Economie
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

5. “Het is goed voor de lokale economie dat er een AZC met
300 vluchtelingen wordt gevestigd”
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Die mensen moeten allemaal boodschappen doen!
Daar kan ik niks bij verzinnen
Ik denk dat de economische belangen van een gemeente niet van belang is in
dit geval!
Ik besteed zelf al zoveel mogelijk geld in het dorp. Nu indirect via mijn
belastingsgeld zonder inspraak.
Alleen maar nadelen!! Huis, inboedel levensmiddelen krijgen ze.
Hoezo goed voor de economie? We betalen alles zelf!
Kost altijd geld dus is dat per definitie slecht voor de economie.
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6. “De gemeenten moeten zich inzetten om de vluchtelingen
te laten integreren in Meijerijstad”
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Hoe eerder integratie begint, hoe beter voor de vluchteling zelf en voor de
samenleving.
Ligt eraan hoelang mensen blijven. Bij langdurige opvang lijkt me dat een
randvoorwaarde.
Mee eens, we zullen er toch niet aan ontkomen. Maar niet de bewoners voor de
kosten laten opdraaien!!!
Zeer mee oneens als men werkt aan een terugkeer. Wel mee eens als de
vluchtelingen blijven. Maar dat laatste moet je voorkomen. Zeker bij elkaar klitten is
slecht - we kennen in Nederland al voldoende ellende meet de Marokkanen.
Deze kosten komen weer voor rekening van lokale bevolking
Niet de gemeente moet zich inzetten maar de vluchtelingen moeten dat doen. Dit is
geen verantwoordelijkheid die we op de overheid moeten afschuiven. Overheid is
geen pispaaltje voor kwesties waar mensen zelf verantwoordelijk voor zijn.
Pas wanneer duidelijk is dat de asielzoekers mogen blijven in ons land, is integratie
nodig.Voordat dit het geval is, liever niet. Dit geeft de asielzoekers enkel valse hoop.
Wie zal dat betalen onze kinderen moeten zelf school en sport bijdrage doen echte
vluchtelingen zijn welkom maar nog geen 1% is dat ik zing wie zal dat betalen zoete
lieve gerritje
Dat ligt er aan hoe lang de vluchtelingen hier blijven.
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7. “In onze gemeente is er voldoende plek op scholen voor
kinderen die leerplichtig zijn afkomstig van een AZC”
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Er is krimp, leerkrachten staan te springen om werk, dus daar ligt het niet aan.
Mee eens en anders maar paar kinderen extra in de klas. Liefst bij reguliere scholen
zodat integratie in hoogste versnelling staat.
Mits er van de overheid meer gelden komen voor klasse-assitenten of meer
leerkrachten
Daar heb ik onvoldoende informatie over. Wat ik wel weet is dat er samen met
scholen naar oplossingen gezocht moet worden. Ook een vluchtelingenkind heeft
recht op onderwijs.
Zulke vraag moet je bij de scholen neerleggen. Start eerst een kleinschalig iets om
de kinderen én volwassenen op een snelle manier Nederlands te leren.
De scholen zijn al overbelast door kinderen die problemen hebben. Er wordt op
deze manier te weinig aandacht geschonken aan probleemkinderen. Dit komt puur
door de bezuinigingen van de overheid.
Met klassen van 30 of meer Met te weinig leerkrachten voor die overvolle klassen
ben ik van mening. Grote klassen , prima max 32. Maar dan wel continu 2
leerkrachten/onderwijsassistent aanwezig in de klas. Het is nu al rampzalig voor
heel veel leerlingen. Laten ze maar eens wat geld van MBO en HBO overhevelen
naar basisonderwijs.
Onze eigen kinderen hebben al aandacht te kort met de laatste veranderingen zoals
dove blinden gehandicapte erbij en wie word dan de dupe
Daar heb ik geen inzicht in.
Is er voldoende deskundigheid??
Weet niet hoeveel kinderen er komen dus kan ik ook niet oordelen over aantal
plekken op school.
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8. Stel dat u het voor het zeggen had met betrekking tot het
vluchtelingenvraagstuk. Hoe zou u dit vormgeven? (55% = weet niet)
























- Opvang in de regio
- Afspraken over terugkeer maken
Aan de Nederlandse normen en waarde aanpassen
Actief bestaande maatschappelijke en vrijwilligersinitiatieven inzetten bij de opvang (niet alles
overlaten aan COA)
Alle vluchtelingen terug naar land van herkomst. En die landen die het nodig hebben hulp
verstrekken.
Alleen vluchtelingen toelaten uit door oorlog getroffen gebieden en zoveel mogelijk onderzoek
doen naar integriteit van betreffende personen.
Beindiging van de redenen waarom de vluchtelingen vluchten
Beter proces, zorgvuldigheid, tijd nemen, burgers betrekken
Beter screenen, zodat alleen echte vluchtelingen voor oorlogen overblijven en niet een heleboel
vluchtingen die er alleen maar economisch beter van willen worden
Betere selectie en controle
Dat mensen geholpen moetten worre is duidelijk, maar probeer dat in hun eigen land op te
lossen.
De mensen enorm helpen. het is vreselijk wat ze meemaken. Hen voor ogen houden dat
terugkeer van belang is en dat daaraan gewerkt moet worden.
Afhankelijk van dit gegeven sec hulp verlenen - als dit niet het uitgangspunt is zo veel mogelijk
apart laten integreren.
De omwonende goed informeren en gespreken met ze blijven voeren ,en op de hoogte houden.
Degene die echt vluchteling zijn moeten geholpen worden maar zodra het kan moeten ze weer
terug waar ze vandaan komen. Tevens ook als ze alleen klagen of zich misdragen
Denk dat wr eerst moet worden gekeken naar de huishoudens die het okk niet makkelijk hebben
en daar iets voor regelen. De vluchtelingen krijgen alles toe geschoven en alles wordt geregeld
voor hun. Niks mis mee maar niet eerlijk tegen over de andere burgers die hard moeten werken
en veel geld moeten betalen aan de gemeente en verzekeringen . Jammer dat dit gebeurd jn
Nederland en nu zelfs in ons eigen dorp
Deze mensen komen uit gebieden waar de machthebbers allemaal dictators zijn met een
vrouwonvriendelijke ideologie die geen democratie willen accepteren.. Als je in Europa naar het
zuiden gaat neemt de economie geleidelijk af net als de werklust. En die lijn zet zich in Afrika
door. Wat een verschil; met Aziaten. Het mooi verbouwde Novadic met de schitterende tuin
veranderd in de koste keren tot een vuilnisbelt. Van integratie komt niets terecht en uiteindelijk
verhuisd dit volk naar goedkope wijken in de stad waar de criminaliteit oververtegenwoordigd is.
Direct les in de Nederlandse taal en één op één contact maken met plaatselijke inwoner.
Dit probleem moet door alle gemeenten worden opgelost.
Ieder wat
Er alles voor doen om het toch in hun eigen land op te lossen. De mensen zullen uiteindelijk daar
veel gelukkiger worden dan her en der door Europa.
Geen azc, meijerijstad is geen toekomst voor de mensen. eerst ons eigen volk dan hun. er is ook
geen werk voor of huizen, dus wordt een grote bijstandspost. gewoon terugsturen deze
mensen....
Geen grote groepsopvang, maar integreren in de woonwijken, in kleine groepjes ( 1 gezin in een
straat ).
Veel beter om te integreren.
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Geen massa opvang, kleinere opvanglocaties. En veel meer samenwerking/hulp vanuit de EU.
Het probleem bestrijden waar het vandaan komt; Syrië e.d.
Ik ben niet tegen de opvang en hulp voor vluchtelingen maar ik vind niet dat we dat koste wat
het kost moeten doen. Wij hebben geluk met de situatie/omstandigheden hier maar ik vind ook
dat we dit best mogen 'beschermen' om te voorkomen dat het hier uiteindelijk ook slechter
wordt.
Geen vluchtelingen er zitten al buitenlanders genoeg in ons kleine dorp
Geringer aantal mensen opvangen per gemeente. Graag ook huisvesten in de wijken waar de
burgemeesters wonen, en waar de grote huizen staan. Dan spreek je pas van integratie. In deze
enquete wordt steeds gesproken over vluchtelingen. Op de pagina's van de gemeente wordt er
van asielzoekers en dan weer van vluchtelingen gesproken. Wat is hier het verschil.
Gezinnen de gelegenheid geven een vluchteling laten 'adopteren' zodat iedereen zich ook echt
verantwoordelijk voelt voor een persoon/meerdere personen.
Gezinnen met kinderen die het echt nodig hebben voor kortere tijd opvangen, de hulp geven die
echt nodig is om na een tijd terug te keren naar eigen land. Laten werken op locatie in ruil voor
kost en inwoning. Tevens een goede screening van vluchtelingen, geen 'rotte appels' binnen
halen. Scholing op locatie, onze basisschool klassen zitten al overvol met te weinig begeleiding.
Laat staan dat er kinderen bij komen met de nodige begeleiding/trauma's.
Goed opvangen en helpen bij integratie
Het is een problematische en ingewikkelde kwestie.
Als we als gemeente een steentje kunnen bijdragen moeten we dan doen vind ik. Dus opvang in
meierijstad daar ben ik voor
Het is inderdaad een vraagstuk. Ontheemd zijn is niet mis. Politiek is ??
Het is te complex voor simpele oplossingen. Ik zou in ieder geval mensen niet steeds van hot naar
haar sturen en als inwoners van Rooi opvang willen bieden is het aan henzelf om de
voorwaarden en de termijn te bepalen. Verder moeten vrijwilligers op een veel betere manier
betrokken worden en het mag allemaal wel wat minder bureaucratisch.
Het is voor de EU en het kabinet een groot probleem om met elkaar oplossingen te vinden...ik
weet het ook niet. Weet alleen dat we hen moeten helpen.
Het vraagstuk is voor de (lokale)overheid al een enorme uitdaging. Om als burger dan de
oplossing te presenteren voor dit vraagstuk, zonder alle relevante achtergrondkennis, lijkt me
niet realistisch.
Het ziekenhuis in Veghel, dat hebben ze er speciaal voor verbouwd om vluchtelingen te
huisvesten.
Hou eerst van je zelf dan pas van een ander
Huisvesting op MOB complex in Schijndel. NOVADIC is voor verslavingszorg. Wanneer ze vet geld
gaan maken met verhuur van hun accommodatie is dat oneigenlijk gebruik en vertroebelt de
verhoudingen. Gemeente en de burgers hebben de lasten en moeten dus ook de opbrengsten
genieten. Wanneer vluchtelingen in accommodatie van de gemeente zijn gehuisvest, heeft
politiek er ook meer in vloed op. Anders wordt politieke discussie vertroebeld door particuliere
belangen. Tijdens de commissievergadering afgelopen donderdag kon je tussen de regels door
horen dat Burgstede en Maas al druk met NOVADIC en COA hebben geconfereerd. Laat ze
potverdorie zorgen dat de opbrengsten ook bij de gemeente komen in plaats van een beetje de
mooie jongen uithangen met andermans centen.
Verder 8 agenten bij het korps er bij op kosten van het rijk. Bij vluchtelingen zitten veel mensen
die een diepe minachting hebben van onze samenleving en tegen ons mensen. In AZC's worden
vrouwen, homoseksuelen en Christenen vaak slecht behandeld en geïntimideerd door
fundamentele moslims. Die zetten hun oorlogjes voort in een door ons beschermde omgeving.
Verder extra politie nodig om te voorkomen dat racistisch straattuig hier de toon gaat zetten
zoals in Heesch. Groeten Peter Verkuijlen
5

























Hulp in eigen omgeving
Hun zo snel mogelijk Nederlands leren en hen zoveel mogelijk betrekken bij alles wat er in SintOedenrode gebeurt. Hoe meer ze zich welkom voelen, des te minder problemen zullen er zijn.
Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Dat is je morele plicht als burger en als maatschappij. Dat
betekent ook evenredig verdelen van vestigen, opvang e.d.
Ik ben niet op de hoogte van alle feiten, maar zolang je belangrijke zaken in je eigen land Nog
niet op orde hebt, begrijp ik het gemak van vrijmaken van deze budgetten niet.
Ik denk dat er in Meierijstad eerst de straten geteld moeten worden waar huurhuizen staan, stel
dat zijn er 60 dan proberen in iedere straat een huis vrij te krijgen waar gemiddeld vijf
asielzoekers in kunnen gaan wonen, dan zijn zij verdeeld en kunnen beter integreren.
Zo is het probleem ook meteen van tafel om 300 mensen in een gebouw te 'proppen' van tafel.
en alle asielzoekers zijn dan verdeeld over Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.
Ik heb hier niet direct ideeen over maar de wereld is van iedereen dus moet iedereen daar
kunnen wonen waar hij zich veilig voelt.
Ik vind het idee zoals het er ni ligt een heel goed plan.
Ik zou kiezen voor kleinschalige opvang. Zo een grote groep mensen bij elkaar zetten, met
verschillende achtergronden en levesfases vind ik niet verstandig. Dit geeft conflicten, die je kan
voorkomen door kleinere groepen vluchtelingen te huisvesten. Dit bevordert in mijn ogen ook de
integratie.
Ik zou met al het geld dat aan vluchtelingen wordt uitgeven proberen om in hun eigen land iets
op te zetten
en van daaruit werken aan hun toekomst.
Ik zou ze tijdelijk hier laten wonen, als het land weer rustig is zo vlug mogelijk weer terug.
In de regio zelf opvangen. Als dat niet kan dan hier, maar dienen de vlechtingen zich te houden
aan onze normen en waarden.
In eerste instantie moet het conflict in het land van herkomst opgelost worden en het beste is
opvang in 'de regio'.
Als ze hier toch zijn, moeten ze opgevangen en geholpen worden.
IN eigen land opvangen
In elk geval niet opvangen in het voormalig klooster. Na één of twee jaar is het compleet
verwaarloosd en kan de gemeente weer tonnen geld besteden aan het opknappen van de bouw.
En wij dragen wederom de kosten.
In hun situatie zouden wij ook geholpen willen worden. Dus helpen indien nodig.
Integreren door de taal te leren, opleiden, onze gewoontes, normen en waarden te leren
kennen. En na het opleiden en integratie een baan zoeken. Maar ook ontmoetingsbijeenkomsten
organiseren zodat wij iets meer begrijpen van hun cultuur en gewoontes. Zoals het beleid
momenteel is van de Gemeente Boxtel t.a.v. Vluchtelingen. Willen de vluchtelingen hier blijven
dan is wel nodig om niet te vervreemden van elkaar. Gaan ze nadien toch terug naar eigen land
dan kunnen ze hopenlijk met de opleiding van hier een mooi bestaan opbouwen in hun
moederland.
Je kan die mensen beter helpen in hun eigen cultuur normen en waarde. NL is een te groot
verschil zorg dat het daar veilig is dat ze daar heen kunnen of buurlanden.
Kleine groepjes plaatsen icm integreren in de vorm van taallessen ed
Kleinere concentraties vlichtelingen en niet een grote groep bij elkaar en de economische
vluchtelingen terug sturen.
Kleinere groepen laten instromen. Niet in 1 keer 300 mensen, maar 10 x 30 mensen. Zo kunnen
deze mensen een verlengstuk worden van het integratie proces. Niet teveel verschillende
culturen bij elkaar.
Klein zorgt voor een lagere drempel en meer draagvlak bij de inwoners van Sint Oedenrode.
Meer draagvlak geeft meer betrokkenheid, dus betere kwaliteit van leven voor beide groepen.
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Laat burgers en vluchtelingen samen iets ondernemen zodat men elkaar leert kennen. Groot
diner bereiden, spelletjes enz. Als mensen verbinding voelen dan kunnen ze zich ook verplaatsen
in de vluchtelingen. Geef ze een gezicht!
Laat ze in eigen land
Liever niet in Sint-Oedenrode maar als het moet vind ik het Damianenklooster een gepaste
oplossing
Mbt de gemeente:
opvangen, zorgen voor goede inburgering en de huidige bevolking nieuwsgierig maken en
uitnodigen om mee te doen.
Meer.tijd.uit,trekken.om.de.dialoog.aan.te.gaan.met.de.gemeente
Meerdere kleinschalige opvangplekken. Geen honderden bij elkaar dat gaat fout en werkt
nadelig in het integratie proces.
Mensen meteen wegwijs maken in het dorp . Zodat ze niet de hele dag op een kamertje zitten.en
ze ook vertellen wat onze normen en waarde zijn. Zodat we elkaar respecteren. Er moet gewoon
plek zijn voor iedereen. Er is hier geen plek voor crimineel gedrag,
Mensen moeten niet leven onder erbarmelijke omstandigheden.
Het is onze taak om deze mensen op te vangen en voor hen te zorgen.
Natuurlijk moeten we humaan zijn maar..........als Nederlanders in problemen komen of zijn
geven de instanties geen gehoor . En mensen die met pensioen zijn waar ze heel hun werkzaam
leven voor afgedragen hebben die worden gekort . In verzorgingshuizen moeten de mensen voor
zorg zelfs bijbetalen schande is dat !!!!!!
NIET
Niet centraal opvangen maar een eigen woning voor de vluchteling. Dat zou mogelijk moeten
zijn.
Hiervoor een stukje groen opofferen.
Gewoon starten met bouwen en de bouwregels /vergunningen even aan de kant zetten.
Niet hier in Sint-Oedenrode met die vluchtelingen. Laat ze het maar ergens anders opvangen.
Scholen hebben hier ook geen plaats voor meer kinderen en het zal de ontwikkeling tegen gaan
van andere kinderen. Mensen wachten al lang op een huurhuis. Deze mensen gaan voorrang
krijgen en geen toevoeging zijn voor de samenleving in Rooi.
Niet in novadic.
Alleen gezinnen toelaten.
Niet alleen mannen.
Niet opvangen op het platte land
Niet teveel ineens en verspreiden.
Niet toelaten in ons land
Ontheemden die veel ontberingen en ellende hebben meegemaakt moeten hier een nieuwe
toekomst op kunnen bouwen waardoor ze nieuwe perspectieven zien,en met medewerking van
de lokale inwoners
Oorzaak aanpakken zodat vluchten niet nodig is. Indien wel vluchten dan dienen vluchtelingen
zich aan te passen aan normen en waarden van waar ze heen gaan. Anders geen toelating.
Op deze manier.
Opleiden,zodat zij hun land weer kunnen opbouwen
Opvang in de regio met professionele hulpverlening en VN militairen.
Opvang in de regio, tot het land van herkomst veilig is. Dit om financiële gelukszoekers te
ontmoedigen.
Opvang regelen in het land waar ze vandaan komen. Dat betekend dus op het vliegtuig terug
zetten naar huis. Lang genoeg volhouden dan komen ze niet meer hierheen
Opvangen in de regio en terugsturen in plaats van met open armen ontvangen. Ontmoedigen
net zoals Australië
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Opvangen daar waar ze vandaan komen..
Opvangen in de regio bij die schatrijke landen zoals Dubai, Saudie Arabië etc. want eenmaal hier
gaan ze nooit meer weg. En waarom gaan ze niet naar het zuiden van Afrika waar plek genoeg is.
Nee hier krijgen ze alles vandaar ze hierheen komen.
Opvangen in de regio zelf
Opvangen in de veilige regio en zonodig extra door westerse landen laten beschermen .
Westerse landen dragen gezamenlijk de kosten hiervoor !
De Rijke en criminelen komen altijd als eerste het land uit de 'gewone burger' slechts zelden...
Per gebied
Prima dat vluchtelingen tijdelijk naar Meijerijstad komen, maar daarna dan z.s.m. weer terug
naar eigen land. De meeste mensen hebben nu het idee dat ze moeten betalen (gemeentelijke
belastingen enz) en dat dat dan uitgegeven wordt aan vluchtelingen. Of het er veiliger op wordt
in de omgeving dat vragen mensen zich ook af
Probeer ze niet bij elkaar te zetten, maar te verdelen over de dorpen. Hierdoor krijg je betere
integratie dan ze gezamelijk ergens plaatsen.
Proberen de mensen zo goed mogelijk op te vangen en proberen ze zo snel mogelijk een normaal
leven te laten lijden.
Snel beslissen of men terug moet
Snel laten integreren en weinig tot geen 'regels'
Sneller huizen bouwen. Helft voor eigen wachtlijst en helft voor statushouders.
Statushouders opvangen, huisvesten en laten integreren. Vluchtelingen al in de regio opvangen
en echte vluchtelingen verdelen over Europa of op veilige locaties in de regio.
Tijdelijk helpen tot het beter was in hun eigen land en allemaal terug sturen . eventueel met hulp
of kennis.
TIJDELIJKE opvang bieden en niet helemaal laten inburgeren zodat ze niet meer terug gaan!
Tijdelijke opvang, duidelijk maken dat terugkeer naar het land van herkomst het doel is, mits
veilig.
Tijdig gemeentelijk overleg organiseren met die lokale organisaties die vooral met de opvang van
vluchtelingen worden geconfronteerd: woningbouwcorporatie en het bovenschools
management (PO). Realiseert de gemeente zich dat voor taalklassen in de PO-scholen extra
financiering nodig is? Dit kan niet uit de reguliere middelen worden bekostigd.
Tijdige, open en duidelijke communicatie.
Trachten dit probleem Un land van herkomst zien op te lossen
Veel meer kleinschalig tussen wijk- en dorpsbewoners met goede begeleiding door terzake
deskundigen i.c.m vrijwilligers
Verdelen over de 3 dorpen en eerst voorlichten en inspraak verlenen aan de omgeving.
Verspreiden
Vluchtelingen ivm oorlog accoord. economische vluchtelingen niet accoord en zsm terug
Vluchtelingen moeten goed geholpen worden. Dat staat voor mij vast.
Ze integreren naar mijn mening het beste tussen de mensen in eengezinswoningen. De grote
centra hebben daarom niet mijn voorkeur.
Vluchtelingen niet in het ongewisse laten en duidelijke eisen stellen. Opvang in ruil voor
integratie, inkomsten in ruil voor arbeid.
Vluchtelingen zeer snel duidelijkheid geven over een definitieve status en dan direct goed
integreren of terugsturen naar land van herkomst.
Voor economische vluchtelingen moet een andere minder urgente procedure gelden .
Ook moet er zeer zorgvuldig gekeken worden of we inderdaad wel echte vluchtelingen binnen
halen .
Echte voor oorlogsgeweld op de vlucht zijnde mensen moeten te allen tijden geholpen worden .
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Vooral aandacht voor goede randvoorwaarden, leren van Nederlandse taal en gebruiken een van
de prioriteiten en een zinvolle dagbesteding. Kinderen z.s.m. bij beheersing taal naar lokale
basisscholen. Verrijking voor Rooise kinderen.
Wat betreft afstand naar de basisscholen komt de opvang van de leerlingen teveel bij enkele
scholen, waardoor die plaats tekort krijgen. Ik vind het verontrustend dat de vluchtelingen naast
een weg naar voortgezet onderwijs komen. Ik verwacht dat het Elde college dit gaat merken. Ik
ben er een groot voorstander van om vluchtelingen direct te spreiden. Dan integreren ze beter
en en komt er niet zoveel plaatselijke druk op scholen etc. 10 of 20 vluchtelingen als buur heeft
niemand problemen mee meer dan 300 wel
We hebben de ruimte en de middelen (particulier), de vraag ligt er en de ik hoor in mijn directe
omgeving dat veel mensen graag willen helpen. Communicatie vanuit de gemeente laat veel te
wensen over! Via de mooi rooi krant lees ik gisteren dat er een bijeenkomst is, waar inschrijven
verplicht is (begrijpelijk na alle wantoestanden) maar daar zijn we te laat voor geweest (gaan het
nog wel proberen via de mail).
Ons advies: communiceren kun je leren
Weigeren
Weten doe ik het ook niet maar:
- Bij misdrijf zonder pardon op het vliegtuig naar land van herkomst, ggeen lange DURE
procedures
- Bij geen gevaar meer in land van oorsprong. Terug naar land van oorsprong.
Anderzijds ben ik blij dat Nederland tolerant is. In tijden van (2de) WO was er voor veel van onze
burgers ook plek in den vreemden. Vooral anders is nu wel dat helaas dat kleine groepen
vluchtelingen van verschillende herkomsten in oa Nederland kleine oorlogen blijven voeren. Dit
ten koste van onze veiligheid en vrijheid. En bovendien kost dit oorlogje voeren heel veel geld,
Zeer nauwkeurig kijken of deze echte vluchtelingen zijn en ze niet op hun blauwe en of bruine
ogen geloven en zeker geen bak geld ik hun handen stoppen ze zijn geen of weinig geld gewend
en kunnen er niet met om gaan
Zo veel mogelijk verdelen over verschillende plaatsen en gemeenten. Zo loopt de integratie vele
malen sneller!
Zorg eerst maar voor de eigen burgers in nood. Die hebben onze hulp misschien nog wel harder
nodig. Kijk naar woningnood en bijstand en voedselbanken. Daarna kun je de echte vluchteling
helpen.
Zoveel mogelijk vluchtelingen koppelen aan buddygezinnen. Wel met wat screening
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Respondenten
Aantal respondenten:
Gemiddelde invultijd:

252
5 minuten en 12 seconden

De resultaten zijn gewogen op geslacht en woonplaats.

Geslacht:
60%
51%

49%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Man

Vrouw

Woonplaats:
80%

72%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

14%
8%

6%

0%
Boskant

Nijnsel

Olland

Sint Oedenrode
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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