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Bijlage 5 Herbenaderingskaartje CAPI (ronde 2) 

  



  

Doe mee aan het onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam en 
ontvang 20 euro! 
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Bijlage 6 Herbenaderingskaartje CAPI 40 euro (ronde 2) 

  



  

 
 

Enige tijd geleden bent u 
door TNS NIPO 

uitgenodigd voor een 
onderzoek van de 
Universiteit van 

Amsterdam. Helaas 
konden wij u niet bereiken 

of wilde u toen niet 
meewerken. 

 
We lopen tegen het einde 
van de onderzoeksperiode 

en hopen één van de 
laatste interviews bij u af 

te kunnen nemen.  
 

Daarom ontvangt u van 
ons bij deelname 40 euro  

die u direct na het 
interview overhandigd 

krijgt. 
Daarnaast verloten wij 

onder alle deelnemers een 
weekendje weg voor 2 

personen!  
 

Dit is uw laatste kans! 
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Bijlage 7 Kaartje CAPI ronde 4 (25 euro) 

  



  

Enige tijd geleden bent 
u door TNS NIPO 

uitgenodigd voor een 
onderzoek van de 
Universiteit van 

Amsterdam. Helaas kon 
of wilde u toen niet 

meewerken. 
 

We begrijpen het als u 
het vervelend vindt dat 

wij u toch opnieuw 
benaderen, maar dit 
doen wij niet zonder 

reden: 
 

U bent als één van de 
weinige personen in 

Nederland geselecteerd 
door het CBS, uw 

deelname is dan ook 
zeer belangrijk! 

 
Benieuwd hoe? Kijk dan 
snel op de achterkant 

en ontvang een 
Bol.com bon twv  

25 euro! 
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Bijlage 8 Kaartje CAPI ronde 4 (40 euro) 

  



  

Enige tijd geleden bent 
u door TNS NIPO 

uitgenodigd voor een 
onderzoek van de 
Universiteit van 

Amsterdam. Helaas kon 
of wilde u toen niet 

meewerken. 
 

We begrijpen het als u 
het vervelend vindt dat 

wij u toch opnieuw 
benaderen, maar dit 
doen wij niet zonder 

reden: 
 

U bent als één van de 
weinige personen in 

Nederland geselecteerd 
door het CBS, uw 

deelname is dan ook 
zeer belangrijk! 

 
Benieuwd hoe? Kijk dan 
snel op de achterkant 
en ontvang 40 euro 

en maak kans op een 
weekendje weg! 
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Bijlage 10 Reminderkaartje CAWI (ronde 2) 



  

Doe mee aan het onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam en 
ontvang 10 euro! 

 
Naam 
Adres  Huisnummer Toevoeging 
Postcode  Woonplaats 
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Bijlage 11 Reminderbrief CAWI (ronde 3) 

  



                                                                      

 

 

 
                                           UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

                                                         FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN 

 
 

  

 
 

 

Geachte [aanhef]  
 
Enige tijd geleden heeft u een uitnodiging gehad om mee te doen aan ons onderzoek over de 
samenleving en de politiek. Wilt u uw mening geven en zeker weten dat er naar u geluisterd 
wordt? Doe dan mee aan dit onderzoek! 
 
Mocht u inmiddels hebben deelgenomen, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen 

en willen wij u hartelijk danken voor uw deelname! 

 
Waarom is uw deelname aan dit onderzoek belangrijk? 
Om te weten wat de inwoners van Nederland echt vinden, is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen. Of u nu jong of oud bent, laag- of hoogopgeleid, geïnteresseerd bent in de 
politiek en de samenleving of juist helemaal niet; uw antwoorden zijn van groot belang!  
 
Hoe doet u mee? 
Voer onderstaande link in de adresbalk bovenaan uw scherm in. Na het invullen van uw 
persoonlijke inlogcode komt u in de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 
45 minuten van uw tijd.  
 
Website: www.tns-nipo.com/meedoen  
Uw persoonlijke inlogcode is: [inlogcode] 
 
U kunt de vragenlijst op een pc, laptop of tablet invullen, via een smartphone raden wij af.  
Als dank voor uw deelname ontvangt u van ons een bol.com bon ter waarde van 15 euro.  
 
Vragen?  
Neem telefonisch contact op tijdens kantooruren op 0800 – 02 00 978 of stuur een email naar 
contact@tns-nipo.com. 

 
Met vriendelijke groet,  
Prof. Dr. Tom van der Meer - Universiteit van Amsterdam 
Sabine Hooijmans - TNS NIPO 

 Naam 
Adres 
pc + woonplaats 
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Bijlage 12 Laatste reminderkaartje CAWI 

  



 

 

 

 
Enige tijd geleden bent u 

door TNS NIPO en de 
Universiteit van 

Amsterdam uitgenodigd 
voor een online onderzoek 

over de samenleving.  
 

We lopen tegen het einde 
van de onderzoeksperiode 
en hopen dat u de online 

vragenlijst nog wilt 
invullen.  

 
Uw antwoorden zijn heel 

belangrijk voor ons, 
daarom ontvangt u van 

ons bij deelname 
gegarandeerd 20 euro  

in de vorm van een 
bol.com bon. 

Daarnaast verloten wij 
onder alle deelnemers een 
weekendje weg voor 2 

personen!  
 

Dit is uw laatste kans! 
 




