
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
FLITSPEILING – DIENSTVERLENING

INLEIDING

De gemeente Steenwijkerland wil haar inwoners nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom werkt de 

gemeente aan een nieuwe visie op dienstverlening. In de visie op dienstverlening staat bijvoorbeeld hoe inwoners via 

verschillende kanalen geïnformeerd worden en hoe de gemeente kan helpen als er vragen zijn.

Om te weten wat inwoners belangrijk vinden voor de dienstverlening werd een flitspeiling uitgevoerd: een korte vragenlijst die 

maar een paar dagen ingevuld kan worden . In totaal namen 663 panelleden tussen 13 en 18 februari deel aan het onderzoek.

In de onderstaande grafiek is de meest genoemde kwaliteit van dienstverlening per vorm van dienstverlening weergegeven. Wanneer 

een inwoner bijvoorbeeld toestemming vraagt voor het plaatsen van een dakkapel, dan wordt volledigheid het vaakst genoemd als

belangrijkste eigenschap van een goede dienstverlening.  Bij sommige vormen van dienstverlening worden bepaalde kwaliteiten naar 

verhouding even vaak genoemd. Bij andere diensten (zoals een aanvraag voor zorg of ondersteuning) wordt een bepaalde kwaliteit veel 

vaker belangrijk gevonden dan andere kwaliteiten. Deze verdeling per vorm van dienstverlening is in individuele figuren opgenomen.

Fig. 1 Stel u vraagt toestemming voor het plaatsen van een dakkapel. 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede dienstverlening?

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een digitaal inwonerspanel. 

Wilt u ook lid worden van het inwonerspanel en met de gemeente

meedenken? U kunt u aanmelden op www.steenwijkerlandpeilt.nl.
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Fig. 2 Stel u wilt uw rijbewijs verlengen. 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede 
dienstverlening?
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Bij verhuizing online doorgeven: inwoners ouder dan 

45 jaar zeggen naar verhouding vaker persoonlijke 

aandacht en maatwerk belangrijk te vinden, inwoners 

jonger dan 45 jaar zeggen vaker duidelijkheid

belangrijk te vinden.

Wanneer zorg of ondersteuning wordt aangevraagd is 

persoonlijke aandacht verreweg het belangrijkst, dit 

wordt niet beïnvloed door leeftijd of andere 

achtergrondkenmerken. Volledigheid en 

toegankelijkheid zijn voor oudere inwoners iets vaker 

van belang, betrouwbaarheid voor jongere inwoners.

Wanneer het om meedenken over toekomstplannen 

gaat, vinden oudere inwoners betrouwbaarheid 

relatief belangrijk en vinden jongere inwoners een 

uitnodigende dienstverlening belangrijker. 
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Fig. 5  Stel u vraagt toestemming voor het bouwen van een 
huis. Wat vindt u het belangrijkste voor een goede 
dienstverlening?
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Fig. 4  Stel u heeft zorg of ondersteuning nodig. 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede dienstverlening?
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Fig. 6 Stel u wil de speeltuin in de buurt veranderen. 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede dienstverlening?
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Fig. 7 Stel de gemeente vraagt u om mee te denken over de 
toekomstplannen van de gemeente (bijvoorbeeld visie op 
recreatie & toerisme). 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede dienstverlening? 
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Fig. 3. Stel u wilt uw verhuizing online doorgeven. 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede dienstverlening?
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Voor oudere inwoners is maatwerk relatief 

belangrijk wanneer ze een gat in de weg 

zouden melden bij de gemeente: 38% van 

de 65 plussers noemt dit.
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Fig. 8 Stel u denkt dat uw buren iets bouwen zonder toestemming 
van de gemeente en u meldt dit aan de gemeente. 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede dienstverlening?

Andere opmerkingen over de dienstverlening

Inwoners is gevraagd of zij nog vragen of opmerkingen over de dienstverlening hadden. Een selectie van de opmerkingen is hieronder 
weergegeven:

Doorlooptijd van de dienstverlening: 
• “Als ik een email stuur om melding te maken van slecht wegdek dan vind ik het niet correct dat ik na ruim 3 weken nog geen reactie 

heb gekregen.”
• “Bij alle vragen ontbreekt de optie snelle uitvoering/snelheid enz.”
• “Snelheid is voor een goede dienstverlening uiteraard ook van belang. Dan gaat het niet alleen over de procedurele kant maar ook de 

behandeling zelf. Korte doorlooptijden bepalen de klantbeleving!”

Meerdere aspecten zijn belangrijk/essentieel: 
• “Volgens mij gaat het te allen tijde om betrouwbaarheid, maatwerk, volledig antwoord op vragen, duidelijkheid en toegankelijkheid. 

Dit is niet afhankelijk per situatie.” 
• “Het gaat erom dat je een passend antwoord krijgt op je vraag en als dit niet direct mogelijk dat duidelijk wordt aangegeven wat de 

vervolgstappen zijn. Het moet eenvoudig / laagdrempelig zijn om een aanvraag / melding te doen.”

Specifieke onderwerpen:
• “Het onderhoud van de openbare ruimt kan veel beter. Pas dan staat de inwoner op 1.” 
• “Ik zou graag zien dat de gemeente een app had om gemakkelijk en snel eenvoudige zaken als gedumpt afval, defecte straatverlichting 

enz. te melden met een foto.”
• “De website van de gemeente is een zoekplaatje. Daar zou door de gemeente eens goed naar gekeken moeten worden. Onderwerpen 

zijn slecht of niet te vinden.”

Fig. 9 Stel u ziet een gat in de weg en meldt dit aan de gemeente. 
Wat vindt u het belangrijkste voor een goede dienstverlening?
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