
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

In deze nieuwsbrief krijgt u een terugkoppeling van de 

resultaten uit de meting die we in april 2021 aan u 

voorlegden over het thema ‘burgerpariticipatie’. De 

resultaten van deze meting geeft Rijkswaterstaat inzicht in 

de participatiebereidheid van de deelnemers aan dit 

onderzoek. Participatiebereidheid is de mate waarin mensen 

bereid zijn mee te denken met de overheid over uit te 

voeren werkzaamheden.  

 

Voor dit onderzoek nodigde Rijkswaterstaat 1.757 

panelleden uit. In de periode van 22 tot en met 29 april 

vulden 728 panelleden de vragenlijst in. Dit is een respons 

van 42%. 

 

Opbouw meting 

Bij deze meting werden respondenten opgedeeld in twee 

groepen: mensen die ervaring hebben met participatie (507 

respondenten), en mensen die geen ervaring hebben met 

participatie (221 respondenten). Uit de vragenlijst blijkt dat 

ongeveer 2 op de 3 deelnemers ervaring heeft met 

participatie. 

 

 

 

Houding  

Rijkswaterstaat keek bij deze meting naar de houding van 

respondenten tegenover participatie. De meting laat zien 

dat 95,8% van de respondenten met participatie-ervaring 

participatie belangrijk vindt. 71,4% van de respondenten is 

positief over participatie en zo’n 68,5% van deze 

respondenten vindt participatie zinvol.  

 

De resultaten laten zien dat er een verband is tussen hoe 

belangrijk respondenten participatie vinden en hoe positief 

zij participatie beoordelen. Hoe positiever iemand over 

participatie is, hoe belangrijker hij/zij participatie vindt. 

 

Verder blijkt uit de meting dat geslacht, opleidingsniveau en 

leeftijd geen invloed hebben op hoe belangrijk respondenten 

participatie vinden en hoe positief en zinvol zij participatie 

ervaren. 
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Gemak  

Deze meting laat zien dat het merendeel van de 

respondenten meedenken met de overheid makkelijk vindt. 

Van de respondenten met participatie-ervaring geeft 85,4% 

aan tijd te hebben om te participeren. Ook vindt 75,4% van 

deze respondenten participeren weinig tot geen gedoe, 

48,1% vindt het bezoeken van informatieavonden weinig 

energie kosten en 67,9% vindt het delen van hun mening 

ook weinig tot geen energie kosten. 

 

Bij het meten of Rijkswaterstaat zijn communicatie moet 

vereenvoudigen, zijn respondenten opgedeeld in een groep 

A en een groep B. Groep A zag een tekst met ingewikkeld 

taalgebruik en groep B zag een tekst die eenvoudiger 

geschreven is. Uit de meting blijkt dat als Rijkswaterstaat 

teksten eenvoudiger schrijft, respondenten het taalgebruik 

prettiger vinden en dat de begrijpelijkheid stijgt. Opvallend 

is dat respondenten die tekst A zagen gemiddeld meer 

behoefte hadden aan een uitlegvideo dan respondenten die 

tekst B zagen. Het schrijven van teksten met eenvoudig 

taalgebruik verlaagt dus de behoefte aan een video met 

extra uitleg over projecten. Daarom is het advies aan 

Rijkswaterstaat om websiteteksten op taalniveau B1 te 

schrijven. 

 

Geslacht, opleidingsniveau en leeftijd hebben geen invloed 

op het ervaren gemak van participatie. 

 

Persoonlijke communicatie 

Van de respondenten met participatie-ervaring geeft 88,6% 

aan het niet vervelend te vinden als de overheid hem met 

persoonlijke communicatie benadert. Om te meten hoe 

respondenten persoonlijke communicatie beoordelen, kreeg 

groep A een tekst te zien met weinig persoonlijke 

communicatie en kreeg groep B een tekst met veel 

persoonlijke communicatie. Uit de resultaten blijkt dat met 

name twintigers de tekst met veel persoonlijke 

communicatie positief beoordelen. Vijftigplussers beoordelen 

de tekst met weinig persoonlijke communicatie beter. Deze 

resultaten zijn nuttig wanneer Rijkswaterstaat de leeftijd 

van zijn doelgroep weet en doelgroepgericht wil schrijven.  

 

Er is geen verband tussen opleidingsniveau of geslacht en 

de beoordeling van persoonlijke communicatie. 

 

 

Sociale normen 

Ook bij het meten van de invloed van sociale normen op de 

participatiebereidheid zijn respondenten opgedeeld in een 

groep A en een groep B die ieder een andere tekst zagen. In 

tekst A waren geen sociale normen verwerkt en in tekst B 

wel. Respondenten die tekst A zagen, beoordeelden de tekst 

beter dan de groep die tekst B zag.  

 

Opvallend is dat weinig respondenten aangeven het gevoel 

te hebben dat mensen uit hun omgeving participeren: 

28,6% heeft het gevoel dat huisgenoten en buren 

participeren, 41,4% heeft het gevoel dat collega’s 

participeren en 34,7% heeft het gevoel dat vrienden en 

kennissen participeren.  

 

Verder is het merendeel van de respondenten negatief over 

het gebruik van social media om netwerken te verbinden en 

om sociale normen meer aan te spreken. Slechts 19,2% van 

de respondenten zou een Facebookgroep een aanvulling 

vinden op de huidige participatiemiddelen en maar 20,6% is 

positief over een LinkedIngroep voor participatiedoeleinden.  

 

Conclusie 

We willen de respondenten bedanken voor hun 

medewerking. Door deze meting is een beeld ontstaan van 

welke factoren wel of geen invloed hebben op de 

participatiebereidheid van klantenpanelleden. De 

belangrijkste conclusies zijn:  

• De houding van klantenpanelleden tegenover participatie 

is erg goed.  

• Teksten geschreven op taalniveau B1 dragen bij aan het 

ervaren leesplezier en de begrijpelijkheid. Daarnaast 

verlagen teksten met taalniveau B1 de behoefte aan een 

video met extra uitleg. 

• Twintigers vinden persoonlijke communicatie prettiger 

dan vijftigplussers. 

• Sociale normen hebben weinig tot geen invloed op de 

participatiebereidheid van klantenpanelleden. 


