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Stichting Steunpunt Drechtstadsboer zet zich in voor korte
voedselketens, kringloop landbouw, herstel van stad-land relaties.
De activiteiten van Drechtstadsboer worden mede mogelijk gemaakt
door sponsoring en meerjarige bijdragen door de provincies Zuid-
Holland, Gelderland en de EU"
Communicatie: Flamboyant Media. 

Toon deze nieuwsbrief in uw
browser

Drechtstadsboer

Europa brede enquête -
ONZE RELATIE MET VOEDSEL TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE

Deze korte Europa-brede enquête is opgesteld om achter de belangrijkste
aspecten van uw gedrag en houding tegenover voedsel te komen ten tijde van
deze pandemie. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd en helpt ons om te
begrijpen hoe voedsel, een centraal aspect van ons leven, verbeterd kan
worden op de lange termijn voor iedereen.  

We vragen u de vragen te beantwoorden namens alle leden van uw
huishouden die betrokken zijn bij de boodschappen, het koken en het eten van
voedsel (en dus niet slechts voor uzelf). Mocht er iemand anders in uw
huishouden zijn die meer kennis heeft over bepaalde kennis, schroom dan niet
om hem of haar om hulp te vragen. Graag slechts één enquête per huishouden
invullen.

Vul de enquête in
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Let op:
 
De resultaten van deze enquête zullen slechts voor wetenschappelijke
doeleinden gebruikt worden en worden wellicht gepubliceerd.

Alle data wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld gedurende het hele
onderzoek.

In de rapporten worden slechts algemene cijfers gepresenteerd.
Deze enquête is 100% in lijn met de Europese privacy wet- en regelgeving
(AVG). Klik here hier voor meer informatie.
Als onafhankelijk onderzoeksinitiatief, staat deze enquête los van enige
politieke of commerciële belangen.

U heeft het recht om de enquête op elk moment af te breken.
Wij verzoeken u vriendelijk om een kwartier van uw kostbare tijd te besteden
aan het invullen van onderstaande vragenlijst. Het onderzoek wil in beeld
brengen, of en hoe de Corona Crisis van invloed is op uw relatie met voedsel.
Uw medewerking draagt bij aan een beter begrip van de rol van het Nederlands
voedselsysteem in tijden van Corona in vergelijking met 10 andere Europese
landen. Het initiatief wordt opgezet door een wetenschappelijk
samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties en
onderwijsinstellingen uit diverse landen binnen de Europese Unie.

Stichting Steunpunt Drechtstadsboer heeft op verzoek van het consortium
meegewerkt aan de Nederlandse vertaling en verspreiding. Wilt u helpen met
de verdere verspreiding van deze enquete binnen uw mogelijkheden.

Sluitingsdatum enquete1 juli

Hoogachtend Robert Klaassen 
info@drechtstadsboer.nl 
06 44 99 19 39

Volg ons op social media
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