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Geachte Mevrouw/Heer,
Momenteel neemt België deel aan het Europees Sociaal Onderzoek (ESS). Deze studie bestaat
uit het afnemen van een vragenlijst bij de mensen thuis en dit in 24 Europese landen
tegelijkertijd. Het Instituut voor Sociaal en Politiek Onderzoek (ISPO), van de Katholieke
Universiteit Leuven voert het onderzoek uit. De studie zal vergelijkingen tussen de verschillende
landen op vlak van waarden en opvattingen mogelijk maken.
Het betreft een onderzoek over België en Europa met onderwerpen zoals het
vluchtelingenthema, het overheidsbeleid en uw vrijetijdsbesteding. Het beantwoorden van de
vragen vereist geen speciale kennis. We zijn geïnteresseerd in uw persoonlijke opvattingen. De
meeste mensen die deelnemen aan de studie vinden het een interessante en aangename
ervaring en we hopen dat u dat ook zal vinden.
Uw naam werd op toevallige wijze getrokken uit het rijksregister samen met ongeveer 3500
andere Belgen. Om een goed beeld te krijgen van de opvattingen die bij de bevolking leven, is
uw medewerking voor ons van het grootste belang. De antwoorden die u geeft, worden strikt
vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Uw naam en adres worden dus niet mee opgenomen in het
gegevensbestand.
Concreet zal één van onze interviewers binnenkort bij u langskomen om de studie voor te stellen
en een afspraak te maken om het interview af te nemen. Onze enquêteurs kan u herkennen aan
de interviewkaart die ze bij zich dragen.
Indien u nog vragen mocht hebben rond de studie of het interview, kan u steeds contact
opnemen met ons op het onderstaande nummer.
We hopen dat we kunnen rekenen op uw medewerking. Alvast heel hartelijk bedankt!
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