Multiple Indicator
Cluster Survey 6
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS 6)
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is in samenwerking met het Ministerie van Sociale
Zaken en Volkshuisvesting en de UNICEF gestart met de voorbereidingen ten behoeve van de MICS 6.
Gedurende de periode juli ‐ november 2017 zullen veldwerkers de listing uitvoeren bij huishoudens.
Algemeen Doel van MICS
MICS is een landelijk onderzoek waarbij gegevens worden verzameld
over huishoudens, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, mannen en
kinderen.
Wat houdt de listing in?
De listing houdt in dat alle woonverblijven en huishoudens in
geselecteerde gebieden in alle 10 districten van Suriname, dus ook in
het binnenland, in kaart worden gebracht. Dit geschiedt m.b.v. een
GPS. Behalve het aantal huishoudens in een bepaald woonverblijf
zullen de veldwerkers ook adresgegevens registreren en nagaan of er
kinderen onder de 5 jaar tot het huishouden behoren.
Doel van de Listing bij huishoudens
De informatie verkregen uit de listing zal dienen als bestand om
huishoudens te selecteren, voor deelname aan het daadwerkelijke
MICS 6 onderzoek, dat gepland is voor het eerste kwartaal van 2018.
De listing activiteit is dus de voorbereiding (eerste fase) voor het
daadwerkelijke veldwerk.
De door u verstrekte gegevens worden strikt geheim gehouden!
De verkregen gegevens van de verschillende huishoudens worden strikt
geheim gehouden en gewaarborgd (Statistiekwet, SB 2002 no. 97).
Het ABS zal geen informatie publiceren die individuele huishoudens
kan identificeren en zal ook geen individuele informatie verstrekken
aan derden.
Veldwerkers van het ABS werken met taxi’s (die een MICS nr. hebben) en zijn te herkennen aan hun:
‐ Grijze T‐shirts met logo’s van SOZAVO, UNICEF, MICS en het ABS
‐ Badge met naam, ID nummer en logo’s van het ABS en MICS

ABS bedankt alle huishoudens bij voorbaat voor hun medewerking!
Listing coördinator: mw. A. de Abreu‐Kisoensingh tel. nr.: 473737 ext. 258/233 of 8826799

