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Geachte heer, mevrouw,
Graag nodigen wij u nogmaals uit om deel te nemen aan het lezersonderzoek van VNG
Magazine. Hebt u inmiddels ons onderzoek al volledig ingevuld, hartelijk dank! Hebt u dat nog
niet gedaan: uw lezersmening wordt ontzettend op prijs gesteld. Mocht u al wel zijn begonnen,
dan kunt u met dezelfde link de vragenlijst verder afmaken. U komt automatisch bij de vraag
terecht waar u bent gebleven..
VNG Magazine is al jaren hét actuele magazine voor raadsleden, gemeentebestuurders en ambtenaren en andere betrokkenen bij de lokale democratie. Een jaar geleden hebben we ons
magazine vernieuwd, zowel in uiterlijk als inhoud en nieuwe rubrieken toegevoegd. We zijn
benieuwd of deze vernieuwing u bevalt en waar we het magazine nog verder kunnen verbeteren.
Onder de deelnemers die de vragenlijst volledig invullen verloten wij 20 VVV-cadeaubonnen ter
waarde van € 20. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Vult u dan aan het einde van de
vragenlijst uw gegevens in.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. U kunt aan de hand van een
voortgangsbalk zien hoe ver u bent met het invullen van de vragenlijst.
Als het niet lukt om de vragenlijst in één keer in te vullen, dan kunt u op een later tijdstip
terugkeren naar de vragenlijst. U komt automatisch terecht bij de vraag waar u was gebleven.
Hier kunt u starten met het invullen van de vragenlijst. U kunt tot en met 9 mei 2021 meedoen
aan dit onderzoek.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
VNG
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