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INRICHTING OF 
HET TEHUIS 

2 ADRES 

3 GEMEENTE 

4 NUMMER VAN DE TELOPDRACHT: 

NUMMER NUMMER NUMMER VOLG- 
ONDERDEEL TELGEB. TELREG. NUMMER 



De telllng van de bevolking In Inrlch- 
tingen en tehuizen heeft plaats gedu- 
rende de periode van 1 maart tot 18 
maart 1971, naar de toesiand te 
mlddernacht tussen 28 februarl en 
1 maart. 



In het kader van de volkstelling wordt 
als inrichting of tehuis beschouwd elke 
instelling (ook die van een particulier 
persoon) waarin onder algemene lei- 
ding en voor een bepaald doel perso- 
nen verblijf houden, die zich aan de 
voorschriften van de leiding van die 
Instelling hebben te onderwerpen. 

Ingevolge artikel 5, lid 2 van het Be- 
sluit Algemene volks- en wonlngtelling 
1971 van 29 september 1970 (Stb. 446) 
is iedere bestuurder van een inrichting 
of een tehuis verplicht zorg te dragen 
voor de beantwoording van de bi] hem 
bezorgde vragenlijsten voor personen 
die in die inrichtlng of dat tehuis wer- 
kelijke woonplaats hebben, voorzover 
die personen op of na 1 maart 1953 zijn 
geboren dan wel het gemeentebestuur 
ten aanzien van die personen van 
oordeel is, dat een geldige reden hen 
verhindert die vragen te beantwoorden. 

De beantwoording van de op pagina 4 
afgedrukte vragen is verplicht gesteld 
op grond van de Wet van 28 december 
1936 (Stb. 639 DD) bij Beschikking 
van de Minister van Economische 
Zaken d.d. 30 november 1970 (Staats- 
courant Nr. 234). 

Ingevolge artikel 12 van de Volkstel- 
lingenwet van 9 juli 1970 (Stb. 323) is 
een ieder die met enige werkzaamheid 
ter uitvoering van de telling is belast, 
verplicht tot geheimhouding van al het- 
geen bij het verrichten van die werk- 
zaamheden te zijner kennis is 
gekomen. 



Het Invullen van de 
Vragenlijst G 

Het is van groot belang dat de vragen 
van de hierachter afgedrukte Vragen- 
lijst G nauwkeurig worden beantwoord. 
Raadpleeg daarom de toelichtingen op 
pagina 5 die naast de vragen zijn af- 
gedrukt. 



Vragenlijst G voor een 
Inrichtlng of een tehuis 

1 Wat is de aard van de inrichting of het tehuls? 

2 a. Heeft de lnrlchting of het tehuis meer dan een 
bestemming? 

ia neen 

O o 
b. Zo ia, welke soorfen activiteiten worden dan uitge- 
oefend? 

Bij welke bedrijfsvereniging(en) is de inrichting of het 
3 tehuis aangesloten? 

Naam bedrijfsvereniging ( Nummer 

Waarvan of van wie gaat de inrichting of het tehuis 
ult? 

5 Hoe groot is de personeelssterkte op 28 februari 19717 

Behandelend en verplegend 
personeel 
Verzorgend personeel 

Huishoudelijk- en keuken- 
personeel 

Onderwijzend personeel 

Overig personeel 

Totale personseissterkte 



Toelichting bij de vragen 

1 Invullen bijv.: bejaardenhuis, ziekenhuis, psychla- 
trische InrlchtlnQ, kostschool, weeshuis, reclasserinas- 
inrichting, kloosier, kazerne of derg. 

- 

2 Er is slechts sprake van m66r dan een bestemming, 
indien de meervoudige acilvitelt doel van de Inrich- 
ting vormt. Heeft bijv. een inrichting voor bejaarden, 
behalve een afdellng voor valide belaarden tevens een 
afdellng voor opnemlng van doorlopend verpleglng 
behoevende belaarden dan is sprake van twee activl- 
telten t.w. verzorglng en verpleglng. Is een inrichting 
echter slechts bestemd voor de verzorglng van be- 
jaarden, dan is sprake van slechts &n activiteit, ook 
al zijn op het moment van de telling een aantal 
bejaarden in de verpleegafdeling opgenomen. 
Voorbeelden van te onderscheiden activiteiten zijn: 
verpleging van zieken: van chronische zieken; van 
psychiatrische patianten; verzorging van geestelijk 
gehandicapten; van lichamelijk of zintuigelijk gehandi- 
capten; opvoeding van moeilijk opvoedbaren; van 
wezen; ondemijs geven; huisvesting van schoolkinde- 
ren; van daklozen; van militairen; van marechaussee; 
van kloosterlingen; bewaking van gevangenen, enz. 

3 Vermeid in de tweede kolom onder welk nummer de 
lnrichting of het tehuis bij de betrokken vereniging is 
aangesloten. 

4 Invullen Rijk. provincie, gemeente of de naam van de 
betrokken partlcullere persoon, de vereniging, het 
kerkgenootschap ot de stichting waarvan de lnrichting 
of het tehuls uitgaat. 

5 AIS personeel beschouwen alle leden van directie en 
personeel (incl. tijdelijke krachten), die tenminste een 
halve dagtaak (halve werkweek) in de inrichting heb- 
ben. Uitwonend personeel meetellen. 

Onder verplegend personeel behalve verpleegsters 
mede rangschikken: leerling-verpleegsters en zleken- 
verzorgsters. 
Onder verzorgend personeel rangschikken: verzorgsters 
van bejaarden, kinderen. aezinnen, gehandicapten e.d. 



Het verschaffen van 
Inlichtingen aan de teller 

V66r 1 maart zal elke inrichting en elk 
tehuis worden bezocht door een 
speciale vanwege het gemeentebestuur 
aangewezen teller aan wie is opgedra- 
gen om In overleg met de leiding of 
de administratie van de inrichting of 
het tehuis vast te stellen 

welke van de In de Inrichting of het 
tehuis verblijvende personen voor tel- 
ling in aanmerklng komen 

op welk soort vragenlijsten de voor 
telling In aanmerklng komende perso- 
nen moeten worden geteld. 

Vasisiellen welke personen voor 
telllng In aanmerklng komen 

De teller beschikt over een overzlcht 
van de namen van alle personen dle In 
het persoonsregister van de gerqeente 
aan het adres van de inrichting zljn 
opgenomen. 

Het is de bedoeling, dat dit overzichl 
met de administratie van de Inrlchting 
wordt doorgelopen om na te gaan of 
daar onlulstheden in voorkomen. 
Eventuele onjuistheden zullen door de 
teller worden gecorrigeerd. 

Het betrokken overzicht Is opge- 
maakt 2 h 4 weken v66r de elgenlllke 
teldatum. De administratie van de in- 
richting of het tehuis moet de teller 
behulpzaam zljn in het bijwerken van 
het betrokken oveizlcht tot de toestanc 
te middernacht tussen 28 februari en 
1 maart (het teltijdstip). 
Daartoe moet op grond van de bij de 
adminlstratle van de Inrlchting of het 
tehuis berustende gegevens worden 
vastgesteld: 

Enerzijds welke personen ten onrecht( 
In het overzicht voorkomen omdat zl] 
v66r 1 maart de Inrichting hebben vei. 



laten of voor die datum in de inrichting 
zijn overleden. 

Anderzijds welke personen ten on- 
rechte aan het overzicht ontbreken 
d.w.z. niet in het overzicht voorkomen 
terwijl zij volgens de regels van de 
bevolkingsboekhouding aan het adres 
van de inrichting of het tehuis hadden 
moeten zijn opgenomen. 

N.B. Tijdelijk in de inrichting verblij- 
vende personen mogen niet aan het 
overzicht worden toegevoegd. 

Vaststellen van de soort vragenlijst 
dle voor de voor telling In aanmerking 
komende personen moet worden aan- 
gelegd. 

De administratie van de inrichting of 
het tehuis moet de teller behulpzaam 
zijn bij het vaststellen van de soort 
vragenlijst die voor de voor telling in 
aanmerking komende personen moet 
worden ingevuld. 

In het algemeen geldt, dat voor de In 
inrichtingen en tehuizen woonachtlge 
personen een Vragenlijst F moet wor- 
den ingevuld. Hierop zijn echter enige 
uitzonderingen. 

Deze uitzonderingen gelden voor In de 
inrichting of het tehuis wonende per- 
sonen die deel uitmaken van een 
particulier huishouden of die als zelf- 
standige alleenstaande in  - of op het 
terrein van - de inrichting of het tehuis 
zijn gehuisvest. Het gaat hierbij om: 

huishoudens van leden van directie 
of personeel dle zijn gehulsvest in af- 
zonderlijke in - of op het terrein van - 
de inrichting gelegen woonverbiijven 

in zulke verbiIJven gehuisveste al- 
leenstaande leden van directie of 
personeel 



personen voor wie de inrlchting is 
bestemd, die in kleine woningen (met 
eigen keuken en eigen W.C.) een af- 
zonderlijke huishouding voeren. in de 
regel zal hier slechts sprake zijn van 
bejaarde alleenstaanden of bejaarde 
echtparen 

de leiding van een particulier tehuis 
met eventuele leden van het personeel 
die zijn gehuisvest in een deel van de 
woning of van het gebouw waarin het 
tehuis is gevestigd. 

De zojuist genoemde personen moeten 
worden geteld op Vragenlijsten A t/m 
D. Het is de bedoeling dat de leiding 
van de inrichting of het tehuis de teller 
in de gelegenheid stelt om betrokkenen 
persoonlijk te benaderen. 
Met de telling van die personen heeft 
de administratie van de inrichting of 
het tehuis verder geen bemoeienis. 



Het Invullen van de 
Vragenlijsten F 

De teller voorzlet alle In te vullen 
Vragenlijsten F van de naam, het ge- 
slacht, de geboortedatum en het adres 
van de daarop te tellen personen en 
laat deze ter verdere invulling achter 
blJ de administratie van de Inrichting 
of het tehuis. 

Volgens het eerder aangehaalde artl- 
kel 5, lid 2 van het Besluit Algemene 
volks- en woningtelling 1971 zljn de 
bestuurders van inrichtingen en tehui- 
zen verplicht deze Vragenlijsten F door 
de adminlstratie te laten Invullen voor 
alle personen jonger dan 18 jaar en 
voorts voor personen van 18 jaar en 
ouder die daartoe nlet In staat zijn. 
In de inrichtlng of het tehuls woon- 
achtlge personen van 18 jaar en ouder 
die daartoe wel In staat ziin moeten 
de Vragenlijsten F dus zefl Invullen. 
Vanzelfsprekend zal de administratie 
daarbij zieke, gehandicapte en bejaar- 
de personen zoveel mogelijk behulp- 
zaam zljn. 

De vragen en de wijze waarop de 
antwoorden op de gestelde vragen 
moeten worden lngevuld zijn toegelicht 
op een afzonderlijk toellchtlngenblad 
getiteld 'Hoe U meetelt'. De teller zal 
daarvan een voldoende aantal achter- 
laten om bij elke uit te relken Vragen- 
lijst F een toelichtingenblad te kunnen 
voegen. De overblijvende exemplaren 
dienen ter raadpleging blj de invulling 
van de Vragenlljsten F door de admlni- 
stratie. 

Nadrukkelijk zij er op gewezen, dat 
de admlnlstratle van de Inrichting of 
het tehuis er op moet toezien dat over- 
eenkomstlg de In de toellchtlng ge- 
geven aanwwngen de Vragenlijsten F 
alleen maar mogen worden Ingevuld 
met gewoon zwart potlood. Zo nodig 
zorge de admlnlstratle er daarom voor, 



dat de personen die hun vragenl~pt 
zelf Invullen van een potlood worden 
voorzien. 

De administratie dient de ter invul- 
ling uitgereikte Vragenlijsten F zo snel 
mogelilk na de Invulling weer te doen 
verzamelen, waarna zij tezamen met 
de door de administratie zelf ingevulde 
vragenlijsten moeten worden gesor- 
teerd op vragenlijsten van personen 
voor wie de inrichting is bestemd en 
vragenlijsten van leden van de directie 
en het personeel. 

Vervolgens moet op elke Vragenlllst 
F van personen voor wie de inrichting 
is bestemd op de laatste regel van 
blad 5A worden aangegeven tot welke 
verzorgingscategorie de betrokkene 
behoort, door het hokje zwart te maken 
onder de letter die van toepassing is. 
De betekenis van de letters is aange- 
geven in de eerste kolom van de achtei 
in dit boekje afgedrukte Recapitulatie. 
in de regel zullen de in de inrichting 
of het tehuis opgenomen personen be- 
horen tot slechts 6th van de verzor- 
gingscategoriegn A t/m K 
Het verdient aanbeveling om In de 
gevallen dat In de inrichting of het 
tehuis twee of meer verzorgingscate- 
gorieën voorkomen de Vragenlijsten F 
van de personen voor wie de inrichthg 
is bestemd eerst door te sorteren op 
verzorgingscategorie, alvorens tot het 
aanstrepen van de hokjes op blad 5A 
over te gaan. 

N.B. In Inrichtingen en tehuizen waar- 
voor vraag 2a op paglna 4 van dit 

I boekje is beantwoord met neen kan ht 
l 
l toch voorkomen dat in de Vragenlijs- 

ten F van de personen voor wie de 
inrichting is bestemd onderling ver- 

I schillende verzorglngscategorie6n 
i 10 moeten worden aangegeven. 



Zo dient bijv. voor een in een bejaar- 
denhuis opgenomen revalidatiepatiiht 
van 50 jaar niet te worden aangegeven 
verzorgingscategorie A doch verzor- 
gingscategorle B. 

Op de Vragenlijsten F ven leden van 
directie en personeel behoeft op blad 
5A geen verzorgingscategorie te wor- 
den aangegeven. 

N.B. Komen in een inrichting of tehuis 
onder de directie en het personeel dan 
wel onder de personen voor wie de 
inrichting is bestemd kloosterlingen 
voor dan dient op blad 5A van de 
Vragenlijst F van elk dezer klooster- 
lingen het hokje onder de letter H te 
worden zwartgemaakt. Voor klooster- 
lingen die behoren tot hen voor wie de 
inrichting is bestemd ontstaat dus een 
dubbele verstreping. 



RecapCtulatle van de 
Vragenlijsten F 

Zijn de Vragenlijsten F volledig lnge- 
vuld dan dienen die van personen voor 
wie de inrichting is bestemd te worden 
geteld per verzorgingscategorle en 
moeten de aantallen per categorie 
worden verantwoord in kolom 3 van 
de achter in dit boekje afgedrukte 
Recapitulatie. 

Vervolgens wordt per categorie het 
aantal Vragenlijsten F van klooster- 
lingen geteld (vragenlilsten met op de 
laatste regel van blad 5A behalve een 
streep in een van de hokjes onder de 
letters A t/m G en I t lm K 66k een 
streep In het hokje onder de letter H). 
Het gevonden aantal wordt per catego- 
rie verantwoord in koiom 4 van de 
Recapitulatie. De aantallen vermeld in 
koiom 4 zijn dus begrepen onder die 
vermeld in koiom 3; voor categorie H 
zijn de aantallen in kolom 3 en 4 
gelijk. 

Aansluitend wordt een telling ge- 
maakt van de Vragenlijsten F, ingevuld 
voor leden van de directie en het per- 

, soneel. Het gevonden aantal moet wor. 
den vermeld op de laatste regel van dr 
Recapitulatie In kolom 3. 

Tenslotte wordt nog een telling ge- 
maakt van het aantal kloosterllngen 
onder de leden van de directie en het 
personeel (vragenlijsten met op de 
laatste regel van blad 5A uitsluitend 
een streep in het hokje onder de 
letter H). Het gevonden aantal wordt 
vermeid op de laatste regel van de 
Recapitulatie In kolom 4. 
Ook hier is dus het aantal vermeld in 
kolom 4 begrepen In kolom 3 van de- 
zelfde regel. 



Aflevering van het 
telmateriaal aan de teller 

De teller zal bij het afleveren van het 
teimaterlaal met de administratie af- 
spreken wanneer hij het achtergelaten 
teimateriaal weer kan komen afhalen. 
HU mag in geen geval een datum af- 
spreken n& 17 maart 1971. 

De administratle dient er zorg voor 
te dragen dat de vragenlijsten op de 
afgesproken datum ingevuld voor de 
teller gereed liggen. Het teimateriaal 
dient geordend te worden afgeleverd 
d.w.z. gesorteerd In de volgorde waar- 
op het op de Recapituiatiestaat is ver- 
antwoord. 
Dit vergemakkelijkt de aan de teller 
opgedragen controle op de Invulling 
van de door de adminlstratle opge- 
maakte Recapitulatie. 

De administratle wordt voorts ver- 
zocht om de teller behulpzaam te zijn 
bij de controle op de voiledigheid van 
de terugontvangen Vragenlijsten F en 
op de volledigheid van de invulling 
van de vragenliJsten. De teller is ge- 
instrueerd om eventueel aan het licht 
tredende onvolledigheden in overleg 
met de administratie van de inrlchting 
of het tehuis meteen aan te vullen. 

De administratie dient er tenslotte 
voor zorg te dragen, dat veranderingen 
in de bezetting van de inrlchting of het 
tehuls welke zich hebben voorgedaan 
na het eerste bezoek van de teller doch 
v66r 28 februari te 24.00 uur aan de 
teller worden medegedeeld en voorts 
dat aan de teller alle gegevens worden 
verschaft die noodzakelijk zijn om deze 
veranderingen alsnog in het telmate- 
riaal te kunnen verwerken. 



Recapltulatie van de 
Vragenlijsten F 
Recapltulatle van de Vragenlijsten F 
Ingevuld voor In de Inrkhtlng of het 
tehuls woonachtige personen 

omschrijving 
l 

Belaarden 
Vallde zowel als voor verpleging opgenomen bejaarden, 
voorrover niet aehuisvest In afzonderllike wonlnnen 

Zleken i n  heritellenden -. . . . . -. . . . . . . . . . . -. . -. . . 
Langdurig zieke patianten (ook In rnllitaire zlekenlnrlch- 
tlngen) Incl. revaiidatiepatl(rnten en personen In.gaton& 
helds- en vekantlekolonies. Hieronder nlet geesteszieken' 
(zie cateoorie C) 

Qeesteizlrken 
Voor verpleging opgenomen psychiatrische patl8nfen. 
zwakzinnigen e.d. 

ZinhilgliJk en IlchamellJk gehandioapten 
Blinden, doven. doofstommen, spastlcl e.d. 

Voor opvoeding bulten hel gezln verbiIJvende klndenn 
Klnderen in ~pvoedingslnrichtin$en van de klnder- 
beschermlng (bljv.: voogdlj- en regeringskinderen), In o p  
voedinaslnrlchtlnaen voor moellilke kinderen. In tehuizen 
voor wérkende jëugd, weeshulzen, Rljksopvoedlngsge 
stlchteñ, tuchtsc.holen e.d. 
Hieronder nlet kostschoolklnderen (zie categorie F) 

voor het volgen van ondetwiJs In een Inrichting 
opgenomen personen 
Onderwijsvolgenden In kostscholen, semlnarla e.d. o p  
laldlngslnstituten. alsmede in volksho~escholen, vor- . 
mings&ntra e.d. 
Hieronder nlet personen die onderwijs genieten In 
instituten voor zlntulglljk en IlchameliJk gehandlcapten 
(zie categorie D) 

In het kader van sociale zorg In een Inrlchllng 
opgenomen personen 
Personen In kampen voor zwak soclale gezinnen In 
tehuizen voor ongehuwde moeders. voor daklozein (bijv.: 
HV0 huizen, reclasserlngslnrlchtIngen) 

Kloosterlingen 
Hleronder 'ultsiultend kloosterllnoen In elaenlllke kloosters 
~lerondër nlet kloosterlingen behorend töt h i t  personeel 
van de Inrlchting (zie laatste regel) noch kloosterlingen 
die in de Inrlchting zijn opgenomen als bejaarde, zleke 
of derg. 

Militalren, polllle, marechaussee 
Hleronder nlet militairen enz. oDcrenomen In militaire 
ziekeninrlchtlnaen M e  catenorie-B) 

Gevangenen 
Gedetineerden In strafgevangenissen, hulzen van bewa- 
ring en de kindergevangenb. 
Hieronder nlet kinderen in tuchtscholen en Rijksopv& 
dinesgestichten (zle categorie E). 

Overige verzorglngscategorle~n 

Totaal personen voor wle de Inrichting 1. b d e m d  

Totaal leden van dlrectle en personeel geleld op Vral. F 



kffer 

2 

A 

B 

G 

D 

E 

F 

Q 

H 

I 

J 

K 

Aantal vregenlilsten-F 

totaal 
3 

W.O. kloosierllngen 
4 


