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QUICK SCAN: TOERISTISCH-RECREATIEF EFFECTONDERZOEK (TEO-QS) 

 

Post-corona  
Momenteel blijven we zoveel mogelijk thuis, houden anderhalve meter afstand en volgen verder zo 

veel mogelijk de adviezen van het RIVM op. Centra van gemeenten ogen stil. Ondernemers, winkels 

en horeca en andere aanbieders, proberen zo goed en zo kwaad mogelijk het hoofd boven water te 

houden. Iedereen verlangt naar ‘terug naar normaal’. Toch moeten we geduldig zijn. 

Maar er komt een post-corona tijdperk, hoe dan ook. Als het mag en verstandig is, misschien in 

eerste instantie nog met leefregels, gaan mensen er weer op uit. Men verlangt ernaar om weer actief 

te zijn op toeristisch en recreatief gebied. Deze zomer zullen buitenlandvakanties niet grenzeloos 

mogelijk zijn. Mensen zullen wellicht meer dan ooit tevoren hun vertier zoeken in eigen land. O.a. 

door het bezoeken van steden en dorpen, om te winkelen, om een terrasje te pakken, om cultuur te 

ervaren, etc. 

Hoe aantrekkelijk is uw gemeente voor deze toeristische en recreatieve uitstapjes? Biedt uw 

gemeente voldoende redenen om te komen? En om nogmaals te komen? Faciliteert uw gemeente 

uw ondernemers, winkels en horeca en andere aanbieders, een voldoende aantrekkelijk Umfelt 

waarbinnen het fijn zakendoen is, waarbinnen men echt geld kan verdienen? Want geld verdienen is 

in het post-corona tijdperk van essentieel belang. Want alleen daarmee houdt uw gemeente de 

werkgelegenheid echt op peil. 

 

Aanbod Quick Scan  
Veldwerk Optimaal BV (sinds 1995) heeft ruimte ervaring met het uitvoeren van toeristisch en 

recreatief onderzoek. Wij bieden u een Quick Scan aan, een effectieve verkorte uitvoering van ons 

Toeristisch-recreatief Effect Onderzoek (TEO). De belangrijkste informatie op een rij: 

- Uitvoering in juli en augustus 

- Totaal 8 interviewersdagen, waaronder 1 zondag 

- n=385, een representatieve steekproef 

- Korte face-to-face interviews met bezoekers aan uw gemeente, geen inwoners 

- Vragen naar o.a. herkomst, bezoek, beoordelingen, bestedingen (zie hiervoor de standaard 

vragenlijst TEO-QS) 

- Rapportage met alle uitkomsten, tabellen en grafieken 

- Benchmark mogelijk bij aanmelding meerdere gemeenten 

- € 4.000 excl. BTW (€ 4.840 incl. BTW) all-in  

Noot: in de standaard vragenlijst is ruimte voor het beoordelen van gemeente-specifieke ‘hotspots’ 

(denk aan bijv. bezienswaardigheden, musea, attracties in uw eigen gemeente). 
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Adviezen RIVM  
Bij de uitvoering handelen wij naar de adviezen van het RIVM:  

- Onze medewerkers gaan niet werken in geval van ziekte, zelfs niet bij lichte 

verkoudheidsverschijnselen 

- Men zoekt open ruimtes op in uw gemeente, alwaar men bezoekers zal aanspreken 

- Onze medewerkers spreken individuen aan, hooguit een ‘stel’, maar zeker geen groepen 

- Interviewer en respondent houden anderhalve meter afstand van elkaar 

- Er worden geen zaken uitgewisseld, bijv. toonmateriaal en dergelijke 

- Van fysiek contact is geen sprake 

- Het contact tussen interviewer en respondent blijft beperkt tot maximaal 8 minuten 

- De veiligheid van respondent en interviewer staat op 1 

 

Meldt u aan  
Aanmelden kan t/m 3 juli 2020. Gebruikt u hiervoor a.u.b. het inschrijfformulier. Wij nemen 

voorafgaand aan de start van het veldwerk altijd nog contact met u op, o.a. om de lijst met hotspots 

in uw gemeente af te stemmen. 

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met drs. Jan van den Einde,   073-6120903,  

 janvandeneinde@veldwerkoptimaal.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Veldwerk Optimaal BV is sinds 1995 een betrouwbare marktonderzoekspartner voor bedrijven, instellingen en 

overheden. In het veld werken wij nagenoeg uitsluitend met MOA-gecertificeerde interviewers. Ons 

dienstenpakket behelst face-to-face onderzoek, telefonisch onderzoek, mystery guest onderzoek, online 

onderzoek, schriftelijk onderzoek. Veldwerk is ons vak, daar staan wij voor. 

 

Veldwerk Optimaal BV  
Buitenhaven 27 

5211 TP ‘s-Hertogenbosch 

  073-6120903 

  info@veldwerkoptimaal.nl  

www.veldwerkoptimaal.nl 
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