
                                       

            z.o.z. 

 

Wat vinden mensen belangrijk als het gaat om zaken als gezondheid, het functioneren van de 

overheid en inkomensverschillen? Al sinds 2002 worden er in Europese landen eens in de twee jaar 

interviews afgenomen om dit uit te zoeken. Nederland is een van de deelnemende landen. Zo kan 

de situatie in Nederland ook worden vergeleken met die in andere landen. Graag nodigen wij u uit 

om aan een interview mee te doen. 

 

De Radboud Universiteit uit Nijmegen is verantwoordelijk voor dit wetenschappelijke onderzoek in 

Nederland. Onderzoeksbureau I&O Research neemt de interviews af. Hiervoor komt binnenkort een 

medewerker bij u langs. 

 

Meedoen is 20 euro waard! 

Een interview duurt ongeveer 60 minuten. Daar krijgt u iets voor terug. Als u meedoet, ontvangt u 

een VVV-cadeaukaart van 15 euro. 

In deze envelop hebben we nu al een VVV-cadeaukaart van 5 euro gedaan. Die is voor u. Ook als 

u niet meedoet met dit onderzoek.  

Waarom is het zo belangrijk dat u meedoet? 

Door mee te doen helpt u de wetenschap om de kennis over onze samenleving te vergroten. Uw 

antwoorden helpen dus om waardevolle gegevens over verschillen, overeenkomsten en 

veranderingen in opvattingen in Europa te verzamelen. In de bijgevoegde folder leest u hier meer 

over. 

 

Retouradres I&O Research, Postbus 563, 7500 AN Enschede 

 

«adrsnaam» 

«adres» 

«poco7»  «woonplaats» 

Datum Kenmerk Bijlagen Contact 

20 november 2018 I&O2018 2 0800-4050602 

waarstaatnederland@ioresearch.nl 

 

Waar staat Nederland? 

«brfhoofd», 



 

 

Hoe komen we aan uw adres? 

Als wetenschappelijke instelling kan de Radboud Universiteit aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) vragen om willekeurige namen uit het bevolkingsregister te selecteren. Voor dit 

onderzoek nodigen we ongeveer 3.500 geselecteerde personen uit. U bent daar één van. 

 

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 

Uw naam en adres gebruiken wij alleen om u deze brief te sturen en de interviewer langs te kunnen 

sturen. Deze gegevens worden dus niet gekoppeld aan uw antwoorden. Uw antwoorden worden 

daarom volledig vertrouwelijk verwerkt. Het onderzoeksbureau I&O Research en de onderzoekers 

van de Radboud Universiteit zijn gehouden aan de nieuwe wetgeving rond privacy (AVG). In de 

bijgevoegde folder vindt u hierover meer informatie. 

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-4050602. Of stuur 

een e-mail naar: waarstaatnederland@ioresearch.nl 

 

Natuurlijk hopen wij dat u meedoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Prof. dr. Gerbert Kraaykamp      

Radboud Universiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit onderzoek werkt Radboud Universiteit samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw 

gegevens zijn bij al onze onderzoeken veilig. Dat is een verplichting van CBS die in de wet is bepaald. CBS heeft 

verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens 

alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele instelling kan toegang eisen tot de gegevens die 

CBS verzamelt. In de statistische informatie van CBS zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. CBS 

verzamelt niet alleen zelf gegevens maar krijgt ook veel bestanden van andere instellingen. Bij dit onderzoek 

gaat het met name om gegevens over bevolking en inkomen. Die informatie voegen we samen. Zo werken we 

zo zuinig mogelijk. 



www.ioresearch.nl

U hee een afspraak



06-

uur

met

Tot dan!
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Vesgingen :
I&O Research Enschede
T (053) 2005260
E info@ioresearch.nl

I&O Research Amsterdam
T (020) 3084870
E info@ioresearch.nl

/ /



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
De afgelopen periode hebben wij geprobeerd om  
met u in contact te komen voor het onderzoek  
‘Waar staat Nederland?’. Wij willen u graag vragen om 
aan dit onderzoek mee te doen. U vertegenwoordigt vele 
Nederlanders en daarom hebben wij uw mening nodig 
om een betrouwbaar beeld van Nederland te krijgen. 
Met deze kaart hopen we met u in contact te komen.



Wij komen wanneer het u uitkomt! 
‘Waar staat Nederland?’ is een wetenschappelijk 
onderzoek waarbij interviews bij mensen thuis worden 
afgenomen. Een interview duurt ongeveer 60 minuten. 
Als u mee wilt doen, maken we daarvoor graag een 
afspraak met u. Een afspraak maken kunt u simpelweg 
doen door een dag en tijdstip naar keuze door te geven 
aan de helpdesk van I&O Research. De contactgegevens 
van onze helpdesk vindt u hieronder.
 
 
Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 15,-

 
Hoe doet u mee?
Het interview wordt afgenomen door een medewerker 
van I&O Research. U kunt hiervoor een afspraak maken 
via het telefoonnummer 020-3084870, of door een e-mail 
te sturen naar waarstaatnederland@ioresearch.nl 

 

Antwoordnummer 1104
7500 VB  Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



                                       

            z.o.z. 

U ontvangt deze brief omdat uw kind, <voornaam, Verdana 9>, is geselecteerd om mee te doen 

aan het wetenschappelijke onderzoek ‘Waar staat Nederland?’. Aangezien <hij/zij, Verdana 9> 15 

jaar oud is stellen wij u, als ouder/verzorger, hier graag van op de hoogte.  

 

Waar gaat het onderzoek over? 

Het onderzoek gaat over wat mensen belangrijk vinden als het gaat om zaken als gezondheid, het 

functioneren van de overheid en inkomensverschillen. Al sinds 2002 worden er in Europese landen 

eens in de twee jaar interviews afgenomen om dit uit te zoeken. Nederland is een van de 

deelnemende landen. Zo kan de situatie in Nederland vergeleken worden met die in andere landen. 

 

Hoe wordt het uitgevoerd? 

Een medewerker van onderzoeksbureau I&O Research zal binnenkort bij u thuis langskomen om 

een interview af te nemen met uw kind. Zij voeren dit onderzoek uit in opdracht van de Radboud 

Universiteit uit Nijmegen, die verantwoordelijk is voor dit wetenschappelijke onderzoek in 

Nederland. Meedoen aan een interview duurt ongeveer 60 minuten. 

 

Meedoen is 20 euro waard! 

Uw kind ontvangt zelf ook een brief met informatie over dit onderzoek en een VVV-cadeaukaart van 

5 euro. Die mag <hij/zij, Verdana 9> houden, ook als uw kind niet meedoet aan een interview. Als 

dank voor het meedoen ontvangt uw kind achteraf nog een VVV-cadeaukaart van 15 euro. 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van: 

<adrsnaam, Verdana 9> 

<adres, Verdana 9> 

<pcwoonpl, Verdana 9> 

Datum Kenmerk Bijlagen Contact 

<datum, Verdana 7> I&O2018 - 0800-4050602 

waarstaatnederland@ioresearch.nl 

 

 

Informatiebrief deelname ‘Waar staat Nederland?’ 

<brfhoofd, Verdana 9>, 



 

 

Hoe komen we bij uw kind terecht? 

Als wetenschappelijke instelling kan de Radboud Universiteit aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) vragen om willekeurige namen uit het bevolkingsregister te selecteren. Voor dit 

onderzoek nodigen we ongeveer 3.500 geselecteerde personen uit. Uw kind is daar één van. 

 

Waarom is het zo belangrijk dat uw kind meedoet? 

Meedoen helpt de wetenschap om de kennis over onze samenleving te vergroten. De antwoorden 

van uw kind helpen dus om waardevolle gegevens over verschillen, overeenkomsten en 

veranderingen in opvattingen in Europa te verzamelen. 

 

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 

De naam- en adresgegevens gebruiken wij alleen om mensen te kunnen benaderen voor dit 

onderzoek. Deze gegevens worden dus niet gekoppeld aan de antwoorden op de vragenlijst: die 

worden volledig vertrouwelijk verwerkt. Het onderzoeksbureau I&O Research en de onderzoekers 

van de Radboud Universiteit zijn gehouden aan de nieuwe wetgeving rond privacy (AVG). 

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-4050602. Of stuur 

een e-mail naar: waarstaatnederland@ioresearch.nl 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het onderzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

     

 
Prof. dr. Gerbert Kraaykamp      

Radboud Universiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit onderzoek werkt Radboud Universiteit samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw 

gegevens zijn bij al onze onderzoeken veilig. Dat is een verplichting van CBS die in de wet is bepaald. CBS heeft 

verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens 

alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele instelling kan toegang eisen tot de gegevens die 

CBS verzamelt. In de statistische informatie van CBS zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. CBS 

verzamelt niet alleen zelf gegevens maar krijgt ook veel bestanden van andere instellingen. Bij dit onderzoek 

gaat het met name om gegevens over bevolking en inkomen. Die informatie voegen we samen. Zo werken we 

zo zuinig mogelijk. 



NIET THUIS



Geachte heer/mevrouw,

Eerder vandaag heb ik u persoonlijk bezocht om u te interviewen voor het onderzoek  
‘Waar staat Nederland?’ Hier heeft u onlangs een brief over ontvangen. Helaas was u niet 
thuis. Wij hopen op uw medewerking en daarom zou ik graag een afspraak met u maken. 

U kunt bellen naar mijn persoonlijke telefoonnummer:

Opmerkingen:

Met vriendelijke groet, 

I&O Research (Telefonische helpdesk: 0800 - 4050602)

Datum



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Wat levert het op? 
Dit grootschalige onderzoek wordt sinds 2002 in heel 
Europa uitgevoerd. Het geeft een uniek inzicht in de 
verschillen en overeenkomsten in de meningen van 
burgers in Europa. De gegevens worden door talloze 
universiteiten en wetenschappelijke instituten gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek. Beleidsmakers 
gebruiken de resultaten om effectief beleid te kunnen 
maken. 

 
Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 40,-

 
Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u alsnog mee wilt doen. 
Wilt u dat niet? Of wilt u juist zelf alvast een afspraak 
voor een interview maken? Dan kunt u bellen naar  
het (gratis) telefoonnummer 0800 - 4050602,  
of een e-mail sturen naar 
waarstaatnederland@ioresearch.nl
 

Antwoordnummer 1104
7500 VB  Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Wat levert het op? 
Dit grootschalige onderzoek wordt sinds 2002 in heel 
Europa uitgevoerd. Het geeft een uniek inzicht in de 
verschillen en overeenkomsten in de meningen van 
burgers in Europa. De gegevens worden door talloze 
universiteiten en wetenschappelijke instituten gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek. Beleidsmakers 
gebruiken de resultaten om effectief beleid te kunnen 
maken. 

 
Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 25,-

 
Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u mee wilt doen.  
Wilt u liever zelf een afspraak maken hiervoor?  
Dat kan via het (gratis) telefoonnummer  
0800 - 4050602, of door een e-mail te sturen naar  
waarstaatnederland@ioresearch.nl  

 

Antwoordnummer 1104
7500 VB  Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Foute antwoorden bestaan niet 
Met dit onderzoek proberen we te achterhalen wat de 
meningen zijn van mensen als het gaat om zaken als 
gezondheid, veiligheid, werk en migratie. Het gaat dus 
om wat u denkt en het geeft niet als u niet alles weet van 
sommige onderwerpen. Foute antwoorden bestaan niet. 
Uw meningen en antwoorden zijn juist interessant voor 
universiteiten en wetenschappelijke instituten als basis 
voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
 
Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 25,-

Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u mee wilt doen.  
Wilt u liever zelf een afspraak maken hiervoor?  
Dat kan via het (gratis) telefoonnummer  
0800 - 4050602, of door een e-mail te sturen naar 
waarstaatnederland@ioresearch.nl  

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Wij komen wanneer het u uitkomt! 
Wij begrijpen dat meedoen aan een interview niet altijd  
gelegen komt. Daarom maken wij graag een afspraak 
met u. Uw mogelijkheden en wensen zijn hierin 
bepalend. Een afspraak maken kunt u simpelweg doen 
door een dag en tijdstip naar keuze door te geven aan 
de helpdesk van I&O Research. De contactgegevens van 
onze helpdesk vindt u hieronder. 
 
 

Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 25,-

 

Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u mee wilt doen.  
Wilt u liever zelf al een afspraak maken hiervoor?  
Dat kan via het (gratis) telefoonnummer  
0800 - 4050602, of door een e-mail te sturen naar 
waarstaatnederland@ioresearch.nl 

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Wat levert het op? 
Dit grootschalige onderzoek wordt sinds 2002 in heel 
Europa uitgevoerd. Het geeft een uniek inzicht in de 
verschillen en overeenkomsten in de meningen van 
burgers in Europa. De gegevens worden door talloze 
universiteiten en wetenschappelijke instituten gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek. Beleidsmakers 
gebruiken de resultaten om effectief beleid te kunnen 
maken. 

 
Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 40,-

 
Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u alsnog mee wilt doen. 
Wilt u dat niet? Of wilt u juist zelf alvast een afspraak 
voor een interview maken? Dan kunt u bellen naar  
het (gratis) telefoonnummer 0800 - 4050602,  
of een e-mail sturen naar 
waarstaatnederland@ioresearch.nl
 

Antwoordnummer 1104
7500 VB  Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Wat levert het op? 
Dit grootschalige onderzoek wordt sinds 2002 in heel 
Europa uitgevoerd. Het geeft een uniek inzicht in de 
verschillen en overeenkomsten in de meningen van 
burgers in Europa. De gegevens worden door talloze 
universiteiten en wetenschappelijke instituten gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek. Beleidsmakers 
gebruiken de resultaten om effectief beleid te kunnen 
maken. 

 
Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 25,-

 
Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u mee wilt doen.  
Wilt u liever zelf een afspraak maken hiervoor?  
Dat kan via het (gratis) telefoonnummer  
0800 - 4050602, of door een e-mail te sturen naar  
waarstaatnederland@ioresearch.nl  

 

Antwoordnummer 1104
7500 VB  Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Foute antwoorden bestaan niet 
Met dit onderzoek proberen we te achterhalen wat de 
meningen zijn van mensen als het gaat om zaken als 
gezondheid, veiligheid, werk en migratie. Het gaat dus 
om wat u denkt en het geeft niet als u niet alles weet van 
sommige onderwerpen. Foute antwoorden bestaan niet. 
Uw meningen en antwoorden zijn juist interessant voor 
universiteiten en wetenschappelijke instituten als basis 
voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
 
Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 25,-

Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u mee wilt doen.  
Wilt u liever zelf een afspraak maken hiervoor?  
Dat kan via het (gratis) telefoonnummer  
0800 - 4050602, of door een e-mail te sturen naar 
waarstaatnederland@ioresearch.nl  

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



Doet u ook mee?  
We hebben u  
hard nodig!
Onlangs hebben wij u benaderd om mee te doen aan een 
interview voor het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’  
Helaas is dat toen niet gelukt. Wij hopen van harte dat  
u toch mee wilt doen. U vertegenwoordigt vele Nederlanders 
en daarom hebben wij uw mening nodig om een betrouwbaar 
beeld van Nederland te krijgen. Met deze kaart hopen we 
eventuele twijfels weg te nemen. 



Retouradres: I&O Research,  
Postbus 563, 7500 AN Enschede

<<Naam>>
<<Postcode>>
<<Plaats>>

Wij komen wanneer het u uitkomt! 
Wij begrijpen dat meedoen aan een interview niet altijd  
gelegen komt. Daarom maken wij graag een afspraak 
met u. Uw mogelijkheden en wensen zijn hierin 
bepalend. Een afspraak maken kunt u simpelweg doen 
door een dag en tijdstip naar keuze door te geven aan 
de helpdesk van I&O Research. De contactgegevens van 
onze helpdesk vindt u hieronder. 
 
 

Als u nu meedoet, ontvangt u als dank  
een VVV cadeaukaart van € 25,-

 

Hoe doet u mee?
Een interviewer van I&O Research neemt binnenkort 
contact met u op om te vragen of u mee wilt doen.  
Wilt u liever zelf al een afspraak maken hiervoor?  
Dat kan via het (gratis) telefoonnummer  
0800 - 4050602, of door een e-mail te sturen naar 
waarstaatnederland@ioresearch.nl 

Maak een afspraak voor een  
moment dat het u uitkomt.



                                       

Naam: 

 
 

 
Telefoonnummer:  
 

 
 

 

            

 

In opdracht van de Radboud Universiteit uit Nijmegen voert onderzoeksbureau I&O Research 

interviews uit voor ‘Waar staat Nederland?’. Dit is een internationaal wetenschappelijk onderzoek 

waarin de meningen van mensen over zaken als gezondheid, het functioneren van de overheid en 

inkomensverschillen in kaart worden gebracht. 

 

Eerder heeft u een brief ontvangen waarin wij u uitnodigen om aan een interview mee te doen. De 

aflopen periode heb ik geprobeerd om in contact met u te komen. Helaas is dit nog niet gelukt.  

 

Binnenkort zal ik opnieuw bij u langs komen. Ik hoop u dan thuis aan te treffen. Uiteraard hoop ik 

ook dat u meedoet aan een interview. 

Een interview duurt ongeveer 60 minuten. Daar krijgt u iets voor terug. Als u meedoet, ontvangt u 

een VVV-cadeaukaart van 15 euro. 

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-4050602. Of stuur 

een e-mail naar: waarstaatnederland@ioresearch.nl 

 

U kunt mij ook direct bereiken op onderstaand telefoonnummer. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Datum Kenmerk Bijlagen Contact 

 I&O2018  0800-4050602 

waarstaatnederland@ioresearch.nl 

 

Waar staat Nederland? 

Beste meneer, mevrouw, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit onderzoek werkt Radboud Universiteit samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw 

gegevens zijn bij al onze onderzoeken veilig. Dat is een verplichting van CBS die in de wet is bepaald. CBS heeft 

verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens 

alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele instelling kan toegang eisen tot de gegevens die 

CBS verzamelt. In de statistische informatie van CBS zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. CBS 

verzamelt niet alleen zelf gegevens maar krijgt ook veel bestanden van andere instellingen. Bij dit onderzoek 

gaat het met name om gegevens over bevolking en inkomen. Die informatie voegen we samen. Zo werken we 

zo zuinig mogelijk. 



«brfhoofd», 

 

Onlangs heeft u meegedaan aan een interview voor een onderzoek naar de opvattingen en 

leefsituatie van inwoners van Nederland.  

Als dank hiervoor ontvangt u bij deze brief een VVV-cadeaukaart van 15 euro. Wij 

stellen uw medewerking zeer op prijs. 

 

Wat vond u van het interview? 

Een medewerker van I&O Research is onlangs bij u langsgekomen voor een interview. Wij 

zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen met deze interviewer. 

Daarom stellen wij graag nog een aantal vragen hierover. Deze helpen ons om de 

kwaliteit van het onderzoek te garanderen. 

 

De vragen staan op de achterkant van deze brief. 

Als u de vragen heeft beantwoord, kunt u dit formulier naar ons terugsturen in de 

bijgesloten antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 

 

U kunt de vragen ook via internet invullen. Daarvoor gaat u naar 

www.startvragenlijst.nl/waarstaatnederland en logt u in met de volgende 

inlogcode: «id» 

 

Met vriendelijke groet, 

 

     

 
 

 

Dr. Robbert Zandvliet 

Projectleider 

I&O Research 

 

«adrsnaam» 

«adres» 

«poco7»  «woonplaats» 

Datum Kenmerk Onderwerp Contact 

 23-1-2019 

 

I&O2018 VVV-cadeaukaart T  0800 – 4050602 

E  waarstaatnederland@ioresearch.nl 
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Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende vragen te beantwoorden. 

 
1. Bent u pas geleden aan huis bezocht door een interviewer voor deelname aan dit 

onderzoek? 

 � 
Ja � ga naar vraag 2 

 � 
Nee � ga naar einde (7) 

 � 
Weet ik niet � ga naar einde (7) 

 

2. Heeft de interviewer een interview bij u afgenomen? 

 � 
Ja � ga naar vraag 3 

 � Deels, want we hebben het interview niet afgemaakt � ga naar vraag 3 

 � 
Nee, ik heb niet meegedaan � ga naar einde (7) 

 

3. Heeft u tijdens het interview mee kunnen lezen in een boekje met antwoordopties? 

 � 
Ja 

 � Nee 

 � 
Weet ik niet 

 

4. Hoe lang duurde het interview ongeveer? 

 � 
Minder dan 30 minuten � 

75 tot 90 minuten 

 � 30 tot 60 minuten � 
90 minuten of langer 

 � 
60 tot 75 minuten � 

Weet ik niet meer 

 

5. Hoe tevreden bent u over het contact dat u met de interviewer had? 

 � 
Zeer tevreden � ga naar einde (7) 

 � Tevreden � ga naar einde (7) 

 � 
Niet tevreden, niet ontevreden � ga naar einde (7) 

 � 
Ontevreden � ga naar vraag 6 

 � 
Zeer ontevreden � ga naar vraag 6 

 

6. Waarom bent u hierover (zeer) ontevreden? 

 

 

 

7. Hartelijk dank voor het invullen! 
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