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Geachte …  

 

Welke problemen zou de overheid volgens u met voorrang moeten aanpakken? Zou er volgens 

u wel of niet bezuinigd moeten worden op de gezondheidszorg? Wat vindt u van het 

Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie? Hoe denkt u over de aftrek van de 

hypotheekrente?  

 

Om te weten wat de inwoners van Nederland van dergelijke belangrijke zaken vinden, voert 

TNS NIPO in opdracht van een aantal Nederlandse universiteiten samenwerkend in SKON en 

het Sociaal Cultureel Planbureau op dit moment onderzoek uit. Voor dit onderzoek werkt 

SKON ook samen met CBS. Door mee te doen aan dit onderzoek kunt u een krachtig signaal 

afgeven.  

 

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in? 

Natuurlijk kunnen niet alle inwoners van Nederland worden ondervraagd. Daarom is een 

steekproef van ongeveer 3.000 namen uit het bevolkingsregister getrokken. Ook uw naam is 

daarbij tevoorschijn gekomen.  

 

We nodigen u daarom graag uit om deel te nemen aan een vraaggesprek. Binnenkort komt 

een medewerker van TNS NIPO bij u langs om te vragen of u meedoet; het gesprek zal circa 

45 minuten duren. Uw deelname is heel belangrijk: u vertegenwoordigt als het ware vele 

andere inwoners van Nederland. Als blijk van waardering voor uw medewerking, krijgt u na 

deelname een cadeaubon ter waarde van € 15.  

 

Is mijn privacy beschermd? 

Bij alle onderzoeken is uw privacy gewaarborgd. De gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.  

 Naam 

Adres 
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CBS levert de adresgegevens. Daarnaast combineert CBS de antwoorden die u geeft, 

automatisch met demografische gegevens en gegevens over uw huishoudenssamenstelling, 

buurt en inkomenssituatie. Deze gegevens zijn al eerder verkregen van andere instellingen. 

Door het combineren van deze informatie krijgt u minder vragen voorgelegd en kunnen 

statistieken zo efficiënt mogelijk worden samengesteld. Meer informatie vindt u onderaan 

deze brief. 

 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan geven de medewerkers van TNS NIPO u daar 

graag antwoord op. U kunt contact opnemen met nummer 0800 – 02 00 978, bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook kunt u een mail sturen naar 

contact@tns-nipo.com. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Prof. Dr. Tom van der Meer     

  

(Universiteit van Amsterdam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij CBS zijn uw gegevens veilig. Dit 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 deze gegevens. In de statistische 

informatie van CBS en SKON zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. 
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Geachte …  

 

Welke problemen zou de overheid volgens u met voorrang moeten aanpakken? Zou er volgens 

u wel of niet bezuinigd moeten worden op de gezondheidszorg? Wat vindt u van het 

Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie? Hoe denkt u over de aftrek van de 

hypotheekrente?  

 

Om te weten wat de inwoners van Nederland van dergelijke belangrijke zaken vinden, voert 

TNS NIPO in opdracht van een aantal Nederlandse universiteiten samenwerkend in SKON en 

het Sociaal Cultureel Planbureau op dit moment onderzoek uit. Voor dit onderzoek werkt 

SKON ook samen met CBS. Door mee te doen aan dit onderzoek kunt u een krachtig signaal 

afgeven.  

 

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in? 

Natuurlijk kunnen niet alle inwoners van Nederland worden ondervraagd. Daarom is een 

steekproef van ongeveer 3.000 namen uit het bevolkingsregister getrokken. Ook uw naam is 

daarbij tevoorschijn gekomen.  

 

We nodigen u daarom graag uit om deel te nemen aan een het onderzoek door een online 

vragenlijst in te vullen; dit zal circa 30 minuten duren. U krijgt toegang tot deze vragenlijst 

door onderstaand webadres in te typen in de adresbalk. Als u daarna uw persoonlijke 

inlogcode intypt, start de vragenlijst en kunt u beginnen met invullen.  

 

Website: www.tns-nipo.com/meedoen  

Uw persoonlijke inlogcode is: 
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Uw deelname is heel belangrijk: u vertegenwoordigt als het ware vele andere inwoners van 

Nederland. Als blijk van waardering voor uw medewerking, krijgt u na deelname een 

cadeaubon ter waarde van € 10 toegestuurd.  

 

Is mijn privacy beschermd? 

Bij alle onderzoeken is uw privacy gewaarborgd. De gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.  

 

CBS levert de adresgegevens. Daarnaast combineert CBS de antwoorden die u geeft, 

automatisch met demografische gegevens en gegevens over uw huishoudenssamenstelling, 

buurt en inkomenssituatie. Deze gegevens zijn al eerder verkregen van andere instellingen. 

Door het combineren van deze informatie krijgt u minder vragen voorgelegd en kunnen 

statistieken zo efficiënt mogelijk worden samengesteld. Meer informatie vindt u onderaan 

deze brief. 

 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan geven de medewerkers van TNS NIPO u daar 

graag antwoord op. U kunt contact opnemen met nummer 0800 – 02 00 978, bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook kunt u een mail sturen naar 

contact@tns-nipo.com. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Prof. Dr. Tom van der Meer     

  

(Universiteit van Amsterdam) 

 

 

 

 

 

 

 

Bij CBS zijn uw gegevens veilig. Dit 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 deze gegevens. In de statistische 

informatie van CBS en SKON zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. 




