
Hoe ervaren inwoners de 
leefbaarheid in hun buurt? Hoe 
tevreden zijn zij over de inspanningen 
van de gemeente en hoe worden 
voorzieningen gewaardeerd? 
Nederlandse gemeenten zijn in 
toenemende mate op zoek naar 
inzichten in prestaties op basis van 
ervaringen van hun inwoners. Zij 
zijn immers de gebruikers van het 
beleid dat een gemeente uitstippelt 
en dús de ervaringsdeskundigen. 

Het is één van de conclusies die de 
onderzoekers van Enneüs trokken 
op basis van een breed onderzoek 
onder tientallen vertegenwoordigers 
van kleine, middelgrote en grote 
gemeenten. Tijdens het kwalitatieve 
onderzoek, gehouden in december 
2017, werd met vertegenwoordigers 
van in totaal 28 gemeenten 
gesproken.

‘Informatie en continue inzichten 
in de ervaren prestaties op diverse 
beleidsterreinen worden steeds 
interessanter gevonden’, zo 
stelt Wibe Snelting, onderzoeker 
bij Enneüs. Integraal inzicht, 
gepresenteerd in een overzichtelijk 
dashboard, dat is waar gemeenten 
naar op zoek zijn. ‘Waar gemeenten 
vroeger data vooral gebruikten als 
verantwoordingsinformatie naar de 
gemeenteraad, geldt tegenwoordig 
dat data ook echt gebruikt worden 
als sturingsinformatie en input voor 
beleidsverbetering. Gemeenten 
zijn op zoek naar informatie ten 

behoeve van monitoring, sturing en 
beleidsoptimalisatie’, zo klinkt het. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat 
gemeenten veel waarde hechten 
aan vergelijkingen met andere 
gemeenten om prestaties in 
perspectief te kunnen plaatsen, zo 
blijkt uit het onderzoek. Benchmarks 
met bijvoorbeeld buurgemeenten, 
gemeenten van vergelijkbare 
grootte of andere fusiegemeenten. 
Vanuit die redenatie voorziet 
Waarstaatjegemeente.nl volop 
in een behoefte van gemeenten. 
Deze gratis, open monitor wordt 
volop gebuikt, mede door de 
gebruiksvriendelijkheid en  de mooie, 
nette presentatie. Snelting stelt: 
‘Voor dit gratis dashboard geldt dat 
de waarde steeds verder toeneemt, 
omdat de database rijker en rijker 
wordt door de data die gemeenten 
aanleveren. Ook de komende 
jaren zal Waarstaatjegemeente.nl 
dus alleen maar verder aan kracht 
toenemen.’   

Gemeenten op zoek
naar integraal inzicht

in overzichtelijk dashboard

Geachte lezer,

Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van onderzoeksbureau 
Enneüs. Enneüs is 
onderzoekspartner van VNG 
Realisatie (voormalig KING) en 
geselecteerd om burger- en 
ondernemerspeilingen voor 
gemeenten uit te voeren. Wij 
wensen u veel leesplezier!

Waarstaatjegemeente.nl
Burger- en Ondernemerspeiling

Initiatief van VNG Realisatie
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Ondernemers zijn voor gemeenten belangrijke partners met het 
oog op de werkgelegenheid. Om stimulerend economisch beleid te 
ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is 
het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de 
dienstverlening vanuit de gemeente ervaren. De Ondernemerspeiling 
helpt gemeenten daarbij.

De Ondernemerspeiling beschikt (net als de Burgerpeiling) over een 
gevalideerde modelvragenlijst, ontwikkeld door VNG Realisatie. De 
Ondernemerspeiling biedt inzicht in de tevredenheid van ondernemers 
over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

De resultaten van de peiling kunnen na afronding van het onderzoek 
door de gemeente zelf óf door Enneüs aangeleverd worden bij 
waarstaatjegemeente.nl. Wanneer deze gegevens worden aangeleverd, 
heeft uw gemeente de mogelijkheid deze ervaringen online te 
vergelijken met andere gemeenten. Bijvoorbeeld met buurgemeenten 
of gemeenten van vergelijkbare grootte.

De Ondernemerspeiling
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Wist u dat...

...op Waarstaatjegemeente.nl de
   resultaten van alle Burger- en 
   Ondernemerspeilingen worden 
   weergegeven?

...Waarstaatjegemeente.nl dé  toon-
   aangevende bestuurlijke benchmark
   is voor gemeenten?

...deelname aan de benchmark inzicht 
   geeft in de sterke en minder sterke 
   punten van de gemeentelijke prestaties 
   op uiteenlopende prestatievelden?

...de gemeente daarnaast de uitkomsten 
   kan vergelijken met landelijke cijfers
   en andere gemeenten?

Voor de gemeente Raalte heeft Enneüs een Ondernemerspeiling 
uitgevoerd, waarbij we gebruik gemaakt hebben van het netwerk 
van de plaatselijke ondernemersverenigingen. Er is allereerst 
een uitnodigingsmail (inclusief link naar de online vragenlijst) 
opgesteld voor de ondernemersverenigingen. De modelvragenlijst 
van VNG Realisatie is, in nauwe samenspraak met de gemeente, 
aangevuld met maatwerkvragen vanuit de gemeente Raalte. De 
ondernemersverenigingen hebben vervolgens zelf per e-mail ca. 1.300 
ondernemers in de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Ondernemerspeiling.

Deze persoonlijke benadering vanuit een voor ondernemers bekend 
ondernemersnetwerk, heeft geresulteerd in een hoge respons. 
Door gebruik te maken van eigen, bestaande netwerken van 
ondernemersverenigingen heeft de gemeente Raalte tegen lage 
kosten (geen drukwerk en verzendkosten) op laagdrempelige wijze een  
betrouwbaar beeld gekregen van de mening van ondernemers in de 
gemeente.

VOORBEELDCASE

Maatwerkaanpak 
resulteert in zeer 
hoge respons

VOORBEELDEN

VOORBEELD

(Digitale) 
Dienstverlening

Lokale regel- en 
lastendruk

De relatie 
ondernemer - 

gemeente

Economisch beleid Vestigingsklimaat
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Met de resultaten van het belevingsonderzoek onder inwoners - de 
Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl - kunnen gemeenten 
specifieke omstandigheden in gemeenten en wijken duiden. U ziet waar 
inwoners veel waarde aan hechten en u hoort zaken die, in de optiek 
van de inwoners, voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee heeft uw 
gemeente concrete aanknopingspunten voor handelingsperspectieven 
in handen. De Burgerpeiling stelt als doel een relatie te leggen tussen 
enerzijds sociale buurt- en persoonskenmerken en anderzijds de 
beleving van de leefomgeving en de mogelijkheden van de burger om 
bij te dragen aan buurtparticipatie, burenhulp, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. De volgende 4 maatschappelijke thema’s komen aan bod:

De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules 
zoals 'Hostmanship', 'Samenredzaamheid' en 'Tevredenheid met 
leven'.

De Burgerpeiling
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Wist u dat...
…VNG Realisatie de nieuwe naam is van de het voormalige KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten)?

…per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt? Enneüs informeert u graag over wat er nieuw is aan de AVG en wat er van

     gemeenten verwacht wordt. Wij beschikken over een intern kwaliteitssysteem om de bescherming van persoonsgegevens (zowel in hardcopy als

     digitaal) op het hoogste niveau te garanderen.

…de combinatie van een schriftelijke vragenlijst met beantwoording via internet de hoogste respons oplevert bij zowel de burger- als de ondernemerspeiling

     in vergelijking tot andere bekende methoden?

…onderzoeksbureau Enneüs, met vestigingen in Groningen en Utrecht, o�  cieel onderzoekspartner is van VNG Realisatie?

….wij gebruik maken van onze eigen antwoordnummers en vragenlijsten daardoor direct bij ons binnen kunnen komen en u hier geen werk van heeft?

…inwoners en ondernemers met vragen en/of opmerkingen over het onderzoek snel en makkelijk door Enneüs worden geholpen via onze helpdesk?

…wij over vele inspiratievragen beschikken waarmee het mogelijk is om de vragenlijst echt op maat te maken naar uw behoefte?

De gemeenten Druten en Wijchen 
gaan in 2018 een ambtelijke fusie 
aan. Om gemeentelijk beleid te kun-
nen monitoren en verder te ontwik-
kelen, willen de gemeenten periodiek 
een Burgerpeiling en een Onderne-
merspeiling laten uitvoeren. Enneüs 
is verantwoordelijk voor de opzet en 
uitvoering van deze onderzoeken.

Voor beide onderzoeken zijn de modelvragenlijsten van 
de Burgerpeiling en Ondernemerspeiling het uitgangs-
punt, maar worden deze verder op maat gemaakt. Dat 

betekent dat er vragen verwijderd zijn en eigen maat-
werkvragen zijn toegevoegd. Hiermee willen de gemeen-
ten ervoor zorgen dat de vragenlijsten ‘toekomstproof’ 
zijn en zodoende voor meerdere metingen over de jaren 
heen gebruikt kunnen worden.

VOORBEELDCASE

Een ‘toekomstproof’ meetinstrument voor een fusiegemeente

“We steken er met een nulmeting bewust nu de 
thermometer in. De komende jaren blijven we de 
Burgerpeiling uitvoeren om in beeld te brengen of 
de samenwerking tussen beide gemeenten tot een 
betere dienstverlening leidt.”

— Hans van den Heuvel
programmamanager gemeente Druten

Woon- en leefomgeving Relatie burger-gemeente Dienstverlening Zorg en welzijn
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Wilt u meer
informatie over de
peilingen, onze aanpak of wenst u 
direct een offerte? Dan kunt u direct 
contact opnemen met één van 
onderstaande contactpersonen:

Drs. Martin Bloem
m.bloem@enneus.nl

06 - 55 25 37 67

Drs. Wibe Snelting
w.snelting@enneus.nl

06 - 40 81 26 70

Wilt u meer
informatie over de

Kunnen wiju helpen?

Werkwijze Enneüs
Wij kunnen de Burgerpeiling en Ondernemerspeiling geheel naar uw specifi eke 
gemeentelijke situatie vormgeven. Wij streven ernaar om u hierbij te ontzorgen. 
Voor aanvang van het onderzoek stemmen wij de mogelijkheden en aandachts-
punten met u af. Denk hierbij aan:

•   Keuze voor schriftelijke vragenlijst en/of online vragenlijst (mixed mode
    dataverzameling)
•   Toevoegen van extra vragen over lokale thema’s in uw gemeente
•   Gewenste analyses, zoals:  

•  het opstellen van een prioriteitenmatrix
•  uitsplitsing naar kernen/wijken 
•  uitsplitsing naar doelgroepen zoals jongeren of ouderen 
•  vergelijking met resultaten vorige meting en andere gemeenten

•   Keuze voor eventuele verdiepende gesprekken (o.a. interviews en focus-
    groepen) met bepaalde inwonersgroepen
•   Responsverhogende maatregelen

Op basis van uw wensen, stellen wij graag een op maat gemaakte off erte met 
een scherpe prijs voor u op. Wij bieden tevens een aantrekkelijke korting bij af-
name van meerdere onderzoeken. Bijvoorbeeld door de Burgerpeiling te com-
bineren met de Ondernemerspeiling of bij herhaaldeelname van (één van de) 
onderzoeken.

Onderzoeksbureau Enneüs
Enneüs is een full service onderzoeksbureau en bekend met de meest geijkte methoden en
technieken van onderzoek. Wij bieden gemeenten inzicht in prestaties en ervaringen en adviseren 
gemeenten om de effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Naast de Burger- en Ondernemerspeiling 
helpen wij gemeenten onder andere met het opzetten en beheren van 
inwonerspanels, draagvlakonderzoeken, cliëntervaringsonderzoeken Wmo 
/ Jeugdwet en met onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid, woonlasten en 
bedrijventerreinen. Enneüs staat garant voor kwaliteit:

•   Enneüs is aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). 
•   Enneüs is ervaren met het uitvoeren van Burger- en Ondernemerspeilingen.
•   Enneüs kan het gehele logistieke proces van drukwerk en verzending voor u
     verzorgen. 

Recordaantal bezoekers 
waarstaatjegemeente.nl

De website Waarstaatjegemeente.nl
heeft in 2017 meer dan 440.000 
bezoekers mogen verwelkomen. Dat is 
een toename van 60% ten opzichte van 
2016 en een verviervoudiging sinds de 
lancering in 2014.

Belang van het platform
De groei in cijfers laat zien dat het 
belang van het platform is gegroeid voor 
gemeenten. Verschillende gemeenten 
geven ook aan dat waarstaatjegemeente.
nl een belangrijke informatiebron is 
voor hen. De website blijft dan ook in 
ontwikkeling. Zo is het afgelopen jaar 
het thema Gezondheidsverschillen 
toegevoegd en is de monitor Sociaal 
Domein verbeterd.

Toevoegingen
Ook komend jaar wordt het platform 
uitgebreid en geoptimaliseerd. 
Het nieuwe thema Dienstverlening 
verschijnt, de Monitor Doelgerichte 
Digitalisering wordt toegevoegd en het 
thema Duurzaamheid wordt herzien. 
Daarnaast geven gemeenten input 
hoe het platform geoptimaliseerd kan 
worden.

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (13-2-2018)

Vormgeving:
Van Heemstra Webdesign

Sylviuslaan 5
9728 NS Groningen
tel. 050 - 711 52 55

Graadt van Roggenweg 328-334
3531 AH Utrecht
www.enneus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. 
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Dit is een uitgave van:

8,3
Klanten waarderen

Enneüs met een


	brochure-gemeente-v6-p1
	brochure-gemeente-v6-p2
	brochure-gemeente-v6-p3
	brochure-gemeente-v6-p4

