Berichten jongerenonderzoek – Thema: sport
Direct gericht aan jongeren
Nieuwsbericht
Hoe gaat het met jou? Hoe zit jij in je vel na een jaar corona? Kom je nog aan sporten
toe of ben je meer aan het wandelen dan je lief is?
We zoeken jongeren (16-25 jaar) voor een online vragenlijst van de GGD regio Utrecht
over gezondheid en leefstijl. Met dit onderzoek wil de GGD een beter beeld krijgen van
hoe het met jou en je leeftijdsgenoten gaat. En natuurlijk wat zij en de gemeenten in de
provincie Utrecht kunnen doen om jou te helpen.
Help ons een beeld van jouw gezondheid te krijgen en vul de vragenlijst in. Of deel de
vragenlijst onder je vrienden. Je maakt kans op mooie prijzen, zoals een bol.com
cadeaukaart of een JBL-speaker. Ga naar: https://jongerenonderzoek.ggdru.nl

Instagram
Is sport jouw uitlaatklep? Heb je last van coronakilo’s? GGD regio Utrecht doet
onderzoek naar de gezondheid van jongeren (16-25 jaar) in de provincie Utrecht. Als jij
de online vragenlijst invult dan help je de GGD een beter beeld krijgen van hoe het met
jou en je leeftijdsgenoten gaat. En natuurlijk wat zij en de gemeenten in de provincie
Utrecht kunnen doen om jou te helpen. Vul de online vragenlijst in en maak kans op
leuke prijzen. Check de link in bio om bij de vragenlijst uit te komen.
#hoegaathetmetjou #jongerenonderzoek #gezondheid #utrecht

Instagram Stories
Story 1: Heb jij last van coronakilo’s? Ja / Nee
Story 2: Sport je voor je conditie of voor de ontspanning?
Conditie/ontspanning/beiden/geen van beiden
Story 3: Sport je alleen of samen? Alleen/samen
Story 4: We willen weten hoe het met je gaat! Vul de online vragenlijst in en help ons
een beter beeld te krijgen van hoe het met jou en je leeftijdsgenoten gaat. En maak kans
op leuke prijzen.

Twitter
Ben jij tussen de 16-25 jaar en woon je in de provincie Utrecht? Wil jij meedoen aan het
jongerenonderzoek en kans maken op een leuke prijs? Vul de vragenlijst in en laat
weten hoe het met je gaat �jongerenonderzoek.ggdru.nl
#hoegaathetmetjou

Facebook
Hoe zit jij in je vel na een jaar corona? Kom je nog aan sporten toe of ben je meer aan
het wandelen dan je lief is? We zoeken jongeren (16-25 jaar) om een online vragenlijst

#hoegaathetmetjou #ggdru

van de GGD regio Utrecht in te vullen over hun gezondheid en leefstijl. Met dit onderzoek
wil de GGD een beter beeld krijgen van hoe het met jou en je leeftijdsgenoten gaat. En
natuurlijk wat zij en gemeenten kunnen doen om jou te helpen.
Help ons en vul de vragenlijst in. Of deel het in jouw omgeving. Je maakt ook nog eens
kans op mooie prijzen, zoals een bol.com cadeaukaart of een JBL-speaker. Ga naar:
jongerenonderzoek.ggdru.nl

Whatsapp
Hoe gaat het met jou? Laat van je horen! De GGD regio Utrecht doet onderzoek onder
jongeren (16-25 jaar) in de provincie Utrecht. Jouw antwoorden zorgen ervoor dat we
jou en de mensen in jouw omgeving zo goed mogelijk kunnen helpen vanuit de GGD en
de gemeenten in de provincie Utrecht. Vul de online vragenlijst in en maak ook nog eens
kans op leuke prijzen.
(Link naar de landingspagina jongerenonderzoek.ggdru.nl )

Mailbericht
Onderwerp: Doe je ook mee aan het onderzoek onder jongeren (16 t/m 25 jaar) van de
GGD regio Utrecht?
Hoe gaat het met jou? Hoe zit jij in je vel na een jaar corona? Kom je nog aan sporten
toe of ben je meer aan het wandelen dan je lief is?
GGD regio Utrecht doet samen met de gemeente Utrecht onderzoek naar de gezondheid
en leefstijl van jongeren (16 t/m 25 jaar) in de provincie Utrecht. Jouw antwoorden
helpen om beter te begrijpen wat jongeren in de provincie Utrecht nodig hebben. Vul de
online vragenlijst in en maak ook nog eens kans op leuke prijzen,
https://jongerenonderzoek.ggdru.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over
het onderzoek en wat de GGD en gemeenten ermee willen bereiken.

Intranettekst
Hoe gaat het met jou? Hoe zit jij in je vel na een jaar corona? Kom je nog aan sporten
toe of ben je meer aan het wandelen dan je lief is?
We zoeken jongeren (16-25 jaar) die in de provincie Utrecht wonen en die een online
vragenlijst van de GGD willen invullen over hun gezondheid en leefstijl. Met dit
onderzoek wil de GGD een beter beeld krijgen van hoe het met jou en je leeftijdsgenoten
gaat. En natuurlijk wat zij en de gemeenten in de provincie Utrecht kunnen doen om jou
te helpen.
Help ons en vul de vragenlijst in. Of deel het in jouw omgeving. Je maakt ook nog eens
kans op mooie prijzen, zoals een Bol.com cadeaukaart of een JBL-speaker. Ga naar:
https://jongerenonderzoek.ggdru.nl.

#hoegaathetmetjou #ggdru

Wil je het onderzoek delen met iemand? Dank je wel
https://jongerenonderzoek.ggdru.nl
Volg ons via
https://www.facebook.com/GGDrU
https://twitter.com/ggdru
https://www.linkedin.com/company/ggdregioutrecht
https://www.instagram.com/ggdregioutrecht/
https://www.youtube.com/c/GGDregioUtrecht

#hoegaathetmetjou #ggdru

#hoegaathetmetjou #ggdru

