Topletter december 2016
Stap in de wereld die onderzoek heet

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

Topletter
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
Hierbij ontvangt u als relatie van Toponderzoek onze eerste
Topletter. Stap in de wereld die onderzoek heet en lees meer
over ons nieuwste burgerpanel in Texel; over een Topper in
het vak; 7 aandachtspunten voor burgeronderzoek. Verder
nog een stukje over project: Lezeronderzoek 1lokaal. De
Topletter verschijnt eens per twee maanden, begin
februari 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!

Nieuwtje: Nieuw burgerpanel
TipTexel.nl
Een burgerpanel bestaat uit mensen van verschillende
leeftijden en verschillende achtergronden, en is er onder
andere op gericht om de burgerparticipatie in gemeenten te
vergroten.
Toponderzoek heeft inmiddels 19 eigen burgerpanels bij
diverse gemeenten in Limburg, NoordBrabant en Gelderland.
Kort geleden hebben we ook de uitstap gemaakt naar Texel,
vanaf eind november is TipTexel.nl een feit. Alle inwoners van
Texel kunnen zich vanaf nu inschrijven om mee te praten en
mee te denken over allerlei actuele zaken in Texel.
Binnen twee weken tijd waren meer dan 200 aanmeldingen!

Meer informatie:
TexelseCourant
Website van het burgerpanel:
TipTexel.nl

Topper in het vak: Ger Driessen
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 Ger Driessen aan het woord. Waarnemend
voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei.
Als mensen Ger Driessen moeten beschrijven in 3
kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
 Creatief
 Daadkracht
 Aanhouder

Topper: Ger Driessen

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?
Uit te gaan van het beginsel: alles kan. Kan niet, kennen we
niet.
Wat is het belangrijkste advies wat u van een ander
gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?
“Keep it simple.” Peter van Dijk.
Is uw huidige baan, de wenselijke baan?
Ja.
Geeft u wel eens een opdracht voor
(overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?
Ja, onderzoek in kader van het dijk versterkings progamma.
Welke verandering bij de overheid zou naar uw mening
positiever beeld geven?
Meer lef, minder regeltjes en tempo.
Met de kennis van nu, bij welk vak op school had u beter
op moeten letten?
Wiskunde.

7 aandachtspunten bij het
uitzetten van een onderzoek onder
burgers
Van onderbuikgevoel naar een onderbouwd gevoel
Burgeronderzoek helpt bij het analyseren van de situatie. De
poppetjes, en belangen, worden inzichtelijk gemaakt waarna
beleid kan worden gemaakt .
Maar hoe zet u burgeronderzoek op?
De zeven aandachtspunten voor burgeronderzoek.

Project: Lezersonderzoek 1lokaal
kranten Limburg
November en december staan bij Toponderzoek in het teken
van het lezersonderzoek van de 1lokaalkranten. Samen met
Concentra Media zijn we onder andere op zoek naar de
beweging van mensen waarom ze wel of niet de krant lezen,
hoeveel ze lezen en wordt een stukje advies gevraagd wat er
gewijzigd kan worden.
Met de resultaten kan onze opdrachtgever aan de slag om op
de verschillende kranten, 36 verschillende lokale edities, te
beoordelen en eventuele wijzigingen door te voeren. Samen
met de lezers en adverteerders worden stappen genomen om
nog meer te groeien naar de meest ideale krant in de
omgeving.

Raad aan Toponderzoek

Wat zou er zijn
gebeurd, als
meneer tijdig een
burgeronderzoek
had uitgevoerd?

Normaal vragen wij om raad bij burgers. Voor onze eerste
Topletter zou ik, Patrick Hoeben, 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.nl

Contact
Heeft u vragen, suggesties of
opmerkingen?
Wij horen het graag van u!
enquete@toponderzoek.nl
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.

