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Stelling 1:

Ouderen (boven 55 jaar) willen het 
liefst naar fysieke bijeenkomsten om 
mee te kunnen praten over nieuw 
beleid.
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Hoe wilt u door de gemeente geinformeerd worden 
over de mogelijkheden om mee te denken over 

beleid?

18-25 26-35 36-45 46-64 65 en ouder Onbekend Totaal

• Papier blijft 
onverminderd populair.

• Hoe ouder, hoe meer 
men papier waardeert: 
waarbij: huis-aan-huis-
krant met name voor 
ouderen, brief voor 
allen. 

• Digitaal duidelijk 
minder aantrekkelijk 
voor ouderen boven 65. 

• Vergeet de lokale radio 
en televisie, app en 
whatsapp(groep): die 
lijken maar een beperkt 
bereik te hebben.

• Sociale media van 
gemeente heel 
wisselend gewaardeerd. 
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In hoeverre zijn de volgende aspecten van belang voor u om te kunnen participeren?

Totaal onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Antwoord ontbreekt

• Alle aspecten zijn belangrijk (alle aspecten 30+ % steun)
• Meest belangrijk: in de eigen buurt, veel informatie 

vooraf, vooraf weten wat met de inbreng wordt 
gedaan, digitale optie.

• Verschil jong-oud met name op digitaal versus papier, 
overdag versus ‘s avonds….
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In hoeverre zijn de volgende aspecten van belang voor u om te kunnen participeren?
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Zien we in alle 
leeftijds-groepen 
terug



Ruim 50% van de 
respondenten van 65 jaar 
en ouder vindt papier 
belangrijk/zeer belangrijk, 
nog geen 30 % van de 36-
45 groep vindt dat. 

Nog geen 40% van 65 jaar 
en ouder vindt digitaal 
belangrijk/zeer belangrijk, 
terwijl in de groepen 
onder de 46 boven de 
70% dit belangrijk/zeer 
belangrijk vindt
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18-25 26-35 36-45 46-64 65 en ouder Onbekend Totaal

Dat het digitaal kan

Totaal onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal

Belangrijk Zeer belangrijk Antwoord ontbreekt
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18-25 26-35 36-45 46-64 65 en ouder Onbekend Totaal

Dat het op papier kan

Totaal onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal

Belangrijk Zeer belangrijk Antwoord ontbreekt



Ruim 50% van de 
respondenten van 65 jaar en 
ouder vindt overdag kunnen 
participeren belangrijk, in alle 
andere groepen vindt 30% of 
minder van de respondenten 
dit belangrijk

Nog geen 14% van 65 jaar 
en ouder vindt ‘s avonds 
kunnen participeren 
belangrijk, terwijl in de 
groepen onder de 46 
rond de 50% dit 
belangrijk/zeer belangrijk 
vindt
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18-25 26-35 36-45 46-64 65 en ouder Onbekend

Dat het overdag kan

Totaal onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal

Belangrijk Zeer belangrijk Antwoord ontbreekt
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Dat het 's avonds kan

Totaal onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal

Belangrijk Zeer belangrijk Antwoord ontbreekt



Stelling 1
Ouderen (boven 55 jaar) willen het 
liefst naar fysieke bijeenkomsten om 
mee te kunnen praten over nieuw 
beleid.

CONCLUSIE: niet helemaal waar. Digitaal is 
inderdaad minder populair bij ouderen maar 
we zien vooral een brede spreiding van 
gewenste benaderingen. 
MIX VAN BENADERINGEN BLIJFT NODIG, 
PAPIER BLIJFT BELANGRIJK



Stelling 2:

Jonge gezinnen hebben weinig tijd en 
willen daarom zelf bepalen wanneer 
ze mee kunnen denken en doen dit 
het liefst digitaal.
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Ouders met (jonge) kinderen 
vinden het zelf kunnen kiezen 
van een moment 
(zeer)belangrijk (samen meer 
dan 60%). Maar thuiswonende 
jongeren vinden dat nog 
belangrijker!

Digitaal vinden mensen in alle 
groepen overwegend (zeer) 
belangrijk. Alleenstaanden zijn de 
uitzondering: zij vinden het het 
vaakst onbelangrijk. Thuiswonende 
jongeren vinden het nog 
belangrijker dan mensen met 
(jonge) kinderen (ruim 77% versus 
70 (met jonge kinderen) en 74% 
(met oudere kinderen))



Stelling 2
Jonge gezinnen hebben weinig tijd en 
willen daarom zelf bepalen wanneer 
ze mee kunnen denken en doen dit 
het liefst digitaal.

CONCLUSIE: jonge gezinnen lijken het meest 
op gezinnen met oudere kinderen en 
thuiswonende jongeren op deze aspecten. 
Ze lijken zelfs meer op alleenstaanden en 
stellen zonder kinderen op deze aspecten 
dan de gezinnen met oudere kinderen en 
thuiswonende jongeren. 



Stelling 3:

Jongeren zijn niet geïnteresseerd in 
het beleid dat in hun gemeente 
wordt opgesteld.
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18-25 26-35 36-45 46-64 65 en ouder Onbekend Totaal

De gemeente stelt beleid op voor de lange termijn. Bij het opstellen hiervan wil de 
gemeente inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrekken. 

Wat vindt u hiervan?
Percentages berekend per leeftijdsgroep

Zeer goed Goed Neutraal Slecht Zeer slecht Geen antwoord ingevuld
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Ik wil betrokken worden bij het opstellen van 
toekomstplannen van mijn gemeente.

(percentages berekend per leeftijdsgroep)

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Geen antwoord ingevuld



Stelling 3
Jongeren zijn niet geïnteresseerd in 
het beleid dat in hun gemeente 
wordt opgesteld.

CONCLUSIE: jongeren vinden het belangrijk 
dat de gemeente burgers betrekt bij het 
maken van beleid. Ze willen er zelf wel 
minder vaak bij betrokken zijn dan mensen 
boven de 25. Dit geldt ook voor ouderen 
boven de 65. 



Vraag:
Wanneer in het proces willen mensen 
betrokken worden?
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Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien wel,
misschien niet

Waarschijnlijk niet Zeker niet Antwoord
ontbreekt

Op welk moment zou u willen meedenken?
Antwoordpercentages per stelling

Ik zou aan het begin van het proces ideeën willen inbrengen of in gesprek gaan met betrokkenen

Ik zou willen reageren op een concept versie van een visie of plan,

Ik zou graag op meerdere momenten gedurende het proces mijn ideeën willen kunnen delen,
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Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Antwoord
ontbreekt

Op welke manier zou u willen meedenken?
Antwoordpercentages per stelling

Ik zou met eigen ideeen willen kunnen komen

Ik wil kunnen reageren op plannen/ ideeen van anderen, bijvoorbeeld door te
stemmen/ een peiling in te vullen of door een schriftelijke of mondelinge reactie te
geven

Ik wil met anderen in gesprek kunnen gaan om gezamenlijk plannen/ideeen te
vormen

Ik wil met anderen mee kunnen schrijven / ontwerpen aan plannen



Vraag:
Wanneer in het proces willen mensen 
betrokken worden?

CONCLUSIE: 
• Het liefst: reageren op een concept 
• Vooraf ideeen kunnen meegeven of met anderen in 

gesprek om ideeen te vormen wordt ook veel 
gewaardeerd.

• Echt zelf de ontwerp-pen ter hand nemen en 
meeschrijven wil een minderheid (van toch nog ruim 
20%!).

• ‘Misschien wel en misschien niet’ en ‘Waarschijnlijk wel’  
zijn grote categorieen: span je in om mensen over de 
streep te trekken mee te doen, er is potentie!



Vraag:
Zijn er verschillen tussen gemeenten/ 
typen gemeenten?
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De gemeente geeft al voldoende ruimte om mee te denken met plannen voor de 
toekomst.

(Antwoordpercentages per gemeente)

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Geen antwoord ingevuld
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Kleine gemeenten >30K

Middelgrote gemeenten 30K-90K

Grote Gemeenten >90K

De gemeente geeft al voldoende ruimte om mee te denken met plannen voor de toekomst.
(Antwoordpercentages per type gemeente)

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens
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Maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen mij voldoende bij het 
opstellen van plannen.

Percentages per gemeente

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Geen antwoord ingevuld
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Vraag:
Zijn er verschillen tussen gemeenten? 
(groot, midden, klein)

CONCLUSIE: 
• Hoe groter de gemeente, des te minder heeft men de 

behoefte om mee te denken bij het opstellen van 
toekomstplannen van de gemeente

• Echter, in kleine gemeenten is men ook het meest
tevreden over de ruimte die ze al krijgen om mee te
denken

• De vertegenwoordiging door maatschappelijke
organisaties is bij verschillende typen gemeenten min of 
meer gelijk



Vraag:
Zijn er verschillen tussen gemeenten? 

ENKELE OBSERVATIES voor verder onderzoek:
• In Loon op Zand is men het meest tevreden over de 

huidige gelegenheid om mee te denken (46% tevreden). 
In Sittard het minst (18% tevreden).

• De wens om betrokken te worden bij het opstellen van 
plannen voor de toekomst is het grootst in Vught (70%) 
en Barendrecht (63%). Opmerkelijk genoeg is die wens 
in Loon op Zand (25%) het kleinst.

• Het lijkt er in het algemeen op dat wanneer men in een
gemeente tevreden is over de mogelijkheden om mee te
denken, men ook weinig gemotiveerd is om mee te
denken.


