
1/4

Onderzoek in opdracht van de Gemeente Hengelo

Hoe denken Hengeloërs
over de communicatie van 
de gemeente?



Communicatie gemeente Hengelo

1/4











Inhoudsopgave
Inleiding

Respons

Onderzoeksverantwoording

Samenvatting

Resultaten peiling

Colofon:
Communicatie met de gemeente Hengelo
Tekst: N. van Bart en M. Schroeten
Vormgeving: S. Visschedijk
Uitgave: Kennispunt Twente, oktober 2021
Opdracht: Gemeente Hengelo



Inleiding

Communicatie gemeente Hengelo

In 2016 heeft de gemeente Hengelo een peiling uitgezet onder het HengeloPanel en via sociale media om de 
ervaringen met en de tevredenheid over de gemeentelijke communicatie inzichtelijk te maken. Dit onderzoek is 
nu in 2021 herhaald.
Het doel is inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en tevredenheid met de informatievoorziening, wijze van 
communiceren en communicatiemiddelen. Een gedeeltelijke vergelijking met het onderzoek uit 2016 wordt 
gemaakt.

Via dit onderzoek kan input worden verzameld voor verbeteringen van het communicatiebeleid en het effectiever 
communiceren door de gemeente Hengelo.



Respons

Communicatie gemeente Hengelo

De peiling is van 7 september tot en met 30 september 2021 uitgezet onder het HengeloPanel. In deze periode zijn 
per e-mail een uitnodiging en een herinnering verstuurd naar de panelleden. De 1.460 leden van het HengeloPanel zijn 
benaderd de vragenlijst in te vullen. Hiervan hebben er 669 de vragenlijst volledig ingevuld (45%).

Naast het panel is de vragenlijst ook uitgezet via een link die gedeeld is op sociale media. Via deze link konden 
inwoners van de gemeente Hengelo via de sociale media kanalen van de gemeente Hengelo deelnemen aan het 
onderzoek. In totaal hebben 18 mensen die woonachtig zijn in Hengelo de vragenlijst volledig ingevuld.

Social media
(n = 18)

Panelleden
(n = 669)
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Onderzoeksverantwoording
Het HengeloPanel
Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keer per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de 
gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo. De resultaten gebruikt de 
gemeente bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Alle inwoners uit de gemeente Hengelo vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het 
HengeloPanel.

Representativiteit
De respons van een panelonderzoek kent eigenlijk altijd wel een zekere over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen. Het is daarom 
belangrijk om een zogenoemde wegingsprocedure toe te passen. Deze voeren we uit om de over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde 
groepen te corrigeren. De resultaten wegen we naar de populatie op leeftijdsgroep, geslacht en gebied, zodat we betrouwbare uitspraken kunnen 
doen. Daarmee zijn de resultaten van het HengeloPanel in hoge mate representatief voor alle inwoners van Hengelo vanaf 18 jaar voor de 
kenmerken leeftijd, geslacht en gebied.

Significantie
Significantie is een belangrijke term in onderzoek. Het geeft aan of een verschil tussen uitkomsten echt is, of ontstaan door toeval. Om te bezien of 
2016 en 2021 onderling ‘werkelijk’ verschillen, is gebruik gemaakt van significantietoetsen. Er bestaat namelijk een marge rondom de resultaten. Zo 
is bijvoorbeeld 34% niet exact 34%, maar zal dit in de werkelijkheid iets meer of iets minder bedragen. Als de marges van de jaren elkaar overlappen 
is er sprake van een niet-significant verschil. Overlappen deze marges elkaar niet, dan is er sprake van een significant verschil. Bijvoorbeeld, de 
communicatie van de gemeente wordt in 2021 gewaardeerd met een 7,3 en een marge van plus en min 0,2, bij een vorige meting was de waardering 
een 6,9 en een marge van plus en min 0,1. Dat betekent dat de werkelijke waarde in 2021 tussen 7,1 en 7,5 ligt en vorige keer tussen 6,8 en 7,0. 
Beide rapportcijfers met hun marges overlappen elkaar niet en dus is er sprake van een significant verschil.

https://www.hengelo.nl/Inwoners
http://www.kennispunttwente.nl/
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Samenvatting (1)
Deze rapportage behandelt de resultaten van de inwonerpeiling naar de communicatie- en informatiemiddelen van de gemeente Hengelo. De peiling is in september 2021 gehouden in de gemeente Hengelo 
onder de leden van het HengeloPanel en een uitnodiging via sociale media. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten kort beschreven.

Gemeentelijke informatiemiddelen
Bijna alle inwoners zijn geïnteresseerd (99,7%) in informatie van de gemeente. Een ruime meerderheid is (zeer) geïnteresseerd, namelijk 80%. In 2016 was dit laatste percentage nog 73. De meeste inwoners 
lezen, om informatie van de gemeente te krijgen, de gemeentelijke website, de Twentsche Courant Tubantia en het gemeentenieuws in het Hengelo’s weekblad. De groep van 60 jaar en ouder raadpleegt vaker 
dan de jongere leeftijdsgroepen de gemeentegids, sociale media worden vaker geraadpleegd door de groep tot en met 44 jaar.
Inwoners is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de kanalen die ze af en toe of vaker gebruiken. WhatsApp-berichten krijgen het hoogste rapportcijfer,  een 7,5, maar worden door relatief weinig mensen 
gebruikt. Alleen de informatiebijeenkomsten laten in 2021 een significant hogere waardering zien in vergelijking met 2016. De overige rapportcijfers voor de informatiekanalen zijn vergelijkbaar in 2016 en 2021.
Meer dan de helft van de inwoners vindt de informatie van de gemeente gemakkelijk leesbaar (63,2%). Ook geven ze aan gemakkelijk aan informatie te kunnen komen (58,6%). Een iets lager percentage (44,8%) 
is het (helemaal) eens met de stelling dat de gemeente de inwoners voldoende informeert over belangrijke onderwerpen. Inwoners kunnen in 2021 significant gemakkelijker informatie van en over de gemeente 
vinden dan in 2016. De leesbaarheid is niet significant gewijzigd in 2021 in vergelijking met 2016.

Informatie ontvangen
Aan inwoners is gevraagd hoe zij het liefste informatie van de gemeente zouden krijgen.
Digitale informatie ontvangen inwoners het liefst in een nieuwsbrief per e-mail (73%) en via de gemeentelijke website (51%). Schriftelijke informatie ontvangen inwoners het liefst via een brief (69%), nieuwsbrief 
(40%) of via het Hengelo’s Weekblad (36%). Mondelinge informatie ontvangen mensen het liefst via een persoonlijk gesprek met een ambtenaar of via een buurtbijeenkomst (beide 46%). Telefonische informatie 
van een medewerker is door 39 procent van de inwoners genoemd.

Website hengelo.nl
De meeste mensen, die hebben aangegeven de website van de gemeente te hebben bezocht voor informatie, bezoeken de website met als reden ‘paspoort of identiteitskaart’ (87%) of ‘rijbewijs’ (80%). Dit is een 
toename in vergelijking met 2016. Toen gebruikte 62 procent de website voor regelzaken, zoals een paspoort of rijbewijs. Het merendeel van de gebruikers (73%) vindt de leesbaarheid van de informatie op de 
website goed. Meer dan de helft vindt de informatie bruikbaar (62%) en de uitstralinggoed (56%). Iets minder dan de helft (48%) is het (helemaal) eens met de stelling over of ze gemakkelijk informatie op de 
website kunnen vinden.
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Samenvatting (2)
Gemeentenieuws
Het Hengelo’s Weekblad wordt elke dinsdag huis-aan-huis verspreid. In het Hengelo’s Weekblad staan op pagina 6 en 7 berichten van de gemeente Hengelo. Deze pagina’s worden het Gemeentenieuws 
genoemd. Het meest gelezen onderdeel is de rubriek Hengelo in het kort (85%), gevolgd door de rubrieken Wegwerkzaamheden (83%) en Officiële bekendmakingen (74%).
De begrijpelijkheid van het taalgebruik in het Gemeentenieuws wordt beoordeeld met een 7,4. De inhoud krijgt een 7,2 en de uitstraling van het Gemeentenieuws een 7.
Van de mensen die het gemeentenieuws lezen, leest de meerderheid dit niet online op www.hengelo.nl (80%). Driekwart van de mensen zou het gemeentenieuws in de toekomst digitaal willen 
ontvangen (77%).

Sociale media
De gemeente Hengelo maakt gebruik van sociale media om met haar inwoners te communiceren en ze van informatie te voorzien. Een groot deel van de inwoners gebruikt privé of zakelijk sociale 
media, de meeste mensen gebruiken WhatsApp (84%), gevolgd door Facebook (60%).
Aan de mensen die eerder in de vragenlijst hebben aangegeven de sociale media van de gemeente te gebruiken als informatiekanaal, is gevraagd welke gemeentelijke kanalen ze volgen of gebruiken. Zij 
gebruiken het meest de Facebookpagina van de gemeente (66%). LinkedIn wordt met een 7,9 als hoogste gewaardeerd, gevolgd door Twitter met een 7,7. De belangrijkste reden van het gebruik van 
gemeentelijke sociale media is om op de hoogte te blijven (98%). Leggen we een verband met leeftijdsgroepen dan valt het volgende op. Tot en met 44 jaar wordt vooral Instagram gebruikt om 
gemeentelijke informatie te raadplegen. De groep van 45 tot en met 59 jaar gebruikt daarvoor Facebook en dat doen de andere twee leeftijdsgroepen in vergelijkbare mate. De ouderen van 60 plus 
gebruiken vaker dan de andere twee leeftijdsgroepen LinkedIn.

Mensen die als reden ‘om contact te zoeken met de gemeente’ hebben aangekruist, is gevraagd of ze de afgelopen drie maanden via sociale media contact met de gemeente hebben gezocht. Van de 29 
mensen geven er 20 aan de afgelopen tijd via sociale media contact met de gemeente gehad.

Deze mensen hebben een aantal stellingen voorgelegd gekregen over de snelheid van reageren, vriendelijkheid van reageren en volledigheid van de informatie. Het merendeel reageert hier positief op.
Aan alle inwoners is gevraagd via welke kanalen ze (vaker) wat van de gemeente zouden willen horen. Een digitale nieuwsbrief wordt het meest genoemd (60%), gevolgd door een digitale nieuwsbrief 
voor bepaalde projecten (40%).
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Samenvatting (3)

WhatsApp
De inwoners die via WhatsApp met de gemeente communiceren of informatie ontvangen, zijn gevraagd naar een beoordeling van een aantal communicatie-aspecten via dit medium. Alle communicatie-
aspecten worden tussen de 7,4 en 7,7 beoordeeld, de toon ofwel de vriendelijkheid van de reactie krijgt het hoogste rapportcijfer, namelijk een 7,7.

Filmpjes van de gemeente Hengelo
De gemeente Hengelo maakt regelmatig filmpjes over o.a. onderwerpen die in het nieuws zijn, over besluiten van de gemeente of over (toekomst)plannen voor Hengelo. Iets meer dan de helft van de 
inwoners (59%) kent de filmpjes van de gemeente niet. De inwoners die de filmpjes kennen, geven er het rapportcijfer 7,2 voor.

Op de vraag of inwoners het liefst een filmpje met informatie kijken of liever een tekst lezen, antwoordt 46 procent dat ze liever een tekst lezen en 49 procent geeft aan dat het van het onderwerp 
afhangt. De groep van 18 tot en met 44 jaar kijkt vaker dan de oudere leeftijdsgroepen naar een filmpje van de gemeente. Op de vraag of inwoners een voorkeur voor een filmpje of tekst hebben 
antwoorden de drie leeftijdsgroepen vergelijkbaar.

Digitale bijeenkomsten
Door de situatie rondom Corona heeft de gemeente in 2020 en 2021 veel digitale bijeenkomsten georganiseerd. Voor het merendeel van de inwoners (36%) hangt het af van het onderwerp of ze in de 
toekomst liever digitale of fysieke inspraak- en informatiebijeenkomsten van de gemeente willen bijwonen.
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Resultaten peiling 
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Interesse
In de eerste vraag is aan de inwoners gevraagd in hoeverre ze geïnteresseerd zijn in 
gemeentelijke informatie. Bijna alle inwoners antwoorden dat ze een beetje tot zeer 
geïnteresseerd (99,7%) zijn in informatie van de gemeente. Een ruime meerderheid (80%) is 
(zeer) geïnteresseerd. In 2016 was 73 procent (zeer) geïnteresseerd in gemeentelijke informatie. 
Een enkeling (minder dan 1%) zegt geen interesse te hebben in gemeentelijke informatie, 
vergelijkbaar met de resultaten uit 2016.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21,1% 59,4% 11,2% 8,0%

Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd Neutraal Een beetje geïnteresseerd Niet geïnteresseerd

Mate van interesse in gemeentelijke informatie (n=681)
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Informatiekanalen
De meeste inwoners lezen, om informatie van de gemeente te krijgen, de gemeentelijke 
website, de Twentsche Courant Tubantia, en het gemeentenieuws in het Hengelo’s weekblad. 
In TC Tubantia staat niet alleen informatie over de gemeente, maar ook over Hengelo in het 
algemeen. De gemeentelijke website wordt door 85 procent genoemd als informatiebron en 
ongeveer twee derde raadpleegt die af en toe. Andere digitale mogelijkheden (e-mail, sociale 
media en WhatsApp) worden nog relatief weinig geraadpleegd voor gemeentelijke informatie.

Een vergelijking van de resultaten uit 2016 en 2021 is niet precies mogelijk, omdat de 
antwoordcategorieën niet geheel overeenkomen. De vergelijking laat zien dat het gebruik van 
de balie is afgenomen van 79 procent in 2016 naar 60 procent in 2021. Ook het gebruik van 
de telefoon is gedaald van 54 procent vijf jaar geleden naar 39 procent nu. Het gebruik van de 
gemeentegids laat een daling van 20 procentpunten zien van 49 procent naar 29 procent. 
Opvallend is ook de afname van het gebruik van e-mail, al is de daling, 10 procentpunten van 
51 naar 42 procent, minder groot dan de informatiekanalen die we hiervoor genoemd hebben. 
Het gebruik van sociale media, alhoewel niet op dezelfde wijze gevraagd, is gestegen in de 
afgelopen vijf jaar.
procent.

Gemeentelijke website www.hengelo.nl

De Twentsche Courant Tubantia

Gemeentenieuws in het Hengelo' s Weekblad

Bezoek aan de balie van de gemeente

RTV Oost

Sociale media van de gemeente

Regionale radio en tv

E-mail aan gemeente sturen

Een telefoontje naar de gemeente

Informatiebijeenkomsten van de gemeente

Gemeentegids

Lokale radio en tv 1 Twente

Een Whatsapp-bericht sturen naar de
gemeente
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In de figuur hiernaast zijn de geraadpleede informatiekanalen (% af en toe, maandelijks, wekelijks en 
dagelijks) voor de jaren 2016 en 2021 weergegeven.
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Informatiekanalen
De informatiekanalen worden het vaakst ‘af en toe’ gebruikt. Er zijn ook verschillen tussen leeftijdsgroepen. Wat opvalt 
is dat de gemeentegids vaker door 60 plussers wordt geraadpleegd, namelijk door 41 procent. Onder de groep van 45 
tot en met 59 jaar is het 23 procent en tot en met 44 jaar is het 11 procent. Sociale media worden vaker door de 
leeftijdsgroep tot en met 44 jaar ‘af en toe’ geraadpleegd, namelijk door 26 procent, onder de 60 plussers is het 15 
procent. Een ander opvallend resultaat is, dat onder 60 plussers 13 procent af en toe WhatsApp berichten sturen en 
onder de leeftijdsgroep tot 44 jaar is het 10.

Inwoners is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de kanalen die ze af en toe of vaker gebruiken. WhatsApp-
berichten krijgt het hoogste rapportcijfer met een 7,5. Echter, dit kanaal is door 61 mensen genoemd; in 
vergelijking met de andere kanalen is dit aantal laag. Het bezoek aan de gemeentelijke balie, de sociale media, de 
gemeentegids en het gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad worden het hoogst gewaardeerd om 
gemeentelijke informatie te vinden. In de tabel hiernaast staan de rapportcijfers per informatiekanaal 
weergegeven. Een e-mail aan de gemeente sturen krijgt een significant lager rapportcijfer dan alle andere 
informatiekanalen.

De verschillen tussen de rapportcijfers uit 2021 en 2016 zijn niet significant. Alleen de informatiebijeenkomsten 
worden met een significant hoger rapportcijfer gewaardeerd in 2021 (7,2) tegenover 2016 (6,7).

Meest geraadpleegd informatiekanaal en rapportcijfers in 2016 en 2021

De Twentsche Courant Tubantia 520 7,4 7,2

Gemeentelijke website www.hengelo.nl 514 6,8 7

Gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad 461 7,1 7,3

Bezoek aan de balie van de gemeente 356 7,3 7,4

RTV Oost 322 7,1 7

Sociale media van de gemeente 320 7,4

Een telefoontje naar de gemeente 238 6,8 6,9

E-mail aan gemeente sturen 221 6,7 6,4

Regionale radio en tv 212 7

Informatiebijeenkomsten van de gemeente 204 6,7 7,2

Gemeentegids 163 7,2 7,3

Lokale radio en tv 1Twente 78 6,6 7,1

Een WhatsApp-bericht sturen naar de
gemeente 61 7,5

Informatiekanaal Aantal Waardering
2016

Waardering
2021
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Leesbaar, vindbaar en actief informeren

De gemeentelijke informatie, beoordeelt bijna twee derde van de inwoners als gemakkelijk 
leesbaar. 13 procent is niet tevreden over de leesbaarheid van de gemeentelijke informatie en 
een kwart (24%) van de inwoners geeft een neutraal antwoord.
Meer dan de helft (59%) is het eens met de stelling dat de gemeentelijke informatie gemakkelijk 
te vinden is, 16 procent is het daar niet mee eens en een kwart (26%) geeft een neutraal 
antwoord.
De stelling dat de gemeente de inwoners voldoende informeert over belangrijke onderwerpen 
wordt door 45 procent bevestigend beantwoord en 21 procent is het niet eens met deze stelling. 
De overige 34 procent geeft een neutraal antwoord.

De vragen over de leesbaarheid en vindbaarheid van informatie zijn ook in 2016 aan inwoners 
voorgelegd. De informatie was in 2016 gemakkelijk leesbaar voor 69 procent van de inwoners en 
voor 49 procent gemakkelijk te vinden. Inwoners kunnen in 2021 significant gemakkelijker 
informatie van en over de gemeente vinden dan in 2016. De leesbaarheid is niet significant 
gewijzigd in 2021 in vergelijking met 2016.

De informatie van de gemeente vind ik
gemakkelijk leesbaar (n=647)

Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke
informatie komen (n=645)

De gemeente informeert inwoners
voldoende over belangrijke onderwerpen

(n=633)
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63,2% 23,8% 13%

58,6% 25,7% 15,7%

44,8% 33,7% 21,5%

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens

Stellingen over de gemeentelijke informatie in het algemeen
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Informatie ontvangen

Aan inwoners is gevraagd hoe zij het liefste digitaal, schriftelijk of mondeling informatie van de 
gemeente zouden krijgen. Bij iedere categorie konden mensen meerdere antwoorden geven, 
daardoor kunnen percentages meer dan 100 procent zijn.

Digitale informatie ontvangen inwoners het liefst in een nieuwsbrief per e-mail (73%) en via de 
gemeentelijke website (51%). 6 procent wil niet digitaal geïnformeerd worden. Schriftelijke 
informatie ontvangen inwoners het liefst via een brief (69%), via een nieuwsbrief geeft 40 
procent aan en 36 procent wil graag via het gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad 
geïnformeerd worden. Schriftelijk wil 5 procent geen informatie ontvangen. Is de informatie 
mondeling dan wil 46 procent een persoonlijk gesprek met een ambtenaar en eenzelfde 
percentage wil informatie via een buurtbijeenkomst. Telefonische informatie van een 
medewerker is door 39 procent van de inwoners genoemd. En 21 procent wil geen mondelinge 
informatie van de gemeente ontvangen.

Nieuwsbrief per e-mail 73% Brief op mijn huisadres 69% Gesprek met medewerker 46%

Gemeentelijke website 51% Nieuwsbrief 40% Bijeenkomst in uw buurt 46%

Facebookpagina van
gemeente 22% Het Gemeentenieuws in het Hengelo’s

Weekblad 36% Telefoontje van medewerker 39%

WhatsApp van gemeente 13% Folders / brochures 16% Loket op Publieksplein 17%

Digitale
informatiebijeenkomst 12% Spreekuren collegeleden of

raadsleden 12%

Instagram van gemeente 11% Bezoek aan gemeenteraad 10%

LinkedIn van gemeente 7%   Inspreken raadsvergadering of
Politieke Markt 7%

Twitterkanaal van
gemeente 5%      

YouTube van gemeente 4%  

Anders 3% Anders 3% Anders 1%

Wil ik niet krijgen 6% Wil ik niet krijgen 5% Wil ik niet krijgen 21%

Digitaal % Schriftelijk % Mondeling %

Voorkeur wijze van informatie ontvangen (n=669)
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Informatie ontvangen

Bij digitaal ‘anders’ hebben inwoners de volgende zaken genoemd:
· op mijn voorkeur gerichte informatie;
· een nieuwsbrief met relevante links;
· wijk-/buurtgerichte informatie.

Bij schriftelijk ‘anders’ hebben inwoners de volgende zaken genoemd:
· Hengelo’s Nieuwsblad wordt niet ontvangen;
· per e-mail informatie ontvangen;
· alleen informatie die van persoonlijk belang is;
· alleen informatie die voor de directe woonomgeving (wijk/buurt) van belang is

Bij mondeling ‘anders’ hebben inwoners de volgende zaken genoemd:
· afhankelijk van het onderwerp;
· via een bezoek aan het gemeentehuis;
· periodiek een informatieplek in de buurt;
· 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst voor wijkorganen, verenigingen en dergelijke.
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Website hengelo.nl

Mensen die hebben aangegeven de website van de gemeente te hebben bezocht voor informatie 
is gevraagd wat de reden daarvan was. 

De meeste mensen bezoeken de gemeentelijke website met als reden het paspoort of 
identiteitskaart (87%) of voor een rijbewijs (80%). In 2016 gebruikte 62 procent de website voor 
regelzaken, zoals een paspoort of rijbewijs. De categorie afval, milieu en duurzaamheid noemt 
75 procent van de inwoners. De overige redenen worden door 50 procent of minder van de 
inwoners genoemd.

Paspoort en identiteitskaart 87%

Rijbewijs 80%

Afval, milieu en duurzaamheid 75%

Wegwerkzaamheden 50%

Bouwen 39%

Belastingen 39%

Verhuizen 36%

WMO: hulp en ondersteuning 21%

Corona 19%

Anders 32%

Reden bezoek %

Reden bezoek gemeentelijke website (n=569)
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Website hengelo.nl

Ook zijn er een aantal stellingen voorgelegd over o.a. de lees- en vindbaarheid. Voor het 
websitebezoek konden mensen meerdere redenen geven, wat dus resulteert in percentages 
hoger dan 100 procent.

De leesbaarheid van de informatie op de website wordt door 73 procent van de gebruikers goed 
bevonden. Met deze stelling is 9 procent het oneens en een 18 procent geeft een neutraal 
antwoord. Met de stellingen over de bruikbaarheid en uitstraling is respectievelijk 62 en 56 
procent het eens en iets meer dan 10 procent is het ermee oneens. Over de vindbaarheid is de 
helft (48%) het eens, een kwart (24%) is het oneens met deze stelling en bijna 30 procent 
antwoordt neutraal.

De informatie op www.hengelo.nl is
gemakkelijk leesbaar (n=550)

Na het lezen van de informatie op
www.hengelo.nl wist ik wat ik moest doen

(n=546)

De uitstraling van www.hengelo.nl is goed
(n=543)

Ik kon makkelijk vinden wat ik zocht op
www.hengelo.nl (n=552)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

73,1% 18,2% 8,7%

61,7% 27,2% 11,1%

55,6% 32% 12,4%

48,2% 27,9% 23,9%

(helemaal) eens Neutraal (helemaal) oneens

Stellingen over leesbaarheid, bruikbaarheid, uitstraling en vindbaarheid
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Gemeentenieuws

Het Hengelo’s Weekblad wordt elke dinsdag huis-aan-huis verspreid. In het Hengelo’s Weekblad 
staan op pagina 6 en 7 berichten van de gemeente Hengelo. Deze pagina’s worden het 
Gemeentenieuws genoemd. In het Gemeentenieuws staat bijvoorbeeld informatie over actuele 
ontwikkelingen, raadsvergaderingen, verleende vergunningen, wegwerkzaamheden en 
openingstijden van de gemeente.

In de afbeelding hiernaast staat een voorbeeld van het Gemeentenieuws in het Hengelo’s 
Weekblad.
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Gemeentenieuws

Inwoners die het Gemeentenieuws wel eens lezen hebben een aantal vragen over deze pagina’s 
gekregen. De eerste vraag gaat over de rubriek die zij lezen. Bij deze vraag konden mensen meerdere 
antwoorden geven, de som van de percentages is daardoor hoger dan 100 procent.
Het meest gelezen onderdeel is de rubriek Hengelo in het kort (85%), gevolgd door de rubrieken 
Wegwerkzaamheden (83%) en Officiële bekendmakingen (74%).

Er is ook een rapportcijfer gevraagd voor het taalgebruik, de inhoud en de uitstraling. Het taalgebruik 
krijgt voor de begrijpelijkheid een 7,4 en voor de inhoud een 7,2. Tussen deze twee rapportcijfers 
bestaat in dit onderzoek geen significant verschil. De uitstraling van het Gemeentenieuws wordt met 
een 7,0 gewaardeerd en dit rapportcijfer is significant lager dan het taalgebruik.
Bij de rapportcijfers konden de inwoners een toelichting geven. De meeste opmerkingen gingen over 
de slechte bezorging van het Hengelo’s Nieuwsblad. Verder varieerden de opmerkingen over de 
uitstraling, die aan vernieuwing toe is, meer diversiteit en detaillering van de informatie tot 
opmerkingen dat het voldoende is en relevante informatie bevat.

Van de mensen die het gemeentenieuws lezen, leest de meerderheid dit niet online op www.hengelo.nl 
(80%). Driekwart van de mensen zou het gemeentenieuws in de toekomst digitaal willen ontvangen 
(77%).

Hengelo in het kort (praktische informatie over bijeenkomsten, afval, 
raadsvergaderingen, te kappen bomen) 420 85%

Wegwerkzaamheden 408 83%

O�ciële bekendmakingen (verleende vergunningen, bestemmingsplannen, beleidsplannen) 368 74%

Overige berichten (over actualiteiten) 341 69%

Wegwijzer 
(contactgegevens en openingstijden) 130 26%

Gelezen onderdelen n %

Gelezen onderdelen in het Gemeentenieuws
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Sociale media

De gemeente Hengelo maakt gebruik van sociale media om met haar inwoners te communiceren en 
ze van informatie te voorzien. Sociale media is een verzamelnaam voor online platformen zoals 
Twitter, Facebook en Instagram.

Eerst is aan inwoners gevraagd of ze sociale media privé of zakelijk gebruiken. Een klein deel 
gebruikt privé of zakelijk geen sociale media (7%). De meeste mensen gebruiken WhatsApp (84%), 
gevolgd door Facebook (60%). TikTok sluit de rij en wordt door 2 procent van de inwoners genoemd. 
In de tabel hiernaast staat een overzicht van hoeveel mensen welke sociale media gebruiken.

WhatsApp 558 84%

Facebook 400 60%

LinkedIn 345 52%

YouTube 262 39%

Instagram 255 38%

Twitter 122 18%

Pinterest 98 15%

Snapchat 39 6%

TikTok 15 2%

Anders 27 4%

Geen 49 7%

n %

Privé of zakelijk gebruik sociale media
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Sociale media

Aan de mensen die eerder in de vragenlijst hebben aangegeven de sociale media van de gemeente te 
gebruiken als informatiekanaal, is gevraagd welke gemeentelijke kanalen ze volgen of gebruiken.

Uit de tabel hiernaast blijkt dat de Facebookpagina van de gemeente het meest geraadpleegd wordt, 
namelijk door 66 procent van de inwoners. Als gevraagd wordt naar een rapportcijfer, wordt LinkedIn 
met een 7,9 als hoogste gewaardeerd, gevolgd door Twitter met een 7,7.

Kijken we naar het gebruik onder de leeftijdsgroepen dan zijn er enkele opvallende verschillen tussen 
de groepen. De groep tot en met 44 jaar gebruikt vooral Instagram om gemeentelijke informatie te 
raadplegen. De groep van 45 tot en met 59 jaar gebruikt daarvoor Facebook en dat doen de andere 
twee leeftijdsgroepen in vergelijkbare mate. De ouderen van 60 plus gebruik vaker dan de andere twee 
leeftijdsgroepen LinkedIn.

Een klein aantal inwoners heeft opmerkingen bij de rapportcijfers geplaatst. Ze gaan over de beperkte, 
onduidelijke en niet bruikbare informatie. Tegelijkertijd is een enkele inwoner van mening dat de 
informatie voldoende is. Positieve reacties zijn er over de reacties van de gemeente op aan de 
gemeente gerichte opmerkingen en klachten.

Facebookpagina 237 66% 7,2

Instagram 106 29% 7,3

LinkedInpagina 71 20% 7,9

Twitterkanaal 61 17% 7,7

YouTubekanaal 46 13% 7,5

TikTok 2 0%  

n % Rapportcijfer

Gebruik en waardering gemeentelijke sociale mediakanalen
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Gebruik gemeentelijke sociale media naar leeftijdsgroep
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Sociale media
De belangrijkste reden van het gebruik van gemeentelijke sociale media is 
om op de hoogte te blijven (98%). Op grote afstand volgt de reden ‘om een 
mening te geven’ (14%).

Mensen die als reden ‘om contact te zoeken met de gemeente’ hebben 
aangekruist, is gevraagd of ze de afgelopen drie maanden via sociale media 
contact met de gemeente hebben gezocht. Van de 29 mensen geven er 20 
aan de afgelopen tijd via sociale media contact met de gemeente gehad.
Deze 20 mensen hebben drie stellingen voorgelegd gekregen. In tabel 9 is 
weergegeven hoe zij daarop hebben geantwoord. De meeste mensen zijn 
het eens met de stellingen.

Om op de hoogte te blijven 297 98%

Om mijn mening te geven 41 14%

Om contact 
te zoeken met de gemeente 29 9%

Voor vermaak 23 8%

Voor sociale 
interactie met anderen 5 2%

Voor iets anders 8 3%

n %

Reden gebruik gemeentelijke sociale mediakanalen

binnen drie werkdagen een
reactie gegeven* 14 3 1

op een vriendelijke wijze
gereageerd 18 1 1

mij volledige informatie
verschaft* 16 2 1

(helemaal)
eens neutraal (helemaal)

oneens

Stellingen over het contact via sociale media  (in absolute aantallen, n=20)

* de antwoordcategorie ‘weet niet’ is niet opgenomen in 
deze tabel, vandaar dat de rijen niet optellen tot 20.
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Sociale media

De laatste vraag over sociale media is aan alle inwoners gesteld, ook al gebruiken ze de sociale 
media kanalen van de gemeente niet. Er is gevraagd via welke kanalen ze (vaker) wat van de 
gemeente zouden willen horen. Een digitale nieuwsbrief wordt het meest genoemd (60%) en 
vervolgens wordt de digitale nieuwsbrief nog een keer genoemd, maar dan voor bepaalde 
projecten (40%). Op afstand volgen filmpjes (7%), livestreams (4%) en podcasts (2%). Van de 
665 inwoners die deze vraag hebben beantwoord, heeft 31 procent ‘geen van deze 
mediakanalen’ geantwoord.

Bij de antwoordcategorie ‘anders’ hebben inwoners aangegeven dat ze vaker via e-mail 
informatie willen ontvangen. Verder liepen de opmerkingen uiteen van persoonlijk contact, 
informatie via de krant tot een overzichtelijke gemeentelijke website.

Via een algemene digitale nieuwsbrief met gemeentelijk nieuws 400 60,1%

Nog meer via een digitale nieuwsbrief, speciaal voor 
bepaalde projecten 265 39,9%

Nog meer via �lmpjes 47 7,1%

Nog meer via livestreams of live gaan via YouTube of 
Facebook 27 4,1%

Via podcasts 14 2,2%

Anders 19 2,9%

Geen van bovenstaande 206 31,0%

n %

Sociale mediakanalen die inwoners vaker willen gebruiken (n=665)



Communicatie gemeente Hengelo

WhatsApp
De inwoners die via WhatsApp met de gemeente communiceren of 
informatie ontvangen, zijn gevraagd naar een beoordeling van een aantal 
communicatie-aspecten via dit medium.
Uit de tabel hiernaast blijkt dat de toon, de vriendelijkheid, van de reactie 
gemiddeld het hoogste rapportcijfer krijgt, namelijk een 7,7. De schrijfstijl 
krijgt een 7,6, net als de snelheid van reageren.  De volledigheid van de 
reactie van de gemeente via WhatsApp krijgt het rapportcijfer 7,4. De 
verschillen tussen de rapportcijfers zijn niet significant.

De vriendelijkheid van de reacties van de gemeente via WhatsApp 60 7,7

De schrijfstijl van de reacties van de gemeente via WhatsApp 59 7,6

De snelheid van reageren van de gemeente via WhatsApp 62 7,6

De volledigheid van de reacties van de gemeente via WhatsApp 61 7,4

n Rapportcijfer

De gemeente Hengelo maakt regelmatig filmpjes over o.a. onderwerpen die in het nieuws zijn, over besluiten 
van de gemeente of over (toekomst)plannen voor Hengelo.
Van de 664 inwoners, die de vraag over de bekendheid van de filmpjes heeft beantwoord, is 41 procent ermee 
bekend en 59 procent kent de filmpjes van de gemeente niet. De inwoners die de filmpjes kennen, geven er het 
rapportcijfer 7,2 voor.
Op de vraag of inwoners het liefst een filmpje met informatie kijken of liever een tekst lezen, antwoordt 46 
procent dat ze liever een tekst lezen en 49 procent geeft aan dat het van het onderwerp afhangt. Alleen maar 
informatie via een filmpje bekijken zegt 5 procent.

Waardering aspecten van de communicatie via WhatsApp

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49,0 46,4 4,7

Afhankelijk van het onderwerp Ik lees liever een tekst Ik kijk liever een filmpje

Voorkeur om informatie via tekst of filmpje te ontvangen  (n=664)

Filmpjes van de gemeente Hengelo

Kijken we naar verschillen tussen de leeftijdsgroepen dan zien we dat de groep van 18-44 jaar vaker dan de 
oudere leeftijdsgroepen een filmpje van de gemeente bekijken. Vragen we vervolgens of ze liever een filmpje of 
tekst raadplegen voor gemeentelijke informatie dan liggen de verschillen tussen de leeftijdsgroepen dicht bij 
elkaar.
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Digitale bijeenkomsten

Door de situatie rondom Corona heeft de gemeente in 2020 en 2021 veel digitale bijeenkomsten 
georganiseerd. De gemeente is benieuwd of inwoners liever naar een fysieke bijeenkomst gaan 
of dat ze liever een bijeenkomst bijwonen vanuit huis via een scherm.

Op de vraag of inwoners in de toekomst het liefst digitale of fysieke inspraak- en 
informatiebijeenkomsten van de gemeente bijwonen antwoordt 36 procent dat het afhankelijk is 
van het onderwerp. 16 procent heeft een uitgesproken voorkeur voor fysieke bijeenkomsten. 
Zowel fysieke als digitale bijeenkomsten wil 15 procent van de inwoners en 12 procent wil in de 
toekomst graag digitale bijeenkomsten. Een relatief hoog percentage (21%) weet het niet of 
heeft er geen mening over.

Afhankelijk van het onderwerp digitale of
fysieke bijeenkomst

Fysieke bijeenkomsten

Zowel fysieke als digitale bijeenkomsten

Digitale bijeenkomsten

Weet niet/geen mening
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36,1 %

16,2 %

15,3 %

11,9 %

20,5 %

Voorkeur digitale of fysieke bijeenkomsten (n=664)
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Verbetersuggesties communicatie en informatievoorziening

Bij twee afrondende vragen konden de inwoners tips geven hoe de communicatie en 
informatievoorziening van de gemeente kan worden verbeterd. De antwoorden waren divers en 
gingen over de bezorging van het Hengelo’s Weekblad, het introduceren van een digitale 
nieuwsbrief, terugkoppeling op vragen, klachten en storingen en ook werd aangegeven dat 
communiceren luisteren, meedenken, transparant zijn en inwoners serieus nemen is. Er zijn ook 
inwoners, die niet goed overweg kunnen met de digitale informatie, voor wie de toegankelijkheid 
van de informatie verbeterd kan worden. En er zijn inwoners die graag gepersonaliseerde 
informatie ontvangen.


