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Aan Provinciale Staten Datum : 11 mei 2010 
 Uw kenmerk : 2010BEM65 
 Ons kenmerk :  
 Contactpersoon : Francine Bardoel 
 E-mail : francine.Bardoel 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2195 
 Bijlage(n) : geen 
 

Onderwerp: Resultaten onderzoek magazine 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u de resultaten van het onderzoek naar het Provincie Utrecht Magazine aan. 
 
Aanleiding 
In PS van 23 juni 2009 is besloten dat na één jaar verschijnen van het Provincie Utrecht Magazine er 
een lezersonderzoek zou plaatsvinden. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds april 2009 brengt de provincie Utrecht het magazine voor relaties uit. Dit magazine komt 6 tot 
10 keer per jaar uit. In een lezersonderzoek hebben we onze relaties gevraagd wat zij nu eigenlijk van 
het magazine vinden.  
 
Essentie / samenvatting: 
In april 2010 is er onderzoek gedaan, één jaar na het verschijnen van het eerste nummer van het 
magazine. Er zijn 979 e-mails naar externe relaties verstuurd en daarvan hebben 155 ontvangers 
meegedaan aan het onderzoek. Dit is een representatief aantal. Daarnaast zijn er aanvullende 
telefonische interviews gehouden met de doelgroep. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn goed. De belangrijkste conclusies:  

- 79 % van de ontvangers leest het magazine, en daarvan 52 % vrijwel altijd.  
- De lezers geven rapportcijfer 7,3 voor de opmaak/lay out. 
- De leesbaarheid/schrijfstijl krijgt een rapportcijfer 7,2 van de lezers. 
- De relevantie van de onderwerpen krijgt rapportcijfer 6,5 
- Over de lengte van de artikelen zijn zowel frequente als minder frequente lezers over het 

algemeen goed te spreken.  
- Tweederde van de ontvangers beoordeelt een verschijningsfrequentie van 6 tot 10 maal per 

jaar als 'precies goed'. Voor de overige ontvangers mag het blad ook minder vaak verschijnen.  
- Iets meer dan de helft van de ontvangers ziet het Provincie Utrecht Magazine als een nuttige 

aanvulling op informatie uit andere bronnen. Het blad geeft daarbij ook een goed beeld van 
zaken die spelen in de provincie Utrecht.  

 
Al met al vinden de ontvangers van het Provincie Utrecht Magazine het een goede zaak dat de 
provincie dit blad voor haar relaties uitbrengt. De minderheid die dit geen goede zaak vindt, ongeveer 
één op de vijf, vindt over het algemeen dat de onderwerpen niet relevant genoeg zijn.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect; 
Het beoogd beleidseffect is: Een goed geprofileerde provincie Utrecht  in een magazine dat aansluit bij de 
informatiebehoefte van onze relaties. Het onderzoek geeft voldoende input om nog beter aan te sluiten bij die 
informatiebehoefte. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten: Kennis te nemen van de 
resultaten van het onderzoek. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


