ONS PANEL ZIT VOL TOPPERS
EN WIJ ZIJN DANKBAAR!

Wij roepen het al jaren, We love respondenten! Dit betekent dat we
hard werken aan een panelstrategie, een panelboek èn een band met onze
respondenten. Ons panel is namelijk onze belangrijkste asset. Dat bleek wel
weer in de afgelopen periode.
Ons panel bestaat uit meer dan 55.000 respondenten. Dat zijn heel veel verschillende
mensen en daarom extra uitdagend daar een band mee op te bouwen.
Toch gaat dit ons goed af want naast grote aantallen kunnen wij altijd rekenen op
veel commitment. Dit heet ook wel de 'panel intimacy' en hoe meer intimacy hoe hoger de respons en betrokkenheid. En daarmee zit het dus wel goed. Wij houden
niet alleen van onze respondenten, zij houden blijkbaar ook van ons!

Aan het begin van de Coronacrisis lanceerden wij het platform 'Respondenten
voor Nederland'. De gedachte erachter was simpel: respondenten die ons normaal
gesproken helpen met hun mening wilden ons vast ook op andere manieren helpen.
Het was even spannend, zouden respondenten ook bereid zijn ons te helpen als er
dit keer 'slechts' dankbaarheid tegenover stond?
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De eerste mailing ging eruit op 20 maart en direct waren de reacties
enthousiast en hartverwarmend. Er werd bevestigd wat wij eigenlijk al wisten:
ons panel zit vol met toppers!

De pagina Respondenten voor Nederland brengt respondenten in contact met
ongeveer 15 Corona initiatieven. Wat deden onze respondenten onder andere
voor Nederland?
• CV’s werden verstuurd naar het OLVG om (tijdelijk) te helpen
• Meer dan 1000 virtuele bedankjes werden bezorgd aan zorgmedewerkers
via Dankaandezorg.nl
• Vele laptops werden gebracht en bezorgd aan kinderen zonder laptop
via Helpdeskert.nl
• Respondenten meldden zich aan als vrijwilliger voor 1 dag via
Serve the City Amsterdam
• Boeketjes werden verstuurd naar eenzame ouderen via Redjeboeketje.nl

Onze liefde voor het panel is alleen maar groter geworden. Wij vinden het fijn
te zien dat respondenten bereid zijn zich ook ‘voor niks’ in te zetten voor ons
en onze partners. Wij zijn super dankbaar! Gelukkig zijn er nu ook weer veel
interessante (betaalde) onderzoeken waar iedereen zijn mening mag geven!
Het platform Respondenten voor Nederland blijf gewoon bestaan en zal er zijn
voor mooie initiatieven waar wij en onze toppers een steentje aan bij kunnen
dragen.
Organiseer jij zelf een mooi initiatief, wil je onze respondenten ergens voor
inschakelen? Mail ons (info@respondenten.nl) of bel ons (020-4897680).

Volg je ons al op social media?
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