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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 onze
nieuwe website; over de samenwerking met Haagse Feiten
en NNP; over een Topper in het vak.
Verderop ook nog een stuk over de nieuwe burgerpanels.
De Topletter verschijnt eens per twee maanden, begin
april 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: De nieuwe website van
Toponderzoek
Het is zover; de website van Toponderzoek is vernieuwd. We
hebben niet alleen de nieuwe Topletter gemaakt; ook de
website is aangepast. Iedere dag zijn we bezig om de website
overzichtelijker en duidelijker te maken voor al onze
bezoekers.
Alle Topletters die gemaakt worden komen op de website; de
blog is overgezet en nieuwe persberichten worden hier ook op
geplaatst. Verder is de inhoud ook aangepast naar de huidige
visie van Toponderzoek.
Neem gerust een kijkje en als u tips of tops hebt voor ons dan
horen we het graag!
www.toponderzoek.nl

Samenwerking voor
transparante overheid
Gebruikers van de informatiedienst Haagse Feiten kunnen
vanaf nu op een laagdrempelige manier álle Nederlandse
politici en topambtenaren, van wethouder tot
Europarlementariër, om advies vragen door middel van een
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raadpleging. Om dit mogelijk te maken is Political Inzights, de
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aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Deze
samenwerking sluit uitstekend aan bij de ambities van beide
organisaties om de politiek transparant, inzichtelijk en
bereikbaar te maken voor een breed publiek.
Lees verder

NNP omarmt initiatief Tip
burgerpanel Toponderzoek

Haagse Feiten

De discussie over de opvangproblematiek van duizenden
vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra, het lokale
afvalbeleid dat behoorlijk wat voeten in de aarde heeft of de
plannen om het winkelcentrum volledig op de schop te nemen.
"Als je hen in een onafhankelijk Tipburgerpanel om raad
vraagt, dan weet je hoe de gemiddelde inwoner denkt en leeft.
De resultaten van de raadplegingen vormen voor uitgevers van
lokale media een mooie basis voor prachtige journalistieke
verhalen", aldus Martijn Hulsen van TopOnderzoek uit het
Noord Limburgse Horst.
Lees verder

Topper in het vak: Karel van

Samenwerking NNP
en Toponderzoek

Deurzen
In deze rubriek stellen we 7 vragen aan een topper van het
vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun
meningen zijn over bepaalde dingen.
Met in deze editie Karel van Deurzen aan het woord. Eigenaar
van Laarbeek Media.
Als mensen Karel van Deurzen moeten beschrijven in 3
kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
 Gepassioneerd
 Energiek
 Doelgericht
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?
Delen is vermenigvuldigen.
Krijgt u wel eens een opdracht voor
(overheids/markt)onderzoek? Zo ja, welke?
TipMooiLaarbeek, Gemeente Laarbeek: verscheidende
raadplegingen. Momenteel hebben we vanuit
DeMooiLaarbeekKrant/ TipMooiLaarbeek/ Toponderzoek een
abonnement afgesloten met de gemeente Laarbeek.
Lees meer over Karel via onze website

Project: De nieuwe burgerpanels
Toponderzoek is nog steeds druk bezig met het verkrijgen van
burgerpanels door heel Nederland. Onze visie: in 2030 heeft

Topper: Karel van
Deurzen

elke gemeente in Nederland een burgerpanel van
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Afgelopen 2 maanden zijn er verschillende burgerpanels
opgestart, en zijn we volop deelnemers aan 't werven voor de
volgende panels: 1BeeselPanel, 1BrunssumPanel,
1GennepPanel, 1LandgraafPanel, 1LeudalPanel,
1RoerdalenPanel, TipAsten, TipdeMaasenWaler, TipDeurne,
TipHoogeveen,TipMooiGeldropMierlo, TipMooiSonenBreugel
en TipSomeren.
Woont u in één van de bovenstaande gemeenten en bent u
nog geen lid van het burgerpanel?
Schrijf u dan nu in bij het burgerpanel en praat mee over
actuele onderwerpen in jouw gemeente!

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.nl

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

Het TIP
Burgerpanel staat
midden in de
gemeenschap

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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