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Openingstijden centrum Oss
Op donderdagavond is het koopavond in Oss. Kijkende naar het afgelopen jaar.

5 Heeft u de koopavonden in Oss bezocht?

(n=337)
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Ja, een enkele keer
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Weet niet

Op vraag "5 Heeft u de koopavonden in Oss bezocht?" antwoordt 59% van de respondenten: "Ja, een
enkele keer per jaar".

Toelichting
Ja, wekelijks



Ben zelf ondernemer in het centrum van Oss

Ja, een
enkele keer
per jaar




Het is een beetje een troosteloze bedoeling geworden.
Het is een mix max om bij de betreffende winkel te komen en daarom kom ik niet
graag naar het Centrum, tenzij mijn gewenste producten nergens te koop zijn.
Dus wat de koopavond betreft, is niet interessant voor mij. Daarna is de
parkeerkosten belachelijk hoog !
Ik.bezoek de koopavond heel weinig
Koopavond in het centrum is voor ons niet interessant. Het ligt te ver weg, we
hebben geen auto en stadsbussen is hier een hopeloze zaak.
Meestal is nog niet de helft van de winkels open op donderdagavond. Heeft dan
weinig zin om naar het centrum te gaan
Niet het gezelligste centrum
Sfeer in centrum is niet altijd goed tijdens koopavonden.
Wekelijks koop zondag zou mij naar de stad lokken







Nee, nooit






Alleen supermarkten etc. Heb persoonlijk een hekel aan betaald parkeren.
Ik heb jonge schoolgaande kinderen die op vrijdag uiteraard ook naar school
moeten
Ik hou niet van winkelen. Laat ik aan de vrouw over
Ik kom bijna nooit in het centrum van Oss om te winkelen
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Weet niet





Ik vind het zonde van mij tijd om ook nog eens 's avonds door de stad te lopen.
En doe het daarom nooit!
Ik werk doordeweeks in het buitenland
Ik werk in centrum dus niet nodig
In het osse centrum staat meer leeg dan dat er winkels zijn. plus het fietsen in de
stad maakt het een onprettige stad om te lopen



Ik ga zelde nog maar naar de stad. Te veel winkels verdwijnen.
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6 Zou u de koopavond vaker bezoeken als de koopavond op
een andere dag wordt georganiseerd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

op vraag "6 Zou u de koopavond vaker bezoeken als de koopavond op een andere dag wordt
georganiseerd?" is het meest gekozen antwoord (39%): "Nee, de donderdag is de juiste dag".

Toelichting
















Als deze verzet wordt dan komt er minder klandizie eengezinswoning de grote steden ze op
vrijdag hebben. Kiezen tussen een grote stad en Oss dan gaat men eerder naar de grote stad
Althans niet in het centrum.
Ben blij dat ik dan thuis ksn zijn of gaan sporten
Er is momenteel vrij veel leegstand, dus is het ook niet echt aantrekkelijk nog vaker te gaan.
Hangt van de dag af, maar de dag zelf zal niet de reden zijn waarom ik wel ga. ik ga omdat ik iets
nodig heb en als dat op een koopavond kan en ik dan ook kan, dan ga ik.
Het is handig en fijn dat er überhaupt de mogelijkheid is om 's-avonds te winkelen als er
behoefte aan is. Zou wel fijn en handig zijn als er in de zomer, lange avonden, meer ruimte was
voor koopavonden.
Het ligt niet aan de avond wat mij betreft. Het is gewoon niet gezellig in het centrum, de winkels
zijn beperkt en parkeren in Oss is teveel gedoe. Naast de kosten.
Ik bezoek nooit koopavonden, dus heb geen voorkeur voor een dag
Ik ga niet vaak naar een koopavond omdat ik in de avonden bezet ben. Maar misschien kan de
vrijdag als het weekend is een beter moment zijn voor mensen.
Kan me zo voorstellen dat mensen dan even wat gaan shoppen en meteen een hapje eten in de
stad. Denk dat vrijdag zeker meer bezoekers naar Oss zal brengen dan donderdag.
Koopavonden afschaffen, daar voor in de plaats winkels elke zondag geopend
maandag gehele dag gesloten
Makkelijker met de kids. Die kunnen op zaterdag blijven liggen.
Mijn antwoord is: het maakt mij niet uit op welke dag het koopavond is, ik zal niet vaker naar de
stad komen
Misschien op de vrijdagavond. Misschien word het dan drukker i.v.m dat de meeste mensen dan
weekend hebben.
Nog liever zaterdag tot 7 uur
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Oss heeft geen aantrekkelijk centrum.
Er zijn een mensen in Oss, die alles bepalen en tegenhouden.
Overdag genoeg tijd
Stad is zeer leeg en uitgestorven. Meer winkels en diversiteit aan winkels zou super zijn. Bijv. Een
primark naar Oss halen, dan zullen er meer mensen naar Oss komen en dus goed voor winkels en
horeca.
Wederom: verspilling van mijn tijd. Overdag is er altijd wel een mogelijkheid om zo nodig iets te
kopen.
Winkels open op tijden dat je werkt is zinloos. Zeker wanneer de winkels in de tijden dat je er wel
komt bemenst worden door kinderen die een zakcentje proberen te verdienen, maar niet de
specialist/ adviseur zijn die je zoekt. Openingstijden verruimen heeft alleen zin dus, wanneer de
arbeidstijden van winkelpersoneel ook deze kant opgeschoven worden.
Zie a.u.b. de toelichting boven.
Zo gewend aan dat er in Oss op donderdagavond koopavond is, dat ik niet weet of mijn
koopgedrag zou veranderen als de koopavond op een andere dag zou zijn. Daarnaast zijn er in
andere steden in de buurt koopavonden op andere dagen, dus zou het effect van een andere
koopavond op de bezoekersaantallen daar te onderzoeken moeten zijn.
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Elke laatste zondag van de maand kan van 12.00 uur tot 17.00 uur in het centrum van Oss
gewinkeld worden. Ieder maand is het dus één keer koopzondag.

7 Wat vindt u van het aantal koopzondagen in Oss?
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Op vraag "7 Wat vindt u van het aantal koopzondagen in Oss?" antwoordt 55% van de respondenten:
"Precies goed".

Toelichting
Precies
goed







Dit zijn er
te veel







Er is oor ons weinig te vinden in het centrum. Veel interessante zaken zijn
verdwenen en er is veel leegstand, wat het niet bepaald aantrekkelijker maakt.
Leuk i.c.m. bijv. Fantastival, living statues etc. Dan is de stad tenminste levendig
Van mij mogen alle zondagen alle winkels open zijn. ik kom er niet.
Winkelier mag zelf bepalen of deze vaker open wil op zondag.
Zolang het centrum in Oss gedomineerd wordt door cafetjes en eettentjes maakt het
niet echt uit of je meer of minder koopzondagen hebt. Ik zou graag meer winkels
zien, zodat het weer interessant wordt het centrum in te duiken.
Einde van de maand is prima, alle zondagen in December vind ik niet nodig. je ziet
dan dat dit te belastend is voor de kleine winkelier ( deze haken dan af ) en dat
maakt het centrum nu juist zo leuk.
Ga nooit op koopzondag centrum in
Ik ben meer voor zondag als rustige dag, ook voor de ondernemers van Oss; die
hebben het soms al moeilijk genoeg en we willen ze graag in de stad houden.
Ik vind het helemaal niet gewenst dat winkels op zondag open zijn. Dit is lastig voor
de kleinere bedrijven. En dat zijn nou juist de meest interessante winkels die Oss zou
moeten behouden.
Koopzondag is niet nodig. Dit zorgt ervoor dat de 24u economie in stand gehouden
wordt, en zal er in de toekomst voor zorgen dat de mensen bijv. In de zorg en bij de
politie geen ORT meer krijgen omdat het dan normaal is dat deze diensten gedraaid
worden.
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Dit zijn er
te weinig








Weet
niet










Koopzondagen mogen van mij afgeschaft worden. Ik heb liever dat de winkels op
maandag open zijn. Nu zijn er erg veel dicht op de maandag. Ik vind dit een domme
verschuiving.
Niet nodig
Als er meer zouden zijn misschien komen de klanten dan ook weer naar de stad
Als het er maar 1 per maand is, moet ik onthouden welke, terwijl in Den Bosch het
elke zondag is.
Ik vind dat winkeliers zelf moeten weten wanneer ze open willen zijn. Ook op
koopzondag zijn er nog veel winkels dicht. Daarnaast ga ik niet in mijn agenda zetten
wanneer het koopzondag is, behalve rond Sinterklaas en Kerst.
Ik werk doordeweeks, moet het hebben van het weekend
Juist op dagen dat de meeste mensen werken (maandag tot vrijdag) zijn de winkels
lang open, terwijl op de dagen dat de meeste mensen niet werken (zaterdag en
zondag) de winkels kort of zelf niet open zijn. En dan afvragen waarom mensen
steeds vaker op internet hun spullen aanschaffen. Zorg voor minder regels omtrent
openingstijden, dan regelt 'de markt' zelf wel wat de meest geschikte openingstijden
zijn voor een winkel.
Liefst elke zondag open en bv maandag dicht
Bezoek koopzondagen eigenlijk nooit.
Geen idee, iig wacht ik er niet op. Als ik toevallig zin heb om te winkelen op een
zondag en het kan niet in Oss, maar bijvoorbeeld wel in Nijmegen of Den Bosch dan
doe ik dat.
Ik kom het liefst zo min mogelijk in het centrum van Oss. Met koopavonden en op
zondagen vanwege de slechte sfeer de sfeer en publiek al helemaal nooit meer.
In de lente en zomer zou dit iedere zondag mogen zijn, eind november tot na de
kerst ook iedere zondag.
Maakt me niet uit. Alle zondagen open is handig, maar ik snap dat detailhandel daar
niet altijd zin in heeft.
Ook voor koopzondagen wijk ik uit buiten oss het osse centrum heeft te weinig
aanbod
Voor mij mogen de winkels op zondag gewoon dicht. Misschien met uitzondering
van bijv. A.H. Lidl enz.. Dit voor mensen die werken en graag voor de hele week
boodschappen willen inslaan.
Zie mijn vorige punt.
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7.1 Hoeveel koopzondagen moeten volgens u jaarlijks
georganiseerd worden?
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Weet niet

Op vraag "7.1 Hoeveel koopzondagen moeten volgens u jaarlijks georganiseerd worden?" antwoordt
55% van de respondenten: "Geen".

Toelichting
Geen



6 dagen per week om inkopen te doen is meer dan voldoende

1-4 per jaar



December bv.

9-12 per jaar



Centrum is open wanneer werkend nederland er niet naar toe kan; centrum is
dicht wanneer mensne klaar zijn met werken.
een koopzondag / koopavond is voor werkend nederland het enige shop
moment; dus koopt met alles online
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U geeft aan dat er te weinig koopzondagen in Oss zijn.

7.1 Hoeveel koopzondagen moeten volgens u maandelijks
georganiseerd worden?
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Op vraag "7.1 Hoeveel koopzondagen moeten volgens u maandelijks georganiseerd worden?"
antwoordt 49% van de respondenten: "Wekelijks".

Toelichting
Wekelijks 





Ik vind dat winkeliers zelf moeten weten wanneer ze open willen zijn. Dat mag van
mij iedere zondag.
Kijk naar den bosch
Koopavonden worden bijna nergens meer bezocht
koopzondag is tot nu toe de beste oplossing,, man en vrouw werken geen tijd voor te
winkelen ,, vandaar dat men via internet besteld,,,, de zondag heeft men tijd en zin
om naar het centrum te gaan ,,,,, bouwmarkten en supermarkten zijn ook op zondag
geopend ,,,,
MAANDAG GEHELE DAG GESLOTEN ,,,, DINSDAG 13.00 UUR PAS GEOPEND
Wekelijks. En ja, dat heeft impact op het personeelsbeleid. Maar een winkel die
hierin een probleem ziet, is niet toekomstbestendig. In grote steden kunnen de
winkels het ook, dus waarom zou dat in Oss niet kunnen.
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Door het jaar heen zijn er verschillende feestdagen en tijdens deze dagen zijn vele winkels
gesloten. Alleen enkele supermarkten zijn open voor publiek.

8 “Tijdens feestdagen dienen winkels gesloten te zijn”
(Leesinstructie: met winkels bedoelen we de winkels in het centrum van Oss,
uitgezonderd van supermarkten. In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 8 “Tijdens feestdagen dienen winkels gesloten te zijn” antwoordt 56% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 20% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens











De eigenaar en de personeel hebben ook tijd nodig om de feesten te kunnen vieren,
net zoals iedereen. Dit vind ik heel goed.
De mensen die in de detailhandel werken mogen ook weleens kunnen genieten van
de feestdagen met vrienden en familie
Een feestdag is om te vieren. Niet om boodschappen te doen. Dat doe ik dan ook
nooit. Kunnen de winkelmedewerkers tenminste ook vrij zijn en iets meevieren.
Een feestdag open voegt niets toe terwijl het personeel nooit meer vrij is .zondagen
open enz is meer dan genoeg
En supermarkten zouden ook gesloten moeten zijn. Laten we ook dagen nemen dat
we samen bezinning hebben en eens onszelf leren bezighouden ipv altijd
beziggehouden te moeten worden. Rustdagen (zon- en feestdagen) zijn ook
belangrijk om familiebanden aan te sterken en dat iedereen ook thuis kan zijn en
niet hoeft te werken. Maar ook zijn deze dagen van belang om het stressniveau
omlaag te brengen. De hectiek neemt door de opening van winkels op zon- en
feestdagen toe. We moeten weer doen. Dit leidt tot meer autobewegingen, en
onrust in de atmosfeer. Rust is van levensbelang. Er is meer dan geld verdienen in
het leven.
Feestdag dient ook voor winkelpersoneel een feestdag te mogen zijn er zijn genoeg
dagen in een jaar om te winkelen
Feestdagen zijn bedoeld om een feest te vieren, niet om nog meer te consumeren.
Het zou mooi zijn als andere waarden dan commercie beter beschermd worden.
Feestdagen zijn er voor iedereen
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Mee eens








Neutraal












Mee
oneens







Iedereen heeft recht op vrij tijdens feestdagen.
Ik vind dat ook de supermarkten dan dicht moeten zijn, dus echt alle winkels dicht!
Mensen moeten gewoon ook vrij kunnen zijn met feestdagen.
Met kerst moeten winkels dicht zijn. Overigen feestdagen zouden ze best open
mogen zijn.
Ook werknemers van winkels Willem de feestdagen vieren. Ik vind het zelfs al
belachelijk dat met de kerstdagen supermarkten open zijn.Met kortere
openingstijden dan nu haalden mensen vroeger ook hun boodschappen op tijd en
voor meerdere dagen in huis
Rust voor de medewerkers in de winkel, zullen toch niet meer omzet draaien
Waarom Allen in het centrum van Oss. Gewoon alle winkels ook bouwmarkten Ed.
1e kerstdag en nieuwjaarsdag ja maar 2e kerstdag nee. Net als 2e paasdag ed
Het is m.i. niet nodig en ik gun die mensen ook hun feestdagen. Maar ik lig er ook
niet wakker van als er toevallig toch een winkel open is
Ik gun het personeel hun vrije dag, maar uit ondernemersoogpunt slaat de
internetconcurentie extra hard toe.
Wel met kerst/ Pasen en Pinksteren, maar niet met Hemelvaart/ Koningsdag ect.
Winkelpersoneel heeft ook recht opnfeestdagen en meer openingstijden drijft
prijzen op vanwege de kosten
Winkels zijn al vaak open -- sluiting met feestdagen ontlast het personeel en de
ondernemer
Een paar feestdagen wel en een paar niet
Laat dat lekker aan de winkels zelf over. Als zij menen dat het winstgevens kan zijn
om op die feestdag open te zijn, dan moet dat kunnen. Maar als dat niet het geval
is, moet de winkel ook dicht kunnen blijven.Hoe meer regels, hoe minder
toepasbaar de regelgeving.
Laat de keuze aan de winkel eigenaar
Laat men dit zelf bepalen.
Moet de ondernemer zelf weten
Niet mee eens, niet mee oneens. Enerzijds vind ik dat het dicht moet omdat het juist
een feestdag is. Anderzijds maakt het me niet uit. Ik zal op die dagen het centrum
toch niet bezoeken. Daarnaast is de meubelboulevard ook open die dag.
Verantwoording van de ondernemer. voor mij hoeven de winkels niet open te zijn.
Voor kleine winkels is het moeilijk om op feestdagen open te zijn. Grotere winkels
hebben vaak personeel wat dan wel wil/kan werken.
Winkelier zelf bepalen, als zij goed naar de vraag kijken dan is dat het antwoordt. ik
wil niet op de stoel van de winkelier gaan zitten
Het is erg handig dat de mogelijkheid bestaat dat er een supermarkt open is. Je
houdt er min of meer onbewust rekening dat er wel ergens in de buurt een
supermarkt open is.
Ik zou het leuk/handig vinden als de winkels op feestdagen open zijn maar kan me
heel goed voorstellen (en heb daar begrip voor) dat de centrum ondernemers daar
geen behoefte aan hebben.
Niemand wil op feestdagen werken tog
Niet alle feestdagen.
Op deze dagen komen mensen sneller naar het centrum, dus het zou misschien wel
een positief effect geven als de winkels open zouden zijn.
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Zeer mee
oneens




Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen of ze open zijn of niet.
Winkels zouden dit zelf moeten kiezen. Als er wel een algemene regeling komt, wat
zijn dan feestdagen. Tellen feestdagen van het Islamitische geloof dan ook?




Het is aan de ondernemer om een kostenbaten analyse te maken of het loont.
Ik vind dat winkeliers zelf moeten weten wanneer ze open willen zijn. Zondag als
rustdag is ooit opgelegd door Christenen en dat vind ik erg achterhaald.
Keuze van winkeliers
Ook aan personeel denken wat misschien moet werken.
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9 “Tijdens feestdagen dienen supermarkten altijd geopend te
zijn”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Zeer mee
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Weet niet

Op stelling 9 “Tijdens feestdagen dienen supermarkten altijd geopend te zijn” antwoordt 27% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 47% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens








Neutraal







Ik vind dat winkeliers zelf moeten weten wanneer ze open willen zijn. Het is wel heel
fijn om gewoon boodschappen te kunnen doen op en rond de feestdagen, Het
spreidt de drukte ook.
Oss is te multicultureel om zich te beperken aan feestdagen wanneer het gaat om
dagelijkse boodschappen. Wat voor mij een feestdag is, kan voor een ander gewoon
maandag zijn.
Alleen bij twee feestdagen achter elkaar de eerste dag dicht.
Beperkt open en niet op beide feestdagen zoals kerst pasen pinksteren
Geopend misschien wel, maar wel met beperktere uren dan nu het geval is.
Op bijv. kerstavond tot 22:00 moeten werken lijkt me niet echt prettig.
Gewoon een paar uur, niet de volledige dagen. Ook voor hen zijn het feestdagen
Ik maak hier zelf vaak gebruik van maar aangepaste tijden of niet tijdens alle
feestdagen (alleen 2e kerstdag, 2e paasdag enz.) vind ik ook begrijpelijk.
Maar de openingstijd mag korter. Dan hebben de medewerkers ook wat aan hun
dag
Aangepaste openingstijden
Dat lijkt me een keuze van de betreffende ondernemer.
Enige openingstijden is handig maar mag best ingeperkt worden
Geen probleem als de winkel dicht is. even je boodschappen beter plannen.
beslissing ligt bij de ondernemer.
Het hoeft niet perse maar ik vind het wel ontzettend handig.
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Hetzelfde als voor winkels. Ik maak er toch geen gebruik van dus voor mij hoeft het
niet zozeer. Kan me wel voorstellen dat het wel eens handig is als je last minute nog
wat moet hebben, maar echt een noodzaak is het niet.
Ik vind het niet nodig dat supermarkten voortaan bijna altijd op feestdagen open
zijn. Zo wordt de betekenis van een feestdag ook minder. Waar dient een feestdag
dan nog voor?
Ik vind het prima als ze op 2e paas en pinksterdag, hemelvaart en koningsdag
geopend zijn. Maar 1e en 2e kerstdag mag het voor mij wel dicht zijn
Ik vind het wel prettig als ze open zijn maar niet noodzakelijk
Natuurlijk is het wel handig, maar ik gun het personeel eigenlijk wel een dag vrij.
Voor mij hoeft het niet altijd open te zijn.
Niet perse nodig; mensen kunnen het ook prima regelen om inkopen van te voren
in huis te hebben.
Wederom, gewoon aan de supermarkten zelf over laten. Samenleving en
klantwensen veranderen sneller dan de regelgeving bij kan houden, dus laat al die
regels mbt openingstijden lekker varen.
Winkelier zelf bepalen, als zij goed naar de vraag kijken dan is dat het antwoordt. ik
wil niet op de stoel van de winkelier gaan zitten
Zie hiervoor
2e kerst, paas, en pinkster wel open. 1e niet.
Beetje meer vooruitdenken en dan kan de supermarkt gewoon weer dicht op
zondag.en feestdagen; fijn voor het personeel.
Gun deze mensen ook hun feestdagen
Het mag, maar ik zie het niet als een verplichting
Misschien een paar uur bijv. van 10 tot 12 uur. Dan sluiten indereen heeft recht op
een vrije feestdag.
Mogen ze zelf weten
Niemand wil werken op n feestdag tog
Ook hier moet winkeliers zelf kunnen beslissen of men open gaat of niet
Ook mensen met supermarkten/personeelsleden willen vrij zijn op feestdagen. Een
paar uur open zijn zou wel kunnen. Versproducten komen dan toch niet meer
binnen, dus zelf goed plannen van je boodschappen doen is beter. (En dat
kon/moest je een paar jaar geleden ook :-)
Ook weer rust voor de medewerkers en boodschappers gaan weer beter vooraf
plannen en inkopen
Aan personeel denken wat misschien moet werken
Dit is echt niet nodig. Wat verder betreft, leest u a.u.b. de extra toelichting boven.
Genoeg dagen om boodschappen te doen . En veel te zware belasting personeel
Het is aan de ondernemer om een kostenbaten analyse te maken of het loont.
Iedereen heeft recht op vrije feestdagen
Iedereen heeft tijd genoeg om van te voren boodschappen te doen.. Dicht dus.!
Ik vind het belachelijk dat de supermarkten altijd open zijn, onder het mom van dat
wil de klant. Nou ik weet zeker dat nooit iemand dat aan ze gevraagd heeft! Op een
feestdag ga je gewoon dicht. Er zijn tegenwoordig mogelijkheden genoeg om aan je
boodschappen te komen.
Je kan de hele week boodschappen doen incl. koopavonden. Het is niet nodig om
ook de feestdagen open te zijn. Dit is ook de reden waarom ik gestopt ben in het
winkelbedrijf.
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Natuurlijk horen supermarkten dicht te zijn tijdens feestdagen! Goed voor de
medewerkers en het publiek om te vieren en tot rust te komen van alle jachtige
gedoe.
Niet altijd, hooguit een paar uur. Maar liever gewoon echt vrij. Het doen van
boodschappen wordt dan alleen maar verspreid, i.p.v. meer. En als je echt iets
vergeten bent kun je een beroep doen op naasten of je creativiteit, maar het zorgt
altijd voor een leuke anekdote.
Paar feestdagen per jaar dicht moet geen probleem zijn je kunt elke andere dag
boodschappen doen
Slavenarbeid is er niks bij. Ook supermarkt medewerkers verdienen het om kerst etc
met familie door te brengen.
Supermarkten horen dicht te zijn op feestdagen. Mensen willen bij elkaar komen en
als er mensen onnodig moeten werken uit de familie zijn families steeds meer niet
compleet. Daarnaast maakt de openstelling de serene atmosfeer onrustig en
luidruchtig met winkelwagentjes en autobewegingen. Mensen kunnen ook van te
voren hun boodschappen doen.
Zie vorige toelichting
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Oss
Regenton
Openingstijden centrum Oss
23 oktober 2018 tot 02 november 2018
340
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 8 seconden
2 november 2018
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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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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