
 

 

 

 

<naam> 

<adres> 

<postcode en woonplaats> 

 

 

 

 

 

Amsterdam, <datum>  

 

 

Geachte <naam> , 

 

In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de 

Nederlandse bevolking getiteld ‘Waar staat Nederland?’. Op deze manier kunnen we een beeld krijgen 

hoe Nederlanders met een aantal zaken omgaan en hoe ze tegen bepaalde ontwikkelingen aankijken. We 

vergelijken dit beeld met de situatie in andere landen. Zo krijgen we inzicht in de vraag ‘Waar staat 

Nederland?’ Hoe denkt u over de huidige situatie in Nederland? Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over 

gezondheidszorg, maar ook over uw persoonlijke en sociale welzijn en uw mening over de huidige 

politieke situatie in Nederland. We nodigen u daarom graag uit om aan dit onderzoek mee te doen en uw 

stem te laten horen.  

 

Binnenkort neemt een interview(st)er van ons bureau contact met u op om een afspraak te maken voor 

een interview. Dit interview zal circa 45 minuten duren. Uw antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk 

verwerkt samen met de antwoorden van 1.800 andere inwoners van Nederland. Wij beschermen uw 

privacy nauwgezet zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 

Om iedereen even veel kans te geven zijn of haar mening te uiten, zal de interviewer iemand van 15 jaar 

of ouder op uw adres selecteren. Daarom vragen wij u deze brief ook aan eventuele huisgenoten te laten 

lezen. In de bijgevoegde folder kunt u meer informatie over het onderzoek vinden. U kunt ons ook bellen 

via het gratis telefoonnummer 0800-0200862, of de website www.tns-nipo.com/waarstaatnederland 

bezoeken.   

 

Wij stellen het bijzonder op prijs als u de tijd en moeite neemt om deel te nemen. En daar stellen wij 

graag iets tegenover. Wij sturen u bij deze brief een cadeaubon ter waarde van 5 euro. Als u aan het 

onderzoek deelneemt, dan komt daar nog een beloning ter waarde van 15 euro bij. 

 

We hopen oprecht dat u meedoet en uw stem laat horen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

namens het onderzoeksteam 

 

 

 

 

Drs Yolanda Schothorst      Prof. dr. Gerbert Kraaykamp   

TNS NIPO                  Radboud Universiteit 
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TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 Postbus 247  Tel: 020 522 57 77
1013 KS Amsterdam 1000 AE Amsterdam Fax: 020 522 53 33

Enige tijd geleden bent u door een intervie-
wer van TNS NIPO benaderd voor deelname 
aan het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’ 
Dit onderzoek gaat over de mening en de 
leefsituatie van inwoners van Nederland.

Helaas heeft u toen besloten om niet aan 
dit onderzoek mee te doen. Om een  
betrouwbaar beeld te krijgen van de Neder-
landers is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen aan het onderzoek. 

Wij beseffen ons dat meedoen aan het 
onderzoek tijd van u vraagt. Daarom willen 
we extra benadrukken dat:

•  Het mogelijk is om een afspraak met 
onze interviewer te maken. U kunt dus 
meedoen op het moment dat het u het 
beste uitkomt.

•  Meedoen aan het onderzoek ook leuk is: 
Er komen veel verschillende onderwerpen 
aan bod .

•  U als dank voor uw medewerking een 
cadeaubon ter waarde van 25 euro  
ontvangt.

Binnenkort zult u opnieuw door een inter-
viewer benaderd worden voor deelname 
aan het onderzoek. We hopen van harte 
dat u dan meedoet!

Vriendelijke groeten,
TNS NIPO

www.tns-nipo.com/waarstaatnederland
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TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 Postbus 247 T el: 020 522 57 77
1013 KS Amsterdam 1000 AE Amsterdam Fax: 020 522 53 33

Mevrouw / Mijnheer,

Ik heb vandaag tevergeefs bij u aangebeld voor een 

interview over de mening en leefsituatie van de inwoners 

van Nederland. Eerder heeft u hierover een brief en een 

brochure ontvangen.

Ik kom binnenkort graag nogmaals bij u langs.

met vriendelijke groet,

TNS NIPO enquêteur/enquêtrice

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

www.tns-nipo.com/waarstaatnederland
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TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 Postbus 247  Tel: 020 522 57 77
1013 KS Amsterdam 1000 AE Amsterdam Fax: 020 522 53 33

Enige tijd geleden bent u door een intervie-
wer van TNS NIPO benaderd voor deelname 
aan het onderzoek ‘Waar staat  Nederland?’ 
Dit onderzoek gaat over de mening en de 
leefsituatie van inwoners van Nederland.

Helaas heeft u toen besloten om niet aan 
dit onderzoek mee te doen. Om een  
betrouwbaar beeld te krijgen van de Neder-
landers is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek brengt nauwkeurig in kaart 
hoe we met z’n allen denken over zaken als 
gezondheidszorg, veiligheid, werk,  
migranten en gezin. De resultaten leiden tot 
meer inzicht in de leefsituatie van  
Nederlanders en worden veel gebruikt.

Wij beseffen ons dat meedoen aan het  
onderzoek tijd van u vraagt. Daarom willen 
we extra benadrukken dat:
• Het mogelijk is om een afspraak met 

onze interviewer te maken. U kunt dus 
meedoen op het moment dat het u het 
beste uitkomt.

•  Meedoen aan het onderzoek leuk is: Er 
komen veel verschillende onderwerpen 
aan bod .

•  U als dank voor uw medewerking een 
cadeaubon ter waarde van 25 euro 
ontvangt.

Binnenkort zult u opnieuw door een inter- 
viewer benaderd worden voor deelname aan 
het onderzoek. We hopen van harte dat u 
dan meedoet!

Vriendelijke groeten,
TNS NIPO

www.tns-nipo.com/waarstaatnederland
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www.tns-nipo.com/waarstaatnederland

Doe mee!
Het levert u 50 euro op!

Doe mee!
Het levert u 50 euro op!

Doe mee en ontvang 50 euro contant.

Momenteel naderen we bijna de eindfase  
van het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’.  
Uw deelname wordt door ons zeer op prijs 
gesteld. Als u meedoet, ontvangt u daarom  
50 euro contant.

Hoe doe ik mee?
U kunt uzelf aanmelden voor dit onderzoek 
door uw telefoonnummer aan ons door te  
geven. Een interviewer van TNS NIPO neemt 
dan binnenkort contact met u op over deel- 
name aan het onderzoek.

Eenmalig gebruik
U kunt er zeker van zijn dat wij uw telefoon-
nummer alleen voor dit onderzoek gebruiken 
om een afspraak te maken met de interviewer.  
Daarna verwijderen wij uw nummer uit ons 
bestand.



TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 Postbus 247  Tel: 020 522 57 77
1013 KS Amsterdam 1000 AE Amsterdam Fax: 020 522 53 33

www.tns-nipo.com/waarstaatnederland

Wij hopen op uw deelname!

Telefoonnummer doorgeven
Hiernaast leest u hoe u uw telefoon- 
nummer aan ons door kunt geven. Geef 
het telefoonnummer door waarop u het  
beste te bereiken bent. Dat mag dus ook 
uw mobiele nummer zijn.

Voor 3 januari 2015
Wij vragen u om uw telefoonnummer 
voor zaterdag 3 januari aan ons  
door te geven.

Wat heeft u nodig om uzelf aan te  
melden voor het onderzoek?
1. Uw kenmerk: dit kenmerk bestaat  
 uit 5 cijfers en kunt u bovenaan de 
 brief vinden.
2. Uw telefoonnummer.

Hoe kunt u uw telefoonnummer  
doorgeven?
1. Per e-mail: stuur een e-mail naar  
 wsn@tns-nipo.com. Vermeld hierin uw  
 kenmerk en uw telefoonnummer.
2. Telefonisch: bel naar 020 522 57 05 
 (9-17 uur op werkdagen). U krijgt een  
 medewerker van TNS NIPO aan de lijn   
 die uw kenmerk en telefoonnummer  
 noteert.
3. Per post: Hieronder kunt u uw kenmerk 
 en telefoonnummer invullen.  
 Dit kaartje kunt u dan op de post doen.  
 Een postzegel is niet nodig!

Kenmerk:

Telefoon-
nummer:

Vriendelijke groeten,
TNS NIPO

TNS NIPO
T.a.v. fieldwork
Antwoordnummer 2422
1000 RA Amsterdam

postzegel plakken 

niet nodig 



 

 

 

 

<naam> 

<adres> 

<postcode en woonplaats> 

 

 

Kenmerk: «respnr3» 

 

 

Amsterdam, 15 december 2014 

 

Geachte <naam>, 

 

Enige tijd geleden hebben wij u uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’. 

Met dit onderzoek kunnen we een beeld krijgen van de mening en de leefsituatie van inwoners van 

Nederland. We vergelijken dit beeld ook met de situatie in andere landen.  

 

U heeft eerder aangegeven niet mee te willen doen of we hebben u niet kunnen bereiken. Wij vinden dat 

jammer want uw deelname is zeer waardevol voor ons. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de 

mening en leefsituatie van Nederlanders is het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen 

aan het onderzoek. Omdat wij het heel erg op prijs stellen als u meedoet, willen we u voor uw deelname  

50 euro contact aanbieden.  

 

Het interview zal circa 45 minuten duren. Uw antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk verwerkt samen 

met de antwoorden van 1.800 andere inwoners van Nederland. Wij beschermen uw privacy nauwgezet 

zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 

Op het bijgevoegde antwoordkaartje kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor het onderzoek. We 

hopen oprecht dat u meedoet en uw mening laat horen! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

namens het onderzoeksteam 

 

 

 

 

Drs Yolanda Schothorst      Prof. dr. Gerbert Kraaykamp   

TNS NIPO                  Radboud Universiteit 
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