Publieke raadpleging onder de
inwoners van Nissewaard over
een mondkapjesplicht

22 september 2020
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Samenvatting
Mondkapjesplicht
Op vraag "1 Heeft u sinds de coronacrisis zelf een mondkapje gebruikt?" antwoordt 36% van de
respondenten: "Nee, ik heb sinds de coronacrisis (nog) geen mondkapje gebruikt". Zie pagina 5.
Op vraag "2 Wat vindt u? Mondkapjes moeten:" antwoordt 44% van de respondenten: "Verplicht
worden op de plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd". Zie pagina
8.
Op vraag "3 Maak de volgende zin af. Als iedereen een mondkapje op zou hebben, ben ik..."
antwoordt 61% van de respondenten: "Hetzelfde als nu, geen verschil met nu". Zie pagina 12.
Op stelling 4 'Ik zou me veiliger voelen op openbare plekken als iedereen een mondkapje zou dragen'
antwoordt in totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 36% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Zie pagina 14.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipNissewaard, waarbij 221 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipNissewaard
Groot Nissewaard
Mondkapjesplicht
24 augustus 2020 tot 17 september 2020
4
221
6,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
22 september 2020

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 ±6,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Nissewaard.
Op 24 augustus is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 2 september is een herinneringsmail gestuurd.
Op 11 september is een tweede herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 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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2. Resultaten
2.1 Mondkapjesplicht
Het mondkapje wordt op steeds meer plekken in Europa verplicht. In Nederland geldt
momenteel een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in het vliegtuig. Daarnaast
mogen gemeenten gaan experimenteren met mondkapjes op drukke plekken zoals in
Amsterdam en Rotterdam is gebeurd.

1 Heeft u sinds de coronacrisis zelf een mondkapje gebruikt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, in het openbaar vervoer waar het verplicht is

33%

Ja, in een vliegtuig waar het verplicht is

4%

Ja, in het buitenland waar het verplicht is

19%

Ja, op openbare plekken waar het verplicht is

16%

Ja, op andere plekken

24%

Nee, ik heb sinds de coronacrisis (nog) geen
mondkapje gebruikt
Weet niet

(n=212)

36%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Heeft u sinds de coronacrisis zelf een mondkapje gebruikt?" antwoordt 36% van de
respondenten: "Nee, ik heb sinds de coronacrisis (nog) geen mondkapje gebruikt".

Ja, op andere plekken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x bij de huisarts
Als ik het nodig vond omdat anderen zich er niet aan houden.
Als ik het te druk vond op een plek
Altijd en overal buiten de voordeur om mijn eigen veiligheid als risicopatient wat te verbeteren
Bij bedrijven
Bij de fysio
Bij de fysio en kapper
Bij de kapper
Bij het vervoer van een ernstig zieke vriend.
Bij pedicure
Bij tandarts en bij Borst onderzoek
Daar waar het verplicht is
Fysio
In de auto met anderen
In de supermarkt etc.
In de supermarkt. Men houdt geen afstand en er lopen hele families rond. Kwalijke zaak.
Gehoord van onze Italiaanse vrienden: Bij ingang supermarkt koortsmeting, bij verhoging NIET
naar binnen. Moeten ze hier ook doen.
In groepen mensen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In winkels
In ziekenhuis
Ivm mijn werk in de zorg
Kapper en ziekenhuizen
Mijn huisarts heeft het verplicht gesteld bij zijn praktijk
Mijn werk in het ziekenhuis
Mijn werk.
Ook waar het niet verplicht is zoals supermarkt.
Op aangeven plekken of als het voorgeschreven is
Op kraambezoek bij mijn kleinkind
Op m'n werk in een verzorgingshuis
Op mijn werk
Op mijn werk , waar ik mensen moet verplegen.
Overal waar ik kom wegens ziekte
Sport
Supermarkt (3x)
Tijdens autoritten met mensen Vd ie geen onderdeel zijn van mijn eigen huishouden
Tijdens bezoek van mijn ouders, verder vermijd ik zoveel mogelijk werk, winkels en open
plaatsen
Tijdens een bezoek aan de huisarts
Verpleeghuis
Verzorgingshuis
Voetbalstadion
Voornamelijk in huis tijdens bezoek gaan ontvangen.
Waar de 1, 5 meter niet of nauwelijks te handhaven viel
Waar er veel mensen waren.
Werk
Werk in de zorg
Werkplekken
Winkel
Winkelcentrum
Winkelcentrum Rotterdam
Ziekenhuis

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

...en zal hem ook niet gaan gebruiken, daar zo'n vod nutteloos is en de gezondheid schaadt.
Desnoods laat ik het op een rechtszaak aankomen.!! Niet aan beginnen!!!
Ben oud en wijs genoeg om te weten of ik wel of niet ziek ben daar heb ik geen hulp bij nodig
in mn doen en laten heb ik ook geen last van corona ga niet naar cafe s of feesten ga liever
vissen of de natuur in en hard sporten
De tests die nu worden uitgevoerd geven een vals positief op het Rhino-virus. Corona is al sinds
week 22 niet meetbaar meer aanwezig.
En dat ga ik ook nooit doen, compleet zinloos en u zou zich als gemeente moeten verzetten
tegen dit soort onzin.
Heb er wel maar nog niet echt nodig gehad.
Heb persoonlijk de ervaring dat als ik een mondkapje graag, de mensen meer uit mijn buurt
blijven.
Ik blijf zo veel mogelijk thuis en houd me aan de RIVM richtlijnen. Ben nog niet met OV geweest
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ik heb ze nog niet gedragen, maar zal dit zeker doen wanneer dit wordt verplicht of
geadviseerd.
Ik vermijd actief plekken waar een mondkapje verplicht is behalve als het echt niet kan zoals in
het buitenland .
Ik vermijd deze plekken
Met als enigste reden een boete te vermijden
Nederland is zo’n slappe natie. De regering durft geen vuist te maken. In het buitenland zal ook
niet alles vlekkeloos verlopen, maar mijn ervaring is dat ze gewoon gedragen worden. En
handen wassen als je een winkel binnen gaat. Soms nog met max. aan bezoekers en 1,5 meter.
Dat intelligente gedoe hier werkt niet.
Nu de plicht eraf is, gaat het wel beter om op bezoek te gaan. Het zijn ondingen. Zeker ook
omdat mensen de verantwoordelijkheid hebben om niet te komen bij klachten
Omdat het al meerdere keren bewezen is dat een mondkapje geen effect heeft.
Verder nog nergens geweest waar het gewenst is
Wel gekocht.
Vind het heel bezwaarlijk dat het gebruikt wordt om gedrag te beïnvloeden..
Drogmaatregel en je kan niet vrijuit ademen zelfs niet in de buitenlucht
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Sinds de groei van het aantal coronabesmettingen in Nederland pleiten sommigen voor het
verplichten van mondkapjes op meer openbare plekken. Zij ervaren dat steeds minder
mensen anderhalve meter afstand houden.
Anderen zijn tegen het verplicht stellen van mondkapjes, omdat er volgens hen onvoldoende
wetenschappelijk bewijs is dat het werkt. Ook denken ze dat mensen minder geneigd zijn
anderhalve meter afstand te houden als ze een mondkapje op hebben. Daarnaast vrezen zij
dat de verplichting niet te handhaven is.

2 Wat vindt u? Mondkapjes moeten:
(n=212)
Niet verplicht worden

28%

In alle openbare binnenruimtes (zoals in winkels,
musea en cafés) verplicht worden

13%

In alle openbare buitenruimtes (zoals in parken, op
terrassen en in het centrum) verplicht worden

1%

Op alle openbare plekken (zowel openbare
binnen- als buitenruimtes) verplicht worden

6%

Verplicht worden op de plekken waar geen
anderhalve meter afstand kan worden
gegarandeerd

44%

Anders

7%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Wat vindt u? Mondkapjes moeten:" antwoordt 44% van de respondenten: "Verplicht
worden op de plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd".

Anders:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle openbare ruimtes wanneer bewezen dat het effectief is. Nu vind ik het een grijs gebied.
Alleen als er is aangetoond dat het werkt
Alleen in risicoruimtes (verzorg en bejaardenhuizen, ziekenhuizen e.d.)
Alleen op plaatsen waar bewezen risico's betsaan en en als het modkapje bewezen werkt.
Alleen voor mensen die ziek of verkouden zijn verplichten
Altijd en overal.
Deze discusie moete door experts gevoerd worden op basis van kennis. Publieke opinie is niet
meer dan een opinie en geen op kennis gebasserd oordeel of dies
Het nut van mondkapjes wordt nog door velen niet onderschreven. Waarom dan zo'n
verplicichting opleggen
Ik kan dat niet zeggen, OMT dient daar een advies over te geven, kabinet volgt en deze draagt
op aan bevolking.
Nooit verplicht worden !!!!!!
Op door het bevoegd gezag aangewezen plekken afhankelijk van de lokale situatie.
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•
•
•

Personeel van een supermarkt dat niet achter een spatscherm zit, zou een mondkapje moeten
dragen.
Verplicht worden in de binnenruimtes waar geen 1,5m afstand kan worden gegarandeerd
Verplicht worden op plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gegarendeed EN
waar sprake is van een binnen situatie met slechte ventilatie. Het heeft mi geen zin om in
winkelstraten buiten mondkapjes te gaan dragen. Mensen praten daar over het algemeen niet.
Demonstraties waar dan weer geroepen wordt wel. Op een druk strand of drukke winkelstraat
zie ik het probleem niet zo. iedereen is zo in beweging evenals in de supermarkt. Daar loop je
veel en een route door de winkel, kans op besmetting acht ik dan minder (uitgezonderd
winkelwagens etc.)

Toelichting
Niet verplicht worden

•
•
•

•
•
•
•

•

De enige mondkapjes die werken tegen virusoverdracht zijn speciale
met certificaat
Werd deze week duidelijk verteld en toegelicht door prof Lelie op tv
Een mondkapje beperkt een goede ademhaling, en alleen op plekken
waar men langer dan een half uur samen is over waar weinig
geventileerd wordt.
Het houden van afstand vind ik verreweg veel belangrijker en het
mijden van drukke plekken. Het nut van mondkapjes is niet bewezen. Ik
persoonlijk ben kwetsbaar en krijg het juist benauwd van mondkapjes.
Mondkapjes maken mensen ook sneller onvoorzichtig, waardoor ze
toch weer dichtbij komen of toch maar op pad gaan terwijl zij toch
klachten hebben. En hoe hygiënisch gaan mensen ermee om? Zij
friemelen eraan, hangen hun neus erboven, etc.
Het is bewezen dat het niet helpt.
Het nut is nog niet duidelijk aangetoond. Maar moet het dan doe ik het.
Ben geen aanhanger van Viruswaanzin
Iemand kan er zelf voor kiezen om ter bescherming een mondkapje te
dragen, maar het is onzin om het te verplichten bij mensen die de 1,5
meter in acht nemen
Ik zie dat mensen met mondkapje ook niet voldoende afstand houden
en dat de mondkapjes verkeerd gedragen worden. Ik heb er geen
vertrouwen in dat de mondkapjes regelmatig verwisseld worden (om
de twee uur, moet je een ander mondkapje op doen). (Zeker als je arm
bent, kun je je niet voldoende mondkapjes veroorloven.) Je moet de
mondkapjes op de juiste manier opzetten en afdoen, anders heeft het
geen zin. Als je een mondkapje draagt in een slecht geventileerde
ruimte of als het mondkapje niet goed om je gezicht sluit, doet het z'n
werk ook niet. Ik denk daarom dat het dragen van een niet-medisch
mondkapje voor een gevoel van schijnveiligheid zorgt. Daar schieten
we niks mee op.
Mondkapjes horen in het ziekenhuis. En uit onderzoek is gebleken dat
mondkapjes juist het tegenovergestelde teweegbrengt en dat je als
drager er zelfs ziek van zou kunnen worden. Ophoping van bacteriën
ed.
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•
•

In alle openbare
binnenruimtes (zoals
in winkels, musea en
cafés) verplicht
worden
Op alle openbare
plekken (zowel
openbare binnen- als
buitenruimtes)
verplicht worden

•

Het wordt tijd dat in Nederland in de drukke binnen plekken een
kapjesplicht komt, zoals in supermarkten en drukke overdekte
winkelcentra etc

•

Er is bewijs. De discussie gaat over voldoende bewijs. De statement van
de burgemeester van Rotterdam lijkt me verstandig. Daar waar de kans
op kleine besmetting is. Deze moet worden genomen tot er
“voldoende” bewijs is.
In ben deze zomer in Frankrijk Spanje en Portugal geweest. Er werd
daar gewoon voor 90% met mondkapjes gelopen. Zin of geen zin het
werd gedaan. In het Baskenland ging men zelfs zover dat alleen het
kapje even afging als je iets ging eten of drinken
Met name ook pretparken etc.!
Moeilijk om dit te realiseren en te handhaven. In het buitenland was
het overal binnen en buiten mondkapje en dat was na 1 dag zo
normaal. Juist bij terugkomst was het vreemd dat we hier geen
mondkapjes dragen. Maar ik vind dat het alleen verplicht moet worden
indien blijkt dat het bijdraagt aan het beoogde effect. Indien het niet
bijdraagt is een verplichting niet op zijn plaats. Daarnaast ben ik wel
van mening of wel of niet. Maar geen halve regels, want dat is niet
uitvoerbaar.
Zelfde regels als de overige EU landen hanteren, dan krijg je ook geen
verwarring.

•

•
•

•

Verplicht worden
op de plekken waar
geen anderhalve
meter afstand kan
worden
gegarandeerd

Onderzoek in Amsterdam heeft al uitgewezen dat het qua afstand geen
verschil maakt. In rdam zie je dat publiek die omgeving mijd. Doe dit de
ondernemers niet aan!
Wordt zo langzamerhand doodziek van onze betuttelpolitiek. Als er een
incident is er gelijk verplichtingen en verboden tegenover zetten. Een
incident is een incident en een opzichzelfstaand iets, ga er dan ook
eens zo mee om.

•
•

•

Ik denk dat mijn mening niet relevant is omdat ik de impact hiervan niet
kan beoordelen, hier zijn geleerde mensen voor nodig.
Ik vind het dubbel. Want eigenlijk geven ze alleen maar schijnveiligheid.
Als je klachten hebt moet je thuis blijven en je moet altijd 1,5m afstand
houden. Als we met zijn alle de normale richtlijnen zouden volgen is er
niets aan de hand. Maar mensen willen meer vrijheid dus moeten we
maar overgaan op mondkapjes, terwijl mensen dan veel minder
zorgvuldig zijn met de regels. Als ik nu iemand tegen kom in de
supermarkt met een mondkapje waant hij/zij zich vaak onschendbaar
en houdt zich niet meer aan de regels. Wat ik enorm asosiaal vind. Ik
heb zelf een auto-immuunziekte waarbij ik medicatie gebruik die mij
een hoog risico geven dus ik probeer juist wel die afstand te bewaren.
In restaurants, café en terrassen wordt een mondkapje problematisch.
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Anders, namelijk:

•

Ook al doe je nog zo je best je kunt de 1,5 meter nergens garanderen.
In de supermarkt waar je een gangpad uit kom niet, in de straat
wanneer je de hoek om gaat, wanneer je een lift in of uit gaat niet.
Daar waar beweging is of waar de 1,5 meter niet gegarandeerd kan
worden een mondkapjes verplichting invoeren

•
•
•

Altijd en overal.
Er kleven voor en nadelen aan het gebruik van mondkapjes
Pas bij wetenschappelijk bewijs dat het voor meer als 2% dodelijk is
voor besmette gezonde personen onder de 60 jaar dan zie ik pas het
nut.
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3 Maak de volgende zin af. Als iedereen een mondkapje op
zou hebben, ben ik...
Eerder geneigd afstand te houden tot anderen
mensen

(n=211)

19%

Minder geneigd afstand te houden tot andere
mensen

11%

Niet geneigd om afstand te nemen tot andere
mensen

7%

Hetzelfde als nu, geen verschil met nu

61%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Maak de volgende zin af. Als iedereen een mondkapje op zou hebben, ben ik..."
antwoordt 61% van de respondenten: "Hetzelfde als nu, geen verschil met nu".

Toelichting
Eerder
geneigd
afstand te
houden tot
anderen
mensen

•
•

•
•

Minder
geneigd
afstand te
houden tot
andere
mensen

•

Dat is volgens mij een psychologisch effect, dat er eerder afstand gehouden zal
worden. Weet niet of het zo is, maar zelf zou ik wel degelijk daar rekening mee
houden. Ik hou nu ook rekening met de 1,5 meter
Ik had het andere verwacht, maar in het buitenland waar ik mondkapjes droeg,
was ik mij er meer bewust van om juist afstand te bewaren. als het ergens te
druk werd in onze ogen gingen we daardoor juist weg ook al hadden we
mondkapjes op.
Merk nu al dat als ik in de supermarkt loop met mond masker mensen wel op
de afstand letten.
Mondkapjes vallen goed op, ik verwacht dat ik hierdoor oplettender wordt om
afstand te houden
Als werkelijk iedereen een mondkapjes op zou hebben en het juist gebruiken
ben ik daar blij mee, al dat gehoest en geproest, dat gebeurd dan in hun eigen
mondkapjes ipv hand, die daarna weer gebruikt wordt voor deurknoppen en
zo.
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Niet geneigd
om afstand te
nemen tot
andere
mensen

•
•
•

Hetzelfde als
nu, geen
verschil met
nu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb de indruk dart veel mensen denken dat ze dan niets kan overkomen en
houden daardoor onvoldoende afstand
Schijnveiligheid is groter, dus mensen denken dat ze dan geen
anderehalvemeter afstand hoeven houden.
Aangezien wij van begin af aan zoveel mogelijk afstand hielden en aan de
mondkapjes plicht in het openbaar vervoer voldeden. Is er geen reden nu het
virus nog niet weg is dit niet te doen.
Al geeft het maar bescherming voor 10 - 20%
De herfst komt er aan net als verkoudheid virussen en griep dat brengt nog
meer onrust en besmettingen mer zich mee de mondkapjes zullen dan zeker
helpen.
En me afvragen of iedereen zijn verstand verloren is.
Ik ben er alleen niet van overtuigd dat het tot meer bewustzijn leidt.
Ik probeer me nu al zo veel mogelijk aan de 1,5 meter te houden
Ik probeer minimaal 2 meter te handhaven, bij onbekenden. Geteste mensen
die bekend zijn, voel ik mij beter bij en let ik minder op afstand.
Ik probeer nu ook zo veel mogelijk ruimt te houden en met een mondkapje doe
ik dat dus ook
Maar ik weet dat het voor vele een vrijbrief is om lakser met de regels om te
gaan.
Niet zeker.
Omdat ik vorm heb van Autisme (Pdd-nos), hou ik sowieso al 1,5 meter afstand
en liefst geen handen schudden
Zal weigeren hem te gebruiken! Zie eerdere toelichting.
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4.'Ik zou me veiliger voelen op openbare plekken als
iedereen een mondkapje zou dragen'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=211)

15%

Mee eens

26%

Neutraal

22%

Mee oneens

14%

Zeer mee oneens

22%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 4 'Ik zou me veiliger voelen op openbare plekken als iedereen een mondkapje zou dragen'
antwoordt in totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 36% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Mee eens

•
•

Mee
oneens

•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•

Omdat volgens mij dan het seintje afgegeven wordt dat men rekening houd met
de ander.
Vooral 70+ houden zich niet aan de richtlijnen en hoesten ook heerlijk naar
anderen hun kant op.
Eerder door de gedragsverandering van anderen. Bij het dragen van een
mondkapje houden mensen automatisch afstand.
Mogelijk is het placebo, maar het zou denk ik bijdragen voor de beleving van
controle.
Als de mensen zelf rekening met elkaar houden voel ik mij gewoon overal veilig
met of zonder mondkapje
Ik let zelf op de afstand, dus kom niet in de buurt van anderen. Ik vertrouw het
niet als mensen een mondkapje dragen. Zouden ze ziek zijn?
Voor mij staat het nut van een mondkapje niet vast!
Bieden alleen maar scheinveiligheid
Continue wordt je geconfronteerd of je het volgende dodelijke slachtoffer kan
worden. Hou je aan de basis dat is goed genoeg
Corona is een hoax! Ik heb met mijn 70 jaar nog nooit griep gehad. Ben nu nog
zeer aktief, kom vlakbij mensen (internationaal) hou geen afstand, gebruik geen
beschermingsmiddelen, schud handen, en word toch niet ziek.
Dan denk ik dat iedereen debiel is.
En het is in strijd met de verplichting om je gehele gezicht te laten zien..
Hoe oud is het kapje wat ze dragen? is het wel gewassen?
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•

Ik vind het vooral onpersoonlijker. Je zou ook kunnen zeggen dat het
boerkaverbod-debat voor niks is geweest. We vonden een gezichtsbedekking
eng...en nu zou het eng zijn als we onze gezichten niet bedekken.

15

3.TipNissewaard
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 hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Groot Nissewaard en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Nissewaard
vergroten. Via het panel TipNissewaard.nl kunnen alle inwoners van Nissewaard hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipnissewaard.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.
TipNissewaard 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.

TipNissewaard maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Parkeren’ en ‘Vuurwerk’.
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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
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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