Publieke raadpleging onder de inwoners van GoereeOverflakkee over duurzaam wonen
3 december 2019
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Samenvatting
Aan de hand van vraag "1 Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij het verduurzamen van uw
woning? Geef uw voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" komt de volgende
top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Isoleren (2,14)
2. Zonnepanelen (2,63)
3. Afval scheiden (3,49)
Op vraag "2 Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente Goeree-Overflakkee investeert in duurzame
en energiezuinige woningen?" antwoordt in totaal 83% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In
totaal antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (47%)
is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Zou u uw huidige woning energiezuiniger willen maken?" antwoordt 45% van de
respondenten: "Ja, ik wil mijn woning (nog) energiezuiniger maken".
Op vraag "3.1 Op welke manieren zou u uw huidige woning energiezuiniger willen maken?"
antwoordt 63% van de respondenten: "Duurzame manier van verwarmen".
Op vraag "3.2 Om welke reden(en) is het energiezuiniger maken van de woning er nog niet of
onvoldoende van gekomen?" antwoordt 65% van de respondenten: "De kosten zijn voor mij te
hoog".
Op vraag "4 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de verduurzaming van een woning?" antwoordt
51% van de respondenten: "Combinatie van bovengenoemde antwoorden".
Op stelling 5 ‘De gemeente Goeree-Overflakkee moet haar inwoners beter informeren over hoe zij
energie kunnen besparen in de woning‘ antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "6 Op welke manier kan de gemeente Goeree-Overflakkee haar bewoners meer bewust
maken van mogelijkheden tot energiebesparing?" antwoordt 54% van de respondenten met een
suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGoereeOverflakkee, waarbij 164 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Duurzaam wonen
Tegenwoordig worden wij op allerlei manieren geconfronteerd met duurzaamheid en wordt
dit vaak gekoppeld aan aan begrippen zoals energie, klimaat en ondernemen. Ook in de
woningbranche duikt het begrip duurzaamheid steeds vaker op. Duurzaam wonen kan op
allerlei manieren. Denk aan zonnepanelen, gasvrije woningen, vloerverwarming en isolatie in
de woning. Ook binnen de gemeente Goeree-Overflakkee is er veel aandacht voor duurzaam
en energiezuinig wonen op Goeree-Overflakkee en heeft men duurzame ambities voor de
toekomst.

1 Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij het
verduurzamen van uw woning? Geef uw voorkeur aan door
de antwoorden te rangschikken in een top 3.
(Maximaal 3 antwoorden mogelijk)
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Aan de hand van vraag "1 Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij het verduurzamen van uw
woning? Geef uw voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" komt de volgende
top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Isoleren (2,14)
2. Zonnepanelen (2,63)
3. Afval scheiden (3,49)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslist NIET van het gas af. andere landen gaan juist gas gebruiken omdat het een schone en
minder uitstotende bron van energie is. Nederland besluit onzinnige dure installaties te
gaan gebruiken die ook nog meer CO2 uitstoten!!
Geen ik geloof niet in die onzin
Hemelwater gebruiken
Minder afval, minder consumptie
Regen water voor wc spoeling
Stadsverwarming
Stop de houtstook en voer schoorsteenbelasting in.
Van het gas af
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•
•
•
•

Verwarmingssysteem, waterstof?, warmtepomp?
Warmtepomp
Waterstof
Waterstof ipv Gas

Toelichting
•
•
•
•
•

Bewust zijn van hoe om te gaan met natuurlijke bronnen is een voorwaarde om anders om te
gaan met het milieu en klimaat
Ik heb al zonnepanelen
Ik woon sinds december 2018 in een zgn Nul-op-de meter woning
Verwarmen met gas geeft weinig CO2 uitstoot, kost wel onzinnig veel geld
We kunnen van alles willen maar is het betaalbaar voor de gewone man.
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2 Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente GoereeOverflakkee investeert in duurzame en energiezuinige
woningen?

(n=154)
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Op vraag "2 Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente Goeree-Overflakkee investeert in duurzame
en energiezuinige woningen?" antwoordt in totaal 83% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In
totaal antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (47%)
is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk

•

Door in te zetten op duurzame woningen wordt een grote reductie van CO2
bereikt

Belangrijk

•

Niet zozeer dat de gemeente zelf investeert, maar wel dat het een actief beleid
voert, en dus ook eisen stelt aan marktpartijen.

Neutraal

•

Niet echt voor de gemeente om te investeren. woningbouw en
woningeigenaren moeten investeren.
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3 Zou u uw huidige woning energiezuiniger willen maken?
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Op vraag "3 Zou u uw huidige woning energiezuiniger willen maken?" antwoordt 45% van de
respondenten: "Ja, ik wil mijn woning (nog) energiezuiniger maken".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.is nagenoeg energiezuinig
Aanpassingen zijn veel te duur
Dat heb ik al gedaan
Dat is voor de verhuurder
De afgelopen tijd al veel geïnvesteerd in dubbel glas, warmtepomp en afdichten
warmtelekken. Daarnaast zonnepanelen geplaatst, maar zou nog extra panelen willen.
Deze is al zo
Heb al een energie zuinig huis label b.
Heb al voldoende zonnepanelen om te voorzien in mijn verbruik
Hij is al energiezuinig
Huurwoning
Huurwoning, dus niet geheel aan mij.
Ik ben al geïsoleerd en heb al voldoende zonnepanelen hou zelfs KWh over
Ik ben goed geisoleerd ( mijn huis)
Ik ben huurder
Ik zou het graag willen maar mijn woning is een beschermd rijksmonument. Dit maakt
het lastiger.
Is al duurzaam gemaakt
Is al voor een deel gedaan
Is huurwoning
Ja, maar dat gaat kapitalen kosten die ik op mijn leeftijd nooit kan terugverdienen
Kan niet energiezuiniger, is een nul op de meter woning
Mag de woningbouw doen .
Mijn huis is goed geïsoleerd en heeft zonnenpanelen
Mijn woning is al energiezuinig
Mijn woning is al energiezuinig (tot mijn verbazing mis ik deze optie)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn woning is al energiezuinig.
Mijn woning is energie zuinig.
Mijn woning is energiezuinig - isolatie, glas, HR++ ketel, zonnepanelen
Monument, dus best lastig. Ramen mogen geen dubbelglas. Luiken maken is duur.
Onze gasloze woning is in aambouw
Wat mogelijk is is gebeurd
Wij zijn dit al aan het doen
Woning is 5 jaar oud, redelijk energiezuinig
Woon in huurhuis (2x)
Wordt gedwongen,energie en
Wordt gesloopt voor duurzame woning

Toelichting
Ja, ik wil mijn
woning (nog)
energiezuiniger
maken

•
•
•
•
•

Nee, ik wil mijn
woning niet
energiezuiniger
maken
Anders, namelijk:

Alhoewel het bij een woning uit 1910 niet eenvoudig is.
Echter woon ik in een zeer oude woning en zal dit voor mij niet te
betalen zijn
Ik wil wel maar het is te duur en te lastig. Doordat vergunningaanvragen
onodig duur zijn door alle onzin regels en benodigde berekeningen en
tekeningen.
Maar ik kan het niet betalen
Wij hebben een moderne woning, die al behoorlijk energiezuinig is. maar
uiteraard is het altijd goed om nog verder te kijken wat er bezuinigd kan
worden.

•

Denk het meest mogelijke al te hebben gedaan.

•

Nieuwe cv ketel geinstalleerd, alles in de led verlichting, van gas
overgestapt op electrisch koken (inductie).
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3.1 Op welke manieren zou u uw huidige woning
energiezuiniger willen maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=70)
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Op vraag "3.1 Op welke manieren zou u uw huidige woning energiezuiniger willen maken?"
antwoordt 63% van de respondenten: "Duurzame manier van verwarmen".

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•

Een veel omvattende wijze waar reeds genoemde punten onderdeel van uitmaken
Opgewerkte energie kunnen opslaan voor gebruik wanneer nodig
Waterontharder plaatsen
Zonnepanelen
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3.2 Om welke reden(en) is het energiezuiniger maken van de
woning er nog niet of onvoldoende van gekomen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3.2 Om welke reden(en) is het energiezuiniger maken van de woning er nog niet of
onvoldoende van gekomen?" antwoordt 65% van de respondenten: "De kosten zijn voor mij te
hoog".

Andere reden, namelijk:
•
•
•

00 euro gaat kosten die heb ik niet en heb ik er ook niet voor over.niet te doen mijn huis is
110 jaar oud en heb me voor laten rekenen dat dit 400
Nu nog recreatiewoning
We wonen er nog maar een aantal weken.

Toelichting
•
•

Als mijn huidige recreatiewoning gelegaliseerd zou worden, dan ben ik bereid om mijn woning
nog energiezuiniger te maken
De gemeente heeft voorzien in advies, maar de uitkomst maakt alleen maar duidelijk dat de
investeringen die gedaan zouden moeten/kunnen worden een onrealistische terugverdientijd kennen. Van echte ondersteuning vanuit de overheid is vooralsnog geen enkele sprake.
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Daarnaast kunnen woningbouwverenigingen ook bijdragen aan duurzaam wonen. Zo heeft
een woningbouwvereniging recentelijk verschillende huurwoningblokken op het eiland
gerenoveerd, waarbij er aandacht is besteed aan isolatie (dak, muur en vloer), zonnepanelen,
nieuwe dakpannen en ventilatie. Om dit mogelijk te maken wordt de huur verhoogd en wordt
men gecompenseerd door lagere energiekosten.

4 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de verduurzaming
van een woning?
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op vraag "4 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de verduurzaming van een woning?" antwoordt
51% van de respondenten: "Combinatie van bovengenoemde antwoorden".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewoner bij koophuis; woningbouwvereniging bij huurhuis, verhuurder bij huurhuis
Bewoners en woningbouwverenigingen
De eigenaar van de woning (3x)
De eigenaar.
De eigenaren van de woning, maar het zou goed zijn als de gemeente dit stimuleert,
bijvoorbeeld door gratis adviezen te geven aan eigenaren.
Den haag
Een combinatie van de bovengenoemde antwoorden, maar de overheid moet vooral het
energiezuinig maken van een woning laagdrempelig maken en faciliteren
Eigenaren
Hangtervan af koop of huur
Wanneer eigenaar de eigenaar
Woningeigenaren incl. woningbouwcorporaties en de gemeente om de verduurzaming te
stimuleren.
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Toelichting
De bewoners

•
•

Als het een koopwoning is, eventueel met hulp van de gemeente.
De eigenaren zijn verantwoordelijk, maar de overheid (rijk,
provincie, gemeente) moeten initiatieven meer en beter
ondersteunen met zowel afdoende subsidies als (het liefst
individuele) begeleiding

De gemeente

•

Decregerong neem draconische beslissingen en zadelt burgergers en
woningbouwcorporaties met torenhoge kosten op. Voor een
probleem die niet bestaat. De afgelopen 20/30 jaar is het nog nooit
zo schoon en goed geweest, biodiversiteit te over. Onze god bepaald
of en zo ja welke dieren er verdwijnen, bijkomen of blijven, niet de
mens.

De
•
woningbouwvereniging

Combinatie van
bovengenoemde
antwoorden

•
•
•

•
•

•

•
Geen van
bovengenoemde
antwoorden

•

Woningbouwverenigingen verdienen kapitalen aan te hoge huren
waardoor wij met zijn alle de huursubsidies voor de bewoners weer
betalen.
Afhankelijk wie de eigenaar is van de woning
Eigenaars/bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de
verduurzaming. Woningbouwverenigingen voor hun woningaanbod.
Ieder zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, maar
vooralsnog is het kostenaspect een element dat volledig bij de
burger wordt gelegd. Daarmee komt de daadwerkelijke
energietransitie niet op gang.
Iedereen is verantwoordelijk. Bewust omgaan met energiebronnen
is voor iedereen van belang. Zowel overheid als burgers en
bedrijfsleven. Niemand blijft hiervan verschoont!
Ik vind niet dat je mensen kunt verplichten. Vaak leidt dit tot veel
hogere kosten voor met name huiseigenaren. Deze kunnen niet altijd
zelf voor de kosten opdraaien. Tevens vind ik dat eerst maar eens
bewezen moet worden dat bepaalde maatregelen inderdaad
besparing etc. opleveren. Ze hebben het over warmtepompen
omdat iedereen van het gas af moet. Deze kosten een vermogen en
er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat deze veel slechter voor het
milieu etc. zijn dan hetgeen wordt voorgespiegeld. Wees eerlijk en
betrouwbaar in je voorlichting en lever het bewijs dat zaken
beter/goedkoper zijn.
Primair is de bewoner bij een koophuis aansprakelijk, bij huur de
vereniging.
De gemeente heeft dan meer een adviserende/coordinerende rol.
Echter wat betreft infrastructuur zoals warmtenetten zou de
gemeente een meer leidende rol moeten hebben.
Welke stelling ??? Dit is namelijk een vraag !!
Ik vind het volkomen absurd dat woningen gasloos worden of van
het gas af moeten. Electrisch is niet duurzamer, zolang we niet
overstappen naar kernenergie.
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In verschillende gemeentes in Nederland worden informatieavonden gehouden over
duurzaamheid en energiebesparing in de woning.
Ook op Goeree-Overflakkee zijn allerlei manieren om te kunnen besparen in de woning. Voor
eilandbewoners die hun eigen woning energiezuiniger willen maken bestaan er bijvoorbeeld
twee voordelige leningen: de duurzaamheidslening en energiebespaarlening.

5 ‘De gemeente Goeree-Overflakkee moet haar inwoners
beter informeren over hoe zij energie kunnen besparen in de
woning‘
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=149)
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Op stelling 5 ‘De gemeente Goeree-Overflakkee moet haar inwoners beter informeren over hoe zij
energie kunnen besparen in de woning‘ antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Mee eens

•
•

De gemeente heeft geinvesteerd in voorlichting, maar alleen aangeven wat
nodig is, is onvoldoende ondersteuning.
Er is voor de gemeente, eventueel in samenwerking met Deltawind de mogelijk
om een energieloket te openen, waar inwoners advies etc. kunnen krijgen.
Vooral over gasloze verwarming in de toekomst
De zogenaamd "voordelige" leningen zijn eigenlijk een sigaar uit eigen doos. De
gemeente G-O probeert er, zo lijkt het, een verdienmodel voor de gemeente
van te maken.
Ik wist bijvoorbeeld niet van deze subsidies. Maar misschien omdat we niet
perse een subsidie nodig hebben.

Neutraal

•

Er zijn leningen. Leuk maar het kost weer een vermogen. Over een lening moet
je rente betalen!

Zeer mee
oneens

•

Iedereen kan alles vonden op google. Waarom gemeenschapsgeld steken in
informatieverstrekking.
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6 Op welke manier kan de gemeente Goeree-Overflakkee haar bewoners
meer bewust maken van mogelijkheden tot energiebesparing? (n=149)
Suggestie (54%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adviseurs van huis tot huis advies laten geven.
Artikelen in de krant, subsidies voor uitvoering
Awareness via social media
Bemiddelen met MKB voor gunstige prijsafspraken voor hun inwoners
Bij elke woning eigenaar een onafhankelijke adviseur langs laten komen
Brief/email
Door een premie te geven
Duurzaamheidsbeurs
E.N en flyer huis aan huis
Energie coaches, per wijk of andere clusters.,
Energieloket
Flyers banners posters herhaling keer op keer herhaling
Flyers en/of informatieavonden
Folder huis aan huis
Folder met subsidieregelingen
Folders webside
Geef een compleet beeld.
Geval niet met het opgeheven vingertje.
Goede informatie bv huis aan huis folders met goede en eventueel nieuwe producten die op
de markt komen
Goede PR en subsidie.
Goede voorbeeld geven
Iedere inwoner apart benaderen
In de krant schrijven,meer duidelijkheid over wat er kan voor iedereen
In krant, informatieavonden, post en email
Info avond organiseren
Info, info, info
Informatie avonden gevestigd
Informatie brieven
Informatie over subsidies
Informatie, stimulering
Informatieavonden
Informatiebijeenkomsten en blijf dit herhalen. Ondersteun inwoners bij het maken van kleine
en grotere stappen.
Intensief samenwerken met woningcorporaties mbt uitvoering. Informatie en
vollrlichtingscampagne in dorpskernen en een beurs duurzaam vandaag en morgen
Kennis beschikbaar stellen
Kijk ook eens naar het grofe aantal vakantie wonningen.P
Krant, flyers
Leuke acties promoten.
Mail aan allen
Media
Meer aandacht in de media
Meer en toegankelijke voorlichting op een luchtige manier.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer info verstrekken
Meer mogelijkheden bieden, bv soepeler vergunningenbeleid op het gebied van duurzaam
bouwen zoals oa “Tiny houses”
Meer voorlichting + subsidies
Met persoonlijk advies en subsidies
Niet doen
Nieuwsbrief
Nieuwsbrieven en samenwerkingen met netbeheerder/energieleveranciers
Nog meer openbare informatie
Ook gebruik maken van social media
Per wijk na onderzoek om de mogelijkheden te onderzoeken om de energietransitie mogelijk
te maken. Daarna bewoners informeren over de uitkomst. Daarna de regierol oppakken.
Per woning bekijken wat er verbeterd kan worden. Of per straat/wijk bekijken wat de
mogelijkheden zijn voor aardwarmte e.d.
Per woning of blok bekijken en adviseren
Pleiten voor (tijdelijk) kernenergie, daarna thorium. De ingeslagen weg is zinloos.
Push berichten!
Regelmatig via krant, website, regio tv en radio
Steunpunt opzetten en subsidies
Stoppen met de klimaat hysterie aanwakkeren.
Subsidie (2x)
Thema website met tips en tools en verwijzing naar subsidiemogelijkheden
Top 10 opstellen. Brochure?
Via eilanden nieuws
Via mailing, nieuwsbrief e.d.
Via persberichten en website
Via Social Media en email
Via website en social media
Voorlichting (3x)
Voorlichting ; subsidie
Voorlichting / informatie
Voorlichting aan bewoners in combinatie met opstellen verbeterplan woning
Voorlichting geven gericht aan eigenaren van woningen
Voorlichting in de dorpskernen
Voorlichting over nut en noodzaak
Voorlichting zowel via website als 1 op 1 gesprek
Voorlichtingsbijeenkomsten
Warmte foto maken en bewoners informeren over de resultaten.
Wie vervuild betaald,en wie er alles aan doet om een energie zuinig huis te krijgen, ,krijgt
korting op de woz

Ik heb geen suggestie (37%)
Weet niet (9%)
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Toelichting
Suggestie:

•
•

•
•
•
•

De gemeente gaat met een goed voorbeeld vooraan en werkt nauw samen met
ieder belangstellendene
De gemeente weet goed aan te geven welke stappen je als burger zou kunnen
nemen, maar dat is maat de helft van wat nodig is. De vele duizenden euro's
aan investeringen die gemoeid zijn met de uitvoering zijn een belemmering,
niet iedereen heeft dit geld in de kast liggen. Hierin meedenken en investeren
is noodzaak maar blijft nu achterwege.
De sociale media is ook een goed middel om het bij een bepaalde groep onder
de aandacht te brengen.
Geeft ook lagere vaste kosten
Gemeente of Deltawind kan/kunnen energie coaches opleiden, die als
vrijwilliger, tegen een vrijwilligers vergoeding, in hun naaste omgeving advies
geven.
Niet! Dat isgeen taak vd gemeente.

Ik heb geen
suggesties

•

Energiebesparing door de verwarming laag te zetten en te verwarmen met
hout/pallet kachels wordt al op grote schaal gedaan. Dit is zeer milieu
verontreinigend, de rook die door de schoorsteen de lucht ingaat zorgt voor
een groot aantal personen voor astmaklachten, luchtweg klachten,
kortademigheid en benauwdheid. Een verbod op dit soort kachels zou m.i.
meer van deze tijd zijn.

Weet niet

•

Ik vind dat de gemeente GO al heel veel doet in het kader van bewustwording
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipGoereeOverflakkee
Duurzaam wonen
21 november 2019 tot 01 december 2019
164
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
8
3 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

In samenwerking met Groot Goeree-Overflakkee is de vragenlijst opgesteld.
Op 21 november 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het
Tip-burgerpanel gestuurd.
Op 28 november 2019 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipGoereeOverflakkee
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van GoereeOverflakkee
vergroten. Via het panel TipGoereeOverflakkee.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
GoereeOverflakkee hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipgoereeoverflakkee.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.
TipGoereeOverflakkee.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipGoereeOverflakkee.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘N59, ‘Jaarwisseling’ en ‘Verhuur woonhuizen’.
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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.
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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