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1. Conclusies 

Met de toegenomen mogelijkheden en intensivering van de communicatie in de afgelopen jaren 

is het voor de provincie de vraag of de provinciepagina in de huis-aan-huisbladen nog steeds 

een geëigende wijze is om burgers te informeren. Zeker nu, in de huidige tijd van 

bezuinigingen, alle overheidsuitgaven onder de loep liggen. Het onderhavige onderzoek moet 

antwoord geven op de vraag of de provinciepagina in de diverse huis-aan-huis bladen enerzijds 

(nog steeds) voorziet in een behoefte van burgers en anderzijds (nog steeds) een effectief en 

efficiënt communicatiekanaal is voor informatie vanuit de provincie naar de burgers.  

 

Ruim 80% van de inwoners van de provincie Utrecht ontvangt een huis-aan-huis blad. Iets meer 

dan de helft van de ontvangers leest het huis-aan-huisblad. Het bereik onder stemgerechtigden 

komt daarmee op bijna de helft van de inwoners. Bijna een derde van de respondenten heeft de 

laatste tijd iets gezien of gelezen over de provincie Utrecht in een huis-aan-huisblad.  

 

Gemiddeld herkent een kwart van de respondenten de onderwerpen, die aan de orde zijn 

gekomen op de provinciepagina’s. Onder stemmers is deze herkenning nog wat hoger en onder 

mensen die zich daarbij (mede) hebben laten leiden door de provinciale politiek is dit zelfs bijna 

een derde. Meer dan de helft van de lezers van het huis-aan-huisblad herinnert zich informatie 

over de Vrede van Utrecht. Een derde herinnert zich de informatie omtrent Soesterberg, de 

toekomst van de provincie en de Linie in Lichterlaaie. 

Zowel de inhoud als de vormgeving worden door de lezers met een ruime voldoende 

beoordeeld.  

 

Bereik provinciepagina in huis-aan-huisbladen 
(in procenten) 

  
Totaal 

Leeftijd 

18 tot 50  50 tot 65  65+ 

Aandeel inwoners provincie Utrecht dat huis-aan-
huisblad ontvangt 

81 78 86 85 

Aandeel ontvangers dat de provinciepagina in het  
huis-aan-huis blad de afgelopen 3 maanden één of 
meer keer heeft gelezen 

57 53 58 67 

Bereik van de provinciepagina onder alle 
inwoners van de provincie Utrecht 

46 41 50 57 

Gemiddelde herkenning van onderwerpen 25 21 30 35 

Informatieoverdracht via de provinciepagina in 
de huis-aan-huisbladen als aandeel van alle 
inwoners van de provincie Utrecht 

12
1
 9 15 20 

 

De inwoners hebben over het algemeen geen duidelijk beeld waar de provincie zich mee bezig 

houdt. Weinig mensen gaan uit zichzelf op zoek naar informatie over de provincie Utrecht. Als 

men wel zelf op zoek gaat naar informatie over de provincie, dan is men vooral op zoek naar 

praktische informatie in verband met verkeer en werkzaamheden en recreatie. Meestal gaat 

                                                      
1
 De 12% informatie overdracht is berekend als het bereik (46%) x de gemiddelde herkenning (25%) 
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men eerst via internet op zoek, maar bijna één op de tien ouderen zoekt eerst in het huis-aan-

huisblad en een op de vijf ouderen zoekt in de krant. 

 

Dat er naast de provinciepagina ook andere aankondigingen en berichten door de provincie 

Utrecht in de huis-aan-huisblade zijn geplaatst, is de meeste mensen ontgaan. Voor degenen 

die zich wel iets menen te herinneren worden vooral de Vrede van Utrecht, Soesterberg en de 

herinrichting van de provincie genoemd. Hier worden dus dezelfde onderwerpen genoemd als 

die herkend zijn van de provinciepagina.  

Het bereik van deze aankondigingen en berichten buiten de provinciepagina is dus uiterst 

beperkt. 

 

Al met al kan is de conclusie, dat de provinciepagina in de huis-aan-huisbladen een effectief 

middel is om bijna de helft van stemgerechtigden te bereiken.  

De feitelijke informatieoverdracht lijkt echter beperkt, maar is - gezien het bereik en de mild 

positieve beoordeling inzake vorm en inhoud - voor verbetering vatbaar. De 

informatieoverdracht is bij ouderen, stemmers en mensen, die zich laten leiden door de 

provinciale politiek, iets hoger.  

De mogelijkheid tot verbetering van deze informatieoverdracht lijkt vooral gelegen in de huidige 

mismatch tussen de informatiebehoefte van burgers enerzijds en de op de provinciepagina 

gepubliceerde informatie anderzijds. Aansluiting op deze behoefte zal een positief effect 

hebben op de informatieoverdracht. 
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2. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek bondig gepresenteerd. Verschillen 

tussen de leeftijdsgroepen worden alleen vermeld als deze statistisch significant zijn. Over het 

algemeen zijn de ouderen wat meer uitgesproken dan de jongeren. De laatsten zijn eerder 

geneigd aan te geven het niet te weten. In sommige gevallen zou dit te maken kunnen hebben 

met sociale wenselijkheid van antwoorden. De oudste groep (65+) is telefonisch ondervraagd, 

de jongste groep (18 tot 50 jaar) heeft de vragenlijst online ingevuld. Bij de tussengroep (50 tot 

65 jaar) zijn beide methoden gebruikt. Op basis van een vergelijking van de resultaten in deze 

tussengroep is een inschatting gemaakt van methode-effecten. Waar deze een rol (lijken te) 

spelen is dit expliciet vermeld. 

 

2.1 Kennis over de provincie als bestuurlijke eenheid 

Meer dan de helft van de respondenten weet niet precies wat de provincie doet. Meer dan 55% 

geeft aan (zeer) slecht op de hoogte te zijn van de activiteiten van de provincie. Op zichzelf is 

dit geen onverwachte uitkomst gezien het feit dat de activiteiten van de provincie wat verder 

afstaan van de respondent.  

 

Met welk van deze onderwerpen houdt de 
provincie Utrecht zich volgens u bezig?  
(in procenten, n=1244) 

zeker 
zou 

kunnen 
niet 

weet 
niet 

Fusie Provincies 58 19 5 19 

Drinkwater 50 25 9 17 

Zwemwater 49 28 6 17 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 47 22 2 29 

Werkgelegenheid 41 29 11 19 

Vrede van Utrecht in de regio 38 26 11 25 

Soesterberg 36 27 8 29 

Structuurvisie De Ronde Venen 31 27 7 35 

5 Mei Viering 31 28 20 21 

Natuur 2.0 30 26 4 39 

Culturele Zondagen 27 27 21 26 

Open dag ecoducten 25 32 9 35 

Cultureel Ondernemerschap 23 34 10 34 

Informatie over Werk en Inkomen 21 31 23 25 

Woudenberg rotonde 15 25 19 42 

Lancering Wikasa CPO  4 18 10 68 

 

De overgrote meerderheid van de respondenten verwacht dat de provincie bij alle onderwerpen 

betrokken is of zou kunnen zijn. Alleen bij ‘Informatie over Werk en Inkomen, de Woudenberg 

rotonde en de Lancering Wikasa CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn er meer 

mensen die denken dat de provincie er niets mee te maken heeft, dan mensen die er zeker wat 

mee te maken hebben. 

Bij dit laatste onderwerp geeft bijna zeven op de tien respondenten aan niet te weten of de 

provincie zich bezig houdt met het onderwerp en nog twee van de tien antwoorden dat het zou 
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kunnen dat de provincie zich er mee bezig houdt. Vermoedelijk zit de twijfel niet zozeer bij de 

betrokkenheid van de provincie, maar is vooral het onderwerp zelf onbekend.  

Bijna zes van de tien respondenten weet zeker dat de provincie zich bezig houdt met de fusie 

van de provincies. Opmerkelijk genoeg weet de rest (bijna de helft) van de respondenten niet of 

niet zeker of de provincie zich daar mee bezig houdt of ze weten zeker dat de provincie zich 

daar niet mee bezig houdt. Vermoedelijk komt dat voor een belangrijk deel omdat men niet weet 

dat er momenteel een discussie speelt rondom de provinciale herindeling.   

 

Ouderen meer uitgesproken 

Hoe jonger men is, hoe minder men op de hoogte denkt te zijn van de activiteiten van de 

provincie. Jongeren geven gemiddeld 15% vaker aan dan de oudste groep dat het zou kunnen 

dat de provincie zich met een bepaald onderwerp bezig houdt en 10% vaker dat ze het niet 

weten. De oudere groepen zijn meer uitgesproken. Gemiddeld geeft de oudste groep bijna 20% 

vaker dan de jongste groep aan dat de provincie zeker bij een bepaald onderwerp betrokken is. 

En ook als men denkt dat de provincie ergens niet bij betrokken is, dan denkt de oudste groep 

dat gemiddeld 7% vaker dan de jongste groep.  

Een deel van het verschil hangt samen met de methode. Online is men eerder geneigd te 

kiezen voor ‘weet niet’, aan de telefoon is men eerder geneigd zich uit te spreken. Toch is het 

geconstateerde verschil tussen jongeren en ouderen niet geheel hierop terug te voeren. 

Ouderen zijn gewoonweg beter op de hoogte van de onderwerpen waarmee de provincie zich 

bezig houdt (of denken dat te zijn). 

 

2.2 Op zoek naar informatie (actief) 

Als men op zoek zou gaan naar informatie over de provincie zou men in eerste instantie zoeken 

op internet, jongeren vaker (95%) dan de oudere (85%) of de oudste groep (59%). Maar voor 

de oudsten zijn ook de krant (20%) en de huis-aan-huisbladen (9%) belangrijke 

informatiebronnen.  

 

Minder dan 10% van de respondenten is de afgelopen 3 maanden inderdaad op zoek geweest 

naar informatie over de provincie Utrecht. Men is vooral op zoek geweest naar praktische 

informatie, vooral in verband met het verkeer en werkzaamheden (25%), maar ook in verband 

met recreatie. 
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 Onderwerpen waarover men informatie zocht (n=79) n 

werkzaamheden/routes/verkeer 21 

kalender  19 

cultuur/musea 13 

fietsroutes/wandelroutes 11 

vrede van utrecht 10 

structuurvisie/infrastructuur/bestemmingsplan 10 

woonzaken 9 

natuur/ecoduct 8 

waterzaken (waterwegen, waterkwaliteit, zwemwater) 7 

uitgaan 6 

vacatures/werkgelegenheid 5 

openbaar vervoer 5 

milieuzaken en overlast 4 

demografische gegevens/geschiedenis 4 

diversen 20 

 

Één op de zeven respondenten heeft de afgelopen 3 maanden een bezoek gebracht aan de 

website van de provincie Utrecht. Meestal ging het om een eenmalig bezoek of een beperkt 

aantal bezoeken en zocht men informatie als inwoner (niet beroepsmatig). Meer dan de helft 

van de bezoekers heeft meer pagina’s bezocht. Iets minder dan de helft van deze bezoekers 

had (vrijwel) geen moeite met het vinden van de gewenste informatie, een even groot deel heeft 

een beetje moeite moeten doen. Drie procent van de bezoekers moest veel moeite doen en een 

even groot aandeel heeft de informatie überhaupt niet gevonden. 

 

De schijnbare discrepantie tussen zoekgedrag en bezoek van de website wordt met de hierna 

volgende tabel toegelicht. 

 

Zoekgedrag versus bezoek website provincie Utrecht 

  Afgelopen 3 maanden actief op zoek 

geweest naar informatie over de 

provincie Utrecht 

Ja Nee totaal 

Afgelopen 3 maande website van de 

provincie bezocht 

ja 6% 8% 14% 

nee 3% 83% 86% 

totaal 9% 91% 100% 

 

Twee van de drie mensen, die de afgelopen 3 maanden zelf op zoek zijn gegaan naar 

informatie over de provincie, hebben de website van de provincie bezocht. Een derde is tijdens 

de zoektocht (kennelijk) niet op de website van de provincie terecht gekomen. 

 

Van de mensen die niet actief op zoek zijn gegaan naar informatie over de provincie is 

ongeveer 1 op de 11 toch op de website van de provincie terecht gekomen. Vermoedelijk gaat 
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het hierbij om mensen die wel op zoek zijn geweest naar informatie, maar niet specifiek naar 

informatie over de provincie. Ze zijn bij hun zoektocht uiteindelijk wel op de website van de 

provincie terecht gekomen.  

 

Deze laatste groep is niet afwijkend wat betreft leeftijd, geslacht, opleiding, methode of 

stemmers 

 

 

2.3 Informatie gezien, gelezen of gehoord (passief) 

Bijna een derde van de respondenten (31%) – vooral ouderen (41%) – hebben de laatste tijd 

iets gezien of gelezen over de provincie Utrecht, vooral in de krant (47%), de huis-aan-huis 

bladen (34%), of op de televisie (30%). Een kwart van de respondenten (vooral jongeren 32%) 

heeft iets op internet gezien of gelezen over de provincie.  

 

Figuur 1: Via welk van onderstaande bronnen heeft u iets gezien, gelezen of gehoord over de 

provincie Utrecht? (n=392)         

 

 
 

De meer traditionele media (krant, televisie en radio) doen het als verwacht beter onder de 

oudere groepen, terwijl de moderne media (internet en social media) het beter doen onder de 

jongere groepen. Opvallend is echter dat in alle leeftijdsgroepen de huis-aan-huis bladen door 

een derde van respondenten worden genoemd en daarmee in alle leeftijdsgroepen tot de 

belangrijkste informatiebronnen behoren. 

 

Als verschillende onderwerpen worden voorgelegd met de vraag of men deze herkend of 

gezien heeft, herkend men gemiddeld een kwart van de onderwerpen. Ouderen herkennen 

gemiddeld vaker onderwerpen (35%) dan de jongeren (21%). Bij enkele onderwerpen wordt het 

verschil gedeeltelijk verklaard door een methode effect.  
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47% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Social media (Twitter, Facebook enz.)

Radio

Internet (specifieke website)

TV

Huis-aan-huisbladen

Krant



 

18-11-2013/32953 rapportage bereiksonderzoek provincie.docx 10/12 

 

Onderwerpen die herkend of gezien zijn 

(in procenten, n=1244) 
totaal 

18 tot 50 
jaar 

50 tot 65 
jaar 

65+ 
 

Vrede van Utrecht 56 51 62 62 * 

Soesterberg 37 26 47 61 ** 

Toekomst Provincie Utrecht 37 28 45 54 ** 

Vrede van Utrecht / Linie in Lichterlaaie 32 30 36 32 
 

Werkgelegenheid 27 22 34 37 * 

Lancering zwemwater.nl en nieuwe informatieborden 
bij recreatieplassen 

23 20 23 33 
 

Park Randenbroek 16 16 14 17 
 

Herinrichting Utrechtseweg op schema 15 13 19 17 
 

Regiotaxi Utrecht vanaf 2014 op groen gas 15 9 20 29 ** 

Verkeersinnovatie (rotonde-doseerinstallatie in 
Woudenberg) 

12 9 15 20 * 

Natura 2.0 11 5 17 21 * 

* Oudere groep(en) herkennen onderwerpen significant vaker, geen methode effect. 

** Oudere groep(en) herkennen onderwerpen significant vaker, maar gedeeltelijk methode effect. 

 

 

2.4 Bekendheid provinciepagina in huis-aan-huisbladen 

Informatie over (zaken waarmee) de provincie Utrecht (zich bezig houdt) wordt eens per twee 

weken in huis-aan-huisbladen gepubliceerd. Twee op de vijf respondenten weet niet in welk 

huis-aan-huisblad deze informatie te vinden is. Jongeren weten dat vaker niet (44%) dan de 

oudste groep (31%).  

 

Eén op de vijf respondenten geeft aan geen huis-aan-huisblad te ontvangen. Jongeren 

ontvangen het vaker niet (22%) dan ouderen (15%), Van degenen die wel een huis-aan-huis 

blad ontvangt, hebben twee van de vijf respondenten de provinciepagina niet gelezen in de 

afgelopen 3 maanden, onder de jongeren is dit bijna de helft (47%), onder de ouderen een 

derde (33%), Ouderen rapporteren de provincie pagina vaker te lezen dan jongeren, maar dit 

verschil kan vermoedelijk geheel toegeschreven worden aan een methode effect.  

 

De vormgeving van de provinciepagina wordt gemiddeld met een voldoende rapportcijfer 

beoordeeld (6,5). Ongeveer één op zeven respondenten geeft een onvoldoende, vooral 

ouderen zijn kritisch over de opmaak. De inhoud van de provinciepagina scoort met een 6,6 net 

iets beter. Veel minder mensen geven een voldoende, gemiddeld 10%. Deze mild positieve 

beoordeling is een veel voorkomend resultaat. 

  

2.5 Bekendheid overige aankondigingen in huis-aan-huisbladen 

Naast de provinciepagina’s zijn er de afgelopen drie maanden verschillende aankondigingen en 

berichten geplaatst door de provincie Utrecht. Negen van de tien respondenten kunnen zich 

hier niets van herinneren. Degene die zich wel iets kunnen herinneren noemen vaak de Vrede 

van Utrecht (één op vijf), de fusieplannen van de provincies (één op zeven) of Soesterberg (één 
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op acht). Veel van de meeste herinneringen zijn niet toe te wijzen aan één of meer concrete 

aankondigingen of berichten. Het bereik en effect van de aankondigingen en berichten is dus 

uiterst beperkt. 

 

2.6 Over de respondenten 

Bijna driekwart van de respondenten geeft aan te hebben gestemd tijdens de Provinciale 

Statenverkiezingen van 2011. In werkelijkheid lag dit percentage op 61,7%. Een 

oververtegenwoordiging van personen (die zeggen te) hebben gestemd zien we in de meeste 

onderzoeken Stemmers zijn gemiddeld meer maatschappelijk betrokken en hierdoor meer 

gemotiveerd om deel te nemen aan onderzoek. Zowel stemmers als niet-stemmers zijn in 

voldoende mate in het onderzoek vertegenwoordigd.  

 

Qua stemgedrag hebben de ouderen wat vaker  gestemd (79%), dan de jongeren (70%). Het 

merendeel van de stemmers heeft zich daarbij (mede) laten leiden door de landelijke politiek. 

Ongeveer de helft van de stemmers heeft de keuze vooral laten leiden door de landelijke 

politieke standpunten (51%), ongeveer een derde heeft zich laten leiden door zowel de 

landelijke als de provinciale politiek (31%) en ongeveer twee vijfde heeft alleen gelet op de 

provinciale politiek (18%). 

Onder de mensen, die zijn gaan stemmen, is de herkenning van onderwerpen die aan de orde 

zijn gekomen op de provinciepagina in de huis-aan-huisbladen hoger (28%) dan de herkenning 

onder alle provincie inwoners (25%). Onder mensen die zich daarbij (mede) hebben laten leiden 

door de lokale politiek is dit zelfs nog hoger (32%).  Kortom 

 Stemmers zijn beter op de hoogte van activiteiten van de provincie 

 Niet-stemmers weten minder vaak in welk huis-aan-huis blad de informatie is te vinden; 

 Het bereik van de provinciepagina is bij de niet-stemmers significant lager dan bij de 
stemmers; 

 De niet-stemmers hadden bij een bezoek aan de website meer moeite om de informatie te 
vinden 

 

Zeventig procent van de respondenten weet niet welke politieke partijen zitting hebben in het 

College van Gedeputeerde Staten. Van degenen die het wel denken te weten, geeft tweederde 

(18% van alle respondenten) aan dat dit VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn.  
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3. Bijlage: Onderzoeksverantwoording 

 

Verwacht wordt dat vooral ouderen worden bereikt met de provinciepagina. Om te zorgen dat 

het onderzoek zo goedkoop en efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd, maar tegelijkertijd de grootst 

mogelijke representativiteit gewaarborgd wordt. te kunnen waarborgen, is het onderzoek mixed 

mode uitgevoerd. De jongere inwoners zijn online ondervraagd en de oudere inwoners zijn 

telefonisch bevraagd. Door overlap van beide methoden bij de groep 50 tot 65 jaar wordt inzicht 

verkregen in mogelijke methode effecten. Bij de interpretatie van de resultaten is hiermee 

rekening gehouden. De verdeling van de netto steekproef was als volgt.  

 

verdeling netto respons 

 
Methode   

Leeftijdscategorieën Online onderzoek Telefonisch onderzoek Totaal 

18-50 jaar 588     

50-65 jaar 240 240   

65+   175   

Totaal 828 415 1243 

 

De steekproef voor het online deel van het onderzoek is getrokken uit het GfK onlinepanel. De 

steekproef is gestratificeerd naar leeftijd en stedelijkheid. Van de 1400 panelleden die werden 

uitgenodigd hebben 828 de vragenlijst volledig ingevuld.  

 

Het telefonisch veldwerk is uitgevoerd op basis van een steekproef van vaste nummers uit de 

telefoongids. De steekproef is gestratificeerd naar stedelijkheid. Er zijn 2233 telefoonnummers 

gebeld, daarvan bleken er 216 onbruikbaar. Op 145 nummers werd niemand bereikt, in 121 

gevallen was er sprake van oneigenlijke non-respons (niet tot de doelgroep behorend, 

taalprobleem, zakelijk telefoonnummer, enzovoort). Er werden in totaal onder de 1751 

overblijvende telefoonnummers 415 interviews gerealiseerd.  


