
 
 
 
 
Dongen, datum postmerk 
Onderwerp: Het Europees Sociaal Onderzoek 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Iedereen heeft ermee te maken: we zijn op weg naar een Europese samenleving. Zeker sinds de 
invoering van de Euro is dat voor iedereen merkbaar. De meningen hierover lopen sterk uiteen. 
Sommige mensen zien grote voordelen van de Europese eenwording en andere juist weer niet. Hoe 
kijken Nederlanders daar tegenaan? Denken zij er anders over dan Duitsers, Belgen, Italianen enz. 
Hoe sterk zijn Europeanen betrokken bij de samenleving?  
Om zulke vragen te kunnen beantwoorden wordt het Europees Sociaal Onderzoek in 23 Europese 
landen tegelijkertijd uitgevoerd. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Europese Commissie 
en de deelnemende landen.  
 
U of iemand anders uit uw huishouden krijgt ook de kans om een mening te laten horen over allerlei 
onderwerpen zoals radio en televisie, politiek en betrokkenheid bij de samenleving. 
 
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 
Binnenkort komt een interviewer van GfK bij u aan de deur om meer uitleg te geven over het 
onderzoek. Als uw huishouden uit meer dan één persoon bestaat, zal door de interviewer één persoon 
van 15 jaar of ouder worden geselecteerd om mee te werken aan het onderzoek. Omdat nu nog niet 
bekend is wie dat zal zijn, wil ik u vragen of u deze brief, indien van toepassing, aan alle leden van het 
huishouden van 15 jaar en ouder wilt laten lezen. 
Gemiddeld genomen duurt een interview iets minder dan een uur, maar de precieze lengte hangt af 
van de situatie. Als dank voor de medewerking reiken we een leuke attentie uit.  
 
Waarom is uw mening belangrijk? 
Uw adres is op basis van toeval geselecteerd uit het PTT-Postbestand. Omdat we niet alle 
Nederlanders kunnen ondervragen, zijn willekeurige adressen uitgekozen. Dat betekent dat u, samen 
met de andere mensen die aan het onderzoek mogen meewerken, alle Nederlanders 
vertegenwoordigt.  
Bij het vooronderzoek is gebleken dat mensen het leuk en interessant vonden om mee te doen aan 
het onderzoek en wij hopen dat wij ook op uw medewerking mogen rekenen. Alle gegevens die u 
verstrekt zullen, zoals in wettelijke voorschriften is bepaald, geheel vertrouwelijk worden behandeld.  
 
Als u meer informatie wilt over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen via het gratis 
telefoonnummer 0800 - 022 94 00 of kijken op de website www.gfk.nl/ess.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

      
drs. Peter Willems      prof. dr. Peer Scheepers 
Onderzoeksdirecteur GfK Panelservices Benelux  ESS coördinator Nederland

http://www.gfk.nl/ess


  
 
 
 
Dongen, 13 november 2002 
5021.kvdr/pw/mv 
 
 

Van veiligheid en vertrouwen tot vrijwilligerswerk... 
 
 
Beste bewoner, 
 
Veiligheid en vertrouwen, in Den Haag raken ze er niet over uitgepraat. Dat komt omdat dit 
onderwerpen zijn die veel mensen bezighouden. Wacht niet tot  
22 januari, de dag van de nieuwe verkiezingen, maar laat uw stem nu alvast horen..... 
 
Op dit moment is er een onderzoek bezig in Nederland met onder andere deze onderwerpen. 
U krijgt nu de kans om te laten horen hoe u denkt over de situatie in Nederland. Hoe denkt u 
over veiligheid en vertrouwen? Maar niet alleen dat; radio en televisie, verenigingen, werk en 
vrijwilligerswerk komen ook in dit onderzoek aan de orde. Want als we niet weten wat er leeft 
onder de Nederlandse bevolking, hoe kunnen er dan goede oplossingen worden bedacht?  
 
Daarom komt er binnenkort iemand van GfK bij u langs, om juist naar uw mening te 
luisteren. Als dank voor uw deelname ontvangt u naast een VVV-bon van € 5,00 ook een 
leuke attentie! Tevens hebben we een pen bijgevoegd waarmee u alvast de puzzel op de 
volgende bladzijde kunt invullen en na deelname aan het onderzoek kans kunt maken op € 
250,-. 
 
Iemand van 15 jaar of ouder op dit adres wordt uitgekozen voor het onderzoek. Daarom 
vragen wij u deze brief ook aan uw eventuele huisgenoten te laten lezen.  
 
Als u nu alvast meer informatie wilt over het onderzoek kunt u ons bellen via het gratis 
telefoonnummer 0800-022 94 00 of kijken op de website www.gfk.nl/ess.  
 

Dus: doe mee en laat nu uw stem horen voor uw toekomst! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het hele onderzoeksteam, 

 
 
drs. Peter R. Willems 
Onderzoeksdirecteur  
 

http://www.gfk.nl/ess


Algemene kennis-quiz. 
 
Bij deelname aan het onderzoek kunt u de oplossing van deze puzzel aan de interviewer overhandigen. 
Onder de binnengekomen oplossingen zal een hoofdprijs van € 250,- verloot worden en 3 prijzen van € 100,- 
 
Hieronder ziet u een aantal omschrijvingen staan. Als u de juiste, bijpassende woorden bij de 
omschrijvingen plaatst, leest u in de gearceerde vakjes de oplossing. 
 
Succes! 

 
Discussieprogramma op TV bij de 
VARA   G   H                

 
Maand waarin de komende 2e Kamer- 
verkiezingen worden gehouden   N    I               

 
Organisatie die medische hulp geeft in 
o.a. ontwikkelingslanden  R    N   O       R     N

 
Stad waar Europese parlement is 
gevestigd  R     L               

 
Het Atonium in Brussel is gebouwd ter 
ere van deze gebeurtenis  E   L   E         L L    

 
Weggedeelte dat uitsluitend tijdens  
drukke tijden mag worden gebruikt  P   S      K           

 
Belangrijk thema tijdens de 
verkiezingen V      H   D            

 

“Kleinste” stad van Nederland   D  R    M             

 
Werk waarvoor men geen betaling 
ontvangt en vaak in de vrije tijd doet V     L       W         

 
Loterij die oorspronkelijk door de staat 
is opgezet  T  A        Y          

 

De voorzitter van de Europese Bank W    U     B            

 
Cabaretprogramma ter ere van  
oud & nieuw  U    A     O     E      

 
 
OPLOSSING: 
 

                   

 
 


