
Nationaal Opinie Onderzoek: wat is dat?

Dit is een onderzoek naar de mening en leefsituatie van 

de inwoners van Nederland en het wordt sinds 2002 

iedere twee jaar uitgevoerd. Het onderzoek vindt plaats 

door ongeveer 2000 willekeurige burgers te ondervra-

gen. Samen geven deze burgers een goed beeld van

wat de hele bevolking vindt. De resultaten van het

onderzoek worden dan ook heel vaak gebruikt. Door 

de universiteiten, wetenschappelijke instituten, door 

onderzoekers en journalisten. Omdat het onderzoek 

iedere twee jaar opnieuw plaats vindt, kunnen ook 

veranderingen in opvattingen in kaart worden gebracht.

Bijvoorbeeld veranderingen in het gevoel van veiligheid, 

effecten op de werkgelegenheid. Daarom wordt het 

onderzoek ook nu gehouden.

Waar gaat het onderzoek over?

Dit jaar is er in het onderzoek veel aandacht voor uw

vertrouwen in de politie en de rechters, en voor de

gevolgen van de economische crisis voor u, Maar ook 

werk, gezin, en vertrouwen in de politiek komen aan de

orde. Om een voorbeeld te geven: in toenemende mate 

werken en wonen er in Nederland migranten uit andere 

Europese landen. Dit heeft gevolgen voor de leefsituatie 

van de bevolking in Nederland. Denkt u aan de arbeids-

markt en het gebruik van welzijnsvoorzieningen als

onderwijs en gezondheidszorg. Hoe kijken we daar nu in

Nederland tegenaan? En wat is hierin de afgelopen tien

jaar veranderd?

Wat levert het onderzoek op?

Iedereen heeft wel ideeën over zaken als migranten,

gezondheidszorg, veiligheid, werk, gezin enz. Het on-

derzoek brengt nauwkeurig in kaart hoe we er met zijn

allen over denken en welke ontwikkelingen daarin in de 

afgelopen jaren zijn geweest. Wetenschappers en jour-

nalisten zijn erg nieuwsgierig naar de stand van zaken 

in Nederland. En de regering van ons land wil dat

natuurlijk ook weten. Die kennis is van groot belang bij 

het ontwikkelen van beleid en kan op die manier moge-

lijk leiden tot verbeteringen van uw leefsituatie.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Voor dit onderzoek worden er in Nederland met zo’n

2000 personen gesprekken gevoerd. Deze personen

vormen een steekproef uit de inwoners van ons

land. Iedereen heeft evenveel kans om te worden

benaderd. Uw huishouden zit dit jaar toevallig in die 

steekproef. Er komt een interviewer van GfK 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 uitkomt, vindt er bij u thuis

een interview plaats.

Als dank voor de medewerking ontvangt die 

 persoon van ons een cadeaubon of kan er

 een geldbedrag worden gedoneerd  aan een 

 goed doel. 

Waarom is juist uw medewerking van belang?

Het is natuurlijk onmogelijk om alle mensen van ons 

land te spreken. Juist daarom is er een steekproef uit 

de bevolking nodig. 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. Uw stem vertegenwoor-

digt die van vele andere inwoners van ons land.

Laat dus uw mening horen want uw mening 

telt!

Vertrouwelijkheid

Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behan-

deld. Hierover bestaan wettelijke voorschriften die

door ons nauwkeurig worden nageleefd: dat is natuur-

lijk voor u van belang, maar ook van belang voor de 

onderzoekers en opdrachtgevers. U hoeft dus ook niet

bang te zijn dat uw adresgegevens worden doorgege-

ven aan derden.

Uw stem vertegenwoordigt die van vele andere inwoners van 
ons land






