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1. INLEIDING 
 
Op verzoek van de Provincie Utrecht heeft Profiel Onderzoek de Dag van de 
Provincie op 17 mei 2006 geëvalueerd. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te 
krijgen in de tevredenheid van de bezoekers over de organisatie en inhoud van het 
dag- en avondprogramma. Hiermee kan de Provincie Utrecht beter inspelen op de 
wensen van de bewoners en toekomstige bezoekers van soortgelijke evenementen. 
 
De dag is op twee manieren geëvalueerd. Op de dag zelf is op vier locaties een 
vragenlijst uitgereikt aan deelnemers. Diezelfde avond werd de verjaardag gevierd 
met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en jarige inwoners. Deelnemers 
zijn mondeling geinterviewd. De vragenlijn die hierbij gebruikt is, is opgenomen in 
bijlage 1. 
 
 
2. Evaluatie van de dag van de provincie 
 
In bijlage 2 is een tabellenboek opgenomen met alle resultaten na analyse van de 
vragenlijsten. Aan het onderzoek hebben 40 bezoekers deelgenomen. In dit 
hoofdstuk geven we een korte samenvatting.  
 
• In totaal zijn de vier locaties waarop de dag van de provincie is georganiseerd 

door 200 personen bezocht. 70% van de deelnemers/respondenten is inwoner 
van de provincie. 

• De informatie in de krant was de belangrijkste aankondiger van de dag. 
• De helft van de mensen zocht ‘een dagje uit’  maar veel bezoekers hadden 

meerdere redenen, waaronder de behoefte om meer te weten over de provincie. 
• De bezoekers zijn behoorlijk enthousiast, want bijna tweederde vindt het voor 

herhaling vatbaar en de helft beveelt het aan bij anderen. 
• Men heeft echter niet al te veel opgestoken over de Provincie zelf. De dag is 

voor de bezoekers meer een dagje uit gecombineerd met een mogelijkheid om 
met de provincie in contact te komen. De twee stellingen die refereren aan ‘iets 
leren’ krijgen ten opzichte van de andere stellingen een lagere waardering, 
terwijl ‘het in contact komen’ een 70-80% score haalt. 

• De beoordeling van de deelnemers is zeer positief. Op veel punten geven de 
bezoekers een 8 als rapportcijfer. De locatie krijgt gemiddeld zelfs een 8,6. 

• Een iets lagere waardering is er voor de uitnodiging en een nipte voldoende 
voor de voorzieningen voor kinderen. 

• Er zijn veel contacten gelegd. Gemiddeld heeft elke bezoeker drie andere 
personen gesproken. Het gaat dan om een statenlid, en gedeputeerde, een 
medebewoner of iemand van de organisatie. 

• Samengevat is het een succesvolle dag waarover de bezoekers zeer tevreden 
zijn. Het is voor de meeste mensen een dagje uit met een leuk contact met 
mensen van de provincie. De informatie over de provincie zelf kan nog worden 
verbeterd. De bezoekers hebben mooie en vooral verschillende herinneringen 
aan de dag over gehouden! 
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3. Evaluatie van de avond van de provincie 
 
Dit deelonderzoek is uitgevoerd tijdens het avondprogramma van de Dag van de 
Provincie in Fort Vechten te Bunnik. 
 
Er zijn 16 interviews van circa 10 minuten afgenomen. De selectie heeft 
grotendeels plaatsgevonden op basis van beschikbaarheid. Wie tijd had en tot de 
doelgroep behoorde, is mondeling verzocht deel te nemen aan het interview. 
 
Van 5 subgroepen zijn vertegenwoordigers benaderd. 

- 1 gedeputeerde 
- 4 burgers 
- 5 raadsleden/burgemeesters 
- 5 Statenleden 
- 1 wethouder/statenlid 

 
Opvallend was dat iedereen die verzocht was tot deelname hier positief op 
reageerde. Zelfs een respondent was op het moment van verzoek verhinderd maar 
nam op een later moment zelf het initiatief om alsnog het interview te doen. 
 
 
3.1 DE DAG VAN DE PROVINCIE 
 
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan niet deelgenomen te hebben aan 
het dagprogramma van de Dag van de Provincie. Het dagprogramma in Oudewater 
is het meest bezocht door de respondenten. 
Een meerderheid van de respondenten geeft de geringe opkomst tijdens het 
dagprogramma van burgers aan als reden waarom zij het initiatief De Dag van de 
Provincie als ‘niet goed’ beoordelen. Een kwart van de mensen heeft geen mening 
omdat ze de inhoud van de dag niet kennen. Een minderheid geeft aan dit initiatief 
toe te juichen. Genoemd is ‘een dag met potentie’ en ‘het moet groeien’, of ‘de PR 
moet beter maar concept is goed’ en ‘je moet wel echt een cultuurliefhebber zijn 
om dit leuk te vinden’. 
Opvallend is dat er geen verschil zit tussen de meningen van de verschillende 
subdoelgroepen. 
 
 
3.2 COMMUNICATIE TUSSEN BEWONERS EN PROVINCIE 
 
Bewoners zijn niet op de hoogte van wat de Provincie doet, zo concluderen wij op 
basis van de reacties in dit onderzoek. Bewoners komen niet in aanraking met de 
Provincie of alles loopt via de Gemeente. De Provincie is onbekend bij de bewoners; 
‘het leeft niet’. 
Op de vraag of de provincie al dan niet goed communiceert met de bewoners is ook 
de reactie: ‘ze communiceren niet, waarover zouden ze het moeten hebben? Als je 
geen inhoud hebt om over te communiceren moet je het ook niet willen, is een veel 
gehoorde reactie.’ 
 
 
3.3 COMMUNICATIE TUSSEN GEMEENTE EN PROVINCIE 
 
Nagenoeg iedereen heeft positieve verwachtingen van de samenwerking tussen 
Gemeenten en Provincie. Herhaaldelijk wordt aangegeven dat de culturen van beide 
zeer verschillend zijn; daar zal eerst over gesproken moeten worden alvorens tot 
vruchtbare samenwerking kan worden overgegaan. 
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Concreet worden genoemd: 
- De Provincie moet probleemgericht gaan werken 
- De Provincie kan er voor zorgen dat vooral de kleinere gemeenten meer 

zeggenschap hebben 
- De Provincie kan de samenhang tussen stad en platteland bevorderen 
- De Provincie kan cultuur en innovatie bevorderen 
- Provincie en Gemeenten zouden gezamenlijk Jeugdzorg moeten oppakken 
- De Provincie zal moeten communiceren via Gemeenten 
- De BRU is een goed initiatief geweest 
 

Een opvallende conclusie die wij op basis van de interviews hebben is dat de 
respondenten weinig merken van communicatie tussen gemeenten en provincies. 
Wederom zijn geen verschillen aangetroffen tussen de verschillende doelgroepen. 
Genoemd wordt dat de Provincie in een Ivoren Toren zit en dat de communicatie ‘er 
wel zal zijn op ambtelijk niveau’.  
Positief zijn een aantal respondenten over initiatieven waarbij bewoners betrokken 
werden bij een thema. In die concrete gevallen werkten bewoners samen met 
verenigingen, gemeenten of andere organisaties. Genoemd zijn een 
fietspadenproject, de aanleg van een ecoduct, bijeenkomsten over woningstarters 
etc. 
 
Op de vraag wat de Provincie kan doen om deze communicatie te faciliteren wordt 
door eenderde van de respondenten het organiseren van werkbezoeken en het 
uitgeven van nieuwsbrieven genoemd. Een respondent van een gemeenteraad was 
uitermate tevreden over de nieuwsbrief. Andere concrete voorstellen die gedaan 
worden zijn: 

- stel een andere burgemeester aan 
- in gezamenlijkheid discussieavonden organiseren zoals een woningmarkt 

voor starters 
- meer laten zien op de regionale televisie 
- gebiedsgedeputeerden aanstellen 
- bedenk pas acties nadat een cultuurdiscussie is gevoerd 
- start een uitwisselingsprogramma tussen gemeenten en provincie. Nu leeft 

de idee dat de Provincie alleen naar regels kijkt en dat Gemeenten regels 
niet serieus nemen. Eerst moet er meer begrip komen voor elkaars culturen. 

 
 
3.4 BEOORDELING VAN DE AVOND 
 
De overgrote meerderheid van de respondenten is positief over de inhoud en de 
vorm van het programma. Over de netwerkwaarde zijn de beoordelingen iets 
minder positief. Genoemd worden het ontbreken van badges waardoor mensen niet 
herkenbaar zijn en de suggestie te starten met een actueel thema waardoor een 
directe aanleiding voor contact met een ander wordt geboden. 
 
Over de uitnodiging, ontvangst, catering, locatie en het tijdstip wordt heel positief 
geoordeeld. Het gemiddelde is een dikke 8. 
Opvallend was dat de respondenten positief reageerden op deze interviews als 
concretisering van resultaatgerichtheid en aandacht voor de doelstellingen van deze 
acties. 
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Verbeteringen die voorgesteld worden zijn zeer divers. We laten er een aantal 
passeren. 

- Grotere opkomst realiseren 
- Meer PR via de regionale TV dan komen meer mensen 
- Graag stoelen regelen 
- Badges regelen 
- Meer aandacht voor de werving en publiciteit. Voor wie is het en wat is het? 
- Via regionale kranten mensen werven 
- Meer bewoners werven via delegaties van genodigden via de gemeenten 

b.v. plattelandsvrouwenverenigingen 
- PR en contacten van Statenleden gebruiken waardoor mails doorgezet 

kunnen worden 
- Maak een echt einde aan de avond. Nu bloedt het dood 
- Buitenproportioneel; veel te! 
- Mooi cadeau; jammer voor zo weinig mensen 
- Statenleden zelf actie laten ondernemen in uitvoering 
- Jarigen echt uitnodigen ipv aankondigen 
- Zoek een methode om mensen te motiveren te komen 
- Deel van de provincie uitnodigen en een debat over een actueel thema 

voeren. 
- Logistieke route op de avond verbeteren. Nu wisten mensen niet waar ze 

heen moesten.  
- Het jaarlijkse Statenuitje is in juni; combineer beide evenementen. 

 
Aan het einde van het interview konden respondenten hun beste herinnering aan 
deze avond noemen. Genoemd zijn: het optreden van Xynix, de gezelligheid, 
ongedwongen lachen, een rennende wethouder van Nieuwegein, en hoe later op de 
avond hoe meer mensen ‘dit interview’ noemden. 
 
 
3.5 Conclusie en aanbevelingen 
 
Bij het zoeken naar verbetering van de communicatie is het van belang de 
bestaande communicatiestrategie af te stemmen op de inhoud. De inhoud van de 
communicatie zal de vorm bepalen. 
Respondenten geven aan dat de huidige inhoud voor zowel de burger als 
gemeenten nog niet herkenbaar is. Eerst zal de provincie, haar eigen terreinen 
moeten bepalen waarover ze willen communiceren, met welk doel en met wie 
alvorens tot ideeënvorming over de uitvoering daarvan over te gaan. 
 
Handhaaf de kwaliteit van ideeën- en organisatiekracht van het bureau van de 
provincie. Deze wordt zeer goed beoordeeld. We constateren dat het aanbod van de 
provincie zich kan focussen op de volgende elementen: 
 
• Handhaaf je huidige organisatiekracht en zet deze in om inhoud van 

communicatie te ondersteunen 
• Gebruik regionale verenigingen en/of gemeenten voor PR 
• Deel kennis en expertise met (kleinere) gemeenten 
• Organiseer betrokken bewoners rondom een thema 
• Bepaal inhoud waarop je contacten bouwt 
• Zoek samenwerking waarin je belang en kracht kan delen  
 
Tot slot nog een conclusie over de dag en de avond van de provincie. Hoewel het 
aantal bezoekers, zowel 's avonds als overdag ver achterbleef bij de verwachtingen 
(verwachting was 60 tot 70 deelnemers per locatie overdag en 's avonds 500 
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deelnemers), wordt de dag door mensen die aanwezig waren geslaagd genoemd. 
Verbeterpunten zijn te vinden in gerichte werving van bezoekers, meer informatie 
over het werk van de provincie verstrekken en het voeren van discussie over een 
actueel onderwerp.  
 
Of er volgend jaar weer een dag van de provincie georganiseerd moet worden, is 
een bestuurlijke afweging. Met inachtneming van bovengenoemde tips, is vergroten 
van het bezoekersaantal en vasthouden van de tevredenheid zeer wel mogelijk. 
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Bijlage 1 Vragenlijn Avond van de Provincie 
 
Introductie 
 
De Provincie Utrecht wil graag uw mening weten over dit evenement en de dag van 
de Provincie. Uw mening en ervaring zijn erg nuttig bij het organiseren van 
bijeenkomsten in de toekomst en het verbeteren van de communicatie in het 
algemeen. 
 
 
1. Functie van de respondent 
 
 
2. Was u vandaag op de dag van de Provincie aanwezig op 1 van de vier locaties? 
Zo ja, welke locatie? 
 

 Leersum 
 Loenen/Maarssen 
 Oudewater 
 Bunnik 

 
 
3. Is een dag van de Provincie, zoals dit jaar georganiseerd, een goede manier om 
in contact te komen met haar bewoners?  
 
N.B. indien de respondent niet geweest is, onderstaande toelichting geven. 
Vanmiddag zijn op vier locaties in de Provincie Utrecht bewoners ontvangen door 
statenleden en gedeputeerden. Met een mix van inhoud en ontspanning zijn de 
bewoners op pad gegaan langs een aantal locaties waar de Provincie actief is.  
 
 
4. Zijn bewoners over het algemeen op de hoogte van wat de Provincie doet? 
 
 
5. Staat de Provincie Utrecht goed bekend bij haar bewoners? 
 
 
6. Communiceert de Provincie goed met haar bewoners? 
 
 
7. Wat verwacht u van de samenwerking tussen de Gemeenten en de Provincie? 
 
 
8. Hoe verloopt de communicatie tussen de Provincie en de Gemeenten? 
 
9. Wat kan de Provincie doen om deze communicatie te faciliteren? 
 

 Werkbezoeken 
 Nieuwsbrieven 
 Discussie-avonden 
 Een avond als deze 
 Anders, nl ………………………………………………………………………………………………………….. 
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10. Over deze avond: 
• Bent u tevreden over de inhoud van het programma? 
• Bent u tevreden over de vorm van het programma? 
• Bent u tevreden over de ‘netwerkwaarde’ van deze avond? 

 
 
11. Wat vond u van: 

• De uitnodiging 
• De ontvangst 
• De catering 
• De locatie 
• Het tijdstip 

 
 
12. Wat zou de volgende keer beter moeten? 
 
 
13. Wat is uw beste herinnering aan deze avond? 
 

__________________________________________________________________ 

 
 
14. Wilt u verder nog iets kwijt? 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Dank voor het beantwoorden van deze vragen. 
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Bijlage 2 Tabellenboek evaluatie dag van de provincie 
 
 
Opgenomen in bijgaand document. 
 


