
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING 2 – SOCIALE MEDIA EN DIENSTVERLENING

INLEIDING

SOCIALE MEDIA

BALIES IN HET GEMEENTEHUIS

De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk om haar dienstverlening af te stemmen op de wensen en behoeften van 

inwoners. Specifiek gaat het daarbij om de dienstverlening aan de balie (bejegening, afhandeling, openingstijden) en het 

verstrekken van informatie via de website en sociale media. In totaal hebben 773 inwoners aan dit onderzoek meegedaan.

De meeste inwoners van Steenwijkerland 

gebruiken WhatsApp. Daarnaast is 

Facebook een populair medium.

• De helft van de inwoners vindt dat de 

gemeente binnen 1 werkdag moet reageren 

op berichten via sociale media.

• Hierbij geldt: hoe jonger men is, hoe 

sneller men antwoord verwacht.

• Liefst ziet men zo snel mogelijk antwoord 

op sociale media, maar men zegt ook dat 

het afhangt van de vraag. 

• Daarnaast wordt men ook graag 

geïnformeerd over de termijn waarop men 

antwoord kan verwachten.

Figuur 2: Hoe belangrijk vindt u onderstaande aspecten voor een goede 
dienstverlening in het gemeentehuis?

Figuur 1: Welke van onderstaande sociale media gebruikt u zelf?

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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• Bijna alle inwoners vinden de deskundigheid 

van de medewerker het belangrijkste aspect 

voor een goede dienstverlening. 

• Ook de vriendelijkheid van de medewerker 

vindt 95 procent (heel) belangrijk. Wachttijd 

en openingstijden zijn aspecten die ook door 

bijna negen op de tien inwoners (heel) 

belangrijk worden gevonden.

• De ontvangstruimte en de inrichting vinden 

de meeste inwoners niet zo heel belangrijk, 

net als de reistijd naar het gemeentehuis. 

http://www.steenwijkerlandpeilt.nl/
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BALIES IN HET GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN
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Figuur 3: Hoe tevreden bent u over onderstaande aspecten voor een goede 
dienstverlening in het gemeentehuis?

Als inwoners de openingstijden willen 

weten, kijken ruim 4 op de 5 inwoners op de 

website van de gemeente.

• Twee derde is tevreden over de huidige 

openingstijden van het gemeentehuis.

• Jongere inwoners tot 40 jaar zijn het minst 

tevreden, 65-plussers het meest tevreden. 

• Een derde is niet tevreden over de 

openingstijden. Zij zien het liefst dat de 

balies in het gemeentehuis:

- andere openingstijden krijgen;

- vaker geopend zijn.

Figuur 4: Bent u tevreden over de huidige openingstijden?
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Figuur 5 : Als de openingstijden worden aangepast, wat heeft dan uw voorkeur?

EXTRA OPENSTELLING

Een extra avondopenstelling als alternatief 

voor de huidige openingstijden heeft de 

meeste voorkeur. 

• Inwoners van 18 tot 54 jaar geven vaker 

de voorkeur aan een extra 

avondopenstelling dan oudere inwoners.
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Iets meer dan de helft van de inwoners 

heeft de afgelopen 12 maanden een bezoek 

aan het gemeentehuis gebracht.

• Het meest tevreden is men over de 

afhandelingssnelheid, gevolgd door de 

vriendelijkheid en deskundigheid van de 

medewerker.

• Het minst tevreden zijn inwoners over de 

parkeergelegenheid en de openingstijden.

• Met name inwoners tussen de 18 en 40 

zijn kritischer over openingstijden, 

parkeergelegenheid, privacy bij de balies en 

reistijd naar het gemeentehuis.
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EXTRA OPENSTELLING

Een extra avondopenstelling als alternatief 

voor de huidige openingstijden heeft de 

meeste voorkeur. 

• Het maakt de meeste inwoners niet uit op 

welke dag de avondopenstelling is.

• Als de balies vaker of langer open zouden 

gaan, gaat dit mogelijk ten koste van 

bestaande openingstijden. In dat geval 

geeft 59 procent de voorkeur aan sluiting 

op een of meer ochtenden, zodat de extra 

openstelling toch mogelijk is.
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Figuur 6: Als de balies vaker of langer open zouden gaan, gaat dit mogelijk 
ten koste van bestaande openingstijden. Wat heeft dan uw voorkeur?

DIENSTVERLENING GEMEENTE

De dienstverlening aan de balies wordt 

gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. Van de 

inwoners geeft 97 procent een 6 of hoger.

• Jongeren van 18 t/m 39 jaar zijn  relatief 

minder tevreden over de dienstverlening.

• Driekwart van de inwoners vindt het 

belangrijk dat ze ook zonder afspraak op het 

gemeentehuis terechtkunnen.

• 65-plussers vinden het prettiger om van 

tevoren een afspraak te maken en inwoners 

tot 55 jaar vinden het belangrijk dat de 

gemeente meer diensten en informatie 

online aanbiedt.
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Figuur 7:  In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen?


