Betrouwbaarheid
Op al het onderzoek van het burgerpanel TipSomeren.nl is de Wet Persoonsbescherming Wbp van
toepassing. Dit impliceert dat Toponderzoek de verzamelde gegevens versleuteld opslaat en wel zo
dat iedere deelnemer wordt onderscheiden door een eigen uniek nummer.
De toegepaste encryptie neemt de identificeerbaarheid weg en individualiseerbaarheid is niet
mogelijk. Dus herleiding naar ene persoon kan niet geschieden omdat slechts met nummers wordt
gewerkt. De raadplegingen zijn anoniem.
De betrokkenen wordt als deelnemer duidelijk geïnformeerd over Toponderzoek en over de
verwerking van de gegevens. Bij inschrijving worden de algemene voorwaarden ter goedkeuring
voorgelegd aan de deelnemer. Transparantie is een wezenlijke eis van privacywetgeving en door
onze werkwijze zijn betrokkenen volledig geïnformeerd.
Om mee te doen aan het burgerpanel TipSomeren.nl dient de betrokkenen zich in te schrijven.
Alleen ingeschreven personen doen mee aan de periodieke raadplegingen. De inschrijving gebeurt
aan de hand van 12 vragen. Onder deze vragen, zitten 8 demografische vragen.
Nadat de deelnemer zich als ‘raadpleger’ heeft ingeschreven, krijgt hij periodiek, via de mail, een
uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De betrokkene krijgt een unieke hyperlink
toegestuurd, waarbij slecht eenmaal kan worden ingelogd. De deelnemer is per keer vrij om deel te
nemen aan het onderzoek. Er vindt geen betaling plaats.
De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op de website: www.tipsomeren.nl en verschijnen
in de krant ‘t Contact.

Representativiteit
Toponderzoek is gelet op beschikbaar materiaal in staat om de representativiteit te bepalen. Dat wil
zeggen, in hoeverre wordt een verkleinde afbeelding van de gemeente naam gemeente verkregen?
Per deelnemer weet Toponderzoek een achttal (demografische) kenmerken. Deze responseverdeling dient overeen te komen met de daadwerkelijke populatie-verdeling. Mocht er een
afwijking zijn ten aanzien van de demografische factoren, waar voor Toponderzoek de gelijkenis kan
toetsen, dan kan met weging worden gewerkt.
Alle MOA-richtlijnen zijn van toepassing.

Toponderzoek
Vanaf 2011 is Toponderzoek actief in het opzetten van burgerpanels. Het burgerpanel TipSomeren is
vanaf 2017 actief. Voor meer informatie kunt u zich richten tot:
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