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Inleiding: kennismakingsaanbod MSI-ACI

• MSI-ACI heeft het NOC*NSF een gratis kennismakingsaanbod gedaan om een aantal vragen voor 
te leggen aan de Nederlandse panelleden van het het online onderzoekspanel van MSI-ACI. Dit 
panel, genaamd PlanetPanel, is een consumentenpanel met in totaal meer dan 600.000 panelleden 
in 22 landen. In Nederland en België bestaat het panel uit 125.000 panelleden. 

• Onderzoek uitgevoerd in week 7 en 8 van 2009
• Grootte van onderzoek: n = 865
• Resultaten uitgesplitst naar socio - demografische kenmerken (geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau)
• Rapportage: grafieken en tabellen (separaat Excel bestand)

• MSI-ACI heeft voor het NOC*NSF gratis extra vragen voorgelegd aan panelleden van het het online 
onderzoekspanel van MSI-ACI binnen het Verenigd Koninkrijk (UK).

• Onderzoek uitgevoerd in week 9 van 2009
• Grootte van onderzoek: n = 804
• Resultaten uitgesplitst naar socio - demografische kenmerken (geslacht en leeftijd)
• Rapportage: grafieken en tabellen (separaat Excel bestand)



De vragen (NL)
1. Het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, het NOC*NSF, voert 
momenteel het plan ‘OP2028’ uit. Dit moet idealiter leiden tot de toewijzing van de Olympische 
Zomerspelen van 2028 aan Nederland, exact honderd jaar na de Olympische Spelen van 1928 in 
Amsterdam.

A) Bent u op de hoogte van het streven van het NOC*NSF om de Olympische Zomerspelen van 
2028 te laten plaatsvinden in Nederland?

Ja
Nee

B) Bent u op de hoogte van het streven om het sportklimaat in Nederland op Olympisch niveau te 
krijgen, als tussendoel voor 2016?

Ja
Nee

2. Wat vindt u ervan dat het NOC*NSF de ambitie heeft de Olympische Zomerspelen in 2028 
naar Nederland te halen?

Ik ben daar helemaal voor – Ik ben daar helemaal tegen (5-puntsschaal)

3. Stelling: ‘De voordelen voor het Nederlandse bedrijfsleven, het toerisme en het imago van 
Nederland in het algemeen zijn de grote investering die het organiseren van de Olympische 
Zomerspelen vergt absoluut waard.’

Helemaal mee eens – Helemaal mee oneens (4-puntsschaal)

4. Denkt u dat Nederland in staat is om de organisatie van een groot evenement Olympische 
Spelen tot een goed einde te brengen?

Helemaal mee eens – Helemaal mee oneens (4- puntsschaal)
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Wat vindt u ervan dat Het NOC*NSF de ambitie heeft de Olympische
Spelen in 2028 naar Nederland te halen?
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De vragen (UK)
1. Which of the following locations would you like to see host the 2028 Summer 
Olympics? 
Please rank each city from 1 to 5 based on your personal preference. 1 is the 
highest rank and 5 is the lowest.

Seattle (United States) and Vancouver (Canada) joint multi-national hosting
Amsterdam (the Netherlands)
Nairobi (Kenya)
Brisbane (Australia)
Melbourne (Australia)

2. Which location do you think has the best chance to win the bid to host the 
2028 Summer Olympics?
Please rank each city from 1 to 5, where 1 is the highest rank and 5 is the lowest.

Seattle (United States) and Vancouver (Canada) joint multi-national hosting
Amsterdam (the Netherlands)
Nairobi (Kenya)
Brisbane (Australia)
Melbourne (Australia)

3. Prior to completing this survey, were you aware that The Netherlands is 
cionsidering a bid to host the 2028 Summer olympics?

Yes
No
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Which location do you think has the best chance to win the bid to 

host the 2028 Summer Olympics?
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Contactgegevens MSI-ACI

• Adres:
– HJE Wenckebachweg 123

– 1096 AM  AMSTERDAM

• Contactpersoon:
– Rémy van Lieshout
– rvanlieshout@msi-aci.com

– 020 – 715 95 55
MSI INTERNATIONAL, PHILADELPHIA

MSI-ACI EUROPE, AMSTERDAM




