Publieke raadpleging onder de inwoners van TipVenlo over
de Venlopas
17 juli 2019
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Samenvatting
Op stelling "1 ‘De Venlopas is een goede vervanger van de Geld Terug Regeling en het
mantelzorgcompliment’" antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
8% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is:
"Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling "2 ‘Het is goed dat de gelden op de Venlopas enkel besteed kunnen worden in onze
gemeente’" antwoordt in totaal 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 13% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Mee eens".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling "3 ‘Het is een goede zaak dat de minima-vergoeding enkel te besteden is aan
maatschappelijke en culturele activiteiten’" antwoordt in totaal 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". In totaal 28% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Ziet u een meerwaarde in de uitbereiding van de Venlopas?" geeft 64% van de
respondenten aan dat ze (waarschijnlijk) een meerwaarde zien in de uitbreiding van de Venlopas.
13% van de respondenten geeft aan dat ze (waarschijnlijk) geen meerwaarde zien in de uitbreiding
van de Venlopas. Het meest gekozen antwoord (38%): "Ja, waarschijnlijk wel".
Op vraag "4.1 In welke uitbereiding van de Venlopas ziet u een meerwaarde?" antwoordt 80% van de
respondenten: "Uitbreiding om met de Venlopas ook te reizen met het openbaar vervoer".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVenlo, waarbij 285 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Venlopas
Er komt een nieuwe pas voor Venlose minima met een tegoed van honderd euro. De nieuwe
Venlopas komt in de plaats van de huidige Geld Terug Regeling. Huishoudens met een
inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm kunnen 100 euro per
gezinslid op de Venlopas gestort krijgen. Dit geld kan worden besteed bij culturele
instellingen, verenigingen of sportclubs.
In de huidige Geld Terug Regeling moet men de gemaakte kosten voorschieten en middels
bonnetjes en bewijzen de gemaakte kosten declareren.
Naast inwoners met een laag inkomen kunnen ook mantelzorgers de Venlopas aanvragen.
Het Mantelzorgcompliment vervalt, mantelzorgers krijgen een tegoed van 75 euro op de
Venlopas.
De Venlopas bespaart naar verwachting 90.000 euro op uitvoerkosten van de Geld Terug
Regeling. Daarnaast zorgt de combinatie met de mantelzorgvergoeding dat er geen
schaamtegevoel ontstaat om de pas te gebruiken.

1 ‘De Venlopas is een goede vervanger van de Geld Terug
Regeling en het mantelzorgcompliment’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "1 ‘De Venlopas is een goede vervanger van de Geld Terug Regeling en het
mantelzorgcompliment’" antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
8% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is:
"Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Bonnetjes bewaren en voorschieten is niet handig en dat hoeft nu niet meer, dat
is winst en het is veel minder stigmatiserend
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•
•

Mee eens

•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•

•
•

•

Geen administratieve rompslomp meer; of toch in ieder geval veel minder.
Het is belangrijk dat burgers niet gestigmatiseerd worden.
Voor krap bij kas zittende mede Venlonaren 2x positief. Hoeven geen geld voor te
schieten en kunnen met een "gewoon" pasje betalen.
Als dat 90.000 bespaard is dat een goed idee
Bespaart een hoop gedoe en mensen kunnen zelf beslissen hoe te besteden
De mensen waarom het gaat, krijgen meer verantwoordelijkheid en kunnen deels- zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Met de pas betalen geeft ook
meer vrijheid. Is anders dan nadien je hand op te moeten houden.
Fraude uitsluiten
Is er ook geen controle achteraf?
Mits het ontvangen geld hier ook voor gebruikt wordt.
Ontzettend fijn dat het nu zonder bonnetjes gedoe kan. En prettig dat het
daardoor ook nog eens goedkoper is!
Meer geld over om nog meer mensen te helpen!
Een besparing moet niet de drijfveer zijn.
Jammer dat het niet geldt voor mensen die mantelzorg verlenen aan iemand aan
de andere kant van het land!
Kan er te niet over oordelen. Als er bespaard kan worden, zonder dat de
gebruikers gekort worden, zal het wel goed zijn
Ligt eraan hoe makkelijk de verwerking is voor instellingen, verenigingen of
sportclubs. Penningmeesters (vrijwilligers) moeten niet met moeilijke procedures
opgezadeld worden hieromtrent.
Om dit te koppelen ivm schaamtegevoel minima vind ik belachelijk
Zolang er maar een goede controle is op de uitgaven
Ben bang dat het dan voor verkeerde dingen gebruikt wordt. Controle op de
uitgaven??
De coupons van het mantelzorgcompliment konden ook in winkels in Venlo
worden besteed. Als deze worden vervangen door de Venlopas dan kan dit
blijkbaar niet meer. En dat vind ik zeer teleurstellend. Ik heb geen behoefte aan
een sportclub, vereniging of culturele instelling. En ik heb er met mijn drukke
mantelzorgtaken ook geen tijd voor. Geef mij maar een goed boek of een leuk
etentje in Venlo. Dat vind ik pas leuk. Elk mens is verschillend, laat de mensen
daarom zelf kiezen en ga dat als gemeente niet allemaal precies voorschrijven. Ik
krijg nu het gevoel dat de gemeente heeft bepaald dat elk mens een sportclub,
vereniging of culturele instelling leuk vindt. En dat is natuurlijk flauwekul want elk
mens is anders. Hopelijk ziet de gemeente van haar voornemen af.
Geen extra financiële tegemoetkoming voor minima.
Het is een grote schande dat zo’n pas überhaupt nodig is!!! In zo’n rijk en
welvarend land behoort zo’n ‘armenpas’ niet nodig te zijn. Eens te meer een
goede reden om een rechtvaardig sociaal basisinkomen in te voeren. Ik hoop dat
de gemeente zich daar voor gaar inzetten. Lees de boeken van Rutger Bregman
maar eens.
Organisatie rondom uitgifte passen kost meer dan het oplevert. Liever direct
betalen aan sportclub of iets dergelijks bij aanmelding. Met 100 euro kun je geen
lidmaatschap van club betalen. Zeker niet na bezuinigingen van gemeente hierop.
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Weet niet

•
•
•

Ik heb nooit een Venlopas gehad en kan er dus niet over oordelen
Weet nog niet eens wat het inhoud en of ik het bedrag ook weer bij dezelfde
winkels bijv de Zwei Gebrueder mag besteden
Proteion reageert nergens op
Zoals ik kan zien kan het geld alleen bij culturele instellingen, verenigingen of
sportclubs besteed worden. Helaas slaat dit voor de manterzorgers volledig de
plank mis. Ik persoonlijk als mantelzorger. Vond het fijn dat het
manterzorgcompliment uitgebreid besteed kon worden. Ook voor een etentje of
iets dergelijks. Deze opties lijken er nu niet meer bij te zitten.

6

Het geld op de Venlopas is enkel in de gemeente Venlo te besteden, om zo lokale
ondernemers en verenigingen te ondersteunen.

2 ‘Het is goed dat de gelden op de Venlopas enkel besteed
kunnen worden in onze gemeente’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
45%

(n=279)

39%

40%

36%

35%
30%
25%
20%
15%

10%

10%

8%
5%

2%

Zeer mee
oneens

Weet niet

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Op stelling "2 ‘Het is goed dat de gelden op de Venlopas enkel besteed kunnen worden in onze
gemeente’" antwoordt in totaal 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 13% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Mee eens".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

De ene hand wast de andere! Prima!
Het geld wordt door de gemeente Venlo en haar inwoners uitgegeven, daarom
logisch dat dit in de eigen gemeente uitgegeven moet worden.
Maar waarom dan niet in de Venlose winkels zodat de Venlose middenstand er
ook nog wat aan heeft?
Van Venlo voor Venlo is een uitstekend uitgangspunt.

Mee eens

•

In Venlo is goed, maar de vraag is wat het vervallen van het tegoed doet met de
inkomsten van een gezin. Hoewel wifi wel bijna overal beschikbaar is
tegenwoordig.

Neutraal

•
•

Internetabonnement moet blijven
Stel dat je naar de film wil in een andere stad omdat die hier niet draait

Mee
oneens

•

Ben tegen extra tegemoetkoming voor minima. Maar als ze deze dan toch
krijgen, is het wel goed dat de besteding hiervan binnen de gemeente Venlo
geschied.
Dat zou betekenen dat een evenement oid buiten de stadsgrenzen onmogelijk
is.

•
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Zeer mee
oneens

•

Wanneer iemand iets gewend is te ondernemen buiten de gemeente of het
alleen buiten de gemeente kan door omstandigheden; is het een nobel, maar
geen goed idee.

•

Dan kan een kind niet bij een sportvereninging buiten de gemeenten, dat is wel
kort door de bogt.
Waar hebben we het over, € 100.- Elke normale vereninging kost al snel
gemiddeld €150.Deze mensen zijn al beperkt om iets extra’s te doen...laat ze t ook gebruiken
bijvoorbeeld om naar Toverland te kunnen gaan
Ik vind het een beetje vreemd om op deze manier (via minima) te zorgen dat de
Venlose economie gestimuleerd wordt...
Juist de mogelijkheid dit te besteden ook in de buurtgemeenten, maakte het
voor ons als mantelzorger wat flexibeler. Nu zijn de keuzes extreem beperkt.
Veel te betuttelend.

•
•
•
•
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Doordat de Venlopas enkel in onze gemeente te besteden is, vervalt de vergoeding voor een
internetabonnement.

3 ‘Het is een goede zaak dat de minima-vergoeding enkel te
besteden is aan maatschappelijke en culturele activiteiten’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "3 ‘Het is een goede zaak dat de minima-vergoeding enkel te besteden is aan
maatschappelijke en culturele activiteiten’" antwoordt in totaal 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". In totaal 28% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Internetabonnement hoort tegenwoordig bij de eerste levensbehoeften, net als
een mobiele telefoon. Ik mag toch aannemen dat iedereen daar inmiddels over
beschikt.
Minima zullen normaal gesproken niet snel geld uit (willen) geven aan
maatschappelijke en culturele activiteiten. Dus pluspunt om het zo te doen.

Mee eens

•
•

Anders gaat het misschien toch op aan andere zaken
Omdat het zaken zijn waar deze groep helaas geen gebruik van maakt. Geeft dus
het gevoel van iets extra te kunnen doen.

Neutraal

•
•
•
•
•

Internet is een vereiste om mee te kunnen in de maatschappij van nu.
Internet vergoeding vervalt nu en dat is ook heel belangrijk
Maar internet abonnement is tegenwoordig ook bijna onmisbaar
Ook aan sportbeoefening en andere vrijetijdsbesteding
Wie bepaalt wat maatschappelijk en/of cultureel is?

Mee
oneens

•

Als er iets gegeven wordt aan de minima dan moeten ze het geld kunnen
gebruiken voor zaken die echt noodzakelijk zijn. Moet niet zo zijn dat dit geld
wordt besteed aan allerlei leuk dingen, zoals bv. etentje enz.
Een internetabonnement is zeker ook belangrijk in deze tijd. Zeker voor school,
werk, sociale netwerken en vaak ook contact met de gemeente zelf.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Het zou fijn zijn wanneer mensen zelf kunnen kiezen wat ze met het bedrag doen
en waar ze het dus aan uit willen geven
Ik vind dit te beperkt.
Internet hoort er gewoon bij. Heb je bv. ook nodig om je belastingformulier in te
vullen.
Internet is belangrijk.
Mensen die van de minima leven besteden liever hun geld aan andere zaken als
aan maatschappelijke of culturele activiteiten
Minima hebben denk ik wel andere prioriteiten dan maatschappelijke en culturele
activiteiten, niet voor niks rent een flink deel naar de voedselbank.
Minima hebben ook andere kostenposten waar ze het geld voor zouden kunnen
gebruiken.
Omdat al veel culturele instanties subsidie van de gemeente vorderen, en nu ook
nog van de Venlo Pas, is dit verkapte extra subsidie?
Als je een AOW hebt en contributie betaald maar dat een klein groepje is hoe gaat
het dan we betalen huur houden daarom weinig geld over en dat kan de degene
die dat beheerd niet voorschieten met zo.n kaart en een slechte zaak als het
internetabonnement vervalt want de meeste oudjes hebben soms dat alleen als
vertier dus dit niet doen.Die worden weer gekort zo heel erg jammer zijn.
Als je niets te makken hebt geef je het tegoed toch liever uit aan de eerste
levensbehoeften, of aan een beetje luxe. Je moet ZELF kunnen kiezen. Niet
iedereen geeft om cultuur.
De minima heeft ook niet het geld om in een voorstelling een cnsumptie of
vervoer te betalen waar ook in deze gemeente.
Elke euri die extra binnen komt, is een feest. kunnen we even op adem komen.
Het enen met het andere gat moet gedicht worden!
Het is toch echt wel prettig wanneer je zelf kunt uitmaken waar je je geld aan
besteedt. Daarbij komt dat goed te verdedigen is dat internet ook een
maatschappelijke en culurele activiteit is...zelfs noodzakelijk om voeling te blijven
houden met wat er speelt in de wereld.
Internet is voor iedereen onmisbaar tegenwoordig. Zeker voor studerende
kinderen maar ook voor bankieren.
Laat ze dit toch zelf bepalen. We moeten niet doen alsof deze minima niet zelf
kunnen kiezen. Laat ze zelf verantwoordelijk hiervoor zijn!
Nee dat vind ik een zeer slechte zaak. Laat de mensen toch zelf kiezen! Elk mens
heeft andere behoeften. Dat kun je als gemeente niet allemaal centraal gaan
voorschrijven. En dat moet je ook helemaal niet willen!
Ook weer veel te betuttelend. Dit is nog echt het oude paternalistische denken.
Sportieve activiteiten zoals fitness ...
Tegenwoordig moet je zoveel online doen en ook veel schoolzaken gaan online,
waardoor je de minima die dit niet kunnen betalen weer buitensluit
Velen gebruikten het bedrag voor 'n internetaansluiting. Dat vervalt, waardoor
ook formulieren van de gemeente onbereikbaar worden. Slechte zaak.
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Na de invoering wil de gemeente bekijken of de pas ook nog voor andere doeleinden kan
worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld voor het reizen in het openbaar vervoer of als afvalpas.

4 Ziet u een meerwaarde in de uitbreiding van de Venlopas?

(n=283)

38%

40%
35%
30%

26%

25%
20%
20%
15%
10%

7%

6%

Nee,
waarschijnlijk
niet

Nee, zeker niet

5%

3%

0%
Ja, zeker

Ja, waarschijnlijk
wel

Neutraal

Weet niet

Op vraag "4 Ziet u een meerwaarde in de uitbereiding van de Venlopas?" geeft 64% van de
respondenten aan dat ze (waarschijnlijk) een meerwaarde zien in de uitbreiding van de Venlopas.
13% van de respondenten geeft aan dat ze (waarschijnlijk) geen meerwaarde zien in de uitbreiding
van de Venlopas. Het meest gekozen antwoord (38%): "Ja, waarschijnlijk wel".

Toelichting
Ja, zeker

•
•

•
•
Ja,
waarschijnlijk
wel

•
•
•

•

Het zou ook fijn zijn als je d,m,v,d pas kunt parkeren
Laat de mensen toch zelf kiezen waaraan ze het tegoed willen uitgeven. Elk
mens is anders en heeft andere interesses en behoeften. Waarom kun je de
Venlopas niet besteden in de winkels en restaurants in Venlo? Voor
bijvoorbeeld een mooi boek of een lekker etentje.
Pretparken, internet korting vakantieparken.
Zie toelichting vraag 3
Als hier meer opties zijn en deze breder ingezet kan worden. Nu is het veel
van hetzelfde en voor twee totaal uiteenlopende doelgroepen.
Gelijke monniken gelijke kappen, waarom zouden andere burgers er geen
gebruik van mogen maken? Moet er wel een mogelijkheid zijn om er dan zelf
geld op te kunnen zetten.
Lastig, ik begrijp dat het wel handig is, als je in Blerick gaat sporten en
daarvoor met de bus moet reizen. Het zou misschien een trajecten kaart
kunnen zijn, of zone kaart, zodat er binnen de gemeente Venlo gebruik van
gemaakt wordt.
Uitbreiding op het huidige (Internetabonnement) wel.
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Neutraal

•

Eerst kijken hoe de nieuwe Venlopas ervaren wordt. Luisteren naar de
gebruikers is daarbij essentieel! Zij kunnen vast aangeven wat nog meer
wenselijk is.

Nee, zeker
niet

•

Zie toelichting op vraag 3
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4.1 In welke uitbereiding van de Venlopas ziet u een
meerwaarde?
(Leesinstructie: met uitbereiding bedoelen we andere doeleinden dan de vervanging
van de Geld Terug Regeling en het mantelzorgcompliment, meerdere antwoorden
mogelijk)
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(n=180)
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Op vraag "4.1 In welke uitbereiding van de Venlopas ziet u een meerwaarde?" antwoordt 80% van de
respondenten: "Uitbreiding om met de Venlopas ook te reizen met het openbaar vervoer".

Andere uitbreiding, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsluiten van Internetabonnement
Als betaalmiddel bv. tijdens de zomerparkfeesten. Hoef je geen bonnen meer te kopen.
Besteedbaar voor huishoudelijke apparaten, etc
Buiten venlo bv pretpark of zwembad te kunnen bezoeken
Cursussen, scholing
Dagje uit in de provincie voor gezinnen.
Gratis parkeren
Hobbyactiviteiten
Internet
Internet en studie kosten
Internet en telefoonabonnement
Internetverbinding
Lidmaatschap verenigingen
Lokale middenstand
Materiële zaken
Misschien een opleiding hoe gedrag ik mij sociaal..?
Ook te besteden in Venlose winkels en restaurants.
Proeflessen bij alle sportscholen en andere sportgelegenheden
Realiseren Kindpakket van de Gemeente Venlo.
Sportbeoefening o.a.
Taalcursussen, bijvoorbeeld aan de auteur van deze raadpleging > 1) "De Venlopas bespaard
naar verwachting..." (= bespaart) 2) in vraag 4.1 "uitbereiding" moet "uitbreiding" zijn enz.
Te gebruiken in winkels voor dagelijkse boodschappen of eenmalige aanschaf
Toverland, binnenspeeltuin, zwembad
Uitgebreidere mogelijkheden voor besteding van de venlopas
Visvergunning , fitness , theater , bioscoop
13

•
•

Voor bezoek pedicure, als men slechte voeten heeft en dit anders niet kan betalen. Bezoek
zwembad of bioscoop.
Zet er die €100.- erop die overal te besteden is, en geen gezeik, waar zijn we mee bezig.

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

Als zone kaart, te gebruiken binnen de gemeente Venlo.
Het Openbaar vervoer is duur; in dit geval vergroot het de mobiliteit van (voornamelijk)
senioren.
Hoe zou mooi zijn als ze iets meer vrijheden krijgen waar ze het aan kunnen uitgeven. Maar de
regie toch in handen blijft van de gemeente en het geld inderdaad binnen venlo blijft. En
wordt gebruikt voor wat het bedoeld is.
Sociaal isolement voorkomen
Uitbereiding is volgens mij geen goed Nederlands. Uitbreiding wel.
Vaak kunnen minima niet ergens heen omdat ze geen auto hebben of de benzine niet kunnen
betalen. Zo krijgen ze meer mogelijkheden. Ook voor noodzakelijke bezoek aan bijv.
ziekenhuis, Voedselbank, 's avonds ergens heen.
Zie hiervoor.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipVenlo
Venlopas
Arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië
14 juni 2019 tot 25 juni 2019
285
5,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
27 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,8%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,8%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 14 juni 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 19 juni 2019.
Alle deelnemers vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVenlo
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 Venlo vergroten. Via
het panel TipPanelVenlo kunnen alle inwoners in de gemeente Venlo hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op tipvenlo.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.
TipPanelVenlo 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.
TipPanelVenlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Venlo en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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