
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING 4 – BERICHTENBOX

INLEIDING

POST VAN DE OVERHEID

Steeds meer bedrijven en organisaties bieden hun diensten digitaal aan. Ook de gemeente Steenwijkerland doet dat. Sinds kort 

heeft de gemeente de mogelijkheid om post digitaal te sturen via de Berichtenbox van MijnOverheid. De gemeente wil graag van 

haar inwoners weten hoe zij post van de overheid en de gemeente het liefst ontvangen. Deze informatie gebruikt de gemeente 

om keuzes te maken voor het inzetten van de Berichtenbox. 724 inwoners hebben aan het onderzoek over de Berichtenbox

meegedaan.

• Inwoners onder de 40 jaar regelen het 

vaakst zoveel mogelijk zaken digitaal 

(85%).

• De groep inwoners die nu al de post van 

de overheid enkel digitaal ontvangt is 

het grootst onder 40-54 jarigen (21%) 

en 65-plussers (20%).

• De helft van de inwoners van Steenwijk 

zou post van de overheid het liefst 

alleen digitaal willen ontvangen. In de 

overige kernen is het aandeel dat post 

liever op papier ontvangt (24%) groter 

dan in Steenwijk (16%).

• Een andere genoemde reden om post 

van de overheid op papier te 

ontvangen, is de angst om berichten te 

missen.

Fig. 3: Redenen voor ontvangen digitale post van de overheid

Fig. 1: Regelt u (persoonlijke) zaken digitaal?

Fig. 2 : Huidige manier en gewenste manier voor ontvangen post 
van de overheid

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. 4: Redenen voor ontvangen papieren post van de overheid

78%

16%

6%

Zoveel mogelijk

Af en toe

Zo weinig mogelijk

66%

48%

23%

14%

8%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik gebruik de brief als geheugensteuntje

Ik vind het handiger om papieren post op te
bergen

Ik maak me zorgen over de veiligheid van
mijn gegevens

Ik vind inloggen met DigiD lastig

Ik vind werken met computers en digitale
programma's lastig

Anders

58%

51%

42%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik kan digitale post altijd en overal lezen en
terugvinden

Ik regel ook veel andere zaken digitaal

Ik wil minder papier gebruiken

Anders

16% 16%

68%

22%

44%

33%

Op papier Digitaal Op papier én digitaal

huidige manier gewenste manier

http://www.steenwijkerlandpeilt.nl/


INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING 4 – BERICHTENBOX

GEBRUIK BERICHTENBOX

• Onbekendheid met de Berichtenbox is de meest 

genoemde reden (55%) om deze (nog) niet te 

gebruiken. 

• Een aantal gebruikers van de Berichtenbox gebruikt 

deze omdat ze het idee hebben dat dit noodzakelijk is 

om alle post te ontvangen.

• Het merendeel van de gebruikers van de 

Berichtenbox ontvangt een e-mail als er nieuwe post 

is (88%), een kwart gebruikt de Berichtenbox-app.

• De helft van de inwoners die de Berichtenbox

gebruiken, kiest bewust welke organisaties post 

mogen sturen (52%), twee op de vijf geeft alle 

organisaties toestemming om digitaal post te sturen 

in de Berichtenbox.

Fig. 5 : Gebruik Berichtenbox, naar leeftijdsgroep
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Fig. 7 : Hoe snel leest u meestal uw nieuwe post in de 
Berichtenbox?

Fig. 6 : Redenen gebruik Berichtenbox
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Fig. 8 : Zou u post van de gemeente Steenwijkerland digitaal 
in uw Berichtenbox willen ontvangen?
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Fig. 9 : Over welk onderwerp zou u post van de gemeente in 
uw Berichtenbox willen ontvangen?

TENSLOTTE/OPMERKINGEN

• “Ik wil papier besparen, maar ik vind het nog steeds fijn om informatie per brief te krijgen. Ik neem de inhoud beter op. Ook inloggen vind ik 
lastig met alle wachtwoorden, vooral als je de site weinig gebruikt. Ook maak ik me zorgen over de veiligheid van digitale producten.”

• “De toegankelijkheid van de Berichtenbox vind ik omslachtig. Inloggen met DigiD vraagt veel handelingen.”
• “Ik vind dat digitale communicatie geen eenrichtingsverkeer is: ook andersom moet zoveel mogelijk digitaal bij de gemeente geregeld kunnen 

worden.”
• “Ik vind de Berichtenbox nog te onzichtbaar. Het komt te weinig voor om er echt gewend aan te raken.”
• “Er moet wel iemand de telefoon opnemen als ik dat in bepaalde gevallen nodig heb. Dus niet je niet verschuilen achter het systeem of de 

computer.”
• “Graag alleen digitaal en niet ook nog op papier. In de Berichtenbox niet slechts de melding dat er post is op een andere site zoals bijv. UWV 

of RDW doen.”
• “Ik zou graag willen dat het bij de gemeente duidelijker wordt hoe ik digitaal mijn vragen kan stellen.”
• “Digitaal werkt alleen als ik alle informatie die voor mij bestemd is ook ontvang, dus ook de informatie over WOZ-waarde en gemeentelijke 

belastingen.”
• “Het is best een wen- en oefenproces doch ik begin er toch ook wel een klein beetje aan te wennen, vandaar dat ik er voorlopig nog voor kies 

om zowel op papier als ook digitaal post te ontvangen.”


