende zijn ontwikkeld?
has(variable.geen_aansluiting_oorzaken, "9")

competenties

code label
1 kritisch denken
2 creatief denken
3 oplossen van complexe problemen
4 informatievaardigheden (scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen)
5 digitale vaardigheden
6 communiceren
7 samenwerken
8 zelfstandig kunnen handelen

99 anders



62  competenties_tekort_anders (text; optioneel)

Welke andere competenties ontbreken of zijn onvoldoende ontwikkeld?
has(variable.competenties_tekort, "99")

63  toerusten_maatregelen (multi ≥ 1)

Welke maatregelen zijn de afgelopen twee jaar genomen om ervoor te zorgen dat de medewerkers 
goed toegerust zijn en blijven voor hun werk?

toerusten_maatregelen
code label

1 externe scholing (cursussen, opleidingen)
2 interne scholing (taakvariatie, leren van collega's)
3 loopbaan- en functioneringsgesprekken
4 strategische personeelsplanning (SPP)
5 stimuleren interne mobiliteit (doorstroom)
6 stimuleren externe mobiliteit (uitstroom)
7 aanpassen takenpakket (job crafting, taakroulatie)
8 teruggang in salaris / functie (demotie)
9 aanpassingen van de werkplek

10 gezondheidsbeleid (vitaliteit / leefstijl)
11 generatiepact
12 ontziebeleid (ouderen vrijgesteld van onregelmatige diensten / ploegendiensten, kortere werkweek,

extra vrije dagen, deeltijdpensioen)
99 anders

101 geen specifieke maatregelen *

64  toerusten_maatregelen_anders (text; optioneel)

Welke andere maatregelen zijn er volgens u genomen voor het toerusten van medewerkers?
has(variable.toerusten_maatregelen, "99")



Personeelsbeleid

65  beleid_knelpunten (multi [1,3])

Wat zie je voor de komende vijf jaar als belangrijkste knelpunten in jullie personeelsbeleid?

beleid_knelpunten

code label
1 het realiseren van de uitstroom van personeel
2 het werven van nieuwe medewerkers
3 het behoud van de juiste medewerkers
4 het herplaatsen van medewerkers binnen de corporatie
5 de leeftijdsopbouw van medewerkers in de corporatie
6 de gezondheid van medewerkers
7 de kwalificatie van medewerkers

99 anders
101 geen knelpunten *

66  beleid_knelpunten_anders (text; optioneel)

Welke andere knelpunten zie je de komende vijf jaar in het personeelsbeleid?
has(variable.beleid_knelpunten, "99")

67  beleid_knelpunten_toelichting (text; optioneel)

Kun je het **voornaamste** knelpunt met betrekking tot het personeelsbeleid benoemen en 
toelichten?
not has(variable.beleid_knelpunten, "101")



68  di_beleid_uitspraken_a (multi ≥ 1)

Welke van de onderstaande uitspraken zijn van toepassing op het DI-beleid van jouw corporatie?

di_beleid_uitspraken_a
code label

1 er is een duidelijke missie / visie en doelstelling geformuleerd over duurzame inzetbaarheid nu en in
de toekomst

2 er is goed zicht op interne ontwikkelingen en de impact die deze hebben op de kwantitatieve en
kwalitatieve personele bezetting

3 er is goed zicht op externe ontwikkelingen en de impact die deze hebben op de kwantitatieve en
kwalitatieve personele bezetting

4 er is sprake van een duidelijke aanpak om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen
5 het MT draagt de visie uit dat gezonde, capabele en gemotiveerde werknemers een belangrijke

bijdrage leveren aan positieve bedrijfsresultaten
101 geen van bovenstaande *

69  di_beleid_uitspraken_b (multi ≥ 1)

Welke van de onderstaande uitspraken zijn van toepassing op het DI-beleid van jouw corporatie?

di_beleid_uitspraken_b
code label

1 er wordt structureel gewerkt aan het bevorderen van de gezondheid van werknemers
2 er wordt structureel gewerkt aan het op peil houden van kennis en vaardigheden van werknemers
3 er wordt structureel gewerkt aan het behoud en bevorderen van de tevredenheid en betrokkenheid

van werknemers
4 er is structurele aandacht voor een goede werk-privébalans van werknemers
5 er zijn voldoende middelen en faciliteiten beschikbaar voor medewerkers om aan het bevorderen van

hun gezondheid te werken
6 er zijn voldoende middelen en faciliteiten beschikbaar voor werknemers om te werken aan (door)groei

en ontwikkeling (bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan, budgetten, tijd)
7 er is een up-to-date RI&E
8 er zijn middelen en beleid op het gebied van arbo
9 er zijn middelen en beleid beschikbaar voor werknemers om met werkdruk om te gaan

10 er zijn middelen en beleid om met personen met verward of agressief gedrag om te gaan
101 geen van bovenstaande *



70  arbeidsbeperking_aannemen (single)

Heeft jullie corporatie in de afgelopen twee jaar bewust mensen met een arbeidsbeperking in dienst 
genomen?

Onder mensen met een arbeidsbeperking wordt verstaan: Wajongers met arbeidsvermogen, personen die 
onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100% van het minimumloon kunnen verdienen, mensen met 
een WSW-indicatie of personen met een WIW- of ID-baan.

ja_nee_weetniet

code label
1 ja
2 nee

100 weet ik niet

71  arbeidsbeperking_acties (multi ≥ 1)

Wat voor acties neem je om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?

arbeidsbeperking_acties

code label
1 het creëren van arbeidsplekken bij nieuwe opdrachten / aanbestedingen (via bijvoorbeeld Social

Return)
2 het creëren van nieuwe arbeidsplekken vanuit bestaande banen (via bijvoorbeeld functiecreatie /

functiedifferentiatie / job carving)
3 het bieden van een werkervaringsplek, stage, leerwerkproject
4 het gaan inlenen / detacheren van arbeidsbeperkten (via externe partij)
5 het terughalen van werk dat eerder door outsourcing of offshoring niet meer door mijn corporatie zelf

wordt gedaan (via insourcing, reshoring)
6 het samen met andere werkgevers in de regio kijken naar het aanbod van werk / taken geschikt voor

arbeidsbeperkten (via bijvoorbeeld gedeeld werkgeverschap / regionale arbeids- of takenpool)
99 anders

101 geen acties *
100 weet ik (nog) niet *

72  arbeidsbeperking_acties_anders (text; optioneel)

Welke andere acties neem je, of ben je van plan te nemen om mensen met een arbeidsbeperking aan 
te nemen?
has(variable.arbeidsbeperking_acties, "99")

73  arbeidsbeperking_in_dienst (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking hebben jullie (ongeveer) in dienst?



Gebruik producten FLOW

74  gebruik_producten_flow (single)

Heeft jouw corporatie gebruikgemaakt van de producten en diensten van het Fonds Leren en 
Ontwikkelen Wooncorporaties FLOW?

gebruik_flow

code label
1 ja
2 nee
3 niet met FLOW bekend

100 weet ik niet

75  stimulatie_flow_corporatie (multi ≥ 1)

Hoe stimuleert jouw corporatie het gebruik van de producten en diensten van FLOW onder 
medewerkers?
variable.gebruik_producten_flow == "1"

stimulatie_flow_corporatie
code label

1 intranet
2 gesprekken met leidinggevenden
3 flyers / folders
4 bijeenkomsten
5 nieuwsbrieven

99 anders
101 dit stimuleren wij niet actief *

76  stimulatie_flow_corporatie_anders (text; optioneel)

Op welke andere manier wordt gebruik en inzet van de producten en diensten van FLOW onder 
medewerkers gestimuleerd?
has(variable.stimulatie_flow_corporatie, "99")



Afsluiting

77  aantal_vhe (number ≥ 0; optioneel)

Hoeveel verhuureenheden (VHE’s) had jouw corporatie **in totaal** in bezit op 31 december 2020?
Let op: in geval van een fusie graag het totaal aantal VHE’s van de fusiepartners samen opgeven.

78  akkoord_dashboard (single)

Geef jij toestemming voor het met de corporatienaam doorleveren van de antwoorden uit deze 
vragenlijst voor het dashboard?
FLOW wil de gegevens uit de vragenlijst benutten in een speciaal in te richten dashboard voor de sector. 
Hiermee kunnen de corporaties op verschillende indicatoren worden vergeleken en kun je gratis extra selecties 
of vergelijkingen uit de onderzoeksdata opvragen bij FLOW. De tot jouw corporatie herleidbare informatie is 
alleen voor FLOW in te zien en wordt niet gedeeld met andere corporaties, zonder aanvullende toestemming 
van jouw organisatie.

akkoord_dashboard
code label

1 ja, ik ga akkoord met het delen van de antwoorden van mijn corporatie inclusief de corporatienaam
door Regioplan met FLOW

2 nee, ik ga niet akkoord

79  akkoord_aedes (single)

Vergelijken en verrijken arbeidsmarktdata – Aedes datacentrum
Het Aedes datacentrum maakt het mogelijk om interactief je eigen benchmark samen te stellen. Je kunt de 
arbeidsmarktcijfers uit dit onderzoek vergelijken met data van andere corporaties op verschillende niveaus. Om 
dit te kunnen doen, vraagt FLOW aanvullend jouw toestemming om de gegevens uit deze vragenlijst te delen 
met Aedes. Door opname van deze gegevens in het Aedes datacentrum worden deze op geaggregeerd niveau 
(anoniem en niet herleidbaar) gebruikt voor vergelijkingen door Aedes en door collega-corporaties die ook 
toegang hebben tot het Aedes datacentrum.

variable.akkoord_dashboard == "1"

akkoord_aedes

code label
1 ja, ik ga akkoord met het delen van de gegevens van mijn corporatie door FLOW met Aedes voor het

Aedes datacentrum
2 nee, ik ga niet akkoord



80  akkoord_verdieping (single)

In aanvulling op deze enquête worden met enkele mensen verdiepende telefonische gesprekken 
gevoerd. Mogen we jou hiervoor benaderen?
Om je hiervoor te kunnen benaderen vragen we een aantal gegevens van je. Deze gegevens kunnen alleen 
door Regioplan - het onderzoeksbureau – worden gebruikt om je uit te nodigen voor het gesprek. De gegevens 
worden niet beschikbaar gesteld aan derden, zoals FLOW, Aedes of je werkgever. Conform AVG en het 
privacybeleid van Regioplan worden deze gegevens zo spoedig mogelijk gescheiden van de vragenlijst en na 
afloop van het onderzoek vernietigd.

ja_nee

code label
1 ja
2 nee

81  Jump to step 85

variable.akkoord_verdieping == "2"

82  verdieping_naam (text)

Wat is je naam?

Hartelijk dank dat je mee wilt doen met de verdiepende telefonische interviews. Je gegevens worden uitsluitend 
gebruikt ter communicatie voor de interviews.

83  verdieping_email (text)

Wat is je e-mail adres?
Hartelijk dank dat je mee wilt doen met de verdiepende telefonische interviews. Je gegevens worden uitsluitend 
gebruikt ter communicatie voor de interviews.

84  verdieping_telefoon (text)

Wat is je telefoonnummer?
Hartelijk dank dat je mee wilt doen met de verdiepende telefonische interviews. Je gegevens worden uitsluitend 
gebruikt ter communicatie voor de interviews.



85  slotopmerking (text; optioneel)

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?



Uw antwoorden

86  Commands

answers save

87  Show message

Dit is het einde van de vragenlijst. Je kunt nog terug om correcties aan te brengen. 

Als je verder gaat, **verzenden** we je antwoorden en wordt de vragenlijst **afgesloten**. 

Je kunt onderstaande antwoorden nu ook printen / opslaan als PDF. 

#SUMMARY#

88  Commands

finish done
history clear

89  Show message

Hiermee ben je aan het eind gekomen van deze vragenlijst. 

We willen je langs deze weg hartelijk danken voor je deelname! 

Meer informatie over FLOW is te vinden op [flowweb.nl](https://flowweb.nl/flow/over-flow ).


