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Onderwerp Statenbrief: Vernieuwing Provincie Utrecht Magazine en huis-aan-huispagina 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Aanleiding 
Vanwege de zichtbaarheid van de leden van Provinciale Staten in de provinciale communicatiemiddelen 
‘Provincie Utrecht Magazine’ en de huis-aan-huispagina ‘In de provincie’, informeren wij u hierbij over een besluit 
op het vernieuwen van de inzet van deze uitgaven.  
 
Voorgeschiedenis 
In april 2012 is ‘Communicatie in de Kern’ door ons vastgesteld, met als doelen: thema- en gebiedsgerichte 
communicatie, het vergroten van de zichtbaarheid, meer cross mediale inzet van middelen en meer 
interactie/dialoog met de doelgroepen. Dit alles maakt modernisering van middelen waaronder digitalisering 
noodzakelijk. Zo is er onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een digitaal magazine wat geresulteerd 
heeft in een demoversie van een digitaal Provincie Utrecht Magazine. Deze demo geeft een doorkijkje in de 
grafische, inhoudelijke en technische mogelijkheden van een digitaal magazine, toegespitst op hoe de provincie 
naar haar doelgroepen wil communiceren.  
 
Daarnaast is er in oktober 2013 een publieksonderzoek gehouden onder inwoners van de provincie Utrecht, naar 
het bereik en de waardering van de provinciale huis-aan-huispagina. In totaal hebben 1250 respondenten 
gereageerd, van wie bijna 830 een online vragenlijst hebben ingevuld en ruim 400 mensen (de oudste groep 65+) 
telefonisch ondervraagd is. Hiermee is het onderzoek representatief.  
 
De belangrijkste onderzoeksuitkomsten zijn: 

- 46% van de stemgerechtigden in de Provincie ziet de provinciepagina in het huis-aan-huisblad (hierna te 
noemen: bereik). Dit is beoordeeld als hoog. 

- Als we kijken naar de feitelijke kennis van de geënquêteerden over provinciale onderwerpen, dan blijkt 
dat slechts 12% in staat is om een accuraat antwoord te geven. De feitelijke informatieoverdracht is dus 
laag ten opzichte van het bereik. Het onderzoeksbureau wijt dit grote verschil aan een mismatch tussen 
de informatiebehoefte van burgers enerzijds en de op de provinciepagina gepubliceerde informatie 
anderzijds. 

- 55% van de ondervraagden zegt “slecht” tot “zeer slecht” op de hoogte te zijn van de activiteiten van de 
Provincie. Verder geeft het onderzoek aan dat de bekendheid met andere provinciale publicaties nihil is; 
dit is dus inclusief de wettelijke bekendmakingen omtrent vergunningen e.d. en de informatie vanuit de 
Staten 

- Wie actief informatie zoekt over de provincie Utrecht, doet dat in eerste instantie online (86,3%) 
tegenover 3,8% in de huis-aan-huisbladen. 

 



 

  

 

Het onderzoeksbureau adviseert meer informatie op maat aan te bieden: het aantal inwoners dat behoefte heeft 
aan de politiek-bestuurlijke informatie van de provincie is te gering voor de inzet van een massamiddel als de 
huis-aan-huispagina. Respondenten geven aan meer behoefte te hebben aan service-informatie en projecten die 
zich dichtbij hun belevingswereld (ook geografisch) afspelen, zoals praktische informatie in verband met verkeer 
en werkzaamheden en recreatie.  
 
Essentie / samenvatting: 
De uitkomsten van het publieksonderzoek naar de huis-aan-huispagina en de vraag naar doorontwikkeling van de 
communicatiemiddelen resulteert in een herziene middelenmix van relatie- en publiekscommunicatie. Met een 
andere formule, hogere effectiviteit, meer maatwerk per doelgroep, een hoger bereik dat is toegespitst op regio 
en interesse, meer samenhang tussen verschillende provinciale media (w.o. de website) en een verbeterde 
zichtbaarheid van provinciale activiteiten ‘buiten’. Concreet betekent dit:  
- de vervanging van het papieren relatieblad ‘Provincie Utrecht Magazine’ door een digitaal magazine (zes 

uitgaven per jaar) voor relaties én inwoners. Dit magazine biedt een podium voor actualiteit, belangrijke 
provinciale onderwerpen, onze partners én de rol van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.  
De interactieve benadering biedt meer mogelijkheden om projecten en programma’s uit de strategische 
agenda ‘op maat’ aan te bieden: de inhoud komt voorop te staan door het in een vorm passend bij het 
onderwerp en de beleidsfase aan te bieden. Ook politiek en bestuur zijn met een digitaal magazine zichtbaar 
op inhoud. Dit helpt hen in hun profilering op provinciale thema’s, meer dan de wijze waarop ze op dit 
moment aan bod komen in het relatiemagazine. Daarnaast is er de mogelijkheid om te filteren op regio en 
interesse en informatie op maat aan te bieden. Hiermee is het digitale magazine uitermate geschikt te maken 
voor meerdere doelgroepen en geografische herkomst.  
Daarnaast worden per jaar nog twee papieren uitgaven (specials) van Provincie Utrecht Magazine verspreid 
onder relaties.  

 
- Omdat het digitaal magazine inhoudelijk en qua doelgroep een groot deel van de huis-aan-huispagina gaat 

overnemen, wordt de huis-aan-huispagina ‘In de provincie’ meer servicegericht. Denk hierbij aan informatie  
over wegwerkzaamheden, (culturele) evenementen etc. in combinatie met mijlpalen uit provinciale projecten. 
Hiermee houden we ons hoge bereik, maar sluiten we beter aan bij de leesbehoefte van de inwoner.  
De frequentie wordt verlaagd naar 12x per jaar: hiermee is de actualiteit van de kalender voldoende geborgd 
en kan in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 de huis-aan-huis pagina nog met 
regelmaat worden ingezet om de zichtbaarheid van de politieke partijen te vergroten en opkomst te 
verhogen. We maken lezers van de huis-aan-huispagina ook attent op de mogelijkheid van abonneren op de 
digitale PUM en verwijzen naar de provinciale website (crossmediale aanpak).  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

- Effectievere inzet van relatie- en publiekscommunicatie door het  leveren van informatie op maat aan de 
doelgroepen  

- Betere zichtbaarheid van corporate thema’s uit de Strategische Agenda in aanloop naar de verkiezingen. 
- Verbeterde samenhang in communicatiemiddelen en effectievere inzet van eigen mensen   

 
Financiële consequenties 

Geen. De financiële consequenties passen binnen de beschikbare provinciale middelen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

- Kwartaal 4 2013: Ontwikkelen eerste editie digitaal magazine en stramienen, start wervingscampagne 
- Januari 2014: Lancering 1

e
 editie digitaal magazine 

- Februari 2014: Lancering nieuwe opzet huis-aan-huispagina 
- Vervolg: Continuering productie en waar nodig concept bijsturen o.b.v. gebruiksgegevens 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Stuk is ter informatie. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
De secretaris, 


