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Dongen, datum postmerk 
 

 
Uw mening over veiligheid, gezondheid, werksituatie..... 
 
«Aanhef2», 
 
Veiligheid op straat, het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Er wordt veel over gesproken, maar hoe 
staat het er nu echt voor? Dit is één van de onderwerpen die aan bod komen in een groot onderzoek dat in 
samenwerking met de Universiteit Twente in het najaar door GfK wordt uitgevoerd.  
 
Wij willen erg graag weten hoe u denkt over de situatie in Nederland. Hoe veilig voelt u zich op straat, durft u 
‘s avonds nog alleen de hond uit te laten? En welke opvattingen heeft u daarover?  
Het onderzoek gaat niet alleen over veiligheid op straat, maar ook over werk, migratie, gezondheidszorg, 
integratie en democratie. Het is belangrijk dat uw mening hierbij gehoord wordt. Want als we niet weten wat er 
leeft onder de Nederlandse bevolking, hoe kunnen er dan goede oplossingen worden bedacht? 
 
Dus: doe mee en laat nu uw stem horen voor uw toekomst en die van Nederland!  
 
Binnenkort neemt er een interviewer van GfK contact met u op om uw medewerking te vragen en een afspraak 
te maken voor een interview. Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt en samengevoegd met de 
antwoorden van zo’n 2.000 andere inwoners van ons land. Uw adresgegevens worden nooit aan anderen 
doorgegeven. GfK waarborgt uw privacy zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
 
Iemand van 15 jaar of ouder op dit adres wordt door de interviewer geselecteerd voor het onderzoek. Daarom 
vragen wij u deze brief ook aan uw eventuele huisgenoten te laten lezen. Als u verdere informatie wilt over het 
onderzoek of over GfK, kunt u ons bellen via het gratis telefoonnummer 0800-225 54 25 (u kiest dan voor:  
Nationaal Opinie Onderzoek)  of kijken op de website www.gfk.nl/noo.  
 
Tot slot .... 
We stellen het bijzonder op prijs als u de tijd en moeite neemt om deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek. 
En daar willen we graag iets tegenover stellen. Voor uw deelname aan het onderzoek ontvangt u een leuke 
attentie in de vorm van een cadeaubon of kan er een geldbedrag door ons worden gestort op de rekening van 
een door uzelf te bepalen goed doel.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het hele onderzoeksteam, 

     
drs. Peter R. Willems  prof. dr. Kees Aarts 
Onderzoeksdirecteur   Universiteit Twente 

http://www.gfk.nl/noo
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Wilt u 25 Euro verdienen voor een uurtje van uw tijd?  
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Dat kan! Als u deelneemt aan een enquête die momenteel door GfK wordt uitgevoerd. Enige tijd geleden heeft u 
van ons een brief ontvangen met daarin een verzoek om mee te werken aan een groot onderzoek. Daarna is er een 
interviewer van ons bij u aan de deur geweest. Wij hebben vernomen dat het voor u op dat moment niet uitkwam. 
Toch willen wij u nogmaals vragen om uw medewerking aan dit belangrijke onderzoek te verlenen. U ontvangt 
hiervoor een IRIS-cheque t.w.v. 25 Euro.  
 
Het onderzoek gaat over diverse onderwerpen als leeftijdsdiscriminatie, migratie, gezondheidszorg, 
geloofsovertuiging, sociale betrokkenheid en de veiligheid op straat. Dit laatste onderwerp houdt ook veel mensen 
bezig. Er wordt veel over gesproken, maar hoe staat het er nu echt voor? Hoe veilig voelt u zich op straat, zou  u ‘s 
avonds nog alleen de hond durven uit te laten. Het betreft allemaal situaties die zich in uw wijk, dorp of stad voor 
kunnen doen. Dit alles komt in deze enquête aan de orde. Want als we niet weten wat er leeft onder de 
Nederlandse bevolking, hoe kunnen er dan goede oplossingen worden bedacht? De ervaringen van de mensen die 
tot nu toe hebben meegedaan zijn positief en ze vinden het een nuttig onderzoek. 
 
Dus: doe mee en laat nu uw stem horen voor de toekomst!  
 
Binnenkort neemt er een interviewer van GfK contact met u op om uw medewerking te vragen en een afspraak te 
maken voor een interview. Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt en samengevoegd met de 
antwoorden van andere inwoners van ons land. Uw adresgegevens worden nooit aan anderen doorgegeven. GfK 
waarborgt uw privacy zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
 
Iemand van 15 jaar of ouder op dit adres wordt door de interviewer geselecteerd voor het onderzoek. Daarom 
vragen wij u deze brief ook aan uw eventuele huisgenoten te laten lezen. Als u verdere informatie wilt over het 
onderzoek of over GfK, kunt u ons bellen via het gratis telefoonnummer 0800-225 54 25 (u kiest dan voor:  
Nationaal Opinie Onderzoek)  of kunt u kijken op de website www.gfk.nl/noo.  
  
We stellen het bijzonder op prijs als u de tijd en moeite neemt om deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek. 
Zoals gezegd willen we daar graag iets tegenover stellen. U ontvangt voor een uurtje van uw tijd een leuke attentie 
in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 25 Euro. Toch mooi meegenomen in deze tijd van kredietcrisis. Er 
kan door ons ook een geldbedrag gedoneerd worden aan een door uzelf te bepalen goed doel.   
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het hele onderzoeksteam, 
 

     
drs. Peter R. Willems  prof. dr. Kees Aarts 
Onderzoeksdirecteur   Universiteit Twente 

http://www.gfk.nl/noo
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Uw mening over veiligheid, gezondheid, werksituatie..... 
 
«Aanhef2», 
 
Enige tijd geleden heeft u van ons een brief met folder ontvangen met daarin een verzoek om mee te werken 
aan het Nationaal Opinie Onderzoek. Daarna is er een interviewer diverse malen bij u aan de deur geweest. 
Helaas was u op die momenten niet bereikbaar. Toch willen wij u vragen alsnog uw medewerking aan het 
onderzoek te verlenen. Het is van groot belang dat zo veel mogelijk mensen aan het onderzoek meedoen. In dit 
kader zal binnenkort iemand van GfK bij u langs komen om uw medewerking te vragen en een afspraak te 
maken voor een interview.  
Indien u op bepaalde dagen of dagdelen beter bereikbaar bent dan op andere, zou u dan zo vriendelijk willen 
zijn dit aan ons door te geven via het gratis telefoonnummer 0800-225 54 25 of een e-mail sturen naar: 
NOO-FIELD@GFK.NL. Vergeet u niet om bij uw reactie de bovenstaande persoonsgegevens te vermelden. 
 
Het onderzoek 
Veiligheid op straat, het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Er wordt veel over gesproken, maar hoe 
staat het er nu echt voor? Dit is één van de onderwerpen die aan bod komen in een groot onderzoek dat in 
samenwerking met de Universiteit Twente op dit moment door GfK wordt uitgevoerd.  
Het onderzoek gaat niet alleen over veiligheid op straat, maar ook over werk, migratie, gezondheidszorg, 
integratie en democratie. Het is belangrijk dat uw mening hierbij wordt gehoord. Want als we niet weten wat er 
leeft onder de Nederlandse bevolking, hoe kunnen er dan goede oplossingen worden bedacht? 
 
Dus: doe mee en laat nu uw stem horen voor uw toekomst en die van Nederland.  
 
Iemand van 15 jaar of ouder op dit adres wordt door de interviewer geselecteerd voor het onderzoek. Daarom 
vragen wij u deze brief ook aan uw eventuele huisgenoten te laten lezen. Als u verdere informatie wilt over het 
onderzoek of over GfK, kunt u ons bellen via het gratis telefoonnummer 0800-225 54 25 (u kiest dan voor:  
Nationaal Opinie Onderzoek)  of kunt u kijken op de website www.gfk.nl/noo.  
 
Tot slot .... 
We stellen het bijzonder op prijs als u de tijd en moeite neemt om deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek. 
En daar willen we graag iets tegenover stellen. Voor uw deelname ontvangt u een leuke attentie in de vorm van 
een cadeaubon of kan er een geldbedrag door ons worden gestort op de rekening van een door uzelf te 
bepalen goed doel.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het hele onderzoeksteam, 

     
drs. Peter R. Willems  prof. dr. Kees Aarts 
Onderzoeksdirecteur   Universiteit Twente 

mailto:NOO-FIELD@GFK.NL
http://www.gfk.nl/noo
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Wat brengt 2011 voor u..... 
 
«Aanhef2», 
 
Wilt u 20 Euro verdienen voor een uurtje van uw tijd? Dat kan! Als u deelneemt aan een onderzoek dat 
in opdracht van de Universiteit Twente door GfK wordt uitgevoerd. U krijgt nu de kans om te laten horen hoe u 
denkt over bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie: hoe kijkt men aan tegen de verhoudingen tussen jongeren en 
ouderen. De achtergrond van deze vragen is de verwachte vergrijzing van de bevolking die ook in ons land voor 
de deur staat.  
 
Het onderzoek gaat niet alleen over leeftijdsdiscriminatie, maar ook over werk, migratie, gezondheidszorg, 
geloofsovertuiging, sociale betrokkenheid en de veiligheid op straat. Dit laatste onderwerp houdt ook veel 
mensen bezig. Er wordt veel over gesproken, maar hoe staat het er nu echt voor? Hoe veilig voelt u zich op 
straat, zou  u ‘s avonds nog alleen de hond durven uit te laten. Het betreft allemaal situaties die zich in uw wijk, 
dorp of stad voor kunnen doen. Dit alles komt in deze enquête aan de orde. Want als we niet weten wat er 
leeft onder de Nederlandse bevolking, hoe kunnen er dan goede oplossingen worden bedacht? De ervaringen 
van de mensen die tot nu toe hebben meegedaan zijn positief en ze vinden het een nuttig onderzoek. 
 
Dus: doe mee en laat nu uw stem horen voor uw toekomst en die van Nederland.  

 
Iemand van 15 jaar of ouder op dit adres wordt door de interviewer geselecteerd voor het onderzoek. Daarom 
vragen wij u deze brief ook aan uw eventuele huisgenoten te laten lezen. Als u verdere informatie wilt over het 
onderzoek of over GfK, kunt u ons bellen via het gratis telefoonnummer 0800-225 54 25 (u kiest dan voor:  
Nationaal Opinie Onderzoek)  of kunt u kijken op de website www.gfk.nl/noo.  
 
Tot slot .... 
Indien u op bepaalde dagen of dagdelen beter bereikbaar bent dan op andere, zou u dan zo vriendelijk willen 
zijn dit aan ons door te geven via het gratis telefoonnummer 0800-225 54 25 of een e-mail sturen naar: 
NOO-FIELD@GFK.NL. Vergeet u niet om bij uw reactie de bovenstaande persoonsgegevens te vermelden. 
 
We stellen het bijzonder op prijs als u de tijd en moeite neemt om deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek. 
En daar willen we graag iets tegenover stellen. Voor uw deelname ontvangt u een leuke attentie in de vorm van 
een cadeaubon van 20 Euro of kan dit geldbedrag door ons worden gestort op de rekening van een door uzelf 
te bepalen goed doel.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het hele onderzoeksteam, 

     
drs. Peter R. Willems  prof. dr. Kees Aarts 
Onderzoeksdirecteur   Universiteit Twente 

http://www.gfk.nl/noo
mailto:NOO-FIELD@GFK.NL
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