
                                
 
 
 
 
«RESNUM» «MULTI» 
«NAAM» 
«ADRES» 
«POSTNUM» «POSTALF»  «PLAATS» 
 
 
 
Dongen, datum postmerk 
 
 

Van gezondheidszorg tot huishoudelijke klusjes... 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Gezondheidszorg, het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Er wordt veel over gesproken, maar hoe 
staat het er nu echt voor? Dit is één van de onderwerpen die aan bod komen in het Europees Sociaal 
Onderzoek, een onderzoek dat momenteel in 23 landen wordt uitgevoerd. Ongetwijfeld kunnen verschillende 
landen iets van elkaar leren.  
 
U krijgt nu de kans om te laten horen hoe u denkt over de situatie in Nederland. Hoe denkt u bijvoorbeeld over de 
gezondheidszorg?  
Maar niet alleen dat; veiligheid op straat, werk, huishoudelijke klusjes en zorg voor familie, dit alles komt in het 
Europees Sociaal Onderzoek aan de orde. Want als we niet weten wat er leeft onder de Nederlandse bevolking, 
hoe kunnen er dan goede oplossingen worden bedacht? 
 
Dus: doe mee en laat nu uw stem horen voor uw toekomst en die van Nederland!  
 
Binnenkort komt er iemand van GfK bij u langs om uw medewerking te vragen en een afspraak te maken voor 
een interview. Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt en samengevoegd met de antwoorden van 
zo’n 2.000 andere Nederlanders. Uw adresgegevens worden nooit aan anderen doorgegeven. GfK waarborgt uw 
privacy zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
 
Iemand van 15 jaar of ouder op dit adres wordt door de interviewer uitgekozen voor het onderzoek. Daarom 
vragen wij u deze brief ook aan uw eventuele huisgenoten te laten lezen. In de bijgevoegde folder vindt u 
informatie over het Europees Sociaal Onderzoek. Als u meer informatie wilt over het onderzoek of over GfK, 
kunt u ons bellen via het gratis telefoonnummer 0800-022 94 00 of kijken op de website www.gfk.nl/ess.  
 
Als dank voor uw deelname ontvangt u een leuke attentie! 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het hele onderzoeksteam, 

     
drs. Peter R. Willems  prof. dr. Rob Eisinga 
Onderzoeksdirecteur   ESS coördinator Nederland 


