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Samenvatting
Oud Papier
Op stelling "1 ‘Verenigingen moeten (als ze dat willen) betrokken kunnen blijven bij het ophalen van
oud papier tegen een vergoeding’" antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
In totaal 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(46%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op stelling "2 ‘Als Avri het oud papier op een andere manier wil ophalen, moet Avri met een
alternatief komen voor de verenigingen’" antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". In totaal 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (41%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Aan de hand vraag "3 Welk alternatief lijkt u het nuttigst?" komt de volgende top 3 van gemiddelde
scores naar voren:
1. Zwerfval opruimen
2. Afvalcoach (afval wegbrengen voor bijvoorbeeld ouderen die dat zelf niet kunnen)
3. Adoptie van ondergrondse containers (omgeving netjes houden en eventuele zaken naast de
container melden aan Avri)
Op vraag "4 Heeft u nog een andere tip hoe vrijwilligers van verenigingen kunnen worden ingezet in
ruil voor geld voor de clubkas?" antwoordt 18% van de respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBommelerwaard, waarbij 294 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Oud Papier
Verenigingen in Regio Rivierenland helpen Avri met het ophalen van oud papier en vullen zo
hun clubkas bij. Avri wil al langer van dit systeem af omdat het goedkoper/efficiënter is om
het papier op een andere manier op te halen.
In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

1 ‘Verenigingen moeten (als ze dat willen) betrokken kunnen
blijven bij het ophalen van oud papier tegen een vergoeding’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=282)
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Op stelling "1 ‘Verenigingen moeten (als ze dat willen) betrokken kunnen blijven bij het ophalen van
oud papier tegen een vergoeding’" antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
In totaal 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(46%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•

•
•

Als AVRI het oud papier efficiënter kan ophalen, moeten de samenwerkende
gemeenten beslissen dat de verenigingen een vast bedrag ontvangen van AVRI of
de gemeentekas. Door de jaren heen is wel bekend wat de bedragen zijn per
vereniging en de leden kunnen zich op zaterdag richten op andere activiteiten.
Avri vind alles te duur behalve de Eigen diensten van de Avri
Er zijn al zo weinig mogelijkheden om de financiën van clubs te stimuleren. Als clubs
dit willen zou ik die mogelijkheid zeker laten bestaan, daarbij vind ik ze altijd erg
vriendelijk en behulpzaam en kunnen ze hun gezicht in de dorpen even laten zien en
waar nodig een praatje maken.
Het is tegenwoordig steeds lastiger om als vereniging genoeg financiële ruimte te
hebben. De subsidies worden steeds minder (als er al subsidie is). Op deze manier
kan een vereniging actief bijdragen en een extraatje verdienen.
Het lijkt erop dat bepaalde vereniging het veto recht hebben voor het ophalen van
oud papier. Als andere verenigingen er open voor staan, dan zou een
roulatiesysteem fair zijn. Zo maakt iedereen een kans op extra inkomsten
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•
•
•
•
•

Ik neem aan dat vrijwilligers het pspier ophalen. Lijkt mij niet duurder. Alleen loopt
de AVRI de opbrengst mis.
Oud papier moet via verenigingen blijven in samenwerking met van Bruchem
papierhandel, deze geeft een nette prijs en steld zijn wagens beschikbaar. Dit moet
door de gemeentes afgedwongen worden bij de AVRI.
Participatie staat hoog in het vaandel van de Overheid dan moet een semioverheidsbedrijf dat niet om zee helpen!
Van de gekke dat een goed werkend systeem met vrijwilligers (schaars in deze tijd)
moet wijken voor de het gewin van de AVRI
Verenigingen kunnen zo wat geld verdienen. Geen of weinig subsidie meer. Dus om
het betaalbaar te houden is dit een goede zaak

Mee eens

•

AVRi moet hard aangepakt worden. Corruptie is daar zeker aan de orde. Laat ze de
bedrijfsafval tak maar eens goed tegen het licht houden

Neutraal

•

Als avri efficienter - lees goedkoper - kan, maar verenigingen blijven inzamelen, dan
krijgt de vereniging het geld en de burger de rekening van avri uiteindelijk.
Andersom precies hetzelfde verhaal.
Als het maar opgehaald word, maar als die jongens van de vereniging daar ook nog
wat mee kunnen verdienen waarom niet, de avri draait ons al genoeg en poot uit.
De samenwerking moet van beide kanten komen. Ik begrijp Avri ook wel, nu wordt
het in de avonduren gehaald.
Iedereen piept dat de Avri (te) duur is, maar via de verenigingen ophalen is onnodig
duur en vervolgens piepen dezelfde zeurders dat de Avri dit van de verenigingen
afpakt. Ik gun de verenigingen hun centjes, maar mensen die piepen moeten niet
met twee maten meten. Dus wil men goedkoper, dan moet het weg bij de
verenigingen. Hoewel het van mij mag blijven hoor, die paar euro meer of minder.
Kan me niet voorstellen dat het zo duurder is. Dat is gewoon flauwekul van de Avri.
Alleen voetbal vereniging Zuilichem schrappen. Die klootzakken stoppen bij mij
meer niet dan wel.

•
•
•

•

Mee
oneens

•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•

Als het economisch niet efficient is mag het stoppen. Uiteindelijk komt de rekening
namelijk gewild of ongewild bij de inwoners.
Het is eigenlijk een rare manier van subsidieverstrekking.
De vergoeding gaat maar naar een paar verenigingen, niet alle verenigingen hebben
hier profijt van, vandaar
Een vergoeding voor een paar verenigingen moet niet via de afvalstofheffing
verlopen maar via andere geldstromen. Nu is het duurder om het via verenigingen
te laten verlopen.
Het lijkt heel erg op liefdewerk oud papier. Tegen vergroten van de inkomsten van
de vereniging is geen bezwaar. Integendeel. Maar van het ophalen van oud papier
moeten we afscheid nemen.
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2 ‘Als Avri het oud papier op een andere manier wil ophalen,
moet Avri met een alternatief komen voor de verenigingen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "2 ‘Als Avri het oud papier op een andere manier wil ophalen, moet Avri met een
alternatief komen voor de verenigingen’" antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". In totaal 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (41%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
Mee eens

•

•

Neutraal

•
•

Als AVRI het oud papier efficiënter kan ophalen, moeten de samenwerkende
gemeenten beslissen dat de verenigingen een vast bedrag ontvangen van AVRI of
de gemeentekas. Door de jaren heen is wel bekend wat de bedragen zijn per
vereniging en de leden kunnen zich op zaterdag richten op andere activiteiten.
Het is de keuze van Avri om dit ophaal systeem te wijziging, kost het geld, betaalt de
burger en het verenigingsleven, makkelijk om dit uit te voeren zonder
verantwoordelijkheid voor keuze of financien
Of de avri samen met de gemeente het is al jaren zo dat de verenigingen het
ophalen vind dat hier de gemeente ook achter moet blijven staan om verenigingen
in stand te houden.
Voor dezelfde vergoeding!
De gemeente doet dit volgens mij ook (al weet ik niet of dat nog steeds zo is), maar:
laat ze een rol vervullen bij het verzamelen van vuil (denk aan: vuilniszakken bij
ondergrondse containers en naast prullenbakken, flesjes e.d. op strandjes en
grasvelden, etc.). Én, een stap daarvóór: bij het aandragen van ideeën over
maatregelen tegen de vervuiling / voorlichting.
Formeel beschouwd is er waarschijnlijk geen verplichting, maar gezien het feit dat
deze constructie al zo lang bestaat zou het de Avri wel sieren om dit op een nette
manier op te lossen met de verenigingen.
De AVRI moet niets. Als ze een alternatief hebben is dat natuurlijk meegenomen. De
gemeente kan overwegen om een deel van de "winst" die het efficienter ophalen
van oud papier oplevert, door te sluizen naar de verenigingen
Ik denk niet dat AVRI dan "moet". Het zou ze wel sieren.
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Mee
oneens

•

•
•

Alternatief kan ook komen van de gemeente. Als het maar iets logisch is en nuttig,
anders kun je net zo goed gewoon subsidie geven.
De verenigingen worden vorstelijk beloond (dat weet ik). Door de jaren heen
hebben zij zogenaamde rechten opgebouwd, maar dat is natuurlijk niet zo. Ook
andere verenigingen wilden, maar de bestaande verenigingen haakten nooit af.
Hiervoor hoeft geen compensatie plaats te vinden.
Het voordeel van het oud papier geven aan de gemeentes , deze kunnen het dan
verdelen onder alle verenigingen.
Moet niet, zou wel netjes zijn
Zie hier boven als an woord.

Zeer mee
oneens

•

Niet de verantwoordelijkheid van de Avri, maar van de gemeenten

Weet niet

•

Speelt de Gemeente hier ook een rol in?

•

•
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Er zijn verschillende alternatieven bedacht, waarvoor verenigingen net zoveel geld kunnen
krijgen als voor het ophalen van oud papier.
Een leeswijzer voor deze vraag is opgenomen in hoofdstuk 2.2.

3 Welk alternatief lijkt u het nuttigst?
(Rangschik de twee belangrijkste alternatieven. Plaats een 1 bij het belangrijkste
alternatief en een 2 bij het op een na belangrijkste alternatief. Wanneer u op 'Weet
niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.
70%
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1

(n=236)
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fiets)

Bemensing van een mobiele
milieustraat

Bemensing van bestaande
milieustraten zodat die langer open
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Afvalcoach (afval wegbrengen voor
bijvoorbeeld ouderen die dat zelf
niet kunnen)
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containers (omgeving netjes
houden en eventuele zakken naast
de container melden aan Avri)

0%

Aan de hand vraag "3 Welk alternatief lijkt u het nuttigst?" komt de volgende top 3 van gemiddelde
scores naar voren:
1. Zwerfval opruimen
2. Afvalcoach (afval wegbrengen voor bijvoorbeeld ouderen die dat zelf niet kunnen)
3. Adoptie van ondergrondse containers (omgeving netjes houden en eventuele zaken naast de
container melden aan Avri)

Toelichting
•
•
•

Adoptie van ondergrondse containers lijkt leuk, maar als mensen dat in de gaten krijgen plaatsen
ze bewust zakken ernaast...... Ze worden toch wel opgeruimd....
Ben tegen
De inwoners van Zaltbommel moeten straks dus ook het oud papier zelf weg brengen zodat de
Avri bespaard in kosten om op te halen.
Alle zien de inwoners van Zaltbommel de afvalkosten alleen maar stijgen.
Help de vereniging zonder er structurele afvalmedewerkers van te maken.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Door dat de gemeente samen met avri elke keer de containers verhoogd krijgen we steeds meer
zwerf afval mensen dumpen het langs straat of op parkeer plaatsen alles word duurder elke keer
en dan zou een vereniging dit op moeten ruimen zooi van een ander nee hier vind ik de
gemeente en avri voor verantwoordelijk die verhogen alles met avri laat hun in het pak het
zwerfvuil opruimen
Er gaat zeer waarschijnlijk een groot probleem ontstaan mbt zwerfvuil als er zo dadelijk
ondergrondse containers gaan komen. Dit zwerfvuil kan evt ook worden opgeruimd als
alternatief. Maar dan is het zoeken en dat is niet echt efficient je tijd vullen.
Er is nu een goed systeem van ophalen van het papier. Zoals eerder is gebleken bij de aanwijzing
van de plaats van ondergrondse containers krijgt de AVRI waarschijnlijk haar zin. Toch wil in niet
nadenken over alternatieven.
Geen van de bovenstaande opties.
Papier ophalen is schoon werk voor een vereniging en dat is dit niet! Ook kan de avri de korting
weg strepen als ze een gft fiets langs de appartementen stuurt.
Hebben we een coach nodig om je afval op te ruimen.
Is het niet verstandiger als men rotzooi maakt een flink verbaal uitdelen.
Het gehele plan van de AVRI is in mijn optiek de verkeerde richting. Het doordrukken vande
ondergronds containers gaan alleen maar rotzooi creëeren.
De burger gaat meer betalen voor afval en moet meer zelf doen. Nu zie ik al een optie van
adoptie van de ondergrondse container, waar gaat dit heen? AVRI wilde de containers, dus moet
ook de verantwoordelijkheid in nemen.
Ik mag er maar 2 selecteren, afvalcoach is een goede
Voorkeur gaat vooral uit waarbij vrijwilligers enigszins zelf de tijd kunnen bepalen en / of het met
meerdere tegelijk kunnen doen
Ik snap de alternatieven niet in relatie met oud papier. Maar als het is dat de AVRI het papier
ophaald dan mogen vrijwilligers zeker iets terug doen. Keuze aan de verenigingen.
Ik vind er veel goede opties bij zitten
Mensen helpen met afval wegbrengen vind ik een nuttig idee, maar ik vraag me af hoe je dat
praktisch kunt organiseren. Dan moet een vrijwilliger misschien wel meerdere keren per week
langs gaan. Dat is iets anders dan om de paar maanden een avond op de vrachtwagen meerijden.
Naar mijn mening is het onzin als leden of ouders van leden vrijwilligers werken moeten doen
dat niets met de activiteiten van de vereniging in kwestie van doen heeft.
Voor mij is dat zelfs reden om geen lid te willen zijn van zo'n club.
Omgeving netjes houden moet toch al, misschien dat de BOAS meer dan alleen voor hun ruimte
in de Klipperstraat dit kunnen handhaven.
Op zon-en feestdagen wordt veel geklust. Op dat soort dagen zijn juist de milieustraten gesloten.
Onhandig. Verenigingen zouden hier uitstekend bij kunnen dragen.
Opties hebben weinig te maken met het ophalen van oud papier. Is de enige keuze:
- laten ophalen door verenigingen
- Zelf naar milieustraat brengen?
Deze tweede optie lijkt me om verschillende redenen onwenselijk.
Wat een goede alternatieven! Eigenlijk allemaal. Alleen GFT fiets is in mijn woonplaats niet
nodig. Adoptie kan ook door iemand die er naast woont (evt tegen korting).
Een mobiele milieustraat is erg handig en zal er voor zorgen dat mensen vaker gebruik gaan
maken. De bestaande milieustraten zijn erg ver weg.
Wel eenvoudig houden, niet op kosten jagen (bv reiskosten naar milieustraat)
Zwerfafval opruimen vergt een andere aanpak, mensen die het achterlaten erop aanspreken,
adres proberen te achter halen, niet aan vrijwilligers overlaten. Meer handhavers aanstellen, ook
in de avond en weekenden
Zwerfafval, ook langs rivieren ophalen. Andere punten zijn voor medewerkers AVRI.
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•

Zwerfaval opruimen blijft altijd nodig en nuttig. Goed voor de natuur en lokale omgeving en een
activiteit waarbij ook de jeugd kan worden ingezet. De activiteit heeft dan meteen een
educatieve en opvoedkundige rol waarbij het belang van een schoon milieu aan de jeugd
meegegeven kan worden.

10

4 Heeft u nog een andere tip hoe vrijwilligers van verenigingen kunnen
worden ingezet in ruil voor geld voor de clubkas? (n=282)
Tip (18%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20% van de AVRI winst beschikbaar stellen voor verenigingen.
Aansluiten bij zwerfval opruimen
Afval mee nemen voor ouderen
Betaalde krachten bij de AVRi laten afvloeien
Bibliotheek, gastlessen op scholen, fundraising organiseren (ook bekendheid vereniging en haar
doel)
Blik apart inzamelen en per kilo een prijs afspreken
Boodschappen doen voor ouderen tegen geringe vergoeding
De nog actieve vrijwilligers niet over belasten
De overige 5 punten hierboven genoemd
De recreatieplekken dagelijks onderhouden
De vrijwilligers moeten geen werk doen dat geschikt is voor werklozen
Een opruim dag door gebieden rondom de clubs
Evenementen begeleiden
Geen.
Groenonderhoud
Houden zoals het nu is, AVRI bekijkt het maar
Ik zou heel graag het oude papier ophaal systeem weer terugwillen. Ik moet nu 10 minuten lopen
voor mijn oud papier.
Immigranten opleiden, inburgeren in een dorp, en normen en waarden bijbrengen (geldt niet
voor alle, maar wel voor veel) zodat de overlast beperkt wordt. De burgers in de dorpen/wijken
voelen zich steeds minder op hun gemak, en de veiligheid gaat ook achteruit. Erg jammer, voor
een gemeente als Zaltbommel.
In kaart brengen waar de meeste overlast is mbt zwerf vuil, zodat de vervuilers sneller en harder
aangepakt kunnen worden
Klein klussen/tuineren doen voor de dat niet langer willen/kunnen doen
Klusjes voor inwoners doen tegen redelijke vergoeding
Kranten bezorgen
Leuk evenement organiseren en/of meer betalende ‘vrienden’ aantrekken of sponsoren.
Meer handhaving toepassen en niet dat pesterig gedoe van handhaving zoals nu.
Met bloemenperkjes bijhouden. Zo kunnen er ook weer gemeente bloembakken geplaatst
worden.
Met elkaar een plan bedenken hoe we de Bommelerwaard schoon houden. Diverse doelgroepen
daarbij betrekken (jongeren, arbeidsmigranten, automobilisten etc.) Het gaat niet alleen om het
opruimen, maar meer nog om het voorkomen van (zwerf)afval
Natuurgebieden/uiterwaarden/omgeving schoonmaken/zwerfvuil opruimen
Onkruid verwijderen op trotoirs
Opruimen van afval na evenementen
Oranje Fonds collecte helft van opbrengst voor de vereniging
Oud papier gewoon laten ophalen door de vereniging als ze dat willen
Papier laten ophalen.
Perken en groenvoorzieningen onderhouden
Plantsoen onderhoud
Post van de gemeente wegbrengen, onderhoud openbaar groen
Sneeuw ruimen in woonwijken/adopteren van drempels voor gladheidbestreiding
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tijningenplas schoonhouden
Verzamelen van plastic afval tegen vergoeding per kg.
Verzamelplaats zijn voor oud papier wat je per maand teveel krijgt en niet meer in de kliko past
Verzorgings en verpleeghuizen
Voor een bepaald bedrag 1x (bepaalde tijd) met aanhangwagen naar stort rijden voor grofvuil.
Veel mensen hebben grofvuil maar geen beschikking over een aanhangwagen e/o rijbewijs, dit
wordt te gemakkelijk gedumpt of opgeslagen in tuinen welke ook weer overlast geven.
Witgoed ophalen bij particulieren en daarvoor een vergoeding geven
Workshops op scholen verzorgen
Zo door zoals het is
Zwerfafval in stad en langs rivier
Zwerfafval opruimen (2x)
Zwerfafval ruimen
Zwerfvuil aanpakken
Zwerfvuil opruimen

Weet niet (82%)
Toelichting
Tip:

•

Een beetje sponsoring zou de AVRI niet misstaan.

Weet
niet

•

Elke vereniging heeft al een tekort aan vrijwilligers. Die enkelen dan extra gaan
belasten, daarmee jaag je ze weg.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBommelerwaard
Oud Papier
04 juni 2019 tot 13 juni 2019
294
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
14 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,7%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,7%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

In overleg met Het Kontakt zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 4 juni 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 11 juni 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.

Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
20%

3,6

41%
23%

10%

27%
8%

0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Percentage respondenten
dat ‘mogelijkheid 2’ als 1e
keuze geeft’

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipBommelerwaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Bommelerwaard
vergroten. Via het panel TipBommelerwaard kunnen alle inwoners van Zaltbommel en Maasdriel hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbommelerwaard.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBommelerwaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBommelerwaard maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Zaltbommel en Maasdriel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Asbest’, ‘Parkeren’ en ‘Windenergie’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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