Dit onderzoek is dus ook voor u een mooie
gelegenheid om uw stem te laten horen over
Europa!

Deze vragenlijst wil graag te weten komen wat
er allemaal leeft onder de bevolking van de
verschillende deelnemende landen. Op die
manier hoopt men te komen tot een vergelijking
van meningen en gevoeligheden tussen enkele
Europese landen. En die ‘Europese landen’ zijn
zeer ruim bekeken: aan dit onderzoek doen 24
landen mee!
De gegevens worden alleen gebruikt voor
beleidsmatige doeleinden en
wetenschappelijk onderzoek. De
antwoorden worden anoniem verwerkt en in
statistische tabellen gegoten. Daarnaast
worden uw persoonlijke gegevens strikt
vertrouwelijk behandeld. Uw naam en adres
worden dus niet mee opgenomen in de
gegevensbestanden en alle
identificatiegegevens worden na afloop van
het onderzoek verwijderd.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Natuurlijk is het niet mogelijk om iedereen in
België te bevragen. Daarom heeft het ISPO een
steekproef getrokken uit alle inwoners van
België en daar hoort u toevallig bij. U bent dus
een spreekbuis voor een veel grotere groep van
mensen. Met uw mening en die van de andere
bevraagden, kunnen we ons een beeld vormen
van wat België denkt over deze thema’s.

Waarom is juist uw mening van
belang?

Het Europees Sociaal Onderzoek gaat over een
brede waaier van onderwerpen gaande van het
vluchtelingenthema en sociale uitsluiting, over
politieke kwesties, tot het verenigingsleven en
mediagebruik.
Er is geen speciale kennis voor nodig. Het gaat
over uw opinie en dat is natuurlijk niet een
kwestie van goed of fout.

Europa krijgt deze tijd meer en meer aandacht
omdat het ook een steeds grotere rol gaat
spelen in ons dagelijks leven. Zijn we op weg
naar een Europese samenleving? Door de
invoering van de euro, kregen we misschien al
een beetje meer het gevoel van samen te
horen, maar is dat ook wel zo?

De meningen over Europa lopen soms sterk
uiteen en velen stelen zich vragen. Kunnen we
beter alles bij het oude laten of zijn er toch
voordelen verbonden aan de Europese
eenwording? Is het mogelijk om allemaal
hetzelfde beleid te voeren? Denken we op
dezelfde manier over beleidsvragen?

Welke onderwerpen komen aan bod?

Waarom Europees Onderzoek?
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Maar ook in eigen land zijn we niet alleen. In
Wallonië wordt de vragenlijst afgenomen door
Cléo (Centre Liégeois d'Etude de l'Opinion). In de
stuurgroep van het Belgische project zetelen
professoren van ongeveer alle universiteiten
(K.U.Leuven, K.U.Brussel, VUB, Universiteit Gent,
Universiteit van Antwerpen, …).
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Deelnemers ?

De interviewers van het ISPO-CSM
interviewernetwerk komen zelf bij u langs om
verdere uitleg te verstrekken over het onderzoek
en een afspraak te maken om het interview af te
nemen.

In de introductiebrief kon u ook reeds lezen dat er
heel wat staat te gebeuren. Het is niet de bedoeling
dat u deze vragenlijst zelf invult. Hiervoor zullen
onze interviewers zorgen. U kan hen herkennen
aan hun legitimatiekaart.

Hoe gaat dit onderzoek in zijn werk?

Het recht op privacy wordt strikt gewaarborgd en
is bovendien ook wettelijk geregeld door de wet
op de privacy.

Het European Social Survey is een Europees
project gesteund door de Europese Commissie
met hulp van de European Science Foundation.
Het veldwerk in eigen land wordt financieel
ondersteund door het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek.

Wie ondersteunt dit alles?

Beiden zijn ze onderdeel van het Departement
Sociologie van de K.U.Leuven. Het ISPO en het
CSM hebben samen een uitgebreid
interviewernetwerk. Dat netwerk werd opgericht
met het oog op het verzamelen van kwalitatief
hoogstaande data. Alle interviewers werden
daarom ook grondig getraind alvorens te
starten aan hun opdrachten.

CSM staat voor het Centrum voor Survey
Methodologie en is gespecialiseerd in de
methodologie voor dit soort onderzoeken.
Kwaliteit van de data staat hierbij centraal.

Vragen over het ISPO?
www.kuleuven.ac.be/ispo

ISPO staat voor Instituut voor Sociaal en
Politiek Opinie Onderzoek. Het ISPO voert
voornamelijk eigen onderzoek uit zoals het
verkiezingsonderzoek dat reeds verscheidene
malen plaatsvond ( 1991-1995-1999). Hier
worden de politieke en maatschappelijke
ideeën en houdingen van de Belgische
bevolking nagegaan. Daarnaast voert het ook
onderzoeken uit in opdracht van anderen zoals
de Overheid.

z

BELANGRIJK

NIET ZO BELANGRIJK 
ONBELANGRIJK


HEEL BELANGRIJK

MIJN MENING IS



Vragen rond dit onderzoek, de interviewers of
alles wat er mee te maken heeft ?
Neem contact op met het onderzoeksteam.
Telefoneer naar Silke Devacht op 016/32.31.55
Of naar Erik Meersseman op 016/32.31.27

(enkel Engelstalig)

Vragen rond het ESS?
www.europeansocialsurvey.org

Vragen over het CSM?
www.kuleuven.ac.be/sociologie

Vragen rond het interviewernetwerk?
Surf op de bovenstaande website naar
‘samenwerking’ en klik dan op het
‘interviewernetwerk’.

Heeft u nog vragen?

Wat is het ISPO- CSM?

Het Centrum voor Survey Methodologie

en

Instituut voor Sociaal en Politiek
Opinieonderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het
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