
   

               

 
 

[Voornaam] [Naam] 
[adres] [huisnummer] [busnummer] 
[postcode] [gemeente] 
 
Leuven, [postdatum] 
 
 
Europese Sociale Enquête - Ronde 5 - 2010 
 
Geachte, 
 
U bent geselecteerd om deel te nemen aan de Europese Sociale Enquête die in België zal 
worden uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven en de Université de Liège, in 
samenwerking met GfK Significant.  
Dit onderzoek tracht in meer dan 30 Europese landen de veranderingen in onze huidige 
samenleving in kaart te brengen. Door deel te nemen aan dit onderzoek kunnen politici hun 
beleid aan uw mening toetsen om u - en de bevolking die u mee vertegenwoordigt - beter te 
dienen. Uw deelname is van het grootste belang om ons onderzoek volledig en kwaliteitsvol te 
kunnen uitvoeren. Wij hopen van harte te kunnen rekenen op uw medewerking. 
 
Binnenkort zal [interviewer] van het onderzoeksbureau GfK Significant bij u langskomen om de 
studie voor te stellen en een afspraak te maken voor een persoonlijk interview. Indien u afwezig 
bent, komt de interviewer later terug. In dat interview worden een aantal eenvoudige vragen 
gesteld over uiteenlopende thema’s zoals welzijn, gezondheid, veiligheid, enz. 
 
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. U hebt recht op kosteloze verbetering van uw persoonsgegevens 
zolang de antwoorden niet verwerkt zijn.  
 
Deelname is vrijwillig. Mocht u niet in de gelegenheid verkeren om deel te nemen aan het 
onderzoek, dan zal dit voor u geen negatieve gevolgen hebben. Wanneer u deelneemt, dan bent 
u steeds vrij om op bepaalde vragen van het interview niet te antwoorden. 
 
U vindt meer informatie over het onderzoek in de bijgevoegde folder. Indien u dan nog vragen 
mocht hebben rond de studie of het interview, kan u steeds contact opnemen met GfK Significant 
op het Groen nummer [nummer].  
 
Wij hopen van harte dat we kunnen rekenen op uw medewerking want úw mening telt! Mensen 
die al deelnamen vonden het over het algemeen een interessante en aangename ervaring.  
 
Alvast hartelijk dank bij voorbaat. 
 
 
[handtekening] 
 
Prof. dr. Geert Loosveldt 
Nationaal Coördinator ESS 
Faculteit Sociale Wetenschappen 
Centrum voor Sociologisch Onderzoek (OE) 
Parkstraat 45 - bus 3601, 3000 Leuven 


