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1. Context  
	  
De	  Stuw	  is	  een	  welzijnsorganisatie	  in	  de	  gemeente	  Hardenberg	  die	  sinds	  enkele	  jaren	  voorzien	  is	  van	  
een	  cliëntenraad.	  De	  organisatie	  zet	  zich	  in	  voor	  de	  leefbaarheid	  in	  de	  dorpen,	  wijken	  en	  kleine	  
kernen	  en	  voor	  sociale	  activering	  met	  een	  grote	  variëteit	  aan	  projecten	  in	  de	  gemeente	  Hardenberg.	  
De	  Stuw	  wil	  dat	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Hardenberg	  de	  regie	  over	  hun	  eigen	  bestaan	  in	  eigen	  
handen	  nemen	  en	  houden,	  zodat	  zij	  uiteindelijk	  zelf	  sturing	  kunnen	  geven	  aan	  hun	  welzijn.	  
	  

2. Aanleiding  
	  
De	  organisatie	  is	  benieuwd	  in	  hoeverre	  zij	  bekend	  is	  binnen	  haar	  gemeente	  en	  in	  hoeverre	  de	  
inwoners	  weten	  van	  de	  functies	  van	  de	  organisatie.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  zij	  willen	  weten	  of	  de	  organisatie	  
bekend	  is,	  maar	  daarnaast	  ook	  of	  mensen	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  organisatie	  en	  
hetgeen	  zij	  voor	  de	  inwoners	  kunnen	  betekenen.	  Dit	  vanwege	  het	  feit	  dat	  de	  Stuw	  een	  uitgebreid	  
scala	  aan	  diensten	  aanbiedt.	  Zo	  is	  de	  organisatie	  zowel	  actief	  op	  het	  gebied	  van	  rechten	  als	  
jongerenwerk	  bijvoorbeeld.	  	  
	  
Omdat	  de	  samenleving	  snel	  verandert,	  is	  blijven	  inspelen	  op	  veranderingen	  noodzakelijk.	  
Welzijnswerk	  is	  zodoende	  modern	  ondernemerschap	  geworden.	  De	  Stuw	  stelt	  zich	  actief	  en	  op	  
onderdelen	  proactief	  op.	  Dit	  stelt	  eisen	  aan	  de	  strategie,	  de	  cultuur	  van	  de	  organisatie,	  
ondernemerschap	  en	  benadering	  van	  klanten	  bedient	  worden.	  Hierdoor	  ontstaat	  als	  vanzelf	  
systematische	  aandacht	  voor	  kwaliteit	  in	  al	  haar	  aspecten.	  Hierbij	  is	  het	  vanzelfsprekend	  interessant	  
om	  te	  weten	  in	  hoeverre	  de	  organisatie	  bekend	  is	  bij	  haar	  doelgroep.	  	  

     



3	  
	  

3. Doel  van  het  onderzoek  
	  
Doel	  van	  het	  onderzoek	  is	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  de	  bekendheid	  van	  de	  organisatie	  en	  daarbij	  ook	  
haar	  diensten	  en	  activiteiten	  binnen	  de	  gemeente.	  Dit	  doel	  is	  opgesteld,	  omdat	  de	  organisatie	  in	  wil	  
kunnen	  spelen	  op	  hetgeen	  de	  inwoners	  momenteel	  weten	  over	  de	  organisatie	  en	  ook	  diegene	  wil	  
kunnen	  bereiken	  die	  momenteel	  niet	  bereikt	  worden,	  maar	  wel	  baat	  kunnen	  hebben	  bij	  de	  diensten	  
van	  de	  Stuw.	  	  
	  

4. Onderzoeksvragen  
	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  aanleiding	  en	  de	  doelen	  van	  het	  onderzoek,	  kunnen	  de	  onderzoeksvragen	  
opgesteld	  worden.	  Door	  het	  stellen	  van	  deze	  vragen	  kan	  er	  een	  gestructureerd	  onderzoek	  opgezet	  
worden.	  	  	  
	  
In	  hoeverre	  is	  de	  Stuw	  bekend	  bij	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Hardenberg?	  
In	  hoeverre	  zijn	  de	  diensten	  en	  activiteiten	  van	  de	  Stuw	  bekend	  bij	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  
Hardenberg?	  
Hoe	  kan	  de	  Stuw	  haar	  naamsbekendheid	  vergroten?	  
	  
Dit	  alles	  onder	  de	  hoofdvraag:	  ‘Wat	  is	  de	  naamsbekendheid	  van	  de	  Stuw?’.	  
	  

5. Methode  en  sample  
	  
Het	  onderzoek	  is	  kwantitatief	  onderzoek.	  Het	  zal	  een	  attitude	  ten	  aanzien	  van	  de	  organisatie	  onder	  
een	  grote	  doelgroep	  in	  kaart	  kunnen	  brengen.	  Het	  kwantitatieve	  onderzoek	  beschrijft	  individuele	  
meningen,	  gedragingen,	  interacties	  en	  sociale	  contexten.	  Kwantitatief	  onderzoek	  kan	  inzicht	  geven	  in	  
frequenties	  (Razafsha	  et	  al.,	  2012).	  
Het	  onderzoek	  zal	  uitgevoerd	  worden	  onder	  de	  bevolking	  van	  gemeente	  Ommen-‐Hardenberg.	  	  
Aan	  de	  hand	  van	  deze	  enquêtes	  kan	  een	  beeld	  geschetst	  worden	  van	  het	  imago	  en	  de	  
naamsbekendheid	  van	  de	  organisatie.	  Enquêtes	  zullen	  dus	  gebruikt	  worden	  om	  een	  beeld	  te	  
schetsen	  onder	  een	  grote	  groep	  personen.	  	  
	  
De	  sample	  die	  gehanteerd	  zal	  worden	  zal	  tussen	  de	  200-‐300	  personen	  liggen.	  Volgens	  verschillende	  
metingen	  blijkt	  dat	  bij	  een	  populatie	  van	  60.000	  (het	  inwoneraantal	  van	  de	  gemeente	  Hardenberg)	  
en	  een	  betrouwbaarheidsniveau	  van	  95%	  en	  een	  foutmarge	  van	  5%	  de	  steekproefgrootte	  tussen	  de	  
300	  en	  400	  komt	  te	  liggen	  voor	  de	  enquêtes,	  maar	  omdat	  dit	  een	  zeer	  ruim	  onderzoek	  vereist,	  zal	  er	  
voor	  een	  steekproef	  met	  iets	  minder	  respondenten	  gekozen	  worden.	  	  Op	  deze	  manier	  kan	  het	  
onderzoek	  binnen	  de	  daarvoor	  ingecalculeerde	  tijd	  uitgevoerd	  worden.	  	  
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6. Resultaten  
	  

6.1 Demografische  variabelen  
	  

	  
Figuur	  1.1:	  Respondenten	  afgezet	  naar	  leeftijdscategorie	  

	  
In	  totaal	  hebben	  250	  respondenten	  meegewerkt	  aan	  het	  onderzoek.	  Hiervan	  waren	  234	  enquêtes	  
bruikbaar.	  Zoals	  te	  zien	  in	  figuur	  1.1	  kwam	  ongeveer	  een	  kwart	  van	  deze	  234	  respondenten	  uit	  de	  
leeftijdscategorie	  18	  tot	  25	  jaar.	  Daarnaast	  blijkt	  dat	  elke	  leeftijdscategorie	  aan	  het	  onderzoek	  heeft	  
meegewerkt,	  waarbij	  de	  ene	  wat	  meer	  vertegenwoordigd	  was	  dan	  de	  ander.	  Daarnaast	  blijkt	  dat	  65%	  
van	  de	  respondenten	  man	  is	  en	  35%	  vrouw.	  	  
	  
De	  grootste	  groep	  (39%)	  heeft	  een	  opleiding	  op	  het	  niveau	  van	  MBO	  afgesloten.	  Daarnaast	  heeft	  
30%	  een	  HBO	  of	  WO	  opleiding	  afgerond.	  Slechts	  6%	  van	  de	  respondenten	  heeft	  geen	  of	  enkel	  
basisonderwijs	  genoten,	  waarbij	  respectievelijk	  11	  en	  14%	  het	  VMBO	  en	  HAVO/VWO	  hebben	  
afgerond.	  	  
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6.2 Bekendheid  met  welzijnsinstellingen  
	  
Naast	  de	  demografische	  variabelen	  was	  het	  tweede	  deel	  van	  het	  onderzoek	  gericht	  op	  
welzijnsinstellingen	  en	  hun	  diensten/services.	  Hierbij	  ging	  het	  om	  de	  algemene	  aard	  van	  deze	  
organisaties,	  zowel	  lokaal,	  regionaal	  als	  nationaal.	  Hierbij	  werd	  gevraagd	  in	  hoeverre	  de	  
respondenten	  kennis	  hadden	  van	  een	  welzijnsinstelling	  binnen	  Nederland.	  Hierbij	  gaf	  ruim	  
tweederde	  van	  de	  ondervraagden	  aan	  geen	  kennis	  te	  hebben	  van	  een	  welzijnsinstelling.	  	  
Het	  deel	  dat	  kennis	  van	  welzijnsinstellingen	  heeft	  kwam	  met	  name	  uit	  de	  groep	  25-‐45	  jaar	  en	  had	  
voornamelijk	  een	  opleidingsniveau	  van	  HBO	  of	  hoger.	  	  
	  
Kijkend	  naar	  de	  diensten	  en	  services	  die	  de	  organisaties	  aanbieden,	  blijkt	  dat	  meer	  dan	  driekwart	  van	  
de	  respondenten	  geen	  kennis	  beschikt	  over	  de	  aangeboden	  diensten	  en	  services	  in	  het	  algemeen.	  
Wederom	  blijkt	  dat	  dezelfde	  leeftijdsgroep	  en	  opleidingsniveau	  de	  meeste	  kennis	  over	  de	  organisatie	  
heeft.	  Deze	  twee	  uitkomsten	  kunnen	  meegenomen	  worden	  in	  de	  conclusies	  met	  betrekking	  tot	  de	  
interesse	  in	  welzijnsinstelling,	  het	  imago	  van	  de	  Stuw	  en	  het	  logo	  van	  de	  Stuw.	  	  
	  
Aangezien	  een	  groot	  deel	  van	  de	  respondenten	  niet	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  het	  werk	  van	  deze	  
organisaties,	  werd	  er	  ook	  gekeken	  naar	  de	  interesses	  van	  de	  doelgroep	  met	  betrekking	  tot	  diensten	  
die	  de	  welzijnsinstellingen	  aanbieden.	  Hieruit	  bleek	  dat	  meer	  dan	  50%	  van	  de	  respondenten	  gebruik	  
zou	  willen	  maken	  (nu	  of	  in	  de	  toekomst)	  van	  één	  of	  meer	  van	  de	  diensten/services.	  Met	  name	  de	  
vrijwilligersprojecten	  en	  maatschappelijke	  stages	  worden	  erg	  vaak	  genoemd	  door	  de	  respondenten.	  	  
Zo	  geven	  enkele	  (jongere)	  respondenten	  aan	  voor	  school	  maatschappelijke	  stages	  te	  moeten	  doen.	  
In	  tegenstelling	  tot	  de	  doelgroep	  die	  het	  meest	  over	  de	  organisaties	  wist	  te	  benoemen,	  blijkt	  hier	  dat	  
juist	  de	  groepen	  met	  een	  lager	  opleidingsniveau	  interesse	  tonen	  in	  de	  diensten	  en	  services.	  
Daarnaast	  blijkt	  dat	  elke	  leeftijdsgroep	  in	  gelijke	  mate	  interesse	  heeft.	  
	  

Dienst/service	   Aantal	  respondenten	  (in	  %)	  
Vrijwilligersprojecten	   34	  
Maatschappelijke	  stages	   32	  
Jongerenwerk	   24	  
Raad	  en	  Recht	   18	  
Seniorenfit	   14	  
Belastingen	   8	  
Opbouwwerk/leefbaarheid	   5	  
Participatie	  en	  belangenbehartiging	   5	  
Anders,	  namelijk	   1	  
Geen	  van	  bovenstaande	   18	  

Tabel	  1.1:	  Diensten	  en	  services	  waar	  respondenten	  gebruik	  van	  willen	  maken	  
	  
Tabel	  1.1	  geeft	  inzicht	  in	  de	  diensten	  en	  services	  waarvan	  de	  respondenten	  gebruik	  zouden	  willen	  
maken.	  	  Hieruit	  blijkt	  dat	  slechts	  18%	  van	  de	  respondenten	  niet	  geïnteresseerd	  is	  in	  diensten	  van	  de	  
organisatie.	  Wanneer	  respondenten	  aangaven	  geen	  gebruik	  te	  maken/willen	  maken	  van	  de	  services	  
en	  diensten	  van	  de	  welzijnsinstelling	  had	  dit	  in	  bijna	  alle	  gevallen	  te	  maken	  met	  onbekendheid	  met	  
de	  instelling	  en	  haar	  diensten	  en	  services.	  	  
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6.3 De  stuw  
	  
Naast	  het	  algemene	  onderzoek	  naar	  welzijnsinstellingen	  en	  de	  diensten	  en	  services	  die	  aangeboden	  
worden,	  is	  er	  ook	  een	  onderdeel	  toegevoegd,	  specifiek	  gericht	  op	  de	  Stuw.	  Allereerst	  werd	  er	  
gemeten	  in	  hoeverre	  mensen	  bekend	  waren	  met	  de	  organisatie.	  Hieruit	  bleek	  dat	  slechts	  een	  kwart	  
van	  de	  respondenten	  de	  organisatie	  kent.	  Daarnaast	  blijkt	  dat	  van	  het	  deel	  dat	  de	  organisatie	  kent	  de	  
helft	  in	  contact	  is	  (geweest)	  met	  de	  Stuw.	  	  
	  
Van	  de	  respondenten	  die	  aangaven	  de	  organisatie	  te	  kennen	  gaf	  90%	  aan	  de	  Stuw	  aan	  te	  bevelen	  
aan	  vrienden	  en	  familie.	  Redenen	  hiervoor	  waren	  vaak	  de	  duidelijke	  communicatie,	  fijne	  
samenwerking	  en	  goede	  variatie	  van	  diensten.	  Het	  deel	  van	  de	  respondenten	  dat	  de	  organisatie	  niet	  
kende,	  gaf	  aan	  de	  organisatie	  niet	  aan	  te	  bevelen,	  waar	  81%	  als	  reden	  onbekendheid	  met	  de	  
organisatie	  opgaf.	  De	  andere	  19%	  had	  geen	  reden.	  
	  
Kijkend	  naar	  het	  logo	  (afbeelding	  1),	  blijkt	  dat	  de	  respondenten	  die	  aangaven	  de	  organisatie	  te	  
kennen	  het	  logo	  ook	  herkenden.	  Van	  de	  respondenten	  die	  de	  Stuw	  niet	  kenden,	  gaf	  iedereen	  aan	  het	  
logo	  niet	  bij	  een	  organisatie	  te	  kunnen	  plaatsen.	  Een	  deel	  van	  de	  respondenten	  gaf	  aan	  te	  denken	  dat	  
het	  logo	  bij	  een	  advocatenkantoor,	  een	  commerciële	  instelling	  of	  een	  school	  hoorde.	  	  
Daarnaast	  bleek	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  respondenten,	  ook	  die	  de	  organisatie	  al	  kenden,	  een	  
negatieve	  associatie	  hadden	  met	  het	  logo.	  Dit	  was	  tet	  wijten	  aan	  de	  kleur	  en	  de	  pijl	  die	  naar	  beneden	  
gaat.	  Respondenten	  gaven	  aan	  dat	  dit	  niet	  bij	  een	  welzijnsinstelling	  paste,	  aangezien	  deze	  juist	  
mensen	  helpt	  in	  plaats	  van	  naar	  beneden	  haalt.	  Daarnaast	  miste	  het	  logo	  duidelijkheid	  over	  de	  
organisatie	  die	  erachter	  zat.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Afbeelding	  1:	  logo	  de	  Stuw	  
	  
Kijkend	  naar	  het	  contact	  met	  de	  organisatie	  blijkt	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  respondenten	  (60%)	  
door	  ofwel	  de	  website	  ofwel	  de	  social	  media	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  wil	  worden	  of	  de	  organisatie	  op	  
zal	  zoeken.	  Daarnaast	  blijkt	  dat	  nieuwsbrieven	  ook	  een	  medium	  zijn,	  waaruit	  mensen	  hun	  informatie	  
willen	  halen.	  Aangegeven	  wordt	  dat	  persoonlijk	  contact	  pas	  komt	  na	  één	  van	  bovenstaande	  
mogelijkheden	  tot	  contact.	  	  
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5. Conclusie  
	  
Uit	  het	  onderzoek	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  welzijnsinstellingen	  in	  het	  algemeen	  niet	  erg	  bekend	  zijn	  
onder	  de	  doelgroep.	  Het	  blijkt	  dat	  mensen	  niet	  precies	  weten	  welke	  er	  in	  hun	  regio	  zijn	  en	  wat	  deze	  
organisaties	  aanbieden.	  Dit	  tegenover	  	  de	  behoeften	  van	  de	  respondenten	  zettend,	  blijkt	  dat	  er	  wel	  
behoefte	  is	  naar	  de	  services	  en	  diensten	  die	  de	  organisaties	  aanbieden.	  Hieruit	  blijkt	  dus	  dat	  er	  een	  
discrepantie	  is	  tussen	  de	  behoeften	  en	  bevrediging	  ervan.	  Deze	  is	  met	  name	  te	  vinden	  in	  de	  
categorie	  met	  een	  opleidingsniveau	  rond	  MBO	  of	  lager.	  Deze	  groep	  heeft	  de	  minste	  kennis	  van	  de	  
organisaties,	  maar	  heeft	  wel	  de	  interesse	  in	  de	  diensten	  en	  services.	  Door	  een	  gerichte	  marketing	  op	  
deze	  groep,	  kunnen	  enerzijds	  de	  behoeften	  bevredigd	  worden	  en	  anderzijds	  de	  bekendheid	  vergroot	  
worden.	  	  
	  
Wat	  betreft	  de	  Stuw	  blijkt	  dat	  respondenten	  die	  bekend	  waren	  met	  de	  organisatie	  de	  Stuw	  ook	  
positief	  beoordeelden	  en	  aan	  zouden	  bevelen	  aan	  familie	  of	  vrienden.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  
organisatie	  voldoet	  aan	  de	  verwachtingen	  van	  de	  doelgroep.	  Kijkende	  naar	  de	  respondenten	  die	  niet	  
bekend	  waren	  met	  de	  Stuw	  bleek	  dat	  welzijnsinstellingen	  in	  het	  algemeen	  niet	  bekend	  waren	  bij	  
deze	  groep.	  Hieruit	  kan	  opgemaakt	  worden	  dat	  de	  organisaties	  in	  het	  algemeen	  meer	  bekendheid	  
kunnen	  creëren	  en	  wellicht	  ook	  meer	  cliënten	  aan	  zich	  kunnen	  bieden,	  aangezien	  de	  behoefte	  tot	  de	  
diensten	  en	  services	  bestaat.	  	  
	  
Het	  logo	  van	  de	  Stuw	  wordt	  enkel	  door	  bekenden	  ervan	  herkend	  als	  een	  logo	  van	  een	  
welzijnsinstelling.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  het	  logo	  zelf	  niet	  genoeg	  zegt	  over	  de	  organisatie	  die	  erachter	  zit.	  
Geen	  van	  de	  respondenten	  die	  niet	  met	  de	  organisatie	  bekend	  was,	  kon	  aangeven	  dat	  het	  om	  een	  
welzijnsinstelling	  ging.	  Veelal	  werd	  aangegeven	  dat	  het	  om	  een	  organisatie	  in	  een	  ander	  segment	  
ging.	  De	  respondenten	  die	  bekend	  waren	  met	  de	  organisatie	  vonden	  het	  logo	  goed	  en	  duidelijk.	  
Respondenten	  die	  de	  Stuw	  niet	  kenden,	  gaven	  aan	  dat	  het	  logo	  niets	  aangaf	  over	  de	  organisatie	  en	  
een	  negatieve	  associatie	  opriep.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  het	  logo	  niet	  past	  bij	  het	  beeld	  dat	  mensen	  van	  
welzijnsinstellingen	  hebben.	  	  
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6. Aanbevelingen  
	  
Het	  eerste	  uit	  de	  conclusies	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  bekendheid	  van	  de	  organisatie.	  In	  het	  algemeen	  
is	  er	  te	  weinig	  bekendheid	  met	  betrekking	  tot	  welzijnsinstellingen.	  Hierop	  kan	  de	  Stuw	  inspelen	  door	  
meer	  in	  de	  belangstelling	  te	  treden.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  al	  door	  de	  site	  en	  social	  media	  geregeld	  te	  
updaten.	  Respondenten	  gaven	  immers	  aan	  hier	  in	  contact	  te	  willen	  komen	  met	  de	  organisatie.	  
Daarnaast	  kan	  de	  organisatie	  door	  een	  actieve	  marketing	  en	  een	  actief	  beleid	  zich	  meer	  in	  de	  kijker	  
spelen	  bij	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  ze	  mensen	  informeren	  over	  
hetgeen	  zij	  kunnen	  betekenen	  voor	  de	  gemeente.	  Een	  concreet	  actiepunt	  zou	  het	  samenwerken	  met	  
scholen	  kunnen	  zijn.	  Scholieren	  gaven	  aan	  zelf	  een	  maatschappelijke	  stage	  te	  moeten	  doen,	  maar	  het	  
lastig	  vinden	  deze	  te	  vinden.	  Hierbij	  zou	  de	  organisatie	  als	  bemiddelaar	  op	  kunnen	  treden.	  	  
	  
Een	  tweede	  punt	  uit	  de	  conclusies	  betreft	  het	  logo.	  Met	  het	  logo	  kan	  de	  organisatie	  bekendheid	  
verwerven	  onder	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente,	  maar	  als	  het	  logo	  niet	  duidelijk	  genoeg	  is	  werkt	  dit	  
juist	  averechts.	  	  Wat	  de	  organisatie	  zou	  kunnen	  doen	  is	  het	  logo	  aan	  te	  passen,	  zodat	  de	  doelgroep	  
beter	  op	  de	  hoogte	  is	  om	  wat	  voor	  organisatie	  het	  gaat.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  wederom	  de	  
bekendheid	  vergroot,	  zoals	  hierboven	  ook	  beschreven.	  Dit	  zou	  gedaan	  kunnen	  worden	  door	  enkel	  de	  
soort	  organisatie	  te	  benoemen.	  Er	  zou	  dus	  onder	  de	  Stuw	  een	  tekstregel	  kunnen	  komen	  met	  
‘welzijnsinstelling’	  erop.	  Op	  deze	  manier	  is	  er	  een	  verduidelijking	  van	  het	  beeldmerk	  van	  de	  
organisatie.	  	  Wat	  betreft	  de	  negatieve	  feedback	  op	  de	  kleur	  en	  de	  neergang	  van	  de	  pijl,	  moet	  binnen	  
de	  organisatie	  besloten	  worden	  of	  dit	  aangepast	  zal/kan	  worden.	  Hierbij	  moet	  ook	  rekening	  
gehouden	  worden	  met	  de	  missie	  en	  visie	  van	  de	  Stuw.	  Deze	  zal	  enerzijds	  authentiek	  moeten	  blijven,	  
maar	  anderzijds	  ook	  aan	  moeten	  sluiten	  bij	  de	  behoeften	  van	  de	  doelgroep,	  om	  een	  zo	  positief	  
mogelijk	  imago	  te	  creëren.	  
	  
Het	  derde	  punt	  betreft	  de	  huidige	  activiteiten	  van	  de	  organisatie.	  Het	  blijkt	  dat	  respondenten	  die	  
contact	  hebben	  (gehad)	  met	  de	  organisatie	  deze	  als	  positief	  beoordelen.	  Hieruit	  kan	  opgemaakt	  
worden	  dat	  de	  behoeften	  van	  de	  doelgroep	  vervuld	  worden	  en	  de	  organisatie	  goed	  te	  werk	  gaat.	  	  
Hierbij	  is	  het	  belangrijk	  dit	  te	  blijven	  evalueren,	  zodat	  in	  de	  toekomst	  het	  positieve	  beeld	  over	  de	  
organisatie	  blijft	  bestaan.	  Hierdoor	  kan	  er	  voor	  een	  sterkere	  klantenbinding	  gezorgd	  worden.	  	  
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Bijlage  1  
	  

Enquête	  naar	  de	  bekendheid	  van	  diensten	  en	  services	  van	  welzijnsinstellingen	  
	  
Dit	  onderzoek	  is	  tot	  stand	  gekomen	  in	  samenwerking	  met	  de	  Wetenschapswinkel	  van	  de	  Universiteit	  
Twente.	  Het	  invullen	  van	  deze	  enquête	  neemt	  ongeveer	  10	  minuten	  in	  beslag.	  Het	  betreft	  een	  
onderzoek	  met	  betrekking	  tot	  welzijnsinstellingen	  en	  hun	  producten/diensten	  in	  de	  gemeente	  
Ommen-‐Hardenberg.	  Graag	  zouden	  wij	  uw	  mening	  hierover	  vernemen.	  	  

Alle	  enquêtes	  en	  bijbehorende	  antwoorden	  worden	  anoniem	  verwerkt.	  	  	  
Als	  u	  geïnformeerd	  wilt	  worden	  over	  de	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek,	  kunt	  u	  aan	  het	  einde	  uw	  e-‐
mail	  adres	  achter	  laten.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  u	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  over	  de	  uitkomsten	  van	  het	  
onderzoek.	  De	  enquête	  heeft	  drie	  onderdelen,	  demografische	  vragen,	  welzijnsinstellingen	  en	  een	  
specifieke	  welzijnsinstelling	  uit	  uw	  regio.	  	  
	  
	  
	  
	  
Demografische	  vragen	  
	  
1.	  In	  welke	  leeftijdscategorie	  valt	  u?	  

� <18	   	   	   �	  	  	  18	  –	  25	  
� 25	  –	  35	  	   	   �	  	  	  35	  –	  45	  
� 45	  –	  55	  	   	   �	  	  	  55	  –	  65	  
� 65>	  

	  
2.	  Wat	  is	  uw	  geslacht?	  

� Man	  
� Vrouw	  

	  
3.	  Wat	  is	  uw	  woonplaats?	  
	  

__________________________________	  

4.	  Wat	  is	  uw	  hoogst	  genoten	  opleiding?	  
� Geen	  /	  lager-‐	  of	  basisonderwijs	  
� VMBO	  /	  MAVO	  /	  LBO	  
� MBO	  	  
� HAVO	  /	  VWO	  
� HBO	  /	  WO	  

	  
	   	  



10	  
	  

Welzijnsinstellingen	  
	  
5.	  Bent	  u	  bekend	  met	  welzijnsinstellingen	  binnen	  of	  buiten	  uw	  gemeente?	  

� Ja,	  namelijk	  _______________________________	  
� Nee	  (ga	  door	  naar	  vraag	  9)	  

	  
6.	  Bent	  u	  bekend	  met	  de	  services	  die	  de	  welzijnsinstellingen	  aanbieden?	  

� Ja,	  namelijk	  _______________________________	  
� Nee	  (ga	  door	  naar	  vraag	  9)	  

	  
7.	  Bent	  u	  momenteel	  in	  contact	  met	  een	  welzijnsinstelling?	  

� Ja	  
� Nee	  

	  
9.	  Van	  welk	  van	  onderstaande	  faciliteiten	  maakt	  u	  gebruik	  of	  zou	  u	  gebruik	  willen	  maken?	  	  
(meerdere	  antwoorden	  mogelijk)	  

� Jongerenwerk	  
� Raad	  en	  recht	  
� Belastingen	  
� Kinderactiviteiten	  
� Maatschappelijke	  stages	  
� Opbouwwerk/leefbaarheid	  
� Vrijwilligersprojecten	  
� Participatie	  en	  belangenbehartiging	  
� Seniorenfit	  
� Anders,	  namelijk	  ____________________________	  
� Geen	  van	  bovenstaande	  (ga	  door	  naar	  vraag	  10)	  

	  
10.	  U	  geeft	  aan	  momenteel	  geen	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  diensten	  van	  een	  welzijnsinstelling.	  Wat	  
is/zijn	  hier	  de	  voornaamste	  reden(en)	  van?	  (meerdere	  antwoorden	  mogelijk)	  

� Onbekendheid	  met	  de	  instelling	  
� Service	  voldoet	  niet	  aan	  de	  verwachtingen	  
� Imago	  van	  de	  organisatie	  
� De	  (on)aantrekkelijkheid	  van	  de	  diensten	  
� De	  beperkte	  toegevoegde	  waarde	  van	  de	  diensten	  
� Bereikbaarheid	  van	  de	  instelling	  en	  diensten	  
� Anders,	  namelijk	  _______________________________	  
� Weet	  niet	  /	  geen	  mening	  
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Welzijnsinstelling	  de	  Stuw	  
	  
11.	  Welke	  van	  de	  volgende	  stellingen	  is	  op	  u	  van	  toepassing?	  

� Ik	  heb	  een	  (redelijk)	  beeld	  van	  de	  Stuw	  en	  kan	  onderstaande	  vragen	  beantwoorden	  
� Ik	  ben	  niet	  bekend	  met	  de	  Stuw	  en	  heb	  geen	  beeld	  van	  de	  Stuw	  

	  
12.	  Wat	  is	  het	  eerste	  dat	  bij	  u	  opkomt	  bij	  het	  zien	  van	  onderstaand	  logo?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________________________________	  
	  
	  
13.	  Heeft	  u	  momenteel	  of	  in	  het	  verleden	  contact	  gehad	  met	  de	  Stuw?	  

� Ja,	  namelijk	  voor	  _________________________________	  
� Nee	  

	  
14.	  Zou	  u	  de	  Stuw	  aanbevelen	  aan	  vrienden	  en	  familie?	  

� Ja	  
� Nee	  

	  
Waarom	  wel	  of	  niet?	  
	  
______________________________________________________	  
	  
15.	  Op	  welke	  manier	  zou	  u	  in	  contact	  willen	  komen/blijven	  (over	  bijvoorbeeld	  de	  producten	  en	  
diensten	  van)	  met	  de	  Stuw?	  

� Via	  post	  
� Via	  de	  website	  
� Via	  social	  media	  
� Via	  nieuwsbrieven	  
� Door	  telefonisch	  contact	  
� Door	  bijeenkomsten	  
� Anders,	  namelijk	  _____________________	  
� Weet	  niet	  /	  geen	  mening	  

	  
Bedankt	  voor	  uw	  deelname	  aan	  deze	  enquête.	  Wilt	  u	  geïnformeerd	  worden	  over	  de	  uitkomsten	  van	  
dit	  onderzoek?	  Vul	  dan	  hieronder	  uw	  e-‐mail	  adres	  in	  en	  u	  wordt	  op	  de	  hoogte	  gehouden.	  

	  
	  	  


