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0800-022 94 00

Gratis telefoonnummer:

Wilt u meer informatie over het onderzoek
of heeft u vragen, neem dan contact op met
GfK Panelservices Benelux

Het onderzoek wordt uitgevoerd door
GfK Panelservices Benelux

Een onderzoek in opdracht van
de Europese Commissie

Het Europees Sociaal Onderzoek

U zult merken dat de gegevens van dit onderzoek vaak in de
krant vermeld zullen worden!

Wat levert het onderzoek op?
Op straat, in het café, in de supermarkt, op het sportveld:
iedereen heeft wel een mening over allerlei onderwerpen.
Maar niemand weet hoe het grote publiek er feitelijk over
denkt. Niemand weet precies te zeggen hoezeer de burgers
van ons land betrokken zijn bij de samenleving.
Wetenschappers en journalisten zijn natuurlijk erg nieuwsgierig
naar de stand van zaken in al die Europese landen. De
regering van ons land wil dat natuurlijk ook weten. Die kennis is
van groot belang bij het voeren van beleid. Deze kennis kan
wellicht ook leiden tot verbeteringen van uw sociale situatie.

Dit onderzoek is voor u een mooie gelegenheid om uw mening
te laten horen!

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt het
Europees Sociaal Onderzoek in 23 Europese landen
tegelijkertijd uitgevoerd.

Een onderzoek naar de sociale situatie in Europese landen
Veel mensen praten er over: we zijn op weg naar een
Europese samenleving.
Zeker sinds de invoering van de euromunt is dat voor iedereen
merkbaar. Maar de meningen daarover lopen sterk uiteen.
Sommigen vinden dat we alles maar beter bij het oude
(hadden) kunnen laten. Anderen menen dat er veel
voordelen zitten aan de Europese eenwording. Hoe kijken de
Nederlanders er tegenaan? Verschillen zij daarin van Duitsers,
Belgen, Denen, Spanjaarden, Italianen enz.? Op welke manier
krijgen al deze Europeanen informatie over de Europese Unie?
Hoe sterk zijn de Europeanen betrokken bij de samenleving?
Wat vinden de Europeanen van de komst en aanwezigheid
van nieuwkomers?

European Social Survey / Europees Sociaal
Onderzoek: wat is dat?

Vertrouwelijkheid
Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Hierover
bestaan wettelijke voorschriften die nauwkeurig worden
nageleefd: dat is natuurlijk voor u van belang, maar ook van
belang voor de onderzoekers en opdrachtgevers. Alleen GfK
beschikt over de adresgegevens en die worden apart van de
onderzoeksgegevens bewaard.

Dus laat uw mening horen!

Waarom is juist uw medewerking van belang?
Het is natuurlijk onmogelijk om alle mensen van ons land te
spreken over al deze onderwerpen. Daarom is er een steekproef
van huishoudens samengesteld. Uw huishouden zit toevallig in die
steekproef. Uit ervaring weten we dat die steekproef een
betrouwbare afspiegeling vormt van de gehele Nederlandse
samenleving, tenminste als u meewerkt aan het onderzoek.
Daarom is het van groot belang dat u meedoet aan het
onderzoek. U vertegenwoordigt vele Nederlanders.

Als dank voor uw medewerking krijgt u een cadeautje.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Voor dit onderzoek worden in heel Europa met vele Europeanen
gesprekken gevoerd: in Nederland met zo’n 2.500 mensen. Deze
mensen vormen een willekeurige steekproef van ons land.
Iedereen heeft evenveel kans om te worden benaderd. Eerst
sturen we een brief naar het huishouden waartoe u behoort.
Daarna komt er een interviewer bij u aan de deur van GfK
Panelservices om precies vast te stellen met welke persoon uit uw
huishouden het gesprek gehouden dient te worden. Er vindt dan
bij u thuis een interview plaats van ongeveer een uur.

