
We komen bij je thuis om samen de vragenlijst in te vullen. Het kan ook 
ergens anders dan bij jou thuis. De vragenlijst duurt een half uur tot een uur 
per persoon. Kinderen van 12 t/m 15 jaar krijgen een kortere vragenlijst. De 
resultaten worden vertrouwelijk behandeld.

Doe je mee aan ons onderzoek?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht in opdracht 
van Sti menz en de gemeente Apeldoorn. Meedoen aan dit onderzoek bete-
kent meewerken aan drie vragenlijsten.

 Binnenkort Over 6 maanden Over 1 jaar

Vragenlijst 2

• Gezondheid
• Bewegen
• Eten en drinken
• Contacten
• Hulpverlening
• Zorggebruik

Vragenlijst 3

• Gezondheid
• Bewegen
• Eten en drinken
• Contacten
• Hulpverlening
• Zorggebruik

Vragenlijst 1

• Gezondheid
• Bewegen
• Eten en drinken
• Contacten
• Hulpverlening
• Zorggebruik

Doe mee aan ons onderzoek en maak kans op een beloning (z.o.z).



Daarnaast krijgen alle kinderen van 12 t/m 17 jaar 
die meedoen eenmalig een cadeaubon van 
Decathlon van € 10 direct na het invullen van de 
eerste vragenlijst!  

We verloten een aantal boodschappenpakkett en 
onder iedereen die drie vragenlijsten invult. 

 

Kinderen mee laten doen?
• Iedereen van 12 t/m 17 jaar krijgt een cadeaubon van de Decathlon van € 10
• Iedereen van 12 t/m 17 jaar kan alleen meedoen als de ouder/verzorger  
 ook meedoet
• Iedereen van 12 t/m 15 jaar krijgt een kortere vragenlijst (20-30 minuten)

Je kunt alleen meedoen aan het onderzoek als je:
• hulpverlening krijgt voor meerdere problemen
• door een hulpverlener doorverwezen bent naar dit onderzoek
• een laag besteedbaar huishoudinkomen hebt (€ 1400 nett o voor alleen- 
 staanden en € 1900 nett o voor meerpersoonshuishoudens)
• 12 jaar of ouder bent 
• in Apeldoorn of één van de omliggende dorpen woont 
• en voldoende Nederlands kunt om samen met iemand een vragenlijst  
 in te vullen

Aanmelden voor het onderzoek kan onder andere via jouw hulpverlener of 
via info@back2balance-apeldoorn.nl. Je kunt ook bellen met Tamar Jansen: 
088 7846344.


