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Deze onderzoeksresultaten zijn onderdeel van een Zuid-Limburgs breed onderzoek. De resultaten van heel
Zuid-Limburg kunt u hier downloaden.

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipBrunssum nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
Op vraag "1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?" antwoordt in totaal 58% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 22% van de respondenten: "(zeer)
ontevreden". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Tevreden". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2 Vindt u dat u gezond leeft?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja, gezond".
Aan de hand van vraag "2.1 Wat doet u om gezond te leven?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Gevarieerd eten (90%)
2. Niet eten (71%)
3. Goed slapen (69%)
Op vraag "2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te leven?" antwoorden twee
van de vier respondenten: met een andere reden dan de voorgeprogrammeerde
antwoordmogelijkheid. “Gebrek aan discipline” wordt één keer genoemd. “Gebrek aan geld” wordt
één keer genoemd. “Mijn gezondheid laat dit niet toe” wordt één keer genoemd .
Op vraag "3 Bent u op de hoogte van het project" antwoordt 82% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "4 Kijkende naar het thema gezondheid in uw omgeving, wat zou u graag op korte termijn
willen veranderen?" antwoordt 45% van de respondenten met een aandachtspunt.
Op vraag "5 Wat kan er volgens u worden gedaan om meer banen te creëren voor jongeren en
jongeren onderwijs te laten volgen?" antwoordt 45% van de respondenten met een suggestie om
meer banen te creëren voor jongeren. 53% van de respondenten antwoordt met een suggestie om
jongeren onderwijs te laten volgen.
Op stelling 6 ‘Het is een taak van onze gemeente om hun inwoners gezonder te laten leven’
antwoordt in totaal 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 20% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "7 Welke andere initiatieven kunnen we nemen om mensen gezonder te laten leven in onze
gemeente?" antwoordt 52% van de respondenten met een initiatief.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBrunssum, waarbij 85 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
Gezondheid is een thema dat blijvend aandacht vraagt. Uit cijfers van het Europese
statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederlanders behoren tot de Europeanen die hun
gezondheid een dikke voldoende geven.

1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?
(Met gezondheid wordt de algemene gezondheid bedoelt, zoals de lichamelijke en
psychische gezondheid).
Zeer tevreden

7%

Tevreden

51%

Neutraal

21%

Ontevreden

18%

Zeer ontevreden
Weet niet

(n=85)

4%
0%
0%
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60%

80%
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Op vraag "1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?" antwoordt in totaal 58% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 22% van de respondenten: "(zeer)
ontevreden". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Tevreden". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Tevreden

•

Ik ben wel psychiatrisch client met goede medicatie. Lichamelijke klachten heb ik
niet.

Neutraal

•
•

Ik heb lichamelijke klachten, maar ik kan er mee werken en leven.
M.b.t. mijn leeftijd en verleden met diverse zware operaties's mag ik niet klagen,
ben 76, klus nog wat bij en ga nog lekker met de hond wandelen.

Ontevreden

•
•

Algehele malaise
Doordat ik langdurig genept word door de corrupte politie Brunssum ervaar ik
onnodig veel stress.
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2 Vindt u dat u gezond leeft?
Ja, erg gezond

2%

Ja, gezond

58%

Neutraal: niet gezond, niet ongezond

35%

Nee, ongezond

4%

Nee, erg ongezond
Weet niet

(n=84)
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Op vraag "2 Vindt u dat u gezond leeft?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja, gezond".

Toelichting
Neutraal: niet
gezond, niet
ongezond

•
•

Ik weet van mezelf dat ik gezonder zou kunnen en moeten eten
Op zich heel tevreden met se omgeving, veel groen, mooie natuur, alleen
jammer dat het mooie zo te niet wordt gedaan door het lawaai en uitstoot
van de AWACs
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U geeft aan dat u gezond leeft.

2.1 Wat doet u om gezond te leven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=51)

Goed slapen

69%

Gevarieerd eten

90%

Zorgen voor ontspanning

59%

Gezonde producten eten

65%

Sporten/ bewegen

59%

Voldoende water drinken

51%

Niet roken

71%

Goed op hygiëne letten

61%

Met mate of geen alcohol drinken

65%

Veel buiten zijn

49%

Niet te veel eten

41%

Vermijden van teveel stress

27%

Vitaminepillen slikken
Ik doe niets voor mijn gezondheid

33%
0%

Andere reden
Weet niet

8%
0%
0%
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Aan de hand van vraag "2.1 Wat doet u om gezond te leven?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Gevarieerd eten (90%)
2. Niet eten (71%)
3. Goed slapen (69%)

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•

Geen vlees eten
Heel veel hobby's en aktief blijven
Niks
Plantaardig eten
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U geeft aan dat u ongezond leeft.

Let op! Laag aantal respondenten.
2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te
leven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Geen reden

0%

Gebrek aan discipline
Gebrek aan tijd

25%
0%

Gebrek aan geld
Geen zin

(n=4)

25%
0%

Mijn gezondheid laat dit niet toe

25%

Het is niet belangrijk genoeg

0%

Weet niet waar ik activiteiten kan doen

0%

Anders

50%

Weet niet

25%
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Op vraag "2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te leven?" antwoorden twee
van de vier respondenten: met een andere reden dan de voorgeprogrammeerde
antwoordmogelijkheid. “Gebrek aan discipline” wordt één keer genoemd. “Gebrek aan geld” wordt
één keer genoemd. “Mijn gezondheid laat dit niet toe” wordt één keer genoemd .

Anders, namelijk:
•
•

De woonomgeving is ongezond
Luchtvervuiling door awacs

Toelichting
Er is sprake van dagelijkse overbelasting en stress •
veroorzaakt door geluidsoverlast die voortkomt
uit het vliegverkeer, berijders van quads,
scooters en hondenbezitters die in parken, op
straat, in achtertuinen en openbare plekken de
hele dag door hun honden laten blaffen en
poepen. je draait er van door

het is niet vol te houden en
overheidsdiensten doen niets.
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Er zijn regionale verschillen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat Zuid-Limburgers
ongezonder zijn. De zestien gemeenten, waaronder onze gemeente, willen daarom hun
inwoners gezonder laten leven en de gezondste regio worden van Nederland. Om dit te
kunnen realiseren is het project 'Zuid Springt Eruit' opgestart.

3 Bent u op de hoogte van het project
Ja, volledig

(n=84)

2%

Ja, in de hoofdlijnen

7%

Ja, een beetje

8%

Nee

82%
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Op vraag "3 Bent u op de hoogte van het project" antwoordt 82% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Nee

•

Nooit van gehoord!
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Het project 'Zuid Springt Eruit' gaat in op het thema gezondheid in de breedste zin van het
woord. Onderwerpen binnen dit thema zijn de levensverwachting, het onderwijs, de
armoede, de arbeidsdeelname, de fysieke gezondheid en de mentale gezondheid. Op lange
termijn focust men op het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van de jeugd. De jeugd heeft
immers de toekomst. Daarnaast kunnen er ook maatregelen worden genomen op korte
termijn.

4 Kijkende naar het thema gezondheid in uw omgeving, wat zou u graag op
korte termijn willen veranderen? (n=80)
Aandachtspunt(en) (45%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvallen en gezonder eten
Alcohol in sportkantines afschaffen
Armoede, fyusieke en mentale gezondheid
Auto's rijden te hard door de wijk...gevaarlijk en uitstoot..beide niet gezond
Autoloze straten om uitlaatgassen minder te hoeven in te ademen'.
Avond knallen in park opsporen
Awacs
Awacs verbieden
Awacs weg,TPD weg.
Dagelijkse handhaving op straat en parken en hondenbezitters verbaliseren. stoppen met
waarschuwen en optreden met harde hand.
Fysieke gezondheid (2x)
Gewicht verliezen
Gewichtsverlies
Gezond eten bewegen
Gezonde voeding, bewegend
Gezondheid- armoede onder jeugd/jongeren
Jeugd doordringen van gezonde voeding.
Jeugd-en ouderen zorg
Leefomgeving verbeteren
Luchtkwaliteit
Luchtvervuiling
Meer aandacht voor gezonde voeding. Liefst horeca gelegenheden inclusief afhaal die hier
aandacht aan besteden op een hippe en betaalbare wijze.
Meer aandacht voor ouderen/ondervoeding
Meer actieve mogelijkheden voor ouderen
Meer bewegen
Meer gezamenlijke ouderensport momenten/mogelijkheden.
Meer integratie in de zorg
Naast meer bewegen voor ouderen, zeker ook meer bewegen voor jongeren
Ouders opvoeden on hun oonderen gezonder te laten leven. Daar ligt de primaire
verantwoordelijkheid. Scholen en overheid hebben een secundaire verantwoordelijkheid.
Overgewicht
Patientenstop bij diverse huisartsen
Samenhang in versnipperde projecten brengen
Stikstofuitstoot onderzoek van N300 parrallel aan onze straat en AWACS vliegtuigen boven
onze wijk
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•
•

Vervuiling aanpakken ivm plastic afval en awaks verontreiniging
Werkgelegenheid en scholing

Er zijn geen aandachtspunten (10%)
Op korte termijn hoeven er geen maatregelen te worden genomen (11%)
Weet niet (34%)
Toelichting
Aandachtspunt(en):

•
•

•

•

•

Als de corrupte politie ambtenaren van de politie Brunssum ontslagen
worden, zal het leefklimaat drastisch verbeteren.
I.v.m. Awacs start en landing inkl; "rondjes om de kerk" wordt er door
deze zeer oude motoren erg veel milieubelastende stoffen sinds 1982
over onze wijken uitgestrooid . Kijk maar eens naar de zwarte rook uit de
4 motoren bij elke start.En dan denk ik aan PM10 en stikstof en
stikstofoxyden, Onverbrandde kerosine deeltjes. Dat alles dwarrelt op de
wijken. En het zou goed zijn dat daar echt eens metingen worden gedaan
om de lucht kwaliteit hier te beoordelen. Verder komt van de N300 ook
stikstof in de wijken terecht. Dus ook hier meten is weten.
Meer stimulans m.b.t. financiële ondersteuning voor ouderen om fit te
blijven, zoal b.v. zwemmen, fitness aangepast aan hun
mogelijkheden/beperkingen, en hier bedoel ik dus niet kienen e.d. maar
b.v. kookdemonstratie's voor ouderen met aandacht voor aangepaste
voeding voor hun leeftijd/beperkingen. En dan niet alles in b.v. de
Brikkeoave, maar ook in de buitenwijken, waardoor afstand geen
bezwaar hoeft te zijn.
Na de sluiting van de mijnen is waar geworden wat voorspeld was: het
gemeentebestuur zal er niet in slagen de gemeente op een wenselijk peil
te krijgen wat bwetr3eft werkgelegenheid en scholing zodat een gezonde
samenleving ont
Provincie als eigenaar moet een aktief luchtmeetnet installeren op
locaties waar N300 op een kortere afstand van 200 mtr tot
aangrenzenden woonwijken verloopt met een kwartaalsrapportage aan
de betreffende gemeenten GGDZL en bewoners. Ministerie van Defensie
en Nato zal een dezelfde meting moeten uitvoeren bij woongebieden
waarover starts en landingen worden uitgevoerd. met resultaten aan o.a
GGDZL. Meetperiode vanaf 2020 -2040.
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Uit een rapport van het project 'Zuid Springt eruit' komt naar voren dat 17,5 procent van de
jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar in Zuid-Limburg géén baan en géén
onderwijs volgt.

5 Wat kan er volgens u worden gedaan om meer banen te creëren voor
jongeren en jongeren onderwijs te laten volgen? (n=76)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Suggestie om meer banen te creëren voor jongeren (45%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijven binnenhalen
Begeleiding
Beter betalen
De jeugd op leiden in techniche beroepen
Dwangarbeid in de zorg
Gestimuleerd worden
Grotere bedrijven aantrekken
Kijken naar intetesses en hierop anticiperen
Laat ze een vak leren
Maak het voor werkgevers aantrekkelijk om jongeren in dienst te nemen, bijv. financiële
voordelen.
Maar jongeren moeten ook bereid zijn om al vroeg de handen uit de mouwen te steken en niet
alleen de mooie baantjes te accepteren
Meer stage laten lopen voor klein bedrag in alle categorieën om ervaring op te doen
Militaire dienstplicht herinvoeren.
Niet lui zijn en aanpakken
Oud en jong samenvoegen/kook projecten/leren van elkaar
Sociale dienstplicht invoeren
Stagiareplaatsen vormen
Verplichten (2x)
Vrijwilligers werk met kans op een vaste aanstelling daarna
Werken en leren
Werken is niet motiverend als dat loon van de uitkering ingehouden wordt. Waardoor je onder
de streep net zoveel inkomen hebt als je wel werkt dan niet werkt.
Werkervaring bij bedrijven/instellingen/instanties
Werkleerscholen opzetten
Wijkcoach aanstellen

Suggestie om jongeren onderwijs te laten volgen (53%):
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk maken
Begeleiding en sturing
Beter/ meer aandacht waarom ze geen onderwijs volgen
Bouw opleiding Beek
Combinatie van onderwijs en arbeid
Dat gebeurt al vroegtijdig schoolverlaten wordt al zo veel mogelijk voorkomen door een
sluitende aanpak. De hulp en dienstverelening sruikelt over elkaar heen.
De ouders van deze jongeren betrekken bij het onderwijs. Na het onderwijs is hetmakkelijker
om een baan te vinden.
Dwangarbeid indien geen onderwijs gevolgd wordt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen uitkering
Geen volledige bijstandsuitkering geven na het niet volgen van onderwijs
Geen vrijblijvendheid en zeggen waar het op staat
Kosten verlagen voor cursus en opleidingen
Laat onderwijs beter aansluiten bij hoe de huidige jeugd in het leven staat.
Laat onderwijs volgen waar interesse naar uitgaat. Schooluren naar behoefte invullen. niet star
van 8:30-15:30 oud
Leren en werken traject
Lesgeld afschaffen
Mee laten lopen bij b.v ouderenzorg
Meer decipline
Meer werk-leertrajecten (betaald krijgen om te studeren)
Praktijkonderwijs gericht op banen
Streng aanpakken, moet niet te vrijblijvend zijn
Verplicht onderwijs geven
Verplichten (2x)
Verplichten een studie af te ronden
Volgen van onderwijs belonen met basisbeurs
Voorlichting geven, jongeren enthousiast maken zodat ze gaan studeren
Vrijblijvend 'snuffeljaar' creëren, zodat jongeren eerst kunnen kijken of dat beroep in de praktijk
leuk is, voordat ze zich inschrijven voor de opleiding.
Zie boven
Zie onder

Er hoeft niks te worden gedaan (7%)
Weet niet (32%)
Toelichting
•

•
•
•

•
•
•

Betere begeleiding bij hun beroepskeuze door b.v. bedrijven te bezoeken of bedrijven op
school, in het basisonderwijs al, voorlichting over de mogelijkheden m.b.t. bepaalde vakken en
mogelijkheden daarin. Vind het niet kloppen dat ze na de basis school maar klakkeloos naar
vervolg onderwijs gaan omdat ze totaal geen idee hebben wat ze willen of kunnen gaan doen.
Door klusters van regionale werkgevers op te zetten waar deze doelgroep een vak geleerd krijgt
en dus tevens de toekomstige werknemers gekweekt worden.
GGDZL zou in i.s.m. provincie Limburg een milieuonderzoek moeten starten voor op zijn minst
de stikstofbelasting van Brunsssumse wijken
Goede familiebanden en ouders die normen en waarden inkl respekt in de opvoeding opnemen
en uitstralen maar ook aansporen tot opleidingen en werkervaring van hun kinderen stimuleren
zijn de basis van het slagen van de jeugd van de toekomst. Mogelijk aangevuld met verplichte
12 maanden sociale dienst voor zowel jongens en meisjes in o.a de
zorginstellingen,ziekenhuizen,financiële instellingen,maatschappelijke en sociale
instellingen,bibliotheken,musea,kerken,scholen etc. draagt bij aan een solidariteitsnivo.
Laat de politici eens discussiëren over zaken die aangepakt moeten worden in plaats van op de
man te spelen (en dus niks voor elkaar krijgen)
Onderwijs is sine qua non voor banen, gezond leven, etc
Ook de leef/-woonomstandigheden van deze jongere erbij betrekken. Vaak combinatie van
factoren. Maatwerk leveren.
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6 ‘Het is een taak van onze gemeente om hun inwoners
gezonder te laten leven’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=75)

12%

Mee eens

35%

Neutraal

29%

Mee oneens

16%

Zeer mee oneens

4%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 6 ‘Het is een taak van onze gemeente om hun inwoners gezonder te laten leven’
antwoordt in totaal 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 20% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Zij kan dat niet alleen omdat de expertise niet aanwezig is. Maar GGDZL, het
Longfonds, RIVM zouden hier met jet luchtmeetnet enkele meetpunten moeten
inrichten op wijken waar piekbelasting zit..

Mee eens

•

Een preventieve aanpak voorkomst veel kosten (lees gemeenschapsgeld) als het
eenmaal te laat is

Neutraal

•

De gemeente kan zeker aan voorlichting doen maar de mensen zullen het toch
uiteindelijk zelf moeten doen
Eigen verantwoordelijkheid, maar de overheid kan wel maatregelen nemen om te
motiveren.
Gemeente kan het niet afdwingen maar wel onder de aandacht brengen.
Gezond(er) eten/leven is vaak een kwestie van keuze maken met betrekking tot
inkomen.
Het is niet de een eerste taak van een gemeente, maar in samenwerking met
andere instanties kan wel gestuurd worden
Het is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid. Voorlichting kan wel door de
overheid gedaan worden.
Stimulans en ondersteuning door lokale en regionale bestuur in welke vorm dan
ook is goed, indien goed met elkaar gecoördineerd. Maar de meeste aktie moet
van de persoon zelf uitgaan

•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•

Dat is niet de zorg van de gemeente maar van de inwoners zelf
De basis blijft in de opvoeding, de gemeente kan wel door diverse projecten dit
ondersteunen.
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De ambitie om te komen tot meer Gezonde Scholen maakt onderdeel uit van het
project 'Zuid Springt Eruit'. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht
besteedt aan gezondheid. Daarnaast kunnen er nog andere initiatieven worden genomen om
de gezondste regio te worden.

7 Welke andere initiatieven kunnen we nemen om mensen gezonder te laten
leven in onze gemeente? (n=75)
Initiatief (52%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht gezondheid bij jeugd
Actief betere voorlichting geven over gezonder leven en de burgers daar pro actief bij
betrekken.
Begeleiding
Begin bij het basisonderwijs met meer beweging ( zwemmen). voortgezet onderwijs ook
bewegingslessen.
Betaalbaar sporten ook voor minima
Bewegen, sporten samen met de jeugd, in groepsverband
Geef zelf het voorbeeld
Gezonde sportclub. Niet alleen scholen.
Gratis sport en gratis fruit
Huisartsen
Huisartsenpraktijken uitbreiden zodat patientenstops kunnen worden opgeheven
Laagdrempelige toegamg tot bv dietist, sportwokshops
Laagdrempelige voorlichting; bestrijding laaggeletterdheid
Meer aandacht voor de kantine, ik hoor van een kennis die concierge op een school is dat hij
regelmatig ziet dat de boterhammen in de afvalbak gaan en er b.v. een vette hap wordt
gekocht, ook meer aandacht aan gymnastiek of schoolzwemmen.
Meer persoonlijke aandacht geven
Meer uitdragen dat gezond leven positieve effecten sorteert.
Minder vlees eten, een vleesvrije maandag en donderdag op scholen, kantines en in restaurants
Programma tijdens de lunch. gezond eten met toelichting en dan buitenspelen. Voordeel elke
kind arm of rijk krijgt zo dagelijks gezonde portie voeding en beweging
School zwemmen weer in voeren en meer gymastiek
Sport goedkoper maken
Sporten goedkoper maken
Sportfaciliteiten, bv korting op fitness
Sportverenigingen stimuleren met lage contributie
Stimuleren en actieveren
Stop Awacs
Structurele voorlichting.
Stuur alle 70 plussers een enquete formulier wat zij vinden van hun leef- en omgevingssituatie.
Verplicht meer sporten en hierbij de ouders betrekken.
Verplicht sporten buitensport.
Voorlichting (3x)
Vrijblijvend wandelclubje met laagdrempelig aantal km, waar het draait om de sociale
contacten en waarbij je ondertussen beweegt.
Wat ik mis
Wijkcoach
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•
•
•

Zaalhuur gymzalen verlagen.
Zorgen voor geen structureel geluidsoverlast (awacs)
Zwemles op school

Ik heb geen initiatieven (23%)
Het is niet mogelijk om mensen gezonder te laten leven (12%)
Weet niet (13%)
Toelichting
Initiatief:

•
•

•

•
•

Weet
niet

•

Continue voorlichting over eten en bewegen.
Elk mens is anders, en kan hulp gebruiken bij het inrichten van zijn of haar gezonde
leefstijl of leefmilieu zoals kwaliteit van voeding, niet roken, te veel alkohol, drugs
en andere verslaving.Dit is in de huidige maatschappij een complexe opgave die de
Gemeente niet alleen kan oplossen maar wel een behoorlijk steentje bijdragen
indien men erg sociaal en doortastend maar ook bestuurlijk effektief moet
optreden.
Huisartsen samen met specialisten van het Zuyderland betrekken om vanuit hun
praktijk melding te maken en in kaart brengen patiënten in alle leeftijdsgroepen met
longziektes in relatie met bepaalde woongebieden waar AWACS en N300
raakvlakken hebben
Initiatieven omarmen/stimuleren met (extra) gemeentesubsidies.
Kijk er eens na wat de Awacs toestellen iedere dag uitsproeien over Brunssum en
Beekdalen!
Laten we beginnen bij het begin: wat heeft een mens nodig om te kunnen leven
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBrunssum
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
10 december 2019 tot 8 januari 2020
9
85
10,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14 januari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±10,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek
Op 17 december 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 december 2019 en 23 december 2019 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipBrunssum
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Brunssum vergroten.
Via het panel TipBrunssum kunnen alle inwoners in de gemeente Brunssum hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbrunssum.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBrunssum is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBrunssum maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Brunssum en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘vuurwerkverbod’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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