
 
 

 
 
 
 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door  
GfK Panel Services Benelux 

 
Wilt u meer informatie over het onderzoek  

of heeft u vragen, neem dan contact op met  
GfK Panel Services Benelux 

 
Gratis telefoonnummer: 

 
0800-022 94 00 

 
 

Meer informatie is ook via internet te vinden op: 
 

www.gfk.nl/ess    
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Waar gaat het onderzoek over? 
In het onderzoek van 2004 komen uiteenlopende zaken aan de orde, 
zoals gezondheid en gezondheidszorg, werk en de zorg voor het 
gezin, sociale betrokkenheid en democratie, veiligheid en 
criminaliteit. Om u een voorbeeld te geven: tussen de Europese 
landen bestaan nog steeds grote verschillen in voorzieningen voor 
de gezondheidszorg. Dit roept vragen op als: hoe gezond voelen 
Europeanen zich en verschillen zij in de vraag naar zorg? Wat 
verstaan Nederlanders eigenlijk onder ziekte en gezondheid en voor 
welke klachten gaan zij naar de huisarts? Verschillen zij daarin van 
Duitsers, Belgen, Denen, Spanjaarden, Italianen enz? Wat vinden 
Europeanen van de relatie met hun huisarts en van alternatieve 
geneeswijzen? 
Andere thema’s die aan de orde komen zijn: op welke wijze 
combineren Europeanen werk, gezin en huishouding en welke 
invloed heeft dat op hun eigen welzijn? 
 

Het onderzoek is uniek omdat in 
al deze landen exact dezelfde 
informatie wordt  verzameld. 

 
 
European Social Survey / Europees Sociaal Onderzoek:  
wat is dat?  
 
Het Europees Sociaal Onderzoek is een grootschalige studie naar de 
sociale situatie en de sociale houdingen van de inwoners van 
Europa. Het is voor het eerst in 2002 uitgevoerd in 23 Europese 
landen, toetredingslanden en enkele landen buiten Europa. De 
resultaten van dat onderzoek worden gebruikt door de Europese 
Commissie, nationale overheden, wetenschappers, beleidsanalisten 
en journalisten.  Wegens het grote belang en de kwaliteit van de 
studie wordt het onderzoek dit jaar voortgezet. 
 

 
 
Wat levert het onderzoek op? 
Iedereen heeft wel een mening over zaken als gezondheidszorg, de 
verdeling van huishoudelijke taken, veiligheid, enz. Maar niemand 
weet hoe het grote publiek er feitelijk over denkt. Wetenschappers en 
journalisten zijn erg nieuwsgierig naar de stand van zaken in al die 
Europese landen. En 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.  
 
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 
Voor dit onderzoek worden in heel Europa met vele Europeanen dezelfde 
gesprekken gevoerd: in Nederland met zo’n 2.000 mensen. Deze mensen 
vormen een op basis van toeval uitgekozen 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 van GfK Panel Services bij u aan de deur om vast te stellen 
welke persoon uit uw huishouden in aanmerking komt voor het 
interview. Op een moment dat het u uitkomt, vindt er bij u thuis  een 
interview van ongeveer een uur plaats.  
 
Als dank voor uw medewerking krijgt u een cadeautje.  
 
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 zo’n 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. 
U vertegenwoordigt vele Nederlanders. Dus laat uw mening horen! 
 
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 onderzoeksbureau GfK beschikt over de 
adresgegevens en die worden apart van de onderzoeksgegevens  
bewaard. 

 
 


