Hoogeveen-gevoel
1 Op vakantie krijgt u een Nederlander tegen. Hij vraagt waar u vandaan komt.
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Ik kom uit Hoogeveen

Ik kom uit Drenthe

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:























EEN COMBINATIE:hOOGEVEEN,DRENTHE
Fluitenberg
Foute stijl qua vraag!!
Het Noord-Oosten
Hollandscheveld
Hoogeveen, Drenthe (2x)
Hoogeveen,Drenthe,the Netherlands
Hooigeveen in het Noorden van Nederland
Ik ben geboren in Den Haag, ik kom uit Emmen, maar ik woon in Hoogeveen.
Ik kom uit De Wijk, vlakbij Meppel
Ik kom uit Hoogeveen, dat ligt in Drenthe, tussen Zwolle en Groningen (om alvast voor te zijn op
de vraag waar het ligt haha).
Ik kom uit Nieuwlande een dorpje tussen Hoogeveen en Coevorden even voorbij Hoogeveen
Ik werk in Hoogeveen
Ik woon in........
Kom uit drenthe ,hoogeveen
Nederland
Nederland; het noorden
Nl-Drenthe- hoogeveen
Noorden
Noordscheschut
Noordscheschut dicht bij Hoogeveen.
Noordscheschut, dat ligt bij Hoogeveen
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Pesse
Uit Elim bij Hoogeveen
Uit Pesse
Uit woudenberg maar ik woon sinds Anderhalf jaar in drente

2 Waar stuurt u hem naar toe?

































's avonds naar het laantje naast het voormalige museum
Bekijk de omgeving van Hoogeveen naar de fraaie natuur
Bentincspark.....boofdstraat.....spaarbankbos
Bezienswaardigheden zijn er naar mijn mening niet in Hoogeveen. Maar ik zal 'm naar Het
Postkantoor sturen als hij een gezellige avond wil. Wil hij kwalitatief goed eten dan zal ik 'm
verwijzen naar Italiaans restaurant Da Luca.
Bibliotheek voor tentoonstelling oude tijden
Bibliotheek, ook voor info over bv de scheepvaart
Winkelen in de Hoofdstraat. Verder is er weinig om naar te verwijzen.
Biblotheek en tamboer
Bioscoop
Buiten Hgv naar de hunebedden
Cascade en CC De Tamboer
Cascade en het klooster
Centrum (2x)
Centrum en dan vooral de horica
Centrum Het oude klooster, gemeentehuis en andere monumenten. En niet te vergeten het
spaarbankbos
Centrum Hoogeveen, Tamboer.
Centrum, vliegveld,
Centrum.....cascade...
Daar kan in zo geen antwoord opgeven ik weet namelijk niet waar hij van houd
Daarvoor woon ik nog niet lang genoeg in Hoogeveen. Maar het centrum lijkt me wel gezellig in
de zomer.
Dat is een groot probleem. Alles is zo'n beetje afgebroken.
Dat is lastig. Er schiet me zo niets te binnen. Ik zou hem wijzen op de evenementen zoals
Cascaderun
Dat wij de langste kuntsmatige water van europa hebben. dat wij een lange hoofdstraat hebben
waar je bijna alles hebt zitten
Dat zou ik zo niet weten
De 'Grote kerk'
Rondleiding van de Historische kring
Kralöse heide
Herrinneringscentrum Westerbork
Bezoek uitgebreid het Centrum en je hebt een mooie dag
De binnenstad
De Cacade, dit is namelijk zover als ik het weet nog steeds het grootste waterkunstwerk van
Europa
De dijk met de passantenhaven en het zuiderpark
De grote kerk
De Grote Kerk aan de Kerkstraat.
De hoofdstraat (2x)
De Hoofdstraat
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De Hoofdstraat, de molen, de tweedehandswinkels (sorry), de Tamboer.
De ijsbaan?
De korenmolen
De molen
De molen (3x)
De Molen
De molen aan de van Echtenstraat
Pand aan de Schutstraat met de gevelsteen 'So Godt voor ons is, wie sal tegens ons syn'
De molen aan de Van Echtenstraat
De molen en de cascade
De molen in de van Echtenstraat en een rondje langs de kerken in het centrum. Vroeger had ik
Dwingeland park genoemd, maar dat is vrijwel verwoest sinds de downburst en de bouw op de
Kaap.
De molen of anders stuur ik hem naar het dwingelderveld
De molen, het oude postkantoor en ik zou hem/haar adviseren om een mooie fietstocht te
maken over de Drenthse heide
De molen. van echtenstraat.
De molen... iets beters is er niet
De mooie cascade in het moderne winkelgebied met de ruime keuze ontbreken niet maar zal ik
later benoemen. Met als aanbeveling de Tamboerpassage Als eerste zal ik de historie van de 2
centrumkerken De Grote Kerk en de Hoofdstraat kerk en de Korenmolen De Zwaluw. Maar de
historie die in het centrum van Hoogeveen te vinden zijn.
De natuur rond Hoogeveen.
De nieuwe/verbeterde wijken zoals Krakeel.
de Erflanden. Het industrie gebied. De nieuwe verzorgingshuizen van het Jannes.
De omgeving van Hoogeveen, natuurgebieden.
De oude bouw met haar karakteristieke woningen, het oude kerkhof, en verder zou ik het niet
weten en das best wel triest.
De oude molen
De restaurants
De Tamboer
De Tamboerpassage
Diverse dingen, maar echt interessante zaken zoals musea ed ontbreken/zijn verdwenen. En dat
terwijl er genoeg historie is.
Doc Pijp
Drents museum
Dwingelerveld
Echtens paradijs, het dorp echten,
Hoogeveen heeft helaas te weinig mooie bezienswaardigheden... wij zijn blij dat we zo asn de
rand wonen en relatief snel de stad uit zijn.
Een rondreisje door hoogeveen
Een stadswandeling via het Oostenrijkse wijkje en de Oranjewijk
Een wandeling Door het centrum en langs de bibliotheek voor de oorsprong van Hoogeveen
Eiermarkt en casade
En fiets tocht door de gemeente en omgevingen want hoogeveen heeft en mooie landschap om
zich heen
Fietsen omgeving hoogeveen en dwingelerveld
Geen flauw idee; ik zou hem eerder naar de mooie natuur in de omgeving van Hoogeveen (zoals
Dwingelderveld) sturen.
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Geen idéé !
Ik ga maar een kopje koffie met hem drinken,dan kan hij de cascade bewonderen en kan ik
vertellen wat er allemaal weg bezuinigd is in H !
Geen idee , mijn inziens te weinig bezienswaardigheden in Hoogeveen .
Geen idee. Veel van de mooie oude panden in hoogeveen zijn er niet meer
Geen idee.. alles word gesloopt
Geen idee.....wat reataurant betreft zou ik muzikant aanraden...verder heeft hoogeveen niet
echt iets bijzonders
Geen voorkeur ligt aan de persoon zijn belangstelling
Gemeentehuis
Gewoon even struinen door de Hoofdstraat.
Gewoon naar het centrum en adviseer hem de steegjes eens in te lopen.
Gezellige winkelstad
Grote kerk a.d. Kerkstraat
Grote kerk aan de Kerkstraat en naar de Historische Kring
Grote Kerk, Molen, een ritje door Echten (het huis Van Echten)
Heeft Hoogeveen dat dan
Helaas hebben onze bestuurders het mooiste al gesloopt
Helaas kan ik gast nergens heen sturen. Er was een Glasmuseum, historisch museum
Hoogeveen, Gemeentebestuur 'voert beknibbel-beleid'
Het centrum
Het centrum en het Spaarbankbos
Het centrum, spaarbankbos
Het Dwingelderveld (okay, dat is gemeente Midden Drenthe...)
Het klooster
oud stukje kanaal/vijver bij de oude sluis
monumentaal pandje/restaurant: het huis met de duivengaten
Het Klooster van Hoogeveen.
Het kruis
Het Kruus, de meule en umgeving Stienbargerpark.
Het ligt eraan waaar zijn interesses liggen.
Het meeste oude is helaas gesloopt, maar Hoofdstraat Noordzijde/Brinkstraat, het klooster,
theater en de Grote Kerk. Wandeling Spaarbankbos of Oude Kene.
Het ontbreekt Hoogeveen aan mooie bezienswaardigheden.
Het Postkantoor, De Tamboer
Het rkuis met schipperscafe en huis met de duivegaten
Het vliegveld
Het vliegveld.
Hoewel het officieel tot de gemeente de Wolden behoort zou ik het Echternerzand zeggen.
Hoofdstraat (5x)
Hoofdstraat met Cascade
Hoofdstraat noord (2x)
Hoofdstraat, compact mooi alle winkels bijelkaar
Hoofdstraat, de molen
Hoofdstraat: cascade, maar verder niks
Hoogeveen heeft geen mooie beziienswaardigheden
Hoogeveen heeft volgens mij geen specifieke bezienswaardigheden. Het centrum met nog enkele
mooie gebouwen is de moeite waard.
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Hoogeveen, hoofdstraat en ook even de Schaapskooi in Ruinen !
Huis met de Duijvegaten
Huis van Vincent van Gogh
Ik begeleid hem naar de Hoofdstraat (met markt), de oude kerk en de molen en vertel hem
daarover het nodige.
Ik heb eerlijk geen idee; de meeste mooie panden zijn vergaan of gesloopt. Er is geen specifieke
trekpleister of het moet het sportpark zij waar je kan zien dat een zaterdag en een
zondagvereniging niet op hetzelfde hoofdveld kunnen spelen en dus voor n gigabedrag een eigen
gebeuren kregen dankzij de wethouder die voorheen de voorzitter van een van de verenigingen
was.
Ik kan veel moois in Drenthe laten zien, maar een bezienswaardigheid in Hoogeveen...? Die is er
niet. Misschien het oude Diepje.
Ik stuur hem naar het fietspad langs de Hoogeveense vaart
Ik vraag eerst naar 's mans interesses en probeer dan iets te noemen
Ik zou deze Nederlander bijvoorbeeld verwijzen naar de watertoren, of korenmolen de Zwaluw!
Ik zou hem aanraden om een centrumwandeling te maken om zo een aantal mooie panden in
het centrum te bekijken (pand vd 5000 morgen, oude postkantoor, gemeentehuis, huis met de
duivegaten, olde schippershuus)
Ik zou hem/haar naar het NP Dwingelderveld sturen.
Ik zou niet weten wat hier echt een bezienswaardigheid is.
Ik zou zeggen: echte bezienswaardigheden hebben we niet in Hoogeveen, u kunt wel lekker
genieten van de terrasjes en bv de gastvrijheid bij brownies & downies.
In december heb ik bij het Olde Schippershuus gezeten tijdens koopavond, een prachtige gezicht
op de kleurige fonteinen en sfeerverlichting in de winkelstraten. Had het gevoel even in een
ander stadje te zijn. Daar zal ik 'hem' naar toesturen.
Maar nog liever stuur ik hem naar mijn eigen dorp Noordscheschut en dan bij zonsondergang
zittend op een bankje bij het sluis, prachtig.
In het voorjaar de Hoofdstraat, met de bloeiende bomen. Verder vind ik Hoogeveen niet 'mooi'.
Info centrum bij de tas
Klooster en postkantoor en de hoofdstraat
Klooster en raadhuis
Kom terug in april voor de Cascaderun!
Leuke terrasjes en fietsen in de bossen rond Hoogeveen,
maar een echte attractie mist eigenlijk.
De lange lange Hoofdstraat is ook niet echt een gezellige kern.
Ligt aan het weer en wat persoon zijn intereese heeft.
Ligt aan zijn of haar interesse maar de molen aan de van Echtenstraat is een optie
Ligt eraan wat hij zoekt winkelen cultuur of natuur. voor de cultuur zou ik hem naar de
bibliotheek sturen en misschien Historische kring, natuur naar Boerveense plassen en
Schoonhoven
Meer naar omgeving van Hoogeveen, natuur om te fietsen en te wandelen. In Hoogeveen zelf
kan ik niets bedenken!! helaas!!
Meppel
Molen de zwaluw
Molen en oude kerk
Monumenten in het stadscentrum.
Mooiste zal schoonhoven zijn in hollandscheveld gemeente hoogeveen.
Museum 2000 Winkelstraat Tamboer
Museum de 5000 morgen
Museum, gtote kerk,
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Naar buiten, zeer zeker niet binnen de bebouwde kom; Hoogeveen is een heerlijke plaats om te
wonen, maar tenzij je van de rust en ruimte houdt zoals wij, is er in Hoogeveen echt niets te zien,
bewonderen of beleven.
Naar de cascade
Naar de historische vereniging, om inzicht te krijgen in de oorspronkelijke schoonheid en het
karakteristieke van Hoogeveen.
Naar de Molen
Naar de omgeving waar de infrastuctuur van het verleden nog intakt is.
Naar de tamboer of het podium voor een voorstelling
Naar de zeer weinige monumentale panden.
Naar een andere plaats. Inu Hoogeveen is al het mooie en historische weg.
Naar het 'kruis' om aan te geven hoe Hoogeveen door waterwegen werd beheerst met de
beeldbepalende panden eromheen. en naar de grote kerk bij de trommelslager
Naar het Asser museum
Naar het echtens paradijs
Naar Het Kruis met het Huis van de Duivengaten, het pand Schutstraat 8, het
schippersmonument.
Naar het kruis, het schippers cafe en het huis met de duivengaten
Natuur (2x)
Natuurgebied schoonhoven
Nergens heen. Helaas zijn er geen bijzondere bezienswaardigheden in Hoogeveen.
Nergens. Er zijn geen bezienswaardigheden meer over. Alles is gedempt en/of gesloopt
Nu de bloesem in de Hoofdstraat
Ik heb pas iemand rondgereden door Hoogeveen en omgeving en moest er toen ook over
nadenken
Het ligt er ook aan wie diegene is ... een Chinees laat je de molen zien maar daar hoef je bij de
meeste Nederlanders niet mee aan te komen natuurlijk; )
Het is wel een goeie vraag trouwens!
Als iemand in historie geïnteresseerd is laat je bijv schippershuis, huis met duivengaten ed zien
Jonge mensen wijs je de shops en kroegen...
Maar ook de natuur om Hoogeveen heen zou ik laten zien
Op de fiets door bos, door Stan en omgeving
Oude gebouwen aan de hoofdstraat
Oude panden bij de anwb, en het was heel mooi maar dat is allemaal gesloopt helaas
Punt H voor de beste informatie
Punt H.> wandelroute door Hoogeveen langs de bekende monumenten.
Raadhuis
Route langs prachtige gebouwen in de stad
Schipperscafe,huis met de duivengaten,Dwingeloo Ruinen.,
Schippershuus of de brinkstraat.
Schoonhoven (2x)
Schoonhoven (in de zomer)
Schoonhoven of molen in Hoogeveen
Schoonhoven. lekker wandelen!
Sluis zuidwoldigerweg of sluis noorscheschut
Spaarbankbos
Huis met de duivengaten
Museum openbare bieb
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Spaarbankbos (2x)
Sportpark
Start bij Punt H voor een stadswandeling of een fietstocht. Ervaar de ruimtelijke opzet van de
gemeente. Verdiep je in de geschiedenis, de ontwikkeling. Verbaas je over de vele bekende
bedrijven.
Kom naar de Verhalenwerf i.o. in de bibliotheek.
Station want er valt weinig te zien
Tamboer
Tja, dan sta je even met de mond vol tanden. Al het mooie, oude is wel een beetje verdwenen en
echte bezienswaardigheden zijn er niet. Uiteraard zijn een aantal restaurants de moeite waard
en op een zomerdag is het gezellig in de Kerkstraat.
Toevallig heb ik daar wel eens over nagedacht maar zou geen bijzondere bezienswaardigheden
weten in Hoogeveen.
Verspreid in Hoogeveen staan er oude gebouwen, moeilijk aan te wijzen. Boerenveense plassen.
Recreatiegebied Schoonhoven,
VVV
Waarschijnlijk nodig ik hem bij ons thuis uit, ik zal niet weten waar ik hem heen zou moeten
sturen.
Wandeling in echtens paradijs en daarna naar het postkantoor. Spaarbankbos mag ook.
Was het glasmuseum
Winkelen en fietsen in Hoogeveen.
Winkelstraat met oude panden en oude geveltjes, oude kerk
Zie vraag 2. Hoogeveen mist doorlopende bezienswaardigheden. Glasmusem gingen wij heen
met relaties uit binnen en buitenland, maar helaas. Waar moet je nu heen?
Zuiderpark Steenberger park de Weide
Langs de Hoogeveense Vaart
Zuiderpark,kanaal route.steenberger park
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3 Wat bindt u aan Hoogeveen?
(Geef drie redenen aan die voor u het meest belangrijk zijn)
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Anders, namelijk :


























Alleen maar voor het bedrijf. Verder niets
Alles in de buurt
Bang voor afbraak Bethesda ziekenhuis
Ben hier toevallig geboren
Ben ik hier voor mijn wekr komen wonen en ben blijven hangen
Blijf hier omdat kids niet weg willen
Buiten wonen
De onderneming
De rust
Eigen woning
Elim behoort tot de gemeente Hoogeveen en ik woon op elim
Gezellige woonomgeving
Heb hier ooi gesolliciteerd en een baan gehad en ben blijven hangen omdat het me goed bevalt
Hoogeveen ligt centraal van vele natuurgebieden
Hoogeveen, helemaal mijn stek!
Ik had mijn werk hier.
IK WOON HIER
In het zkh gewerkt tot pensionering
Kerk
Kinderen en kleinkinderen
Ligt behoorlijk centraal tov mijn familie
Mantelzorg richting schoonmoeder
Mijn huis en tuin
Mijn huis woont hier
Mijn kinderen groeien hier momenteel op
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Mijn kinderen hebben het hier fijn
Mijn vaders werk
Mijn woning, ideale plek in het centrum dichtbij alle voorzieningen
Mooie woonbuurt
Mooie woonomgeving
Niet
Niets (2x)
Nu niet het juiste moment voor ons om een huis te vekopen, We zijn hier komen wonen
vanwege een middelbare school. Inmiddels zijn de kinderen klaar met opleidingen en hoeven we
niet daarom hier te blijven.
Ooit toevallig hier terecht gekomen.
Rust
Rust en ruimte
Rust, pretige woning, aardige mensen, kom uit de streek
Rustig
Thuisgevoel
Van alles redelijk goed om te wonen, ontbreekt aan een grote Woontoren, in andere plaatsen
kan het wel maar blijkbaar hier niet, wel wat kortzichtig lijkt mij!!
Voor ouderen alles binnen bereik
We wonen hier nu meer dan 30 jaar ,het is vertrouwd geworden, je bent ouder geworden, wat
laat je wat haal je ?
Werk
Werk elders en vrienden ook. Hoogeveen ligt in het midden.
Werk van mijn man en hij komt hier oorspronkelijk vandaan.
Woning
Woon hier vanaf 1996 dus het is bekend
Woon in buitendorp maar doe vaak boodschappen in hoogeveen
Woon in Hollandscheveld
Zonder werk is verhuizen géén optie
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Tot slot:

4 Hoe groot is de kans dat u voor altijd in Hoogeveen blijft
wonen?
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Door dat ik ouder wordt en minder mobiel kijken we wel uit naar iets in Zwolle. Want
daar woont familie en veel vrienden. Hoewel ik het wel zeer zal betreuren om weg te
gaan. Het is goed wonen en leven in Hoogeveen, Het is niet te groot maar zeker ook
niet te klein. Veel voorzieningen zijn aanwezig. jammer dat men te veel voor zorg naar
Emmen wordt verwezen. En een goede regelmatige verbinding met Duitsland
(Meppen) zou een ook een reden zijn om zo lang mogelijk in Hoogeveen blijven
wonen.
Ik heb zo nog mijn plannen ik ga op een bepaald moment cker nl verlaten en daar
heeft hoogeveen niks mee te maken....#ExplorTheWorldWhileYourYoung....
Met het oog op ouder worden en hulp van de kinderen nodig heb.
Studeren
Ik woon in Gemeente Hoogeveen. Niet in Hoogeveen zelf.
Voorzieningen voor 'ouderen'. Ontwikkeling binnenstad. Verbindingen met randgemeenten en randprovincies en verbindingen landelijk, zowel voor spoor, auto als
fiets.
Willen kleiner gaan wonen en dat hoeft niet perse in hollandscheveld of hoogeveen te
zijn .
Dit is afhankelijk van mijn man zijn werk/toekomst
Hangt af van het werk. Mocht ik daar ooit weg moeten zal ik niet in Hoogeveen blijven
wonen
Het hangt af van praktische zaken. Ik voel mij hier wel thuis, maar ik mis groene,
uitbundige parken en bos om `s avonds in te joggen en dagelijks te wandelen met de
honden. Alleen het Steenbergerpark, maar ik woon bij het station in de buurt. De
strook langs de A28 naast het ziekenhuis is te klein en ja, het lawaai van de weg is
oorverdovend. Je moet voor rust vooral buiten Hoogeveen zijn.
Voor toekomstig (hoogopgeleid) werk zou ik liever niet ver reizen. Ik verwacht dat
bijv. Zwolle geografisch gezien een strategischere plaats is om te gaan wonen.
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We hebben nu een heerlijk huis op een geweldige plek, beter gaan we het niet
vinden.
Als het financieel haalbaar zou zijn zou ik graag naar een dorp buiten Hoogeveen
willen, meer richting Ruinen
Ben 20 jaar weggeweest en weer teruggekomen, voorlopig zitten we hier prima.
Gaat afhangen van gezondheid. Kinderen wonen Vlissingen en Nijmegen
Hooguit verhuizen naar een van de dorpen rondom Hoogeveen stad.
IK WEET NIET WAAR DE OUDERDOM ME BRENGEN ZAL
Ik woon nu in het dorp Fluitenberg maar zou in de toekomst tegen het centrum van
Hoogeveen willen wonen.
Maar wij wonen op Elim.....
Ons werk zal hier zijn en wij zijn ondernemers dus het werk houdt niet op bij 67 jaar.
Dus op ons plekje in Hollandscheveld blijven we wonen. Anders zouden we richting
Veluwe gaan
Op vraag 8: mooie natuur/landschap is wel reden om in Drenthe te blijven wonen.
Vor kinderen en kleinkinderen
Wanneer we t.z.t naar een andere woning gaan zoeken zal zeer zeker ook Meppel
meedoen.
Www.Snippephotography.com veel fotos van hoogeveen.
Ben hier geboren, op mijn zeventiende Hoogeveen verlaten.in 1973 teruggekomen en
ik blijf
Geen behoefte om elders opnieuw te beginnen.
Hoogeveen is een goede plaats om te wonen en heeft alles te bieden wat ik wens ,
Tevens ligt het centraal van de vele natuurgebieden rond Hoogeveen
Hoogeveen is een prettige plaats om te wonen; de omgeving trekt ons ook heel erg.
Er zijn voldoende voorzieningen in Hoogeveen, maar/en er is ook een redelijke treinverbinding met de rest van Nederland: daar werken we, er is voor ons geen werk op
ons vakgebied en niveau. De gemeentelijke organisatie zou daarentegen wel eens wat
meer naar de burgers kunnen luisteren, de ambtenaren en het bestuur hebben teveel
een houding dat zij het wel weten. Verzoek aan de burger om input is symbolisch. Ik
neem als voorbeeld het verlichtingsplan. De mogelijk om input te leveren was zeer
moeizaam; ging via een website die nauwelijks te bereiken was en ik ben er van
overtuigd dat er helemaal niets gedaan is met de input van de burgers. En het is
allemaal zo makkelijk: burgers zijn geen kleine onmondige en onkundige kinderen, het
niveau van de betrokken burger zal heus niet lager zijn dan dat van de betrokken
ambtenaren en bestuurders. We zijn samen in Hoogeveen, we kunnen samenwerken!
Ik ben hier geboren en getogen, hier is mijn thuis en zal het ook altijd blijven,
Hoogeveen is het blijft mijn enige echte stek voor mijn hele leven!
Ik ben hier geboren en getogen. Hier zijn mijn roots en daar komt geen verandering
in. Ik zal dan ook nimmer naar een andere plaats gaan wonen.
In ieder geval tot ik kan en op ons zelf.
We wonen hier 25 jaar met genoegen en hebben geen behoefte om terug te gaan
naar `vroeger`. We zijn hier mede om de voorzieningen (ziekenhuis!!) gebleven.
We wonen hier al meer dan 50 (!) jaar. Mijn man en ik komen oorspronkelijk uit
Meppel en Hoogeveen.
Ik kan niet in de toekomst kijken.
Vrije kavels om zelf te bouwen tegen een lagere grondprijs omliggende plaatsen veel
goedkoper bijv beilen
Woon er niet, ook niet het plan om er te gaan wonen om andere redenen.
Woon in Hollandsch
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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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