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Aanleiding

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. 

Inwonerspanel

De gemeente Steenwijkerland wil inwoners betrekken bij belangrijke besluiten en 

projecten. Daarom heeft de gemeente Steenwijkerland een online inwonerspanel 

opgezet. Dit bestaat uit inwoners van de gemeente die meerdere keren per jaar via 

e-mail worden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen of om deel te 

nemen aan andere vormen van onderzoek en burgerparticipatie.

Methode

De 1.298 leden van het Inwonerspanel zijn via e-mail uitgenodigd om de vragenlijst 

in te vullen. De vragenlijst over dienstverlening was via een open link te bereiken. 

De gemeente Steenwijkerland heeft met een communicatiecampagne aandacht 

gevraagd voor het onderzoek en de link naar de vragenlijst verspreid, onder meer 

via de gemeentelijke website en social media. De vragenlijst kon worden ingevuld 

van 8 tot en met 19 november 2018.
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INLEIDING
Respons

Uiteindelijk hebben 773 inwoners de vragenlijst ingevuld, waarvan 764 leden van het 

Inwonerspanel. Dit is ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 

Aan het einde van de vragenlijst is aan de 9 respondenten die via de open link 

hebben meegedaan, gevraagd of zij lid willen worden van het Inwonerspanel. Hierop 

hebben 4 inwoners positief geantwoord. 

Analyse

De gemeente Steenwijkerland bestaat uit 32 kernen/wijken. Er zijn te weinig 

waarnemingen om de resultaten uit te splitsen naar elk van deze kernen. Wel is het 

mogelijk om de resultaten van de inwoners van Steenwijk te vergelijken met de 

inwoners van de overige kernen.

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en geslacht. Dit betekent dat de 

verhoudingen naar leeftijd en geslacht zijn teruggebracht naar de werkelijk 

bestaande verhoudingen in de bevolking van Steenwijkerland (hetzelfde geldt voor 

Steenwijk vs. overige kernen). Groepen die ondervertegenwoordigd zijn, krijgen een 

groter gewicht, terwijl oververtegenwoordigde groepen een kleiner gewicht krijgen. 

Op deze manier zijn de resultaten representatief voor de gehele gemeente 

Steenwijkerland wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Indien de percentages in dit rapport niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg 

van afrondingsverschillen.

Wijk Totaal %

Steenwijk 317 41%

Overig 456 59%

Totaal 773 100%

Tabel 1
Respons naar kern
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RESPONS

Wijk Totaal % Wijk Totaal % Wijk Totaal %

Basse 3 0% Oldemarkt / IJsselham 45 6% Steenwijk - Torenlanden / Steenwijkerdiep 40 5%

Belt-Schutsloot 11 1% Onna 5 1% Steenwijk - West 24 3%

Blankenham / Baarlo 8 1% Ossenzijl 9 1% Steenwijkerwold 32 4%

Blokzijl 28 4% Paasloo 4 1% Tuk 49 6%

Dwarsgracht / Jonen 5 1% Scheerwolde 7 1% Vollenhove 71 9%

Eesveen / De Bult 17 2% St. Jansklooster / Heetveld 29 4% Wanneperveen 27 3%

Giethoorn 52 7% Steenwijk - Centrum 29 4% Wetering / Nederland 1 0%

Kalenberg / Hoogeweg 6 1% Steenwijk - Beitel / Clingenborgh / Oostwijken 46 6% Willemsoord / De Pol 16 2%

Kallenkote 2 0% Steenwijk - De Gagels 30 4% Witte Paarden / Baars 9 1%

Kuinre 6 1% Steenwijk - Oostermeenthe / Nieuwe Gagels / Woldmeenthe 125 16% Zuidveen 14 2%

Marijenkampen 0 0% Steenwijk - Paddenpoel / Kornputkwartier 23 3% Totaal 773 100%

Figuur 2

Respons naar leeftijd

Figuur 3

Respons naar huishoudensamenstelling

Figuur 1

Respons naar geslacht

Tabel 2

Respons naar kern
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WhatsApp meest gebruikt

Bijna negen op de tien inwoners van Steenwijkerland gebruiken WhatsApp (87 

procent). Ook Facebook is een populair medium, dit wordt door ruim zes op de tien 

inwoners gebruikt (61 procent). Twitter is het minst populair en wordt door 18 

procent gebruikt. Bij deze vraag zijn alleen WhatsApp, Facebook en Twitter 

voorgelegd. Er is niet gevraagd naar het gebruik van andere social media.

In figuur 4 is te zien dat jongeren in het algemeen vaker gebruikmaken van sociale 

media dan oudere inwoners. Bijna een vijfde van de 65-plussers gebruikt geen van 

de genoemde sociale media, terwijl 99% van de inwoners jonger dan 40 wel van één 

van de genoemde sociale media gebruikmaken.
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SOCIALE MEDIA

➢ Daarnaast geeft 9 procent aan dat de gemeente binnen een andere termijn moet 

reageren op sociale media. Het liefst ziet men zo snel mogelijk een antwoord, 

maar dit hangt volgens inwoners ook af van de complexiteit van de vraag. Een 

deel ziet ook graag een algemeen bericht of ontvangstbevestiging met wanneer 

men een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Deze inwoners vinden het ook 

acceptabel als het 5 werkdagen duurt.  

Figuur 4 – naar leeftijd

Welke van onderstaande sociale media gebruikt u zelf? [Meerdere antwoorden mogelijk]

Figuur 5 

Hoe snel vindt u dat de gemeente moet reageren op vragen via sociale media?

➢ Bijna een vijfde van de inwoners vindt dat de gemeente binnen 3 uur moet 

reageren. De helft van de inwoners van Steenwijk ziet graag binnen 1 werkdag 

een antwoord van de gemeente op de gestelde vraag via sociale media. Een 

kwart van de inwoners vindt dat de gemeente binnen 2 werkdagen een reactie 

moet geven op sociale media .Hierbij geldt: hoe jonger men is, hoe sneller 

men antwoord verwacht.
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Bezoek aan het gemeentehuis

Figuur 6 laat zien dat meer dan de helft van de inwoners in de afgelopen 

12 maanden het gemeentehuis heeft bezocht. Voor iets minder dan de helft 

(45 procent) is dat langer dan een jaar geleden. Slechts 1 procent van de inwoners 

heeft nog nooit het gemeentehuis bezocht.
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BALIES (1)

Figuur 6

Wanneer heeft u het gemeentehuis voor het laatst bezocht voor bijvoorbeeld een paspoort, 

rijbewijs of vergunning?

Figuur 7

Hoe belangrijk vindt u onderstaande aspecten voor een goede dienstverlening in het 

gemeentehuis?
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In figuur 7 is weergegeven welke aspecten men het meest belangrijk vindt voor 

een goede dienstverlening in het gemeentehuis. 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. 

➢ Privacy en de ontvangstruimte worden door 65-plussers belangrijker gevonden 

dan de inwoners tot 40 jaar. 

➢ 65-plussers vinden de wachttijd en openingstijden minder belangrijk dan de 

jongere generaties. Hoe jonger men is, hoe belangrijker men deze aspecten 

vindt.

➢ 93 procent van de inwoners tot 40 jaar vindt de openingstijden (heel) 

belangrijk.

➢ 95 procent van de inwoners tot 40 jaar vindt de wachttijd (heel belangrijk).

➢ Inwoners van Vollenhove (82%) vinden de reistijd bovengemiddeld belangrijk.



Meest tevreden over afhandelingssnelheid

Het meest tevreden is men over de afhandelingssnelheid aan de balie (87 procent). 

Ook zijn (ruim) vier op de vijf inwoners (zeer) tevreden over de vriendelijkheid en de 

deskundigheid van de medewerker, en de wachttijd aan de balie. Het minst tevreden 

zijn inwoners over de parkeergelegenheid bij het gemeentehuis en de 

openingstijden.

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Dienstverlening in Steenwijkerland

BALIES (2)

Verbeteren

De inwoners die ontevreden zijn over één van de voorgaande aspecten is gevraagd 

wat zij vinden dat verbeterd zou moeten worden.

Als het om de parkeerplaatsen gaat, geven inwoners aan dat de parkeerplaatsen 

voor bezoekers vaak bezet zijn door mensen die niet bij het gemeentehuis hoeven te 

staan. Een verbetering die aangedragen wordt, is dat medewerkers op een andere 

plek parkeren. Daarnaast ziet men graag meer parkeercapaciteit.

Wat betreft de wachttijd is het advies om ook op het afgesproken tijdstip te 

beginnen. En sommige inwoners hebben behoefte aan momenten waarop ze zonder 

afspraak bij de gemeente terechtkunnen.

Verder geven inwoners aan dat zij behoefte hebben aan ruimere openingstijden, 

bijvoorbeeld in de avonduren of in het weekend. Ook zou het gemeentehuis 

vrijdagmiddag geopend kunnen zijn.

De ontvangstruimte is volgens ontevreden inwoners ‘kil’, ‘saai’ en ‘verouderd’. Ook 

hebben sommigen last van de zitbankjes (geen armleuningen, weinig comfort). 

Daarnaast geven inwoners als tip dat de privacy kan worden verbeterd door ruimtes 

af te sluiten. Nu kunnen andere bezoekers (ongewild) meeluisteren.

Qua reistijd wordt als oplossing aangereikt om een dependance te openen in 

Vollenhove of andere kernen voor het aanvragen van paspoort of rijbewijs.

Wat betreft deskundigheid wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat medewerkers 

op de hoogte zijn van wijzigingen in de regelgeving. De vriendelijkheid kan worden 

verbeterd door klantgerichter op te treden en beter te luisteren naar de wensen en 

behoeften van inwoners.

➢ Inwoners tussen de 18 en 40 jaar zijn significant vaker (zeer) ontevreden over de 

openingstijden dan de rest van de inwoners (28 procent is (zeer) ontevreden). 

➢ Inwoners tussen de 18 en de 40 jaar zijn daarnaast ook kritischer over:

o privacy bij de balies (12 procent (zeer) ontevreden), 

o reistijd naar het gemeentehuis (19 procent (zeer) ontevreden), 

o parkeergelegenheid bij het gemeentehuis (21 procent (zeer) ontevreden). 

➢ Over de reistijd zijn inwoners van Vollenhove relatief vaak ontevreden (61%). Een op de 

vijf inwoners (20%) is hierover tevreden.Figuur 8

Hoe tevreden bent u over onderstaande aspecten voor een goede dienstverlening in het 

gemeentehuis? [% van inwoners die het gemeentehuis wel eens bezocht hebben voor 

paspoort, rijbewijs of vergunning]
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Impact op tevredenheid

In de prioriteitenmatrix (figuur 9) is de tevredenheid over de verschillende deelaspecten afgezet tegen het 

belang (volgens de inwoners zelf).

➢ Relatief sterke punten met veel impact zijn de wachttijd, vriendelijk en deskundigheid van de medewerker 

(kwadrant rechtsboven).

➢ Aspecten waarop de gemeente relatief minder goed scoort, maar die wel relatief belangrijk zijn, zijn de 

privacy bij de balies en de openingstijden (kwadrant rechtsonder). Ook de parkeergelegenheid bij het 

gemeentehuis is een aandachtspunt. Bij het nemen van verbetermaatregelen dienen deze aspecten met 

voorrang te worden aangepakt.
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BALIES (3)

Leeswijzer bij prioriteitenmatrix

➢ Op de verticale as (tevredenheid) zien we de tevredenheid: 

hoe hoger het aspect in de figuur, hoe hoger de tevredenheid 

over dit aspect. Als een aspect in de bovenste helft staat, 

betekent het dat er over dit aspect relatief veel tevredenheid 

bestaat, ten opzichte van de andere aspecten. 

➢ De horizontale as (impact) geeft aan in hoeverre het aspect 

belangrijk wordt gevonden door inwoners. Als het aspect in de 

rechterhelft staat, is het aspect relatief belangrijk in de ogen van 

inwoners (ten opzichte van andere aspecten).

➢ De tevredenheid is in de prioriteitenmatrix afgezet tegen de 

impact. De prioriteitenmatrix bestaat uit vier segmenten, zodat 

de gemeente haar prioriteiten kan bepalen. Aspecten die zich in 

(of nabij) het kwadrant rechtsonder bevinden, dienen met 

voorrang te worden verbeterd. Deze zijn voor burgers belangrijk 

en worden relatief laag gewaardeerd. 

➢ Samengevat:

▪ Linksboven: Handhaven

▪ Rechtsboven: Minstens handhaven

▪ Linksonder: Actiepunten

▪ Rechtsonder: Actiepunten hoge prioriteit

Figuur 9

Prioriteitenmatrix tevredenheid versus impact aspecten dienstverlening in het gemeentehuis
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Website vaakst geraadpleegd

Als inwoners willen weten wat de openingstijden zijn van het gemeentehuis is de 

website van de gemeente de belangrijkste bron van informatie (figuur 10). Ruim vier 

op de vijf inwoners maken hiervan gebruik. Op de tweede plaats staat Google of een 

andere zoekmachine. De andere bronnen worden niet of nauwelijks geraadpleegd.

Jongere inwoners (t/m 54 jaar) zoeken vaker iets op via een online zoekmachine dan 

55-plussers. Oudere inwoners (65+) kijken vaker op de gemeentepagina (13%) en 

de gemeentegids (11%), hoewel ook de website in deze groep bovenaan staat.
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OPENINGSTIJDEN (1)

➢ De tevredenheid is groter, naarmate men ouder is. In de jongste leeftijdsgroep 

(18-39 jaar) is de tevredenheid met 43 procent het laagst. Dit loopt op tot 87 

procent onder 65-plussers.

Figuur 10

Als u wilt weten wat de openingstijden zijn van het gemeentehuis, hoe zoekt u dat dan op? 

[Meerdere antwoorden mogelijk]
Figuur 11 

Hoe tevreden bent u over de huidige openingstijden van de balies in het gemeentehuis?

➢ De huidige openingstijden van de balies in het gemeentehuis zijn: 

- Maandag t/m woensdag van 9:00 tot 18:00 uur

- Donderdag van 9:00 tot 20:00 uur

- Vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur

➢ Twee derde van de inwoners is tevreden over de huidige openingstijden van de 

balies in het gemeentehuis. Degenen die niet tevreden zijn, zijn te splitsen in twee 

even grote groepen: een op de zes inwoners wil dat het gemeentehuis vaker open 

moet zijn. De andere groep (eveneens een op de zes) geeft de voorkeur aan even 

vaak, maar dan met andere openingstijden (figuur 11). Vrijwel niemand vindt dat 

het gemeentehuis minder vaak open moet zijn.
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Avondopenstelling meest populair

Aan inwoners die niet tevreden zijn over de huidige openingstijden, is ook de vraag 

gesteld welk alternatief hun voorkeur heeft, als de openingstijden zouden worden 

aangepast. Ruim twee derde van de inwoners geeft de voorkeur aan een extra 

avondopenstelling. Een volledige openstelling op vrijdag (t/m 18.00 uur) wordt door 

ruim een derde genoemd. Vijftien procent vindt het prettig als de balies eerder open 

zouden gaan (vanaf 8.00 uur ‘s ochtends).

Andere opties die worden genoemd, zijn een openstelling op zaterdagochtend en 

meerdere avonden open.
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OPENINGSTIJDEN (2)

➢ Er bestaat onder inwoners geen duidelijke voorkeur voor een specifieke avond 

waarop het gemeentehuis geopend zou moeten zijn. Zeven op de tien inwoners 

die een extra avondopenstelling willen, maakt het niet uit op welke avond het 

gemeentehuis open zou zijn. Als men een alternatief noemt, zijn de maandag en 

dinsdag het meest populair (figuur 13). Er zijn geen significante verschillen in 

voorkeur tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, of alleenstaanden en 

samenwonende inwoners (met/zonder thuiswonende kinderen).

Figuur 12

Als de openingstijden zouden worden aangepast, wat heeft dan uw voorkeur?                    

[% van ontevreden inwoners, maximaal twee antwoorden mogelijk]

Figuur 13

Op welke avond wilt u een extra avondopenstelling?                                                         

[% van inwoners die een extra avondopenstelling willen]

➢ Met name 18-39 jarigen (80%) en 40-54 jarigen (67%) geven de voorkeur aan 

een extra avondopenstelling. Voor hen speelt mee dat ze meestal overdag moeten 

werken.
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Liever ‘s ochtends sluiten om extra openstelling mogelijk te maken

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. Een op de zes 

inwoners (17%) zou liever zien dat het gemeentehuis op een of meer middagen 

gesloten wordt. Eveneens een op de zes inwoners (16%) zou liever vasthouden aan 

de huidige openingstijden, zonder extra openstelling. Een op de twaalf zou liever 

willen stoppen met de huidige avondopenstelling (op donderdagavond).
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OPENINGSTIJDEN (3)

Figuur 14

Als de balies vaker of langer open zouden gaan, gaat dit mogelijk ten koste van bestaande 

openingstijden. Wat heeft dan uw voorkeur?

➢ Mannen (66%) geven vaker de voorkeur aan sluiting in de ochtend in vergelijking 

met vrouwen (53%). Jongeren zouden vaker de balie op een of meer ochtenden 

willen sluiten dan oudere inwoners. 65-plussers (30%) zouden vaker willen 

stoppen met de avondopenstelling.
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Dienstverlening

Ruim acht op de tien inwoners vinden het prettig dat zij van tevoren een afspraak 

kunnen maken om wachttijden te voorkomen, maar men vindt het ook belangrijk om 

zonder afspraak terecht te kunnen (figuur 15). Als zij spontaan langskomen, nemen 

zij in de meeste gevallen een langere wachttijd voor lief. Ruim de helft van de 

inwoners (57%) vindt daarnaast dat de gemeente meer diensten en informatie 

online moet aanbieden. Dit voorkomt reizen naar het gemeentehuis. Slechts een 

klein deel van de inwoners (6 procent) is bereid om meer te betalen voor extra 

service, zoals ruimere openingstijden en meer locaties.
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DIENSTVERLENING (1)

Figuur 15

In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen?
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➢ 65-plussers vinden het prettiger om van tevoren een afspraak te maken dan 

40-54 jarigen.

➢ Inwoner van 40 jaar en ouder nemen vaker een langere wachttijd voor lief als 

zij zonder afspraak komen in vergelijking met inwoners tot 40 jaar.

➢ Inwoners tot 55 jaar vinden het relatief belangrijk dat de gemeente meer 

diensten en informatie online aanbiedt.
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Ik vind het prettig dat ik van tevoren
een afspraak kan maken om zo

wachttijden te voorkomen

Als ik spontaan langs kom (zonder
afspraak), neem ik een langere

wachttijd voor lief

Ik vind het belangrijk dat ik ook
zonder afspraak terecht kan op het

gemeentehuis

De gemeente moet meer diensten en
informatie online aanbieden, zodat ik
minder vaak naar het gemeentehuis

hoef

Voor extra service (ruimere
openingstijden, meer locaties) ben ik

bereid meer te betalen

(helemaal) eens niet eens-oneens (helemaal) oneens weet niet
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Dienstverlening balies gemiddeld met 7,6 beoordeeld

Gemiddeld geven bezoekers een 7,6 voor de dienstverlening aan de balies in het 

gemeentehuis. Drie procent geeft een onvoldoende (5 of lager). De meeste inwoners 

(61%) geven een 8 of hoger (figuur 16). Jongeren (t/m 39 jaar) zijn gemiddeld 

minder tevreden dan oudere inwoners.

Figuur 16

Hoe waardeert u de dienstverlening bij de balies in het gemeentehuis?                               

(1=zeer slecht, 10=zeer goed)



Ten slotte is de inwoners gevraagd of zij nog opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderzoek. Hieronder enkele reacties:

TEN SLOTTE

➢ “Aanbieden diensten buiten Steenwijk i.v.m. reistijd en bereikbaarheid.”

➢ “Als ik zonder afspraak bij de balie kom, wil ik de mogelijkheid hebben ter plekke een afspraak te maken. Nu moet ik naar huis om een afspraak te maken via internet.”

➢ “Ben erg blij dat in de wachtruimte zitgelegenheid is en een kopje koffie kan worden genomen. Als je iemand daar spreekt kan je er fijn even apart gaan zitten voor 

overleg. TOP!!!!”

➢ “De computer heeft veel voordelen, maar ik kan de ontwikkelingen hierin niet goed volgen. Dat gaat mij te snel. Dat geeft stress. Ik ga voor eenvoud en persoonlijk 

contact waar dat kan. En meerdere mogelijkheden, niet afhankelijk van of mijn computer het doet.”

➢ “Een afspraak telefonisch maken lukte mij niet. Vond het vervelend dat het alleen online kon.”

➢ “Waarom geen vraag of er behoefte is aan een app? Voor veel meldingen (MOR) moet ik door een website zoeken. Dit kan veel eenvoudiger en klantvriendelijker.”

➢ “Telefonische bereikbaarheid. Loopt via omweg. Soms even schrikken. Doorverbinden niet altijd mogelijk. En vooral antwoord krijgen.”

➢ “Informatie op de site van de gemeente is vaak niet of slecht te vinden en lang niet alles staat online!”

➢ “Graag één persoon die aanspreekpunt is, die de klant met alles kan helpen. Die met de klant gaat zoeken naar oplossingen. Zodat je als klant niet van 't kastje naar de 

muur gestuurd wordt.”

➢ “De medewerkers bij de gemeente, van hoog tot laag, zijn in dienst bij de inwoners van Steenwijkerland. Zij dienen zich als zodanig te gedragen.”

➢ “Het zou juist zijn als een burger over een bepaalde aangelegenheid een vraag heeft dat hij/zij die via de mail rechtstreeks kan insturen op grond waarvan eventueel een 

vervolg(gesprek) kan worden afgesproken. Nu moeten er veel te veel stappen gezet worden, deze drempel bevordert niet actief burgerschap.”

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Dienstverlening in Steenwijkerland
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