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Europees Sociaal Survey - Ronde 4 - 2008
Geachte,
Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door veranderingen. Het Europees Sociaal Survey
(europeansocialsurvey.org - Engelstalig) tracht deze veranderingen in kaart te brengen. Door deel
te nemen aan dit onderzoek kunnen politici, onderzoekers en bedrijven hun beleid aan uw mening
toetsen om u beter te dienen. U werd op toevallige wijze geselecteerd, dit betekent dat u bent
verkozen als vertegenwoordiger van de bevolking. Werkt u niet mee, dan is het onderzoek
onvolledig.
Binnenkort zal [interviewer] van het onderzoeksbureau [naam bureau] bij u langskomen om de
studie voor te stellen en een afspraak te maken voor een persoonlijk interview. U hoeft hier niet
voor thuis te blijven. Bent u afwezig dan komt de interviewer later terug. In dat interview worden
een aantal eenvoudige vragen gesteld. De totale duur bedraagt ongeveer één uur.
Deelname is vrijwillig. Mocht u niet in de gelegenheid verkeren om mee te doen aan het
onderzoek, dan zal dit voor u vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen hebben. Werkt u mee,
dan staat het u overigens steeds vrij om op bepaalde vragen van het interview niet te antwoorden.
Uw antwoorden worden verwerkt binnen het kader van de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Uw
privacy is dus gegarandeerd. Zolang de antwoorden niet verwerkt zijn, kan u deze nog aanpassen.
Indien u reeds vragen mocht hebben rond de studie of het interview, kan u steeds contact
opnemen met [naam bureau] op het Groen nummer [nummer]. U vindt meer informatie over het
onderzoek in de bijgevoegde folder.
Wij hopen van harte dat we kunnen rekenen op uw medewerking. De meeste mensen die al
deelnamen vonden het een interessante en aangename ervaring. Uw medewerking is beslissend
voor de kwaliteit van het onderzoek.
We danken u alvast hartelijk bij voorbaat.
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