
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte mevrouw  
Geachte heer  

Wij selecteerden u om deel te nemen aan een onderzoek naar gezinnen in Vlaanderen: de gezinsenquête. Dit 
onderzoek wordt georganiseerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We willen 
onderzoeken hoe gezinnen in Vlaanderen er uit zien, hoe ouders de opvoeding van de kinderen beleven en 
hoe ze de zorg voor de kinderen combineren met hun werk. We willen ook graag weten wat gezinnen daarbij 
moeilijk vinden. Alleen zo kan Vlaanderen een sterk gezinsbeleid ontwikkelen dat goed aansluit bij wat 
gezinnen écht nodig hebben. 
Daarvoor hebben we informatie nodig van gezinnen zelf. Alleen u kan ons die informatie geven. Daarom 
vragen wij u of u aan het onderzoek mee wilt werken.  

Waarom zou u deelnemen? 

Dit is een unieke kans om uw mening te geven over een belangrijk thema. Uw antwoorden helpen ons om 
beter inzicht te krijgen in de noden van gezinnen. U bepaalt zo mee de toekomst van uw gezin en alle andere 
gezinnen in Vlaanderen. 

Door deel te nemen draagt u bij aan de betrouwbaarheid van de resultaten. Hoe meer gezinnen deelnemen 
aan dit onderzoek, hoe meer de resultaten de mening van alle gezinnen in Vlaanderen weerspiegelen.  

Hoe kunt u deelnemen? 

Bij deze brief hoort een vragenboekje. U vult zelf het vragenboekje in en u stuurt het ingevulde boekje terug in 
de enveloppe bij deze brief. U heeft geen postzegel nodig. 

Meer informatie over het onderzoek en over de bescherming van uw privacy vindt u op de achterkant van 
deze brief.  

Wij beseffen dat tijd kostbaar is in een bij momenten druk gezinsleven. Wij willen u dan ook oprecht bedanken 
voor de tijd die u vrijmaakt voor dit onderzoek. 

Met hoogachting 
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Waar vindt u meer informatie over de gezinsenquête? 
 U kan meer informatie vinden op www.gezinsenquête.be 
 Het is nog maar de tweede keer dat de Vlaamse overheid zo’n onderzoek doet. De resultaten van de 

gezinsenquête in 2016 kan u eveneens nalezen op www.gezinsenquête.be 

Hoeveel tijd heeft u nodig voor het onderzoek? 
 U heeft daarvoor ongeveer 45 minuten nodig. Niet iedereen moet alle vragen invullen. Volg goed de 

instructies in het vragenboekje. 

Uw privacy blijft beschermd! 
 De onderzoekers zien uw naam en adres niet. De onderzoekers kregen toestemming om voor dit 

onderzoek willekeurig gezinnen met een kind jonger dan 25 jaar te laten selecteren door het 
Rijksregister. Het Rijksregister verstuurt ook de vragenboekjes. Alleen het Rijksregister kent uw 
rijksregisternummer, uw naam en uw adres.  

 De onderzoekers weten niet wie deelneemt. De onderzoekers zien alleen de ingevulde 
vragenboekjes. U moet géén naam of adres invullen in het vragenboekje. Elk vragenboekje heeft een 
uniek nummer. De onderzoekers geven de nummers van de ingevulde boekjes door aan het  
Rijksregister. Zo kijkt het Rijksregister na of het onderzoek representatief is. Ook M.A.S., het bedrijf dat 
voor ons werkt voor dit onderzoek, zal niet weten wie deelneemt.  

 Sommige gezinnen hebben recht op extra financiële steun van de overheid, maar krijgen die niet. De 
onderzoekers willen graag het profiel van die gezinnen beter onderzoeken. Daarvoor kunnen de 
onderzoekers bij het Rijksregister of bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid meer informatie opvragen 
over: 

o leeftijd en geslacht o uw opleiding en werksituatie 
o uw burgerlijke staat o uw nationaliteit en die van uw (groot)ouders 
o hoe uw gezin is samengesteld o uw inkomen 

De onderzoekers krijgen die gegevens pas nadat de Kruispuntbank Sociale Zekerheid toestemming 
geeft en de gegevens heeft geanonimiseerd. Ook dan zien de onderzoekers dus nooit uw naam, uw 
adres of uw rijksregisternummer. 

 Deelnemen aan het onderzoek heeft voor u of uw gezin geen negatieve gevolgen. U bent ook niet 
verplicht om op elke vraag te antwoorden.  

U wil toch niet deelnemen aan het onderzoek? 
 Jammer! Wij weten graag waarom. Stuur het antwoordkaartje bij deze brief terug in de enveloppe die 

u bij deze brief vindt. U heeft geen postzegel nodig. 

U wil deelnemen, maar u heeft nog vragen of u heeft hulp nodig met het invullen van de vragenlijst? 
 De medewerkers van M.A.S. helpen u graag verder op het gratis nummer 0800 94377 van maandag tot 

en met vrijdag tussen 9 en 18 uur.  
 Voor vragen over uw privacy mag u een bericht sturen naar 

veiligheidsconsulent.dwvg@vlaanderen.be. U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij 
de Vlaamse Toezichtscommissie.  


