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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse
Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. 2
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Management samenvatting

Inleiding

In opdracht van gemeente Elburg heeft Moventem het onderzoek ‘Kijk op Elburg’ uitgevoerd onder de panelleden van het inwonerpanel Elburg spreekt. In totaal

hebben 488 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Met dit aantal respondenten kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,38%

uitspraken worden gedaan over de populatie, d.w.z. alle inwoners uit gemeente Elburg.

Gemeente Elburg in het algemeen

Respondenten hebben in een aantal woorden aangegeven wat er als eerst in hen opkomt als zij aan de organisatie gemeente Elburg denken. De drie meest

genoemde antwoorden zijn: traag, aardig/ vriendelijk en Christelijk/ gelovig.

De gemeente Elburg als organisatie wordt gemiddeld met een 6,7 beoordeeld. Het meest gegeven cijfer is een 7 (37%) en 12% van de respondenten geeft een

onvoldoende (5 of lager).

Aan respondenten is gevraagd wat de gemeente Elburg beter kan doen. Volgens 12% moeten ze beter luisteren en 10% vindt dat ze sneller moeten reageren/

handelen. Betere communicatie/ informatie staat met 9% op de derde plaats. Daarnaast is gevraagd wat hun ideaalbeeld is van gemeente Elburg. Nagenoeg een

derde (32%) ziet graag dat de inwoners centraal gesteld worden. 14% heeft als ideaalbeeld een open/ transparante/ toegankelijke gemeente en 6% vindt

saamhorigheid erg belangrijk.

Stel, respondenten praten met familie of vrienden over gemeente Elburg als organisatie dan zou 40% daar (heel) positief over zijn, 45% niet positief, niet negatief,

en 13% (heel) negatief. In een open toelichting hebben respondenten aangegeven waarom zij positief of negatief over de gemeente zouden zijn. De respondenten

die (heel) positief zijn over de gemeente benoemen onder andere dat zij vriendelijk en goed geholpen zijn bij het contact met de gemeente, dat er veel goed

geregeld is en dat zij veel woonplezier ervaren. Wel geeft een aantal van hen aan dat er zeker nog wel verbeterpunten zijn. Respondenten die (heel) negatief zijn

over de gemeente als organisatie benoemen onder meer dat zij niet goed of vriendelijk zijn geholpen bij contact met de gemeente, dat er moeizame

communicatie is en dat de gemeente moeizaam of traag besluiten neemt. Daarnaast geeft een aantal van hen aan dat er niet voldoende wordt geluisterd naar

inwoners en dat het geloof een rol speelt in de politiek.
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Werken vanuit de bedoeling

Volgens respondenten volgt de gemeente over het algemeen strikt de regels, de standaardprocedures en blijft lang wikken en wegen.

Het ideaalbeeld van de gemeente volgens respondenten is dat de gemeente denkt in mogelijkheden, maatwerk biedt, op tijd duidelijkheid geeft over wat kan en

rekening houdt met anderen in de gemeente.

Als het ideaalbeeld wordt vergeleken met wat de gemeente volgens respondenten op dit moment doet, zit de gemeente op dit moment alleen dichtbij het

ideaalbeeld ‘rekening houden met anderen in de gemeente’.

Uitvoering wettelijke taken van de gemeente

Respondenten hebben aangegeven wat zij de belangrijkste taken vinden van de gemeente. De meest gekozen antwoorden zijn: ‘Zorgen dat iedereen mee kan

doen in de maatschappij’, ‘Toezicht, veiligheid en handhaving’ en ‘Straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aanleggen en onderhouden’.

De taak ‘Zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij’ wordt gemiddeld met een 6,6 beoordeeld en de taak ‘Toezicht, veiligheid en handhaving’ krijgt

gemiddeld een 5,7. ‘Straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aanleggen en onderhouden’ wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,5.

De taken die volgens de meeste respondenten beter uitgevoerd kunnen worden zijn: ‘Toezicht, veiligheid en handhaving’ (46%), ‘Bestemmingsplannen maken’

(27%) en ‘Straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aanleggen en onderhouden’ (26%).

Inzet van de gemeente

De gemeente Elburg moet zich met name inzetten op de onderwerpen ‘Wonen’ (50%), ‘Duurzaamheid’ (41%), ‘Leefomgeving’ (40%) en ‘Voorzieningen’ (40%).

Het onderwerp ‘Wonen’ wordt gemiddeld met een 5,2 beoordeeld (tevens het laagst gegeven gemiddelde cijfer) en ‘Duurzaamheid’ krijgt een 5,9. ‘Leefomgeving’

wordt gemiddeld met een 6,5 beoordeeld.

40% van de respondenten ervaart of ziet problemen in de gemeente Elburg bij het onderwerp ‘Wonen’, 28% ervaart of ziet dit bij het onderwerp ‘Voorzieningen’

en 22% ervaart of ziet dit bij het onderwerp ‘Verkeer’.
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Elburg
1.1 Onderzoeksopzet

In opdracht van gemeente Elburg heeft Moventem het onderzoek ‘Kijk op Elburg’ uitgevoerd.

Dataverzameling

Het huidige onderzoek is het eerste onderzoek van het panel ‘Elburg Spreekt’. Inwoners zijn gevraagd lid te worden van het panel, waarna zij deel konden nemen

aan het huidige onderzoek. Inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 18 oktober en 6 november 2021.

Respondenten

In totaal hebben 488 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Met het aantal respondenten (488) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge

van 4,38% uitspraken worden gedaan over de populatie.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden

niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag

hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale

percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten weergegeven. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven middels diagrammen en tabellen. De resultaten

zijn opgesplitst in de verschillende thema’s die aan bod zijn gekomen in de vragenlijst. Zo kunt u gemakkelijk per thema zien wat de mening van de respondenten

is.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het

einde van deze rapportage te vinden.
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2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Welke drie woorden komen als eerste in u op als u aan de organisatie gemeente Elburg denkt?

10

Respondenten hebben in een aantal woorden aangegeven wat er als eerst in hen opkomt als zij aan de organisatie gemeente Elburg denken. De

meest genoemde antwoorden staan hierboven weergegeven in een woordenwolk. Des te groter het woord, des te vaker genoemd. De drie meest

genoemde antwoorden zijn: traag, aardig/ vriendelijk en Christelijk/ gelovig.



Gemeente 

Elburg
2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Welk rapportcijfer geeft u gemeente Elburg als organisatie? (n=486)

Geef een rapportcijfer waarbij 1 = heel slecht en 10 = heel goed

6.7

11

De gemeente Elburg als organisatie wordt gemiddeld met een 6,7 beoordeeld. Het

meest gegeven cijfer is een 7 (37%) en 12% geeft een onvoldoende (5 of lager).
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Elburg
2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Welk rapportcijfer geeft u gemeente Elburg als organisatie?

Geef een rapportcijfer waarbij 1 = heel slecht en 10 = heel goed

12

Respondenten jonger dan 35 jaar en respondenten tussen de 35 en 44 jaar geven gemiddeld de hoogste rapportcijfers aan de

gemeente Elburg (respectievelijk een 6,8 en een 6,9). Respondenten tussen de 65 en 74 jaar geven gemiddeld het laagste cijfer,

namelijk een 6,5. Respondenten uit Elburg/ Oostendorp geven een hoger cijfer (een 6.8), dan respondenten uit Doornspijk (een 6,5).
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2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Wat kan de gemeente Elburg beter doen?

13

Aan respondenten is gevraagd wat de gemeente Elburg

beter kan doen. Volgens 12% moeten ze beter luisteren en

10% vindt dat ze sneller moeten reageren/ handelen. Betere

communicatie/ informatie staat met 9% op de derde plaats.

Verbeterpunten %

Beter luisteren 12%

Sneller reageren/ handelen 10%

Betere communicatie/ informatie 9%

Gelijke behandeling voor ieders mening en ideeën 7%

Betere handhaving/ controle 6%

De belangen van inwoners behartigen 5%

Zondagopenstelling 5%

Meer flexibiliteit/ meedenkend zijn 5%

Meer deskundigheid in de gemeente als organisatie 5%

Meer woningaanbod en -bouw 5%

Meer/ betere burgerparticipatie 4%

Beter onderhoud openbare ruimte en groen 4%

Meer transparantie 4%

Meer aandacht voor jongeren/ouderen 3%

Kerngericht werken 3%

Meer vooruitstrevend zijn 3%

Meer klantvriendelijkheid 3%

Meer zichtbaarheid 2%

Beter bereikbaar zijn 2%

Investeren in duurzaamheid 2%

Verruiming openingstijden gemeentehuis 1%

Betere website 1%

Afspraken nakomen 1%

Overig 4%

Weet ik niet/ geen mening 18%
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2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Wat is uw ideaalbeeld van gemeente Elburg? (n=488)

14

Ideaalbeeld %

Inwoners staan centraal 32%

Open/ transparant/ toegankelijk 14%

Saamhorigheid 6%

Landelijk/ groen 5%

Veilig 4%

Goede communicatie/ informatie 4%

Modern 4%

Voldoende/ betaalbare woningen 3%

Prettig woon- en leefklimaat 3%

Meer voorzieningen 3%

Sociaal 2%

Rustig 2%

Meer controle 2%

Duurzaam 2%

Minder gelovig 2%

Zondag winkels open 2%

Schoon 1%

Meer toerisme 1%

In dienst van het geloof 1%

Historie bewaken 1%

Afspraken nakomen 1%

Overig 9%

Weet ik niet/ geen mening 19%

Aan respondenten is gevraagd wat hun ideaalbeeld is van

gemeente Elburg. Nagenoeg een derde (32%) ziet graag

dat de inwoners centraal gesteld worden. 14% heeft als

ideaalbeeld een open/ transparante/ toegankelijke

gemeente en 6% vindt saamhorigheid erg belangrijk.
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2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Stel, u praat met familie of vrienden over gemeente Elburg als organisatie. Bent u dan positief of negatief over de gemeente 

Elburg als organisatie? (n=487)

15

Stel, respondenten praten met familie of vrienden over gemeente Elburg als organisatie dan zou 40% daar (heel) positief over zijn, 45% niet

positief, niet negatief, en 13% (heel) negatief.

In een open toelichting hebben respondenten aangegeven waarom zij positief of negatief over de gemeente zouden zijn. De respondenten die

(heel) positief zijn over de gemeente benoemen onder andere dat zij vriendelijk en goed geholpen zijn bij het contact met de gemeente, dat er veel

goed geregeld is en dat zij veel woonplezier ervaren. Wel geeft een aantal van hen aan dat er zeker nog wel verbeterpunten zijn. Respondenten

die (heel) negatief zijn over de gemeente als organisatie benoemen onder meer dat zij niet goed of vriendelijk zijn geholpen bij contact met de

gemeente, dat er moeizame communicatie is en dat de gemeente moeizaam of traag besluiten neemt. Daarnaast geeft een aantal van hen aan

dat er niet voldoende wordt geluisterd naar inwoners en dat het geloof een rol speelt in de politiek.
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2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Stel, u praat met familie of vrienden over gemeente Elburg als organisatie. Bent u dan positief of negatief over de 

gemeente Elburg als organisatie?

16

In vergelijking met de andere groepen geven respondenten tussen de 45 en 64 jaar vaker aan dat zij

(heel) negatief zijn over de gemeente Elburg als organisatie. Respondenten uit Doornspijk zijn minder

vaak (heel) positief over de gemeente Elburg als organisatie.



Gemeente 

Elburg
2.1 Gemeente Elburg in het algemeen 

Stel, u bent burgemeester van gemeente Elburg. Wat zou u dan als eerste aanpakken?

17

Hierboven wordt een aantal van de meest genoemde antwoorden weergegeven.

“De criminaliteit en het drugs- en alcoholgebruik.”
“De overlast en vernielingen van de jeugd.”

“Gevaarlijke verkeerssituaties. Om mijn kinderen naar de opvang en

basisschool te brengen kom ik al langs 3 gevaarlijke verkeerssituaties.”
“Koopzondag invoeren, meer winkels en huizenbouw.”

“Meer voorzieningen voor jeugd en betere/andere ontsluiting van het

industrieterrein bij de haven.”
“Meer woningbouw voor de jongeren en ouderen.”

“Parkeerbeleid in bebouwde kom in woonwijken.” “Snelheid in bepaalde delen van de bebouwde kom aanpakken (dat wil

zeggen naar beneden halen, of meer controleren op snelheid of asociaal

rijgedrag).”

“Vandalisme, criminaliteit, drugs.”

“Verkeerssituaties verbeteren.”

“Woningnood oplossen.”

“Zondagsopening van meer winkels toestaan.”
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2.2 Werken vanuit de bedoeling

Hieronder staan een aantal tegenstellingen. De tegenstellingen gaan over hoe de gemeente Elburg op dit moment te werk gaat. 

U kunt het schuifje middenin verplaatsen. Wilt u door het schuifje te verplaatsen aangeven hoe gemeente Elburg volgens u op dit moment werkt?

Denken in mogelijkheden Strikt de regels volgen

1 2 3 4 5

3.7

Maatwerk bieden De standaardprocedure volgen

1 2 3 4 5

3.6

Op tijd duidelijkheid geven 

over wat kan
1 2 3 4 5

3.5

Lang blijven wikken en wegen

Rekening houden met 

anderen (in plaats van de 

aanvrager) in de gemeente 1 2 3 4 5

2.9
Alleen rekening houden met 

wat de aanvrager wil

18

Respondenten hebben door middel van het verplaatsen van een schuifje aangegeven hoe de gemeente Elburg volgens hen op dit moment werkt. Volgens

respondenten volgt de gemeente over het algemeen strikt de regels, de standaardprocedures en blijft lang wikken en wegen. In vergelijking met alleen

rekening houden met wat de aanvrager wil, benoemen respondenten dat de gemeente net iets meer neigt naar rekening houden met anderen in de gemeente.
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Elburg
2.2 Werken vanuit de bedoeling

Hoe zou gemeente Elburg moeten werken volgens uw ideaalbeeld? 

U kunt dit aangeven door het schuifje te verplaatsen.

Denken in mogelijkheden Strikt de regels volgen

1 2 3 4 5

1.9

Maatwerk bieden De standaardprocedure volgen

1 2 3 4 5

2.1

Op tijd duidelijkheid geven 

over wat kan
1 2 3 4 5

1.8

Lang blijven wikken en wegen

Rekening houden met 

anderen (in plaats van de 

aanvrager) in de gemeente 1 2 3 4 5

2.4
Alleen rekening houden met 

wat de aanvrager wil

19

Het ideaalbeeld van de gemeente volgens respondenten is dat de gemeente denkt in mogelijkheden,

maatwerk biedt, op tijd duidelijkheid geeft over wat kan en rekening houdt met anderen in de gemeente.
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2.2 Werken vanuit de bedoeling

Hoe zou gemeente Elburg moeten werken volgens uw ideaalbeeld   x   Hoe werkt de gemeente Elburg volgens u op dit moment

Denken in mogelijkheden Strikt de regels volgen

1 2 3 4 5

1.9

Maatwerk bieden De standaardprocedure volgen

1 2 3 4 5

2.1

Op tijd duidelijkheid geven 

over wat kan
1 2 3 4 5

1.8

Lang blijven wikken en wegen

Rekening houden met 

anderen (in plaats van de 

aanvrager) in de gemeente 1 2 3 4 5

2.4
Alleen rekening houden met 

wat de aanvrager wil

20

Als er wordt gekeken naar wat de gemeente volgens respondenten op dit moment doet dan zit

de gemeente alleen dichtbij het ideaalbeeld ‘rekening houden met anderen in de gemeente’.

3.7

3.6

3.5

2.9

Ideaalbeeld Huidige situatie
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2.3 Uitvoering wettelijke taken van de gemeente

21

Respondenten hebben aangegeven wat zij de belangrijkste taken vinden van de gemeente. Zij hebben uit de bovenstaande lijst

één tot drie taken gekozen en deze op volgorde gezet. De meest gekozen antwoorden zijn: ‘Zorgen dat iedereen mee kan doen in

de maatschappij’, ‘Toezicht, veiligheid en handhaving’ en ‘Straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aanleggen en onderhouden’.

743

583

274

249

236

169

150

105

124

69

51

8

23

Hieronder staat een lijst met wettelijke taken die elke gemeente in Nederland moet uitvoeren. Wat vindt u de drie belangrijkste taken 

van gemeente Elburg? Maak een top drie uit de lijst hieronder. De taak die u het belangrijkst vindt komt op plaats 1 en krijgt een score van 3 

punten. De taak die u daarna het belangrijkst vindt komt op plaats 2 met een score van 2 en de taak op plaats 3 krijgt score '1'. Alle niet 

geselecteerde taken krijgen een score van 0 toegekend. 
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Elburg
2.3 Uitvoering wettelijke taken van de gemeente

Welk rapportcijfer geeft u gemeente Elburg als het gaat om het uitvoeren van de volgende taken?

Geef een rapportcijfer waarbij 1 = heel slecht en 10 = heel goed

22

Aan de respondenten is per gekozen taak gevraagd welk rapportcijfer zij de gemeente Elburg geven als het gaat om de uitvoering

van deze taken. De taak ‘Zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij’ wordt gemiddeld met een 6,6 beoordeeld en de

taak ‘Toezicht, veiligheid en handhaving’ krijgt gemiddeld een 5,7. ‘Straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aanleggen en

onderhouden’ wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,5. Let op: de resultaten voor de taken met een ‘n’ lager dan 30 zijn indicatief.
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Elburg
2.3 Uitvoering wettelijke taken van de gemeente

Welke taken kunnen er volgens u beter uitgevoerd worden? (n=462) 

Kies er maximaal drie

23

De taken die volgens de meeste respondenten beter uitgevoerd kunnen worden zijn: ‘Toezicht, veiligheid en handhaving’ (46%),

‘Bestemmingsplannen maken’ (27%) en ‘Straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aanleggen en onderhouden’ (26%).
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2.4 Inzet van de gemeente

Waarvoor moet gemeente Elburg zich volgens u vooral inzetten? (n=461) 

Kies maximaal drie onderwerpen

24

De gemeente Elburg moet zich met name inzetten op de onderwerpen ‘Wonen’

(50%), ‘Duurzaamheid’ (41%), ‘Leefomgeving’ (40%) en ‘Voorzieningen’ (40%).
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2.4 Inzet van de gemeente

Waarvoor moet gemeente Elburg zich volgens u vooral inzetten? 

Kies maximaal drie onderwerpen

25

Binnen de verschillende leeftijdsgroepen varieert de top 3 waar de gemeente Elburg zich vooral voor moet

inzetten. Zo is het meest genoemde antwoord bij respondenten tussen de 35 en 44 jaar ‘Voorzieningen’ en

vinden respondenten tussen de 55 en 64 jaar juist dat de gemeente zich vooral moet inzetten op ‘Wonen’.

= Plaats 1 = Plaats 2 = Plaats 3
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2.4 Inzet van de gemeente

Waarvoor moet gemeente Elburg zich volgens u vooral inzetten?

Kies maximaal drie onderwerpen

26

Ook tussen respondenten uit de verschillende kernen zitten verschillen wat betreft de inzet van de gemeente Elburg. Respondenten

uit Elburg vinden bijvoorbeeld dat de gemeente zich vooral moet inzetten op ‘Wonen’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Voorzieningen’ en

respondenten uit ‘t Harde vinden dat deze focus met name moet liggen op ‘Wonen’, ‘Participatie’ en ‘Voorzieningen’.

= Plaats 1 = Plaats 2 = Plaats 3
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2.4 Inzet van de gemeente

Welk rapportcijfer geeft u de inzet van gemeente Elburg op dit moment op het gebied van:

Geef een rapportcijfer waarbij 1 = heel slecht en 10 = heel goed

27

Aan de respondenten is per gekozen onderwerp gevraagd welk rapportcijfer zij de gemeente Elburg hiervoor zouden

geven op dit moment. Het onderwerp ‘Wonen’ wordt gemiddeld met een 5,2 beoordeeld (tevens het laagst gegeven

gemiddelde cijfer) en ‘Duurzaamheid’ krijgt een 5,9. ‘Leefomgeving’ wordt gemiddeld met een 6,5 beoordeeld.



Welk rapportcijfer geeft u de inzet van gemeente Elburg op dit moment op het gebied van wonen (woningaanbod) (n=221)

Geef een rapportcijfer waarbij 1 = heel slecht en 10 = heel goed

Gemeente 

Elburg
2.4 Inzet van de gemeente

28

Het onderwerp ‘Wonen (woningaanbod)’ scoort gemiddeld een onvoldoende

(5.2). Nagenoeg de helft (46%) heeft een onvoldoende (5 of lager) gegeven.

5.2
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2.4 Inzet van de gemeente

Ervaart of ziet u problemen in gemeente Elburg bij één of meer van onderstaande onderwerpen? (n=465)

Kies maximaal drie onderwerpen

29

40% van de respondenten ervaart of ziet problemen in de gemeente Elburg bij het onderwerp ‘Wonen’, 28%

ervaart of ziet dit bij het onderwerp ‘Voorzieningen’ en 22% ervaart of ziet dit bij het onderwerp ‘Verkeer’.
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2.4 Inzet van de gemeente

Ervaart of ziet u problemen in gemeente Elburg bij één of meer van onderstaande onderwerpen?

Kies maximaal drie onderwerpen

30

In de mate waarin respondenten problemen ervaren of zien in de gemeente Elburg bij de bovenstaande onderwerpen zijn er enkele verschillen

te zien tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Respondenten tussen de 55 en 64 jaar geven bijvoorbeeld vaker aan problemen te ervaren

of zien bij ‘Ruimtelijke kwaliteit’ en respondenten boven de 55 jaar ervaren of zien vaker problemen bij ‘Duurzaamheid’. Met name de twee

jongste leeftijdsgroepen (< 35 jaar en 35 – 44 jaar) geven aan geen problemen te ervaren. Dit geldt in mindere mate voor de overige groepen.

= Plaats 1 = Plaats 2 = Plaats 3
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2.4 Inzet van de gemeente

Ervaart of ziet u problemen in gemeente Elburg bij één of meer van onderstaande onderwerpen?

Kies maximaal drie onderwerpen
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Tussen respondenten uit de verschillende woonplaatsen zitten ook een aantal verschillen in hoeverre men problemen

ervaart of ziet met de bovenstaande onderwerpen. In Doornspijk ervaart een kleiner deel van de respondenten bijvoorbeeld

problemen met ‘Voorzieningen’ en in ‘t Harde ervaart een kleiner deel van de respondenten problemen met ‘Duurzaamheid’.

= Plaats 1 = Plaats 2 = Plaats 3
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Bijlage l - Achtergrondvariabelen
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Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd en kern. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel

representatieve steekproef weg te nemen. Op deze pagina staan ongewogen resultaten. De rest van de rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer

informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.

Wat is uw geslacht? (n=466) Wat is uw leeftijd? (n=487)

Wat is uw woonplaats? (n=487)
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Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief

onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het

betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake

van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van

bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een

onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in

werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij

(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (488) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 4,38% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op

een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd en kern. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel

representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen

een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan

1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten jonger dan 35 jaar uit ‘t Harde, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 2,59 en een

respondent tussen de 65 en 74 jaar uit Doornspijk (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,52. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een

steekproef met een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een minimale

weegfactor van 0,5 gehanteerd.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd en kern.
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