Publieke raadpleging onder de
inwoners van Etten-Leur over
het nieuwe coronavirus
12 maart 2020
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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 57%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 79% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 antwoordt in totaal 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
20% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
88% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".
Supermarkten
Op vraag "5 Slaat u extra voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt 75%
van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".
Informatievoorziening
Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 86% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 84% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 6% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Vakantieplannen
Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 36% van de respondenten: "Ik heb al
geboekt en ben gewoon van plan om te gaan".
Tot slot
Op vraag "9 Wat doet u zelf om het coronavirus te voorkomen en is tevens een goede tip voor
anderen? " antwoordt 59% van de respondenten: "Ik heb geen tips" en geeft 35% een tip te hebben

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipEtten-Leur, waarbij 138 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het coronavirus
Afgelopen december brak er een nieuw virus uit in China, genaamd het nieuwe
coronavirus. Het coronavirus kan worden overgedragen van dieren op mensen en van
mensen op mensen. De meeste patiënten met dit coronavirus hebben koorts en
luchtwegklachten, zoals keelpijn en hoesten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland
bereikt en zijn de eerste besmettingen in Noord-Brabant een feit.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het
coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=138)

15%

Ik maak mij weinig zorgen

57%

Ik maak mij geen zorgen

27%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 57%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak mij
veel zorgen

•

Veel is voor mij overdreven, maar vind de toestand wel zorgelijk. en dan niet
zozeer voor het virus, maar meer voor wat de gevolgen binnen de leefbaarheid
gaan zijn. helpende handen vrije tijdbesteding voor ouderen, zoals de
dagactiviteiten enz.

Ik maak mij
weinig
zorgen

•
•
•
•
•

Als je het krijgt heb je pech.
Ik zie het als variant op griep, waar volgend jaar ook tegen ingeënt word.
Nog veel onbekend. Oppassen voor paniek
Voorzichtigheid is geboden.
Weerstand van partner is erg laag ivm ziekte

Ik maak mij •
geen zorgen •

Griepsoorten zijn er altijd al geweest en altijd gaan er mensen aan dood.
Jaarlijks worden ruim 216.000.000 miljoen mensen ziek door malaria
Elke 2 minuten sterft een kind - jonger dan 5 jaar - aan de ziekte malaria
Elke week sterven 10.000 kinderen - jonger dan 12 jaar - aan malaria
Malaria veroorzaakt elk jaar 450.000 doden
Zie het als een gewone griep

•
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u diverse maatregelen nemen. Volgens het RIVM
(Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu) is het belangrijk om uw handen regelmatig te
wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van uw elleboog en papieren zakdoeken
te gebruiken.

2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het
coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik neem geen maatregelen

(n=138)

12%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

79%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

20%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel
Ik draag een mondkapje

1%
0%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

66%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

57%

Andere maatregel
Weet niet

9%
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Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 79% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alert op bijeenkomsten met grote groep mensen
Desinfecteer klinken kranen ed
Geen groepen opzoeken
Geen handen geven en geen onnodige bezoekjes nu
Geen handen schudden
Ik achuf geen handen
Ik deed dit altijd al
Ik ga niet winkelen
Ik houd afstand bij mensen
Thuiswerken, opletten op gezondheid van anderen in de buurt
Vermijden drukke plekken
Werk thuis
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Toelichting
•
•

Alleen het in de elleboog niezen is voor mij een extra maatregel, de andere antwoorden
behoren tot mijn gewoontes.
Ben afgelopen weken vaak in het ziekenhuis geweest. Daar wel handen met gel schoonmaken
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•

•
•
•
•

Geen extra maatregelen. Aan de binnenkant van elleboog niezen, papieren zakdoekjes
gebruiken en goed de handen wassen is sowieso toch normale dagelijkse hygiëne voor
iedereen?? Ik verbaas me erover dat deze volstrekt normale zaken nu ineens “extra
maatregelen” heten.
Handen wassen doe ik altijd al frequent
Geleerd op de opleiding verpleegkundige hoe belangrijk ter voorkoming van allerlei besmetting
Ik hield altijd al rekening met de gangbare hygiëne
Ik werk in een ziekenhuis, ik draag daar mondkapjes etc bij verdachte patienten.
Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij
kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid
geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep
jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden.
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Volgens de GGD en het RIVM is persoonlijke hygiëne, en de bewustwording daarvan, van
belang.

3 'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds
de komst van het coronavirus'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

13%

Mee eens

33%

Neutraal

34%

Mee oneens

12%

Zeer mee oneens
Weet niet

(n=138)
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
20% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens

•
•
•

Ik ben altijd bewust bezig met persoonlijke hygiëne.
Ik let er nu iets meer op dan anders.
Ik waste altijd mijn handen extra tijdens het groeiseizoen. Maar nu hoest ik
ook in m'n elleboog.

Neutraal

•
•
•

Ben altijd hygiënisch, al voor het Coronavirus
Dat was ik ook voor de komst van het coronavirus.
Net als daarvoor. Is niet veranderd.

Mee oneens

•
•
•
•
•
•

Hier was ik mij al van bewust voor het coronavirus
Ik ben altijd al bezig met persoonlijke hygiëne
Ik ben altijd met persoonlijke hygiene bezig, niet slleen als er een kans op
een virus is.
Ik was daar altijd al mee bezig, niet alleen sinds de komst van het coronavirus
Ik was daarvoor ook al goed bezig
Niet meer dan anders

•
•
•

Dat ben ik altijd
Dit was ik al en is niet veranderd
Ik was al lang bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne.

Zeer mee
oneens
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Momenteel is een run gaande op de mondkapjes en sommige branches (zoals ziekenhuizen
en tandartsen) dreigen met een tekort aan mondkapjes. Volgens deskundigen is het dragen
van een mondkapje niet nodig voor de gemiddelde gezonde Nederlander.

4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus
mondkapjes aangeschaft?
Ja, deze heb ik aangeschaft

(n=138)

1%

Deze had ik al in huis voor de komst van het
Coronavirus

4%

Misschien schaf ik ze later aan

7%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

88%

Weet niet
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Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
88% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Nee, deze ga ik niet
aanschaffen

•
•
•
•
•

Het helpt niet dus waarom zou ik ze aanschaffen
Mondkapjes zijn niet meer verkrijgbaar en hebben geen zin volgens de
informatie over coronavirus
Onzin dit te gebruiken met ondeskundigheid en onnodig
Tenzij de juiste beschikbaar zijn èn dringend aangeraden door de
GGD/RIVM zal ik geen mondkapjes gaan dragen.
Volgens deskundigen heeft het geen enkele zin (slecht geplaatste) kapjes
te dragen.
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Supermarkten
Afgelaste evenementen en levensmiddelen inslaan in de supermarkt, het coronavirus leidt
soms tot paniekreacties. Sommige mensen slaan vast extra voedsel in voor de komst van het
coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen.

5 Slaat u extra voedsel (twee weken) voor de komst van het
coronavirus?
Nee, dit ben ik niet van plan

(n=138)

75%

Voorlopig kan ik al vooruit

22%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

1%

Weet niet
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Op vraag "5 Slaat u extra voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt 75%
van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben ik
niet van plan

•
•
•
•

Voorlopig kan ik
al vooruit

•
•
•

Draagt alleen maar bij aan paniekvorming. Volstrekt overbodig extra
voedsel in te slaan.
Er is geen noodzaak
Geen paniek situatie
Ik houd niet van massahysterie.
Mocht ik vanwege een (mogelijk) Coronavirus niet naar buiten kunnen, dan
bestel ik online mijn boodschappen die ze voor mijn deur kunnen afleveren.
Heb altijd al voor enkele dagen voldoende voorraad
Heb altijd voor een paar dagen eten in huis, maar ik kan vers eten laten
halen door familie. Dus nee, niet hamsteren
Ik heb altijd veel boodschappen in huis en vriezer
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment onderwerp van gesprek in ons land. Via de website van
bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen.

6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
maatregelen die u kunt nemen ter voorkoming van
besmetting met het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=138)

40%

Voldoende

46%

Neutraal

10%

Onvoldoende

3%

Zeer onvoldoende

1%

Weet niet
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Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 86% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•

De boodschap over maatregelen van RIVM is kort en duidelijk. Het is niet nodig
om die boodschap 100.000 keer te herhalen, hij verandert toch niet. We weten
het nou wel.
Het scheelt dat ik zelf kennis heb
In kranten staat veel te veel informatie. Dit zorgt voor paniek. voorlichting is
goed, maar moet niet ontaarden in paniek reacties
Veel te veel informatie. Vaak ook premium dus weer niet voor iedereen te
lezen

Voldoende

•
•

Iets wat je niet ziet is moeilijk te mijden.
Voor mijn werk moet ik goed op de hoogte blijven ( ouderen zorg )

Onvoldoende

•

Voor mij is de website van de rivm de officiele bron. En op die site staan
tegenstrijdige berichten en de berichten bevatten ambigue en moeilijk
taalgebruik. Ik kan mij voorstellen dat mensen dan niet meer weten wat ze
moeten doen.
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=138)

28%

Voldoende

57%

Neutraal

9%

Onvoldoende

5%

Zeer onvoldoende

1%

Weet niet
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Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 84% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 6% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Voldoende

•
•

Ik verdiep mij er niet in
Wat voor mij niet duidelijk is , wanneer je drager bent, het virus dan nog leeft
en/of je met de antistoffen die dan aangemaakt zijn , je andere mensen kunt
besmetten, zoals mazelen etc.
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Vakantieplannen
Nu het coronavirus in Nederland vastgesteld is, komen bij Nederlanders vragen naar boven
over wat dit voor hen betekent. Kan ik nog op vakantie en wat betekent dit voor mijn
vakantieplannen, dat is een vraag die wordt gesteld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
geeft een negatief reisadvies voor bepaalde gebieden zoals China, Noord-Italië en elders.

8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?
Ik heb al geboekt en ben gewoon van plan om te
gaan

(n=138)

36%

Ik heb al geboekt en twijfel om te gaan
(annuleren)

5%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

12%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

18%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

26%

Weet niet
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Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 36% van de respondenten: "Ik heb al
geboekt en ben gewoon van plan om te gaan".

Toelichting
Ik heb al
geboekt en ben
gewoon van
plan om te
gaan

•
•
•
•

Blijven in Nederland
Ik ben momenteel op vakantie in zuid Spanje
Het leeft hier nauwelijks
Heb er zelf ook geen angst voor
Ik ga naar een niet als risicogebied aangewezen regio in Frankrijk. Bovendien
is de vakantieperiode aug/sept, ik neem aan dat de problemen met het vritus
dan zijn opgelost.
Voorlopig is dit pas in juni

Ik heb niet
geboekt en
wacht liever af
Ik ben helemaal
niet van plan
om te gaan

•

Willen naar tenerief, maar wachten daar de ontwikkelingen nog even af. Niet
dat we net als Italië straks op slot zitten.

•
•
•
•

Ben net terug van vakantie
Ik ga al jaren niet op vakantie.
Wij gaan nooit op vakantie
Wij gingen toch al niet

Weet niet

•

We gaan op vakantie in eigen land.
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Tot slot
9 Wat doet u zelf om het coronavirus te voorkomen en is
tevens een goede tip voor anderen?

Tips:

(n=138)

35%

Ik heb geen tips

59%

Weet niet

7%
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80%

100%

Op vraag "9 Wat doet u zelf om het coronavirus te voorkomen en is tevens een goede tip voor
anderen? " antwoordt 59% van de respondenten: "Ik heb geen tips" en geeft 35% een tip te hebben

Tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstand houden van anderen, geen gebruik ov, niet nr locaties met veel mensen bij elkaar
Alert op bijeenkomsten met grote hoeveelheden mensen in afgesloten ruimtes.
Altijd zorgen dat je genoeg vitaminen en mineralen eet en/of drinkt.
Angst is slechte raadgever
Bij verkoudheid thuis blijven
Bijeenkomsten mijden
Blijf alert maar laat je niet opfokken
Blijf bij anderen vandaan wanneer je verkouden bent
Blijf gewoon doen en raak niet in paniek...
Blijf normaal doen, dat hoesten en niezen behoor je altijd te doen, handen wassen ook, blijf
nuchter, je kan er weinig aan veranderen, maar raak niet in paniek zolang er nog maar 1 op de 1
miljoen ziek is hier in nederland, ik vind het waanzin, dat er zo.n paniek is!
Blijf vooral rustig, want misschien maakt u het zelf(door de media gestuurd) wel veel te groot
Geen grote bijeenkomsten bijwonen. Maar ook scholen, dagverblijven en opvangen sluiten
Geen handen geven
Geen paniek
Geen paniek maken
Gewoon doen, wat je normaal ook doet.
Gewoon je gezonde verstand gebruiken
Gewoon je verstand gebruiken
Gezond verstand gebruiken in de omgang met andere mensen.
Grote gezelschappen mijden
Grote menigte vermijden, geen onverwachte activiteiten ondernemen. alleen de noodzakelijke
dingen doen
Haal een griepspuit of zorg voor goed vacin.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handen niet alleen goed wassen ( de wrijving dood bacteriën) maar vooral goed drogen met
papieren handdoeken of schone textiel handdoek daarna -in openbare ruimtes- de deurknop
niet met hand maar mouw openen. Hoesten en niezen id elleboog en weg van anderen. Houd je
aan nationale adviezen en geen paniek of angst hebben maar leven.
Je gezond verstand gebruiken en je niet in paniek laten brengen door allerhande
spookverhalen.
Je vooral niet gek laten maken, wat vakantie betreft, is toch geen noodzaak alsof de wereld
vergaat als je niet met vakantie gaat. Luxe probleem. eerst maar eens zorgen dat het onder
controle komt. Lijkt me belangrijker.
Laat je niet gek maken!
Laat je niet regeren door angst, maar vertrouw op je verstand en als je weet dat Jezus je
Verlosser is is dat al vanzelfsprekend.
Luister goed wat de deskundigen je aanbevelen
Mijden van grote mensen massa's
Mischien handig om personen uit een risico gebied te testen als zij in Nederland aankomen.
Neem de zaken serieus maar men moet zich niet gek laten maken door anderen.
Niet naar besmette gebieden gaan. Ontwijk mensenmassa's.
Niet overdreven uitlichten in de media
Niet teveel over zeuren. De mensen wordt alleen maar angst aangepraat door de alle aandacht
in de mediamedia
Normaal.logisch nadenken
Nuchter blijven
Nuchter blijven nadenken.
Ook hoesten aan de binnenkant van de elleboog. Niet kussen en geen handen geven.
Rustig blijven.
Vermijd drukke plekken, gebruik ionische zilver en/of darsonval etc.
Vermijd mensenmassa’s , bij verkoudheidsklachten zo min mogelijk naar buiten
Volg de adviezen op
Wat meer thuis blijven en grote mensenmassa's vermijden
Zo normaal mogelijk doorleven en gezond verstand gebruiken
Zoals altijd een goede hygiëne onderhouden en zoveel mogelijk een beetje meer op afstand van
anderen blijven, ook bijvoorbeeld van honden
Zorgvuldige hygiene, niet alleen lichamelijk maar ook in huis en op het werk
Zoveel mogelijk thuis blijven

Toelichting
Tips:

•
•

Ik heb
geen
tips

•

Hoor zelf tot de kwetsbare groep mensen. Als het nodig is neem Ik maatregelen. Op
den duur zal iedereen het virus ooit krijgen. Het muteert snel, niet tegen te houden.
Kom zelf net terug uit Portugal, maar stond verbaasd dat er op Eindhoven totaal
geen controle en/of vragen waren na het landen. Terwijl een vol vliegtuig met
verschillende mensen het land (Noord Brabant) binnen wandelt.
Ik ben sinds de uitbraak niet in het buitenland geweest en voor zover bekend is er in
onze omgeving nog geen corona.. Dus neem ik voor de rest geen specifieke
maatregelen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipEtten-Leur
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
6 maart 2020 tot 11 maart 2020
9
138
8,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12 maart 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 ±8,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragen zijn door onderzoeksbureau Toponderzoek opgesteld.
Op 06-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 10-03-2020 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. TipEtten-Leur
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 Etten-Leur vergroten.
Via het panel TipEtten-Leur kunnen alle inwoners in de gemeente Etten-Leur 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.tipetten-leur.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.
TipEtten-Leur 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.
TipEtten-Leur maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Etten-Leur en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Pesten, ‘Zwembad’ en ‘Veiligheid’.
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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
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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