
   

            

 
 

[Voornaam] [Naam] 

[adres] [huisnummer] [busnummer] 

[postcode] [gemeente] 

 

Leuven, [postdatum] 

 

 

Uw  meni ng over  ve i l i ghe id ,  gezondheid ,  w erks i tuat ie…  

 

Geachte [heer/mevrouw], 

 

Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Hoe tevreden zijn de Belgen over de huidige economische 

situatie in het land? Hebben Belgen meer of minder vertrouwen in de politiek dan andere 

Europeanen? Dit zijn maar enkele voorbeelden van vragen die we met het Europees Sociaal 

Onderzoek trachten te beantwoorden.    

 

U bent net als 3000 andere Belgen geselecteerd om deel te nemen aan het Europees Sociaal 

Onderzoek dat  zal worden uitgevoerd door de KU Leuven en de Université de Liège, in 

samenwerking met TNS Dimarso. Dit onderzoek zal in meer dan 20 Europese landen doorgaan.  

 

Uw deelname is van het grootste belang om ons onderzoek volledig en kwaliteitsvol te kunnen 

uitvoeren. 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.  

 

Dus doe mee en laat  nu uw stem horen!  

 

Binnenkort zal [interviewer] van het onderzoeksbureau TNS Dimarso 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.  

 

Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt zoals beschreven in de Wet ter bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. U hebt recht op kosteloze verbetering van 

uw persoonsgegevens zolang de antwoorden niet verwerkt zijn. Dit onderzoek is puur 

wetenschappelijk en uw adresgegevens worden nooit aan anderen doorgegeven. Deelname is 

vrijwillig.  

 

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 TNS Dimarso 

op het Groen nummer [nummer].  

 

Alvast hartelijk dank bij voorbaat. 
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