»
«Naam»
«Adres»
»
«Postcd
d» «Woonplaa
ats»

n, datum postm
merk
Dongen
Ref.nr.: «Idno»/«Int_
_nr»

GfK Interrviewer
«Naam_
_int»

Wat vvindt u van de gezondheid
dszorg in Nederlan
nd?
«Aanhe
ef2» «Tussen»
» «Achternaam
m»,
Er word
dt op dit moment veel gesproken over on
nze gezondheiidszorg, maar hoe staat hett er nu echt voor?
v
Dit is
één van
n de onderwerpen die aan bod komen in
n een groot on
nderzoek dat in samenwerkking met de Universiteit
U
Twente in het najaar door GfK worrdt uitgevoerd .
nkt u over de huidige situatie in Nederlaand. Wij zijn niet
n alleen geïn
nteresseerd inn de gezondhe
eidszorg,
Hoe den
maar oo
ok in uw perso
oonlijke en sociale welzijn een uw mening over de huid
dige politieke ssituatie in Ned
derland .
Hoe zit het met het vertrouwen
v
va
an de Nederlaanders in de overheid.
o
Het is belangrijk ddat uw menin
ng hierbij
d wordt. Wan
nt als we niet weten wat eer leeft onder de Nederlandse bevolkingg, hoe kunnen
n er dan
gehoord
goede o
oplossingen worden bedacht?
oe mee en la
aat nu uw ste
em horen vo
oor uw toeko
omst en die van
v Nederlan
nd!
Dus: do
Naam_int2», in
nterviewer van
n GfK, contact met u op om
m uw medeweerking te vragen en een
Binnenkkort neemt «N
afspraak te maken voor een interv
view. Uw antw
woorden word
den volstrekt anoniem
a
verw
werkt en same
engevoegd
000 andere in
nwoners van Nederland. Uw
w adresgegevvens worden nooit aan
met de antwoorden van zo’n 2.0
n doorgegeven
n. GfK beschermt uw privaccy zoals beschreven in de Wet
W Bescherminng Persoonsge
egevens.
anderen
Om iede
ereen evenve
eel kans te gev
ven zijn/haar mening te uitten, zal ieman
nd van 15 jaaar of ouder op
p dit adres
door de
e interviewer worden gese
electeerd voorr dit onderzoe
ek. Daarom vragen
v
wij u ddeze brief oo
ok aan uw
eventue
ele huisgenote
en te laten lezzen. Als u verd
dere informatiie wilt over he
et onderzoek oof over GfK, kunt
k
u ons
bellen vvia het gratis telefoonnumm
t
mer 0800-225 554 25 (u kiestt dan voor: Nationaal Opiniie Onderzoek)) of kijken
op de w
website www.g
gfk.nl/noo.
ot ....
Tot slo
We stellen het bijzo
onder op prijss als u de tij d en moeite neemt om deel
d
te nemenn aan dit, oo
ok voor u,
ek. En daar willen we graag
g iets tegenov
ver stellen. Vo
oor uw deelnaame aan het onderzoek
belangrrijke onderzoe
ontvang
gt u een leuke
e attentie in de
e vorm van eeen cadeaubon of kan er een geldbedrag ddoor ons worden gestort
op de re
ekening van een
e door uzelf te kiezen goeed doel.
endelijke groeten,
Met vrie
0namen
ns het hele onderzoeksteam
m,

ans Louwen
drs. Fra
Onderzo
oeksdirecteur GFK

prrof. dr. Kees Aarts
A
Universiteit Twe
ente

EF1» «NAAM»
»
«AANHE
«ADRES
S»
«POSTN
NR» «POSTLT» «WOONPLA
AATS»

n, datum postm
merk
Dongen
Ref.nr.: «IDNO»/«INT
T_NR»

GfK Interrviewer
«Int_nr»

Wat vvindt u van de gezondheid
dszorg in Nederlan
nd?
«AANHE
EF2» «Int_nr»
»,
Enige tiijd geleden he
eeft u van onss een brief meet folder ontva
angen met da
aarin een verzzoek om mee te werken
aan hett Nationaal Op
pinie Onderzoe
ek. Daarna is er een interviewer bij u aan
n de deur gew
weest. Helaas kwam het
op dat moment niett voor u uit. Toch willen wij u vragen
n alsnog uw medewerking aan het ond
derzoek te
verlenen. Het is van groot
g
belang dat
d zo veel moogelijk mensen aan het ond
derzoek meedooen. In dit kader neemt
«Int_nrr», interviewer van GfK, binnenkort weeer contact met u op om uw medewerk
rking te vrage
en en een
afspraak te maken vo
oor een interview.
Het onderzoek:
Hoe den
nkt u over de huidige situatie in Nederlaand. Wij zijn niet
n alleen geïn
nteresseerd inn de gezondhe
eidszorg,
maar oo
ok in uw perso
oonlijke en so
ociale welzijn een uw mening
g over de huidige politieke situatie in Ne
ederland.
Hoe zit het met het vertrouwen
v
va
an de Nederlaanders in de overheid.
o
Het is belangrijk ddat uw menin
ng hierbij
d wordt. Wan
nt als we niet weten wat eer leeft onder de Nederlandse bevolkingg, hoe kunnen
n er dan
gehoord
goede o
oplossingen worden bedacht?
oe mee en la
aat nu uw ste
em horen vo
oor uw toeko
omst en die van
v Nederlan
nd!
Dus: do
ereen evenve
eel kans te gev
ven zijn/haar mening te uitten, zal ieman
nd van 15 jaaar of ouder op
p dit adres
Om iede
door de
e interviewer worden gese
electeerd voorr dit onderzoe
ek. Daarom vragen
v
wij u ddeze brief oo
ok aan uw
eventue
ele huisgenote
en te laten lezzen. Als u verd
dere informatiie wilt over he
et onderzoek oof over GfK, kunt
k
u ons
bellen vvia het gratis telefoonnumm
t
mer 0800-225 554 25 (u kiestt dan voor: Nationaal Opiniie Onderzoek)) of kijken
op de w
website www.g
gfk.nl/noo.
ot ....
Tot slo
We stellen het bijzo
onder op prijss als u de tij d en moeite neemt om deel
d
te nemenn aan dit, oo
ok voor u,
belangrrijke onderzoe
ek. En daar willen we graag
g iets tegenov
ver stellen. Vo
oor uw deelnaame aan het onderzoek
ontvang
gt u een leuke
e attentie in de
e vorm van eeen cadeaubon of kan er een geldbedrag ddoor ons worden gestort
op de re
ekening van een
e door uzelf te kiezen goeed doel.
endelijke groeten,
Met vrie
0namen
ns het hele onderzoeksteam
m,

ans Louwen
drs. Fra
Onderzo
oeksdirecteur GFK

prrof. dr. Kees Aarts
A
Universiteit Twe
ente

«FAMILLIE» «NAAM»
«ADRES
S»
«POSTN
NR» «POSTLT» «WOONPLA
AATS»

n, datum postm
merk
Dongen
Ref.nr.: «IDNO»/«INT
T_NR»

GfK Interrviewer
«Naam
m_int1»

Wat vvindt u van de gezondheid
dszorg in Nederlan
nd?
«AANHE
EF2» «NAAM»
»,
Enige tijjd geleden he
eeft u van ons een brief mett bijgevoegde folder ontvan
ngen met daarrin een verzoe
ek om mee
te werkken aan het Nationaal
N
Opinie Onderzoek . Daarna is err een interview
wer diverse m
malen bij u aa
an de deur
geweesst. Helaas was u op die mom
menten niet beereikbaar. Tocch willen wij u vragen alsnoog uw medewe
erking aan
het ond
derzoek te verrlenen. Het is van groot bellang dat zo ve
eel mogelijk mensen
m
aan heet onderzoek meedoen.
In dit kkader neemt «Naam_int2»,
«
interviewer vvan GfK, binn
nenkort contac
ct met u op oom uw medew
werking te
vragen en een afspra
ak te maken vo
oor een intervview
Indien u op bepaalde
e dagen of da
agdelen beter bereikbaar be
ent dan op an
ndere, zou u ddan zo vriende
elijk willen
zijn dit aan ons door te geven via het gratis teleefoonnummer 0800-225 54 25. Vergeet u niet om bij uw reactie
de bove
enstaande perrsoonsgegeven
ns te vermeldeen.
Het onderzoek:
Hoe den
nkt u over de huidige situatie in Nederlaand. Wij zijn niet
n alleen geïn
nteresseerd inn de gezondhe
eidszorg,
maar oo
ok in uw perso
oonlijke en sociale welzijn een uw mening over de huid
dige politieke ssituatie in Ned
derland .
Hoe zit het met het vertrouwen
v
va
an de Nederlaanders in de overheid.
o
Het is belangrijk ddat uw menin
ng hierbij
d wordt. Wan
nt als we niet weten wat eer leeft onder de Nederlandse bevolkingg, hoe kunnen
n er dan
gehoord
goede o
oplossingen worden bedacht?
oe mee en la
aat nu uw ste
em horen vo
oor uw toeko
omst en die van
v Nederlan
nd!
Dus: do
ereen evenve
eel kans te gev
ven zijn/haar mening te uitten, zal ieman
nd van 15 jaaar of ouder op
p dit adres
Om iede
door de
e interviewer worden gese
electeerd voorr dit onderzoe
ek. Daarom vragen
v
wij u ddeze brief oo
ok aan uw
eventue
ele huisgenote
en te laten lezzen. Als u verd
dere informatiie wilt over he
et onderzoek oof over GfK, kunt
k
u ons
bellen vvia het gratis telefoonnumm
t
mer 0800-225 554 25 (u kiestt dan voor: Nationaal Opiniie Onderzoek)) of kijken
op de w
website www.g
gfk.nl/noo.
ot ....
Tot slo
We stellen het bijzo
onder op prijss als u de tij d en moeite neemt om deel
d
te nemenn aan dit, oo
ok voor u,
belangrrijke onderzoe
ek. En daar willen we graag
g iets tegenov
ver stellen. Vo
oor uw deelnaame aan het onderzoek
ontvang
gt u een leuke
e attentie in de
e vorm van eeen cadeaubon of kan er een geldbedrag ddoor ons worden gestort
op de re
ekening van een
e door uzelf te kiezen goeed doel.
endelijke groeten,
Met vrie
0namen
ns het hele onderzoeksteam
m,

ans Louwen
drs. Fra
Onderzo
oeksdirecteur GFK

prrof. dr. Kees Aarts
A
Universiteit Twe
ente

e» «NAAM»
«Familie
«ADRES
S»
«POSTN
NR» «POSTLT» «WOONPLA
AATS»

n, datum postm
merk
Dongen
Ref.nr.: 16420/«IDNO
O»

Wiltt u 50 Euro
E
ve
erdienen
n voor een uurtje van
n uw tiijd?
«AANHE
EF2» «NAAM»
»,
n de tijd van economische
e
crisis een aan
ntrekkelijk aan
nbod. Het werk
kt heel eenvouudig. Het enig
ge dat wij van
n
Dat is in
u vrage
en, is ongevee
er een uurtje van uw tijd voor het beantwoorden va
an een vragennlijst. Meteen na deelname
e
ontvang
gt U hiervoor een VVV-bon t.w.v. 50 Eurro. Onze interrviewer komt bij u langs enn u maakt een
n afspraak op
p
een dag
g en tijdstip da
at het u het be
este uitkomt.
derzoek gaat over diverse onderwerpen
o
zoals gezondh
heidszorg, uw
w persoonlijke en sociale we
elzijn en uw
Het ond
mening over de huid
dige politieke situatie in Neederland. Hoe zit het met het
h vertrouwenn van de Nederlanders in
de overrheid. Dat kan nu een heel ander
a
beeld zijijn dan vóór de verkiezingen
n. Er is heel w
wat gaande.
En uw m
mening is bela
angrijk hierbij.. Pas als we w
weten wat er bij
b u leeft, dan
n kunnen er gooede oplossingen worden
bedachtt?
oe mee en la
aat nu uw ste
em horen vo
oor de toekomst.
Dus: do
woorden word
den volstrekt anoniem verw
werkt en samengevoegd met
m de antwooorden van and
dere inwonerss
Uw antw
van ons land. Uw adresgegeven
a
s worden noooit aan ande
eren doorgege
even. GfK waaarborgt uw privacy zoalss
even in de Wet Bescherming
g Persoonsgeg
gevens.
beschre
Als u of iemand binn
nen uw huishouden van 155 jaar en oud
der mee wilt doen
d
aan dit onderzoek da
an kunt u datt
tijdens kantooruren telefonisch
t
aa
an ons laten w
weten via hett gratis telefoo
onnummer: 0
0800-225 54
4 25 (u kiestt
oor: Nationa
aal Opinie On
nderzoek). E
Een van onze medewerksters noteert dann de gegevenss en zal er op
p
dan vo
korte te
ermijn een afspraak worden gemaakt dooor een intervie
ewer voor het afnemen van het mondeling
g interview.
ail naar NOOF
FIELD@GFK.CO
OM met daarrin het referen
ntienummer (zzie bovenaan brief) en uw
w
Of u sttuurt een ema
persoon
nsgegevens (vvoorletters en naam).
nder op prijs als
a u de tijd een moeite nee
emt om deel te
t nemen aann dit belangrijk
ke onderzoek..
We stelllen het bijzon
Het geld
dbedrag kan ook
o gedoneerd
d worden aan een door uzelf te bepalen goed
g
doel. Dee keuze is aan u.
endelijke groeten,
Met vrie
namenss het hele onderzoeksteam,

W.M.J. van Eijkk
Peter.W

Senior Projectmana
ager GfK

e» «NAAM»
«Familie
«ADRES
S»
«POSTN
NR» «POSTLT» «WOONPLA
AATS»

n, datum postm
merk
Dongen
Ref.nr.: «IDNO»/«INT
T_NR»

GfK Interrviewer
«Naam
m_int1»

Wiltt u 50 Euro
E
ve
erdienen
n voor een uurtje van
n uw tiijd?
«AANHE
EF2» «NAAM»
»,
n deze tijd ee
en aantrekkelijjk aanbod. W
Wij willen u niets
n
verkope
en. Wij vrageen ongeveer een
e uurtje van
n
Dat is in
uw tijd voor het be
eantwoorden van
v
een vrag
genlijst opges
steld door GfK
G
en Univversiteit Twe
ente. Na hett
e VVV-bon van 50 Euro. Onze intervie
ewer, «Naam_
_int2», neemtt met u conta
act op om een
n
gesprekk ontvangt U een
afspraak te maken op
p een dag en tijdstip
t
dat heet u het beste uitkomt.
gen gaan ove
er diverse ond
derwerpen zooals gezondhe
eidszorg, uw persoonlijke een sociale we
elzijn en uw
De vrag
mening over de huid
dige politieke situatie in Neederland. Hoe zit het met het
h vertrouwenn van de Nederlanders in
ening is belangrijk hierbij.. Pas als we weten wat er bij u leeftt, dan kunnen er goede
de overheid. Uw me
ngen worden bedacht?
b
oplossin
oe mee en la
aat nu uw ste
em horen vo
oor de toekomst.
Dus: do
ordt naar aan
nleiding van ddit onderzoek
k NIET doorr
Uw anttwoorden worrden volstrektt anoniem veerwerkt. U wo
andere
e instanties benaderd.
b
Uw
w gegevens w
worden nooit aan
a anderen doorgegeven. G
GfK bewaaktt uw privacy
y
zoals be
eschreven in de
d Wet Besche
erming Persooonsgegevens.
d van 15 jaar of
o ouder in uw
w huishouden zzal door de interviewer worrden geselecteeerd voor dit onderzoek.
o
Alss
Iemand
u verde
ere informatie wilt over het onderzoek off over GfK, ku
unt u ons bellen via het graatis telefoonnummer 0800-225 54 25 (u kiest da
an voor: Natio
onaal Opinie O
Onderzoek) off kijken op de website www
w.gfk.nl/noo.
nder op prijs als
a u de tijd een moeite nee
emt om deel te
t nemen aann dit belangrijk
ke onderzoek..
We stelllen het bijzon
De 50 e
euro kan ook
k gedoneerd
d worden aan
n een door uzelf
u
te bepalen goed doe
el. De keuze is aan u.
endelijke groeten,
Met vrie
namenss het hele onderzoeksteam,

W.M.J. van Eijkk
Peter.W

Senior Projectmana
ager GfK

n, datum postm
merk
Dongen
Ref.nr.: /601455

50 E
Euro vo
oor uw mening
g en een uurtje van u
uw tijd?
?
Geachte
e mevrouw/me
eneer,
Dat is in
n deze tijd ee
en aantrekkelijjk aanbod. W
Wij willen u niets
n
verkope
en. Wij vrageen ongeveer een
e uurtje van
n
uw tijd voor het be
eantwoorden van
v
een vrag
genlijst opges
steld door GfK
G
en Univversiteit Twe
ente. Na hett
n van 50 Euroo. Onze interv
viewer neemt met u contaact op om een afspraak te
e
gesprekk ontvangt U een VVV-bon
maken op een dag en
n tijdstip dat het
h u het bestee uitkomt.
gen gaan ove
er diverse ond
derwerpen zooals gezondhe
eidszorg, uw persoonlijke een sociale we
elzijn en uw
De vrag
mening over de huid
dige politieke situatie in Neederland. Hoe zit het met het
h vertrouwenn van de Nederlanders in
ening is belangrijk hierbij.. Pas als we weten wat er bij u leeftt, dan kunnen er goede
de overheid. Uw me
ngen worden bedacht?
b
oplossin
oe mee en la
aat nu uw ste
em horen vo
oor de toekomst.
Dus: do
ordt naar aan
nleiding van ddit onderzoek
k NIET doorr
Uw anttwoorden worrden volstrektt anoniem veerwerkt. U wo
andere
e instanties benaderd.
b
Uw
w gegevens w
worden nooit aan
a anderen doorgegeven. G
GfK bewaaktt uw privacy
y
zoals be
eschreven in de
d Wet Besche
erming Persooonsgegevens.
nen uw huishouden van 155 jaar en oud
der mee wilt doen
d
aan dit onderzoek da
an kunt u datt
Als u of iemand binn
t
aa
an ons laten w
weten via hett gratis telefoo
onnummer: 0
0800-225 54
4 25 (u kiestt
tijdens kantooruren telefonisch
oor: Nationa
aal Opinie On
nderzoek). E
Een van onze medewerksters noteert dann de gegevenss en zal er op
p
dan vo
korte te
ermijn een afspraak worden gemaakt dooor een intervie
ewer voor het gesprek.
ail naar NOOF
FIELD@GFK.CO
OM met daarrin het referen
ntienummer (zzie bovenaan brief) en uw
w
Of u sttuurt een ema
nsgegevens (vvoorletters en naam).
persoon
We stelllen het bijzon
nder op prijs als
a u de tijd een moeite nee
emt om deel te
t nemen aann dit belangrijk
ke onderzoek..
De 50 e
euro kan ook
k gedoneerd
d worden aan
n een door uzelf
u
te bepalen goed doe
el. De keuze is aan u.
endelijke groeten,
Met vrie
namenss het hele onderzoeksteam,

W.M.J. van Eijkk
Peter.W

Senior Projectmana
ager GfK

e» «NAAM»
«Familie
«ADRES
S»
«POSTN
NR» «POSTLT» «WOONPLA
AATS»

GfK Interrviewer
«Na
aam_int1»

n, datum postm
merk
Dongen
Ref.nr.: «IDNO»/«INT
T_NR»

Wiltt u 25 Euro
E
ve
erdienen
n voor een uurtje van
n uw tiijd?
«Aanhe
ef2» «NAAM»,
na de dure de
ecembermaand
d een aantrekkkelijke aanbod. Het werkt heel eenvoud ig. Het enige dat wij van u
Dat is n
vragen, is ongeveer een
e uurtje voo
or het beantwooorden van ee
en vragenlijst. U ontvangt hhiervoor een VVV-bon
V
t.w.v..
o. Onze intervviewer komt bij
b u langs en u maakt een
n afspraak op een dag en ttijdstip dat he
et u het beste
e
25 Euro
uitkomtt.
derzoek gaat over diverse onderwerpen
o
zoals gezondh
heidszorg, uw
w persoonlijke en sociale we
elzijn en uw
Het ond
mening over de huid
dige politieke situatie in Neederland. Hoe zit het met het
h vertrouwenn van de Nederlanders in
de overrheid. Dat kan nu een heel ander
a
beeld zijijn dan vóór de verkiezingen
n. Er is heel w
wat gaande.
En uw m
mening is bela
angrijk hierbij.. Pas als we w
weten wat er bij
b u leeft, dan
n kunnen er gooede oplossingen worden
bedachtt?
oe mee en la
aat nu uw ste
em horen vo
oor de toekomst.
Dus: do
Naam_int2», interviewer
i
vaan GfK, conta
act met u op om uw medeewerking te vragen en een
n
Binnenkkort neemt «N
afspraak te maken vo
oor een interv
view. Uw antw
woorden worden volstrekt anoniem verweerkt en samen
ngevoegd mett
woorden van andere inwon
ners van ons land. Uw adre
esgegevens worden
w
nooit aaan anderen doorgegeven..
de antw
GfK waa
arborgt uw privacy zoals be
eschreven in d e Wet Besche
erming Persoon
nsgegevens.
matie wilt overr het onderzooek of over GfK, kunt u on
ns bellen via het gratis tele
efoonnummerr
Als u verdere inform
25 54 25 (u kiest dan voor: Nationaal Op
pinie Onderzoe
ek) of kunt u kijken op de w
website www.gfk.nl/noo.
0800-22
nder op prijs als
a u de tijd een moeite nee
emt om deel te
t nemen aann dit belangrijk
ke onderzoek..
We stelllen het bijzon
Het geld
dbedrag kan ook
o gedoneerd
d worden aan een door uzelf te bepalen goed
g
doel. Dee keuze is aan u.
endelijke groeten,
Met vrie
namenss het hele onderzoeksteam,

drs. Fra
ans Louwen

A
prrof. dr. Kees Aarts

Onderzzoeksdirecte
eur GfK

Universiteit
U
Tw
wente

Datum: 16 okto
ober 2013
Betreft: Contro
ole veldwerk
k van GfK
Ref.: 600005 / 16420

Geeachte heer [NAME]
[
,
Enige tijd geled
den is één va
an onze interrviewers bij u of een van uw huisgennoten langs geweest
g
i.v..m. een groo
ot onderzoekk dat zich riccht op versch
hillende onderdelen vann de leefsitua
atie. Dit
‘’N
Nationaal Op
pinie Onderzzoek’’ dat in samenwe
erking met de Universiiteit Twente
e wordt
uittgevoerd is nog
n in volle gang. Voor uw
w deelname willen wij u bij deze nogg hartelijk danken.
m de kwaliteit van onze interviewers
i
s te kunnen waarborgen,
w
, is het voor ons van belang om
Om
steeekproefsgew
wijs een aantal ondervraaagde respon
ndenten zoalls u, te verzooeken om ee
en korte
con
ntrole vrageenlijst in te vullen.
v
U vinndt deze aan
n de achterzzijde van dezze brief. U kunt
k
de
inggevulde vragenlijst in de bijgevoegdee retourenveloppe aan on
ns terug sturren.
Ub
bent uiteraard niks verplicht, maar w
we zouden het
h erg op prrijs stellen waanneer wij weer
w
op
uw
w medewerkiing kunnen rekenen.
r
Bij voorbaat beedankt.
Meet vriendelijkke groeten,

drss. Frans Louw
wen
On
nderzoeksdirecteur GfK

Bijlage: Contro
olevragenlijstt + retourenvveloppe

VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE CONTROLE INTERVIEWER
1.

Heeft u in de afgelopen maanden meegedaan aan een groot onderzoek waarin verschillende onderdelen
van de leefsituatie zijn behandeld?
ja
 VRAAG 2
nee
 EINDE VRAGENLIJST (Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragenlijst retour te
sturen in de bijgevoegde retourenveloppe? Een postzegel is niet nodig. Alvast bedankt.)

2.

Heeft het gesprek mondeling bij u thuis plaatsgevonden, telefonisch of op een andere manier?
mondeling bij u thuis
telefonisch
anders, namelijk

3.

 DOOR NAAR VRAAG 3
 DOOR NAAR VRAAG 6
 DOOR NAAR VRAAG 3

Is bij het gesprek een laptop/computer (PC) gebruikt?
ja
nee

4.

Heeft de interviewer zijn/haar legitimatiekaart laten zien?
ja
nee

5.

Heeft de interviewer gebruik gemaakt van toonmateriaal, zoals een kaartenboek of een
boek met antwoordmogelijkheden?

6.

ja
nee
Heeft u ook een schriftelijke vragenlijst ingevuld?

7.

ja
nee
Heeft u als dank voor uw medewerking een vergoeding ontvangen?

8.

ja, een cadeaubon (IRIS‐cheque/VVV‐bon)
Ja, ik heb gekozen voor een donatie aan een goed doel
Ja, iets anders nl……………………………………………………………………………………………………….
nee
Vond u dat het gesprek een prettig verloop had?
ja
nee , waarom niet?

9.

Hoeveel personen van 15 jaar of ouder wonen hier normaal gesproken als lid van dit huishouden, uzelf en
kinderen meegerekend?
NOTEER HET AANTAL:

10.

Hoelang heeft het gesprek ongeveer geduurd? …….……..…min

Dank u voor het invullen van de vragenlijst. Wilt u zo vriendelijk zijn deze vragenlijst aan ons
retour te sturen in de bijgevoegde enveloppe? Een postzegel is niet nodig. Alvast bedankt.
Project.nr. 600005

