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1. Samenvatting
Op vraag "1. Welke actie onderneem je?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ik bel de politie".
Op vraag "2. Ben jij wel eens tussen voor jou onbekende ruziemakers gekomen?" antwoordt 82% van
de respondenten: "Nee".
Op stelling 3. “Het is slim om je afzijdig te houden bij een ruzie” antwoordt 45% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op stelling 4. “Er moet een verbod komen op het filmen van een ongeluk” antwoordt 76% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op stelling 5. “Het maken van foto’s en filmbeelden van een ongeval helpt de politie bij het
onderzoek” antwoordt 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "6. Heb jij jouw kinderen laten vaccineren?" antwoordt 82% van de respondenten: "Ja".
Op stelling 7. “Een vaccinatieplicht moet ingesteld worden” antwoordt 77% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 8. “Kinderdagverblijven moeten niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren”
antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 9. “Beter een afgeslankte bibliotheek, dan geen bibliotheek” antwoordt 75% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 10. “Een gemeente zonder bibliotheek is ondenkbaar” antwoordt 69% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "11. Staat er in jouw huis tijdens de kerstdagen een kerstboom?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Ja, een kunstboom".
Op vraag "11.1 Hoeveel geef jij gemiddeld aan een kerstboom uit?" antwoordt 56% van de
respondenten: "15-30 euro".
Op vraag "11.1 Hoeveel heb jij uitgegeven voor een kunstkerstboom?" antwoordt 54% van de
respondenten: "Meer dan 45 euro".
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Op stelling 11.2 “Ik laat mijn boom altijd tot aan Driekoningen staan” antwoordt 42% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 544 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Ruzie
Een bezoeker van het Slotconcert van Rowwen Hèze werd na afloop mishandeld toen hij een
ruzie tussen twee groepen probeerde te sussen. - Stel, je ziet dat er ergens ruzie is tussen
twee mensen.

1. Welke actie onderneem je?
60%
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Andere reactie, namelijk:
















Afhanke;lijk van hoe heftighet is,sussen ,hulp mobilisren of politie bellen
Afhankelijk van de ernst van de ernst van het incident en het gebruikte geweld zal ik de politie
waarschuwen of indien de situatie nog niet te ver uit de hand loopt, de gemoederen proberen
te sussen
Afhankelijk van de situatie ga ik het gesprek aan, probeer samen met anderen op te treden of bel
de politie
Afhankelijk van hoe het eruit ziet
Als er alcohol in het spel is bemoei ik me er niet mee. Te gevaarlijk.
Beveiliging erbij roepen
Bied eerste hulp aan na afloop
Bij bekende spring ik er tussen
Bij twee ruziënde groepen bel ik de politie. Bij twee ruziënde mensen zou ik eerst kijken of ik
samen met meerdere omstanders de ruzie kan stoppen.
Dat hangt van situatie af: als er drank in het spel is zal ik me er zo min mogelijk mee bemoeien en
evt de politie bellen. Anders politie bellen.
Eerst goed bekijken wat er aan de hand is, proberen om wat af te leiden, het ligt er ook aan of
het jonge manne zijn, die stoom af moeten blazen of dat er een verhoudig is die niet in balans is.
Als er een vrouw wordt lastig gevallen door een man, ben ik veel sneller geneigd er iets aan te
doen. Desnoods de politie bellen.
Eerst situatie inschatten dan handelen
Eigen ervaring. Ik kreeg een mes voor mijn neus.
Filmen op afstand.
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Geef een verbale reactie
Geen Want je wordt niet serieus genomen niet door de politie Komen toch niet en degene die
ruzie maken is een keus van hunzelf
Hangt af van de situatie
Hangt af van de situatie. Ernstig dan bel ik politie. Kleiner opstootje dan spring ik er tussen
Hangt er van af hoe ik me voel. zou graag ingrijpen maar hangt af van situatie
Hangt vd situatie/omstandigheden af, maar ik bemoei me er wel mee....
Hard roepen (als ik het durf)
Het is nogal een verschil, ruzie tussen 2groepen of 2 personen
Het liefst kom ik dan tussen beide met hulp van een andere omstander, als deze er niet is zal ik
eerst de situatie inschatten op welk gevaar ik zelf zou lopen bij evt ingrijpen.
Het ligt aan de situatie, meerdere mogelijkheden zouden van toepassing kunnen zijn
Het ligt eraan of ik de mensen ken, die ruzie hebben. Als ik ze niet ken, zou ik me er zeker niet
mee bemoeien, je weet nooit hoe iemand kan reageren. Als je de mensen kent, kun je dit toch
iets beter inschatten.
Ik bekijk eerst of het handtastelijk wordt. Dan bel ik de politie.
Ik bel de politie en probeer de ruzie te sussen.
Ik denk dat het afhankelijk is van de situatie, maar dat ik eerst probeer organisatie van het
evenement / security erbij te roepen.
Ik hoop met meerdere personen de situatie te kunnen sussen.
Ik Ik zou afwachten en bekijken op ze het zelf oplossen . als blijkt dat dit niet lukt zou ik de politie
bellen.
Ik kijk even aan en onderneem dan aktie
Ik maak een foto van de daders
Ik maak opnames en laat iemand anders de politie bellen.
Ik observeer eerst even en overleg evt met omstanders om te vragen wat er gebeurd is. Daarna
zou ik wel ingrijpen.
Ik onderneem geen actie maar bel politie
Ik probeer de situatie in te schatten of sussen of de politie bellen
Ik probeer te praten
Ik schat de situatie in en maak aan de hand daarvan een van de keuzes.
Ik spring er niet tussen maar zal er wel wat van zeggen
Ik zou de situatie proberen in te schatten. Of ik spring ertussen of bel de politie.
Ik zou er niet zomaar tussen springen maar met mmeerdere personen misschien wel
Ik zou omstanders vragen om in te grijpen. Politie komt toch te laat.
Is zeer afhankelijk van de situatie ter plekke
Je weet niet welke vete daar is . Wel voorzichtig proberen te benaderen en tot kalmte manen
Kijk even de katuit de boom en als hetkan helpen
Kijk of er hulp komt, anders politie bellen
Kijk of ik iemand van de bewaking zie
Laten merken dat je bent en dat je politie belt
Licht aan soort ruzie
Ligt aan de verdere omstandiheden
Ligt er aan of het een bekende is.
Ligt er aan of het familie of heel bekenden van mij zijn.
Ligt erg aan de ruzie en de situatie, of ik het aandurf of niet
Medewerkers erbij halen
Met praten/schreeuwen iets te bereiken
Om tussen bijde tekomen ligt aan de situatie, staat er een groep bij of zijn het maar twee
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personen
Ooit meegemaakt dat iemand een ander “out of the blue” tegen de grond sloeg. Het slachtoffer
overleed een paar dagen later. Ik heb meteen aangifte gedaan. Daarna start er een hele film. Van
dader identificeren tot naar rechtszaken gaan waar je “mag” getuigen en aanhoren wat een
verdachte allemaal voor verzachtende omstandigheden aanvoert. Een zeer heftige ervaring die
me nog lang bij is gebleven. De dader was gewoon stomdronken .
Politie bellen en van afstand observeren
Politie evt bellen en alles goed bekijken ivm evt getuige
Probeer beveiliging van het evenement/cafe te mobiliseren
Probeer de boel te bedaren en kijk of er hulp is die de partijen kan scheiden
Probeer het te sussen en vraag omstanders te helpen. Eigen veiligheid eerst
Probeer te sussen als dat mogelijk lijkt
Roep ze toe en bel evt politie
Roepen dat het moet stoppen, maar wel op veilige afstand.
Roepen en proberen af te leiden
Samen met anderen de situatie beoordelen en onder controle proberen te krijgen
Twee mensen of twee groepen is ook een heel verschil.
Zal er zelf niet tussen springen, maar hulp vragen bij de organisatie of medebezoekers van het
evenement
Zal trachten dit ten goede te keren, zo niet zal ik de politie bellen.
Zou het ook proberen te sussen. Als dat niet lukt, politie bellen.

Toelichting
Ik onderneem
geen actie







Als ik alleen ben ,onderneem ik geen actie
Die mensen hebben niet voor niets ruzie met elkaar , rustig uit laten razen .
Het geeft vaak problemen voor jou, dat ze het zelf maar uitvechten.
Ik een op een leeftijd dat ik me niet met zo'n ruzies ga bemoeien.
Ligt er ook aan of het mijn vrienden zijn of vreemde heb begrepen dat deze
bezoeker uitkwam bij zijn ruziende vrienden!!

Ik bel de politie



'ik bel de politie': alleen als ik zie dat het heel ernstig is natuurlijk. Een 'gewone'
ruzie daar zal ik me niet mee bemoeien en loop ik door.
Aangezien ik niet (meer) de power heb om er tussen te springen, bel ik de
politie. Ik moet wel iets doen, vind ik. Aan de kant blijven en wegkijken is nog
nooit 'n goeie optie geweest.
Afhankelijk om hoeveel personen het gaat en of er wapens in het spel zijn
Afhankelijk van de ernst van de ruzie, probeer ik het te sussen of bel politie/
vraag omstanders dit te doen
Als 2 mensen ruzie hebben moet je er geen 3 van willen maken. Dus politie
bellen.
Als ik inschat dat het echt een serieuze ruzie is zou ik de politie bellen anders
zou ik geen actie ondernemen.
Eigenlijk wil ik er wel tussen komen , maar dat is tegenwoordig met gevaar
voor eigen leven , dus daarom de Politie.
Ik bel de politie, daarna spring ik er tussen om het op te lossen.
Ik heb niet bepaald het postuur/lengte om in mijn uppie iets te ondernemen.
Met meerdere mensen zou ik wel ingrijpen.
Is wel afhankelijk van wie er ruzie hebben. Inschatting maken of ik er tegenop











7




Ik maak dat ik
wegkom





Andere reactie,
namelijk:





Weet niet










gewassen ben.
Waarom is het niet mogelijk meerdere antwoorden te geven? Je kunt er toch
tussen springen en de politie bellen? Of anderen inschakelen en de politie
bellen?
Waarom kan ik 'Ik maak dat ik wegkom' niet ook aanklikken?
Zij weten hier goed mee om te gaan
Er zijn vaak genoeg mensen aanwezig die kracht hebben en er tussen kunnen
springen. Ik ben dat niet.
Ik geloof dat ik me zo snel mogelijk uit de voeten zou maken en als het er
ernstig aan toe zou gaan de politie zou bellen. Nooit zou ik er zelf tussen gaan
staan of me er mee gaan bemoeien.
In de praktijk gelukkig nog nooit meegemaakt maar ik schat dat ik weg zou
gaan. Maar voor hetzelfde geldt handel ik anders. Hangt natuurlijk ook af van
de omgeving, of het bekenden zijn, locatie enz.
Eerst kijken hoe de ruzie eruit ziet(grof geweld of meer verbaal), wat voor
mensen aan het vechten zijn (kleerkasten, daar doe ik niets aan) en
Kijk het even aan afhankelijk van de situatie, in een situatie waarin er een
overmacht is of een persoon op de grond ligt en het slaan of schoppen
doorgaat zal ik ingrijpen en daarbij hulp vragen aan omstanders en de politie
bellen .
Mocht er verder niemand kunnen helpen, dan bel ik de politie.
Ben nooit in deze situatie geweest en weet niet hoe ik onder die
omstandigheid reageer. Ik hoop dat ik tussen bij de kom of politie ga bellen.
Dat is helemaal afhankelijk van het soort ruzie. Zijn de betrokkenen drinken?
Wordt er serieus geweld gebruikt?
Dit kun je nooit vooraf zeggen. Je handelt op zo'n moment gewoon zoals je
denkt dat het goed is.
Het ligt eraan welke mensen ruzie hebben. Ik zou als het kan proberen te
sussen. Maar als het erg heftig is bel ik de politie.
Ik zou heel graag willen ingrijpen, maar ne eigen veiligheid moet niet in gevaar
komen
Ligt aan de situatie
Ligt eraan in wat voor staat ik ben bang of in actie komen
Makkelijk nu hier iets in te vullen maar altijd afwachten als je er werkelijk me
wordt geconfronteerd
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2. Ben jij wel eens tussen voor jou onbekende ruziemakers
gekomen?
90%

(n=543)
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Op vraag "2. Ben jij wel eens tussen voor jou onbekende ruziemakers gekomen?" antwoordt 82% van
de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja










Nee








Ben zelf bedreigd door iemand die gebruikt had en voor wilde kruipen aan de kassa
Het betrof jongeren
Het gebeurde op mijn werk kende bij de personen oppervlakkig
Ik ben wijkagent
Kreeg de deksel toen op mij neus. Zeg nooit meer iets. Vlucht weg van het gebeuren.
Vroeger bij toezicht jeugd.
Was ook tijdens concert RH ,als vrijwilliger, ruzie ontstond recht voor mijn neus. Voor ik er
erg in had sleurde ik die 2 uit elkaar.
Werd daarna door de groep ingesloten en bedreigd.
Als vrouw spring je niet zomaar ergens tussen
Als ze onbekend zijn en ruzie maken moet je je er niet mee bemoeien maar politie bellen.
Daar waar ik vertoef in de vrije tijd of andere bezigheden heb ik nog niet meegemaakt dat
twee mensen met elkaar op de vuist gingen. Nu ben ik 71 jaar en veel in de wereld rond
gekomen.
Dat is gelukkig nooit aan de orde geweest.
Gelukkig nooit meegemaakt
Heb ik gelukkig nog niet mee gemaakt
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3. “Het is slim om je afzijdig te houden bij een ruzie”
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

(n=521)
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10%
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Zeer mee
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Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Op stelling 3. “Het is slim om je afzijdig te houden bij een ruzie” antwoordt 45% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens












De rechters kennen de ruziemakers meestal verzachtende omstandigheden toe. Dus
de enigste die je er mee hebt, is jezelf. Ik pleit voor strengere straffen met dit soort
overtredingen.
Maar wel hulp inschakelen, er niet voor weglopen
Voor je het weet krijg je zelf klappen
Als er drank in het spel is dan is het slim omdat gedrag onvoorspelbaar en agressief
kan zijn.
Als er drank in het spel is kun je er maar beter uit de buurt blijven en beveiliging of
politie inschakelen denk ik.
Als je alleen bent kun je je er beter niet mee bemoeien.
Altijd uitkijken. Tel tot drie voordat je een actie onderneemt.
Dat wil niet zeggen dat je niets doet. M.i. kun je je er beter niet mee bemoeien of
tussen springen, maar wel bv de politie bellen of een beveiliger waarschuwen.
Eigenlijk mee eens maar je weet nooit van te voren hoe je handelt in 'n dergelijke
situatie...
Hangt van de situatie af. Beoordeel je eigen (on)veiligheid voor je erin springt
Het is slim om je afwezig te houden, althans niet er tussen te gaan staan als je niet
weet wat er aan vooraf is gegaan. Denk wel dat je altijd hulpdiensten moet bellen
(politie en evt ambulance).
Het is verstandiger, voor je het weet krijg je een klap of wordt je uitgescholden
Ik zou me er best mee willen bemoeien maar tegenwoordig moet je opletten dat je
zelf niet het slachtoffer word
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Neutraal






Je kunt tegenwoordig geen risico nemen dat ze je iets doen.
Je weet niet meer hoe er tegenwoordig gereageerd word als je je ermee bemoeit
Probeer in ieder geval te zorgen voor je eigen veiligheid
Zou situatie bekijken en als er levens bedreigende situaties dreigen te ontstaan zal
ik politie bellen via 112



Als het te hard aan toe gaat, zou ik niets anders doen dan de politie of hulpdiensten
bellen
Als je ziet dat een persoon zeer ernstige verwondingen op aan het lopen is, is
afzijdig houden naar mijn mening niet slim.
Als jou zoiets overkomt wil je ook graag geholpen worden
Beter niet zelf in mengen, maar wel hulp inroepen ( politie )
Dit is heel lastig te zeggen, soms kan het slim zijn. Het kan echter ook verder
escaleren.
Erg genoeg moet je je afzijdig houden.Tegenwoordig wordt er gevachten met
messen en andere wapens.Levensgevaalijk.
Goed kijken wat er gebeurd voor later te getuigen naar de politie toe.
Hangt af of bekenden hierbij betrokken zijn
Hangt van de situatie af
Hangt van de situatie af. Ik alleen in een groep heeft geen schijn van kans
Het ligt er helemaal aan of het familie /vrienden / bekende zijn , ook zal bepalend
zijn om wat voor ruzie het gaat , is het alleen maar schreeuwen en/of schelden , of
wordt er ook echt geslagen.
Ik bemoei me er niet mee, maar meld het wel
Ik denk dat het veel afhangt van je eigen fysieke gestel
IK zou niet weten hoe ik reageer in deze situatie. Misschien spring ik er wel tussen,
hangt van de inschatting en ernst af.
Licht eraan waarom en waarover de ruzie gaat en om hoeveel personen het zijn.
Ligt aan de omstandigheden. Maar niets doen is geen optie.
Ligt aan de situatie
Ligt aan de situatie.
Ligt aan het soort ruzie.
Ligt eraan of het een gesprek is of een handgemeen
Ligt eraan wie het zijn, zie boven bij vraag 1
Ligt helemaal aan de situatie
Misschien wel, misschien niet. dit ligt aan de situatie. als het een dreigende situatie
is zal ik me er niet mee gaan bemoeien.
Om welke situatie gaat het dan, ongeval met twisten over gelijk of ongelijk, of
elkaar de kop in slaan omdat ze een kort lontje hebben, pas geleden zie een
mevrouw zomaar van de stoep op de rijbaan stappen, ik toeter en wat krijg je te
horen, juist een grote mond, zeg dat ze zonder te kijken de weg op loopt vlak voor
mijn auto, begint ze te foeteren. als ik haar had aangereden dan half nederland op
zijn kop gestaan omdat ik niet opgelet had, niet denken dus maar gewoon doen.
Per situatie verschillend
Soms is het beter voor je eigen veiligheid om je er niet mee te bemoeien. Ligt aan
de situatie.
Soms kun je het beter overlaten aan de politie en soms kun je proberen met behulp
van andere omstanders de zaak te sussen
Soms wel, hangt van de situatie af
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Mee
oneens



Soms wel, soms niet. op een afstandje bekijken en hulp inroepen indien nodig



Afhankelijk elke situatie. Bij crimineel uitziende personen zou ik er niet tussen willen
komen.
Afhankelijk van de situatie. Wat wordt onder een 'ruzie' verstaan? Als er sprake is
van mishandeling en iemand kan zich onvoldoende verdedigen dan vind ik dat
niemand zich afzijdig zou mogen houden. Als er sprake is van bijvoorbeeld een
verbale confrontatie is dat wat anders.
Als we allemaal wegkijken zullen ze altijd zegevieren en dit steeds vaker doen
Belletje naar politie is het minste wat je kunt doen
Dit ligt aan de situatie. Als een minder weerbaar persoon (meisje) zich niet kan
verdedigen moet je ingrijpen!
Hangt sterk af in hoeverre je de situatie kent
Hangt toch af van wie zijn die mensen, ken ik die ja of neen, weet ik de aanleiding
van de ruzie. Maar vooral niet er tussen springen en deel te nemen aan de
bokspartij. Toch trachten het meningsverschil op te lossen anders politie te bellen.
Je moet met meerdere mensen hulp proberen te bieden.
Je moet weten hoe te handelen en zeker niet alleen voor rechter gaan spelen (zeker
niet als je geen overwicht hebt op de mensen).
Lastig, indien onze kinderen in een gevecht verwikkeld zijn, heb ik graag dat men
helpt en gelukkig is dit nog niet geweest ,maar soms is het lastig wat zou je doen.is
voor mij denk ik ook afhankelijk van type, grootte..
Ligt aan de soort van ruzie. Tegenwoordig is het niet handig als je als enige tussen
beide komt, dus mogelijk kun je met meerdere personen bemiddelen. Denk wel dat
je iemand moet kunnen helpen in zo'n soort situatie. Doen of dat je niks ziet kan
ook erg nadelig voor die persoon uitvallen. Als de situatie te erg is politie bellen.
Ligt wel een beetje aan de aard van de ruzie. Soms is het gewoon niet verstandig
zelf tussenbeide te komen.
Soms moet ingegrepen worden om erger te voorkomen en er weer de zoveelste
stille tocht gelopen moet worden .
















Zeer mee
oneens





Weet niet







Het is niet verstandig je met heethoofden te bemoeien, wel is het belangrijk dat je
onmiddellijk hulp inschakelt bijv. beveiliging of politie.
Het ligt overigens wel een beetje aan de soort ruzie die er is. Dronkenschapsruzies
kunnen ruzies zijn die er al sluimerend waren vóór dat de dronkenschap er kwam ...
Op z'n minst de politie bellen.
Hangt een beetje van de omstansigheden af en zeer zeker van de ruziemakers
Ik zie het nut van deze vragen niet in.
Je gevoel zegt probeer te sussen, maar wat als er een mes o.i.d te voorschijn komt ?
Je weet nooit van te voren hoe je op zo'n situatie reageert
Nee , het is niet goed om je afzijdig te houden maar als je ziet wat de gevolgen
kunnen zijn , maakt je dat wel angstig.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Ruzie
Filmen van een ongeval
Vaccineren
Bibliotheek
Kerstboom
19 november 2018 tot 25 november 2018
544
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
2 minuten en 55 seconden
26 november 2018
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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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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