HUISHOUDONDERZOEKEN
ONDERZOEKSOPZET
De steekproefelementen van het HHO zijn de individuele huishoudens en de onderzoekseenheden, waarover
de informatie gemeten wordt, zijn de personen wonend in de huishoudens. Met het HHO worden basis
demografische en sociale informatie gemeten van de huishoudleden, alsook informatie over deelname aan het
arbeidsproces. De arbeidsmarkt informatie wordt gemeten vanaf 12 jaar om zodoende de mate van
kinderarbeid ook te kunnen meten. De hoofdfocus van de arbeidsmarkt indicatoren is gericht op de leeftijdsgroep 15 tot en met 64 jaar ( 15 ≤ x ≤ 64 ).
De z.g. collectieve huishoudens (hotel-, klooster-, internaatbewoners e.d.) worden niet meegenomen bij het
HHO. Personen die in dit type huishouden wonen, vallen bijgevolg buiten dit onderzoek.
STEEKPROEF KADER HHO
ste
 het steekproefkader is de 8 Algemene Volks- en Woningtelling (2012).
 Het steekproefkader wordt regelmatig bijgewerkt op basis van informatie uit het veld.
STEEKPROEFMETHODE HHO PARWAN
 area sampling, waarbij aselect (zonder teruglegging) per kwartaal, 60 telblokken worden getrokken,
waarbij er 1 startadres wordt geselecteerd. Het startadres ook wel PA genoemd is het eerste adres dat
aangeeft waar een cluster begint. De 60 telblokken worden afgewerkt in individuele clusters, die elk 25
bewoonde adressen bevatten. Om zicht te hebben op de adressen die tot de clusters behoren wordt,
voordat de dataverzameling van start gaat, een listing van adressen uitgevoerd door de enqueteurs
 de verhouding van het aantal geselecteerde telblokken in Paramaribo en Wanica in de steekproef is
41:19
STEEKPROEFMETHODE HHO NICKERIE
In het district Nickerie zijn er elk jaar 10 telblokken in de steekproef die afgewerkt moeten worden. Per
kwartaal verschilt het aantal af te werken telblokken. (steeds 2 om 3)
STEEKPROEFMETHODE HHO COMMEWIJNE
Elk kwartaal wordt een steekproef van 25 clusters van elk 16 woonadressen afgewerkt. 25 pointeradressen
vormen het startpunt per steekproef, wat per kwartaal een totaal van 400 adressen oplevert.
WERKMETHODE
De enqueteurs van de afdeling zijn verantwoordelijk voor uitvoer van de HHO dataverzameling. In
samenwerking met het afdelingshoofd wordt het veldwerk uitgezet en worden de steekproefgebieden
systematisch bezocht. De afdeling Cartografie produceert de veldwerkkaarten t.b.v de dataverzameling. Bij
eventuele problemen in het veld, is het de afdeling Cartografie die op veldonderzoek gaat ter orientatie en
om problemen te onderzoeken/oplossen.
De relevante stappen van de dataverzameling en eerste dataverwerking zijn:
 de huishoudens die in de steekproef geselecteerd zijn, worden door de HHO enquêteurs
bezocht,gedurende 3 maanden (per kwartaal)
 de vragenlijsten worden in-house gecodeerd, gebruikmakend van de
codeersystemen: ISIC rev 4, ISCO 2008 en ISCED 2011.
 de data van de vragenlijsten wordt geupload in het CSPro invoerscherm
 nadat de codering is afgerond, worden er vanuit CSPro consistentie checks uitgevoerd
 na de consistentie checks worden de eventuele correcties aangebracht aan het invoerbestand
 er wordt een tweede consistentie check uitgevoerd om de data te controleren op betrouwbaarheid
 als de data na de tweede consistentie check, goedbevonden is, dan neemt de afdeling Electronic Data
Proccessing het databestand over voor uitvoer van de stappen voor verdere verwerking van de data.

 Nadat de dataverzameling heeft plaatsgevonden, worden de resultaten per telblok geregistreerd. Er wordt
gekeken naar het aantal respons, niet thuis-ers, geen reactie, weigeringen, huis in aanbouw,andere keer,
etc. dit bestand (en bijbehorende documentatie ) wordt afgestaan aan de sampling expert.
VERWERKING VAN DATA
Bij de verdere dataverwerking van de verzamelde gegevens, verkregen uit de resultaten van de afgewerkte
steekproef, wordt er met gewichten gewerkt om de data “op te blazen” naar realistische cijfers betreffende
de districten.
De data wordt opgeblazen middels gewichten bestemd voor de huishoudens en aparte gewichten
bestemd voor personen.
T.b.v berekening van de gewichten voor huishoudens
 alle huishoud records worden voorzien van een Household gewicht (er vindt correctie plaats van
het steekproef design, er wordt door EDP een nieuwe werkfile gecreeerd waarbij er “recoding” van
het programma plaatsvindt)
T.b.v berekening van de gewichten voor personen (Post-stratificatie)
 er wordt een tabel geproduceerd naar leeftijd en geslacht (ook gebruikmakend van censusdata van
2004 en 2012)
 op basis van de geproduceerde tabel worden de post-stratificatie verhoudingen berekend en
gecorrigeerd aan de hand van de resultaten van de Censussen 2004 en 2012
 alle persoons records worden voorzien van een persoons gewicht
 het gewicht t.b.v personen wordt alsvolgt berekend:
post-stratificatie verhouding * huishoud gewicht
 de tabellen worden uitgedraaid met behulp van de persoons gewichten
RELEVANTE DEFINITIES EN BEGRIPPEN
HUISHOUDEN

Een persoon of groep van personen, die individueel of als groep voorzieningen getroffen heeft om zichzelf te
voorzien van voedsel en andere noodzakelijkheden om in leven te blijven (2).
HOOFD VAN HET HUISHOUDEN

Het hoofd van het huishouden is de persoon die door de andere leden van het huishouden erkend wordt als
degene die in het huishouden de bevoegheid en de verantwoordelijkheid heeft in laatste instantie over
huishoudelijke aangelegenheden te beslissen. In de meeste gevallen is deze persoon ook de belangrijkste
inkomensverwerver van het huishouden.
MOEDERTAAL

De moedertaal van de respondent is de taal waarin hij/zij heeft leren praten.
GEWOONLIJK GESPROKEN TAAL IN HET HUISHOUDEN

De taal die doorgaans het meest gesproken wordt door de verschillende leden van het huishouden in de
onderlinge communicatie.
GELOOFSOVERTUIGING

De religieuze overtuiging van de respondent, ongeacht de religieuze organisatie waarbij hij/zij is aangesloten.
GENOTEN ONDERWIJS

Het hoogste onderwijstype in het formeel onderwijssysteem en het hoogste leerjaar van dat type onderwijs dat
genoten is door de respondent.
DE ECONOMISCH ACTIEVE LEEFTIJDSGROEP

Personen die gegeven hun leeftijd, beschikbaar geacht worden voor economische activiteiten; dat zijn
personen van vijftien jaar en ouder maar jonger dan vijf en zestig jaar.

DE ECONOMISCH ACTIEVEN / HET ARBEIDSAANBOD

Personen die een activiteit ontplooien waarvoor zij in geld of in natura een beloning ontvangen in de vorm van
loon/salaris, winst of producten verkregen uit eigen arbeid of die proberen tot een dergelijke activiteit te komen
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in dienst van een ander of door zelfstandig een dergelijke activiteit te ontplooien
DE ECONOMISCH NIET-ACTIEVEN
Personen die geen economische activiteit ontplooien en ook niet proberen om in dienst van een ander of voor
eigen rekening tot een dergelijke activiteit te komen.
DE WERKZAMEN

Personen die in de referentieperiode (3 maanden) van het onderzoek een activiteit ontplooiden waarvoor zij in
geld of in natura, een beloning ontvingen in de vorm van loon/salaris, winst of producten verkregen uit eigen
arbeid.
WERKLOZEN (ICLS DEFINITIE)

Personen in de economisch actieve leeftijdsgroep, die in de referentie periode van het onderzoek niet
werkzaam waren en in deze periode geprobeerd hebben om in dienst van een ander of zelfstandig tot
economische activiteit te komen.
WERKLOZEN IN RUIME ZIN

Om aan de in Suriname bestaande behoefte aan een ruimere definitie van werkloosheid te voldoen, heeft het
ABS ook het begrip "WERKLOZEN IN RUIME ZIN", aangenomen, hetgeen door ICLS wordt toegestaan
Werklozen in ruime zin zijn :
1. de werklozen zoals gedefinieerd door de ICLS en
2. personen die vallen onder de categorie "discouraged workers"
3. en personen "beschikbaar maar niet werkzoekend"
Deze groep komt dus tot stand door deze drie categorieën te sommeren.
WERKLOZEN
NIET-ACTIEF WERKZOEKENDEN (DISCOURAGED WORKERS)
Personen in de economisch actieve leeftijdsgroep, die niet werkzaam waren en te kennen gegeven hebben
werkzoekend te zijn, maar die in de referentieperiode van het onderzoek, geen concrete pogingen gedaan
hebben om in dienst van een ander of zelfstandig economisch actief te worden.
BESCHIKBAAR MAAR NIET WERKZOEKEND

Personen die voor de referentie periode van het onderzoek, als "economisch niet-actief" zijn geclassificeerd
omdat zij de vraag of zij werkzoekend waren negatief hebben beantwoord, maar van wie verwacht kan worden
dat zij, uitgaande van de heersende normen, werkzoekend zouden moeten zijn, hoofdzakelijk omdat zij
beschikbaar zijn voor werk.
Concreet zijn dit personen die niet werkzaam zijn, en niet- werkzoekend zijn, hoewel zij geen huisvrouw, of
student zijn, niet arbeidsongeschikt zijn en ook geen inkomen genieten.
ONDERNEMER

Een ondernemer is een werkzame persoon die zijn of haar economische onderneming exploiteert of een vak of
professie beoefent en die ten behoeve hiervan een of meerdere werknemers huurt.
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De groep van economisch actieven bestaat volgens deze definitie dus uit de werkzamen en de werklozen die
samen het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt vormen

KLEINE ZELFSTANDIGE

Een kleine zelfstandige is een werkzame persoon die zijn of haar eigen economische onderneming exploiteert
of zelfstandig een vak of professie uitoefent en geen werknemers inhuurt.
WERKNEMER

Een werknemer is een werkzame persoon die werkt in dienst van de overheid of een partikuliere ondernemer
en een beloning ontvangt in de vorm van loon, salaris, commissies, tips, stukloon of in natura
ONBETAALDE GEZINSWERKER

Een onbetaalde gezinswerker is een werkzame persoon die minstens veertien uren per week zonder betaling
werkt in een economische onderneming die geexploiteerd wordt door een familielid van het huishouden waar
hij/zij deel van uitmaakt.
GEZINSVERZORGERS

Personen ongeacht hun sexe, die in de referentieperiode van het onderzoek , "economisch niet-actief" waren
en die als voornaamste dagelijkse activiteit de zorg voor hun huishouden en de kinderen in het huishouden,
hadden.
STUDENTEN/SCHOLIEREN
Personen die in de referentieperiode "niet-economisch-actief" waren en als voornaamste activiteit hadden het
volgen van onderwijs aan een regulier particulier of openbaar onderwijsinstituut, ongeacht het nivo van het
onderwijs.

Participatie ratio:
totaal economisch actieven
______________________ X 100
totaal in de economisch actieve
leeftijdsgroep

Werkloosheidscijfer (enge):
totaal werklozen
___________________

X 100

=

totaal economisch actieven

totaal werklozen
__________________ X 100
werklozen en werkzamen

Werkloosheidscijfer (ruim):
totaal werklozen + “discouraged workers”
________________________________________ X 100
Werklozen + werkzamen + “discouraged workers”

