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Voor wie?
• Deze vragenlijst is voor jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar die in
Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland of Flevoland
wonen (kijk voor de bijbehorende gemeenten in het plaatje hiernaast).
Wat is het?
• Een online onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl.
• In opdracht van 37 gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord, ZaanstreekWaterland, Amsterdam-Amstelland en Flevoland.
• Uitgevoerd door onderzoeksbureau NHN, onderdeel van GGD Hollands Noorden. In
samenwerking met GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Amsterdam en GGD
Flevoland.
Wat moet je doen?
• Ga naar www.JVmonitor.nl of scan de QR-code.
• Naam of adres hoef je niet in te vullen.
• Vul wel de 4 cijfers van je postcode in, dan weten we in welke gemeente je woont.
Woon je in Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn?
Dan vragen ook naar de letters van je postcode, zodat we weten in welk stadsdeel,
gebied of wijk je woont.
• Geef eerlijk antwoord, dan help je ons het best.
• Vul de vragenlijst helemaal in tot het eind, beantwoord alle vragen.
• Vind je een vraag te moeilijk of te persoonlijk? Sla die vraag dan over.
• Het invullen van de vragenlijst kost je tussen de 10 en 15 minuten tijd.
Prijs winnen?
• Vul aan het eind je email-adres in, dan maak je kans op een bol.com bon van €10 (winkans 1 op 10) of een van de 10 Bluetooth Speakers
t.w.v. €160.
• Alleen vragenlijsten die volledig zijn ingevuld doen mee met de verloting van de prijzen.
• Je email-adres wordt alleen gebruikt om je te informeren als je een prijs hebt gewonnen.
• Als je een bol.com bon hebt gewonnen krijg je binnen 14 dagen bericht.
• Als je één van de 10 Bluetooth Speakers hebt gewonnen krijg je uiterlijk eind augustus bericht.
De resultaten
• De resultaten zijn bedoeld voor de gemeenten en het programma In Control; zij kunnen hiermee hun beleid bepalen en afstemmen op
jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar.
• De resultaten van dit onderzoek zijn eind oktober 2021 bekend.
• Je kunt de resultaten van GGD HN dan vinden op: www.gezondnhn.nl ,de resultaten van GGD Flevoland op
www.eengezonderflevoland.nl, de resultaten van GGD Amsterdam op www.ggdgezondheidinbeeld.nl en de resultaten van GGD
Zaanstreek-Waterland op www.ggdzw.nl/jongvolwassenenmonitor
• In de vragenlijst kun je aangeven of je de resultaten via de mail wilt ontvangen.
Nog meer vragen beantwoorden?
• Via de vragenlijst kun je je opgeven voor het Gezondheidspanel van de GGD of het Stadspanel van Amsterdam.
• Dan ontvang je een aantal keer per jaar een kort vragenlijstje over een gezondheidsonderwerp (het Stadspanel van Amsterdam gaat niet
alleen over gezondheid maar over diverse onderwerpen).
• Uiteraard is dit vrijwillig en kun je je altijd weer afmelden.
Privacy?
• Je e-mailadres kunnen we niet koppelen aan je gegeven antwoorden.
• De resultaten die gepubliceerd worden zijn nooit herleidbaar naar 1 persoon.
Meer weten over de Jongvolwassenenmonitor?
Kijk dan op www.ggdhn.nl/JVmonitor

