
Waar staat  
 Nederland?
Sinds 2002 wordt iedere twee jaar de mening van de 
inwoners van Nederland en andere Europese landen 
onderzocht. Bijvoorbeeld over zaken als gezondheid, 
veiligheid, familie, werk en migratie. Dit geeft inzicht 
in zaken als: zijn er belangrijke verschillen tussen 
de Europese landen? Hoe zijn onze opvattingen 
veranderd door de tijd? Maar natuurlijk ook:  
waar staat Nederland?  



Waarom vragen jullie mij? 
Iedereen heeft wel een mening over zaken als gezondheid, 
inkomensverschillen en migratie, maar we kunnen natuurlijk niet  
heel Nederland bevragen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek  
(CBS) heeft daarom voor ons gezorgd voor een adressenbestand  
met mensen uit verschillende groepen van de Nederlandse  
bevolking. Deze personen worden uitgenodigd voor dit onderzoek.  
U bent er daar één van, en u vertegenwoordigt dus vele anderen  
die niet zijn geselecteerd.

 
Wat levert het op? 
Dit grootschalige onderzoek geeft een uniek inzicht in de  
opvattingen van mensen in Europa. Dit is van groot belang en 
de gegevens worden heel vaak gebruikt door universiteiten, 
wetenschappelijke instituten, beleidsmakers, onderzoekers en 
journalisten. U krijgt als dank voor het meedoen een vergoeding  
van 20,- euro.
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
I&O Research gaat strikt vertrouwelijk om met uw persoonlijke 
gegevens en doet dit volledig volgens de nieuwe wetgeving rondom 
privacy (AVG). Uw naam en adresgegevens worden daarom alleen 
gebruikt om u te benaderen voor dit onderzoek. De antwoorden  
die u geeft zijn ook niet te herleiden naar u als persoon.  
Uw adresinformatie wordt na het onderzoek volledig verwijderd.  
Kijk voor meer informatie op www.ioresearch.nl/dataveiligheid

Een voorbeeld van de vorige meting 
Uit de meting in 2016 is gebleken dat grofweg 80% van de Nederlanders 
vertrouwen heeft in ons rechtssysteem. Vergeleken met andere landen 
in Europa is dat erg hoog, met alleen de Finnen en de Noren die hier 
meer vertrouwen in hebben. In Zuid- en Oost-Europese landen is dit 
vertrouwen duidelijk lager.

Hoe doe ik mee?
Een interviewer van I&O Research komt binnenkort bij u aan 
de deur om te vragen of u mee wilt doen. Dit duurt ongeveer 
60 minuten. Wilt u liever al een afspraak maken hiervoor? 
Neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research.  

Contact opnemen 
Als u vragen heeft over dit onderzoek of een afspraak wilt maken  
voor een interview, neem dan contact op met de helpdesk van 
I&O Research. Dat kan via het (gratis) telefoonnummer  
0800 - 4050602, of door een e-mail te sturen naar  
waarstaatnederland@ioresearch.nl  

Meer weten over dit Europese onderzoek?  
Kijk dan eens op www.europeansocialsurvey.org 
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Heeft u vertrouwen in het rechtssysteem? Ja Nee


