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Is deze Topletter niet goed
leesbaar
Klik dan hier voor de webversie

Topletter
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
Hierbij ontvangt u als relatie van Toponderzoek, de Topletter.
Stap in de wereld die onderzoek heet en lees meer
over Burgerpanels in heel Nederland, Overzicht van alle
burgerpanels in Nederland en over een Topper in het vak:
Rob Willems. Verder nog een stukje over 50.000 politici op
de overheidsdatabase Overheid in Nederland.
De Topletter verschijnt eens per twee maanden, begin
augustus komt de volgende. Wilt u deze nieuwsbrief liever niet
ontvangen, dan kunt u zich via de link onderaan de Topletter
afmelden.
Toponderzoek wenst u veel leesplezier en zoals altijd…
Top!

Nieuwe TIPburgerpanels in heel
Nederland
Dagelijks is Toponderzoek bezig met het opzetten van nieuwe
TIPburgerpanels. In de afgelopen twee maanden zijn er zeven
nieuwe TIPburgerpanels opgestart. Het zijn de
burgerpanels: TipSintAnthonis, TipPijnackerNootdorp,
Tiplansingerland, TipPanelWoerden, TipSchijndel, TipVeghel
en een herstart van TipBommelerwaard.
Komt u uit één van deze gemeenten en heeft u zich nog niet
aangemeld? Schrijf u dan nu in, zodat ook u kunt meedenken
en meepraten!
Met deze nieuwe burgerpanels komt Toponderzoek weer een
stapje dichterbij om in 2030 in elke gemeente een TIP
burgerpanel te realiseren.

Overzicht van alle burgerpanels in
Nederland
Een burgerpanel bestaat uit een groep mensen, die gevraagd
en ongevraagd advies geven over (beleids)vraagstukken en

TIPburgerpanel

over de kwaliteit van de dienstverlening.
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In 2017 heeft ruim 4 op de 10 gemeenten een burgerpanel. Ten
opzichte van vorig jaar (bijna 1 op de 3 gemeenten heeft een
burgerpanel, 2016) is dit een groei van 7%.
In totaal hebben 159 gemeenten een eigen
burgerpanel. Meestal betreft het een digitaal burgerpanel.
Wilt u een compleet overzicht van alle burgerpanels in
Nederland zien of meer lezen over dit onderwerp: klik dan hier.

4 op de 10
gemeenten heeft
een burgerpanel

Topper in het vak: Rob Willems
In deze rubriek stellen we 7 vragen aan een topper van dat
vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun
meningen zijn over bepaalde dingen.
Met in deze editie Rob Willems aan het woord. Manager
Redactie bij Concentra Media Nederland
Als mensen Rob Willems moeten beschrijven in 3
kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
1. Enthousiast
2. Inspirerend
3. Zorgzaam
Wat maakt u topper in uw vak? Als er één les is die u wilt
meegeven aan iemand in uw vakgebied, wat zou dat zijn?
Denk in termen van kansen, niet van problemen. Daag jezelf
en anderen continue uit om kansen te zien en te verzilveren.
Wat is het belangrijkste advies wat u van een ander
gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?
Nooit naar een ander wijzen als het een keer niet lukt of niet
lekker loopt. Want als je naar een ander wijst, wijzen er drie
vingers naar jezelf… Een HRmanager wees me erop toen ik
een nieuw team moest aansturen, dat stroef op gang kwam.

Topper in het vak:
Rob Willems 
Manager Redactie
Concentra Media

Lees meer over Rob op onze website

50.000 politici op de
overheidsdatabase Overheid in
Nederland
Alweer zes jaar geleden (5 mei 2011) is de database van alle
Nederlandse politici online gegaan:
www.OverheidinNederland.nl. Het betreft een personenregister
van alle politici en topambtenaren in Nederland.
Afgelopen maand bereikten we de mijlpaal van 50.000
deelnemers. Dit betekent dat OverheidinNederland.nl de
grootste, openbare, personendatabase van de overheid is.
Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Klik dan hier.

Overheid in
Nederland
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Raad aan Toponderzoek
Normaal vragen wij om raad bij burgers. Voor onze Topletter
zouden we deze keer ook graag van u raad willen ontvangen.
Heeft u onderwerpsuggesties, tips voor het design of iets
anders dan kunt u dat altijd aangeven via onze mail:
enquete@toponderzoek.com

Contact
Heeft u vragen, suggesties of
opmerkingen?
Wij horen het graag van u!
enquete@toponderzoek.com
Neem ook een kijkje op onze
website.

Onderzoeksbureau Toponderzoek
Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
T. 085  4860100
Overheidsdatabase Overheid in Nederland:
www.OverheidinNederland.nl

www.toponderzoek.nl
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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