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Missie
Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat
betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage
leveren aan het leefklimaat van de stad.

Rotterdam, november 2012
BurgerPanelRotterdam Productiegroep Ontposting:
Joke-Minke Arendz, Marion Beijer, Anne-Marie de Bie, Lilly Burggraaf, Marga den Daas,
Nandi Dijkstra, Chris van de Graaf, Paul de Jager, Zora Jordačević, Frieda van der Linden,
Myriam van Mil, Tiny van Raaij, Annie Ras, Peter Schilte, Ruud Schürmann, Bernard Seldenrath,
Femia Winkelman, Carla Zonneveld.
Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong

BurgerPanelRotterdam
Postbus 3226
3003 AE ROTTERDAM
[T] 06 43877939
[E] info@burgerpanelrotterdam.nl
[W] www.burgerpanelrotterdam.nl
@burgerpanel010
BurgerPanelRotterdam

VOORWOORD
Het BurgerPanelRotterdam bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste Rotterdammers die zich betrokken
voelen bij de stad en is een doorsnee van de Rotterdamse bevolking. Eén ding hebben zij gemeen:
hart voor onze stad Rotterdam.
In september 2011 het BurgerPanelRotterdam met een symposium haar eerste lustrum gevierd.
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Ondersteund door SONOR en gefaciliteerd door het College van Burgemeester en Wethouders
onderzoeken wij, gevraagd of ongevraagd, de gemeentelijke dienstverlening. Hier komt uiteindelijk
een advies uit.
De onderzoeken gebeuren niet op wijk-, buurt- of straatniveau maar ‘bovenstedelijk’ met een
helikopterview. Het uitgangspunt daarbij is nooit het ‘papieren’ beleid. Wat het BurgerPanelRotterdam
nagaat is hoe het beleid in de praktijk voor de mensen in de stad uitpakt. Wij opereren onafhankelijk,
integer, betrokken, open, transparant maar ook kritisch en gaan daarbij gemotiveerd, specifiek,meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te werk.

Per jaar werkt het BurgerPanelRotterdam aan twee onderwerpen, producties genoemd. Zo zijn er de
twee als laatste uitgevoerde producties Bezuinigingen –wat is de mening van de Rotterdamse burger
over de (voorgenomen) bezuinigingen en Tabé rosé! –onderzoek naar de regelgeving bij middelgrote
en kleinere evenementen. Graag verwijzen wij u naar www.burgerpanelrotterdam.nl voor alle overige
producties.
De onderzoeken, met bijvoorbeeld steekproeven of enquêtes, zijn gebaseerd op de eigen bevindingen
en ervaringen en hoe de Rotterdammer naar zaken kijkt en deze beleeft. De conclusies en aanbevelingen die uit de onderzoeken voortkomen worden opgenomen in een rapportage die tijdens een
presentatiebijeenkomst wordt overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders via de
betrokken wethouder. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de verplichting om binnen
een termijn van zes weken op het rapport te reageren.

De productiegroep Brieven van het BurgerPanelRotterdam dankt een ieder die met het geven van
aandacht en informatie een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport.

De leden van de productiegroep Ontposting.

Rotterdam, november 2012
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SONOR [Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam] is een betrokken organisatie in Rotterdam met een
warm hart voor de veelkleurige stad. Zij streven naar samenhang en diversiteit, zonder uitsluiting van groepen
en/of personen. In het werk staan mensen centraal: we willen bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en
werken in de grote stad. Dat doen ze door de competenties van mensen te versterken, zodat ze hun positie in de
samenleving kunnen verbeteren en erkenning krijgen als individu en als groep.
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1. INLEIDING
Programma Dienstverlening en Vermindering Regeldruk (onderdeel van Cluster Dienstverlening) van
de gemeente Rotterdam heeft het BurgerPanelRotterdam gevraagd om onderzoek uit te voeren onder
burgers en advies te geven over een mogelijke ‘ontposting’ van de gemeente. De aanleiding hiervan is
een notitie, opgesteld door de VVD (zie bijlagen), waarin de gemeente Rotterdam wordt voorgesteld te
gaan ‘ontposten’. Kort samengevat houdt dit voorstel in dit dat de burger minder papieren post
ontvangt van de gemeente en dat deze informatie voortaan via andere kanalen bij de burger terecht
komt.
Het is duidelijk dat dit voorstel voor- en nadelen met zich meebrengt. Er zouden kosten bespaard
worden, het is beter voor het milieu, maar gaat dit ten koste van de informatievoorziening aan en
communicatie met de burger?

Het BurgerPanelRotterdam onderzoekt de visie van de burgers van Rotterdam op de mogelijke
‘ontposting’ van de gemeente. Het gaat hierbij niet alleen om welke brieven de burger graag per post
zou willen blijven ontvangen en welke informatie ook via andere kanalen verspreid kan worden, maar
vooral de waarom-vraag speelt een grote rol. Op basis van een combinatie van dieptegesprekken en
statistische gegevens biedt het BurgerPanelRotterdam de gemeente een gevraagd advies over
hoe de burger het ‘ontposten’ zelf vormgegeven zou willen zien en wat de beweegredenen achter
deze visie van de burger zijn.
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2. Hoofdvraag
De vraag die met dit onderzoek beantwoord zal worden is:
Welk informatiekanaal acht de burger van Rotterdam het meest geschikt voor verschillende
brieven van de gemeente, en waarom?

Afbakening
De wijze waarop de gemeente Rotterdam post verstuurt (al dan niet persoonlijk) verschilt; net als de
boodschap die hiermee wordt overgebracht. Om een doelgericht onderzoek te doen is er een focus
gelegd op een aantal boodschappen vanaf de gemeente naar de burger.

Persoonlijke brieven:
-

Bedankje 14010

-

Facturen waarbij, naast de algemene vraag, onderscheid wordt gemaakt tussen een tweetal
onderwerpen de hoogte van de factuur, de mate waarin deze door de burger verwacht wordt
en of de factuur éénmalig of periodiek in rekening wordt gebracht

-

Cluster Werk en Inkomen waarbij, naast de algemene vraag, onderscheid wordt gemaakt
tussen een zeer specifieke brief gericht op de eigen situatie en een meer algemene brief.

-

Reisdocumenten

-

Vergunningen

Onpersoonlijke brieven:
-

Gemeentewerken

-

Huisvuil

-

Parkeerzones

-

Enquêtes

-

Gemeentelijke informatie

Om de beheersbaarheid van het onderwerp te garanderen wordt ander contact tussen gemeente en
burger niet direct onderzocht. Dit betekent niet dat dit afbreuk doet aan de generaliseerbaarheid van
de gegevens. De selectie van brieven is van diverse aard en omvat de belangrijkste correspondentie
tussen gemeente en burger. Dit is daarom een goede vertegenwoordiging van alle correspondentie.
Er is gekozen sommige correspondentie, naast de algemene vraag hoe men de informatie het liefst
wilt ontvangen, ook verder te specificeren. In deze gevallen worden er twee zeer verschillende brieven
als voorbeeld gegeven die in principe onder het algemene onderwerp ervoor vallen.
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Er wordt wederom gevraagd hoe men deze brieven het liefst zou willen ontvangen. Er is hiervoor
gekozen om te kunnen controleren of mensen binnen een bepaald onderwerp wellicht op
verschillende manieren geïnformeerd willen worden en om een meer specifieke uitwerking van een
aantal belangrijke thema’s te kunnen presenteren.

Methodologie
In het onderzoek zullen een aantal methoden van onderzoek gecombineerd worden om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de mening van de burger. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden
gecombineerd, bij beide methoden zal de waarom vraag een grote rol spelen.

Online enquêtes: het BurgerPanelRotterdam is steeds actiever op social media. Er zal een online
enquête opgesteld worden waarin statistische gegevens worden verzameld over welke brieven de
burger van Rotterdam per post wil krijgen, en welke niet. De keuze is elke keer voor: post, telefonisch, e-mail of SMS. De waarom-vraag is in principe niet open, er worden een aantal keuzes gegeven. Wel is er een optie om een andere reden in te vullen.
Het BurgerPanelRotterdam streeft ernaar om minimaal 300 digitale enquêtes te ontvangen. Dit
streven willen we behalen door inzet van social media, eigen netwerken en publiciteit. Het
BurgerPanelRotterdam weet dat 300 respondenten geen representatieve afspiegeling is van de
burgers van Rotterdam, maar zal dit ondervangen door een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Naast de digitale enquête gaan de BurgerPanelleden de straat op om met de burger in contact te
komen en op kwalitatieve wijze informatie te vergaren over hun zienswijze op dit onderwerp. De
korte interviews geven een diepgang die de digitale enquêtes niet kunnen bieden en vullen daarmee naadloos de statistische gegevens aan.
Er wordt gestreefd naar het houden van 80 straatinterviews.

Schriftelijke enquête: BurgerPanelleden gaan in hun omgeving de enquête met begeleidend
schrijven huis aan huis verspreiden. De ontvanger kan ervoor
kiezen de enquête digitaal in te vullen of op de bijgesloten
papieren versie. Deze kan dan vervolgens portvrij worden
teruggezonden aan het nieuw in het leven geroepen antwoordnummer van het BurgerPanelRotterdam. Er zijn ruim
500 enquêtes op deze manier verspreid. Omdat het voor het
eerst is dat we ook op deze wijze enquêteren kunnen we hier geen streefaantal voor noemen.

Enquête onder de aandacht brengen bij andere organisaties waar de BurgerPanelleden goede
contacten mee hebben. Bij wijze van experiment worden hier groepsgesprek gevoerd.
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3. Resultaten onderzoek
Digitaal – Kwantitatief

In de periode medio oktober – medio november 2012 was de digitale enquête op de site van het
BurgerPanelRotterdam online. Via twitter, facebook, eigen netwerk van de BurgerPanelleden en
artikel in de Stadskrant, de Havenloods en Botlek werden de burgers van Rotterdam opgeroepen om
de enquête in te vullen.
In totaal zijn er 294 digitale enquêtes geregistreerd. De 55 via het antwoordnummer binnengekomen
enquêtes zijn hierin opgenomen. Niet onvermeld: de respons op de antwoordnummer mailing was nog
13 enquêtes hoger. Deze kwamen helaas na sluiting van de enquête binnen. De respons op deze
manier van enquêteren komt hiermee op 11,7% en heeft ons positief verrast.

de genoemde aantallen zijn in %

Woont u in Rotterdam?

97,28
2,72

ja
nee

6

Wat is uw postcode

25,6

17

7,4

10,8
7

7,4

2,5

4,8

6,5
6,1

0,9

2,2
0,9
0,9

In welke leeftijdscategorie valt u?

31,10 32,86
0 tot 18 jaar
19 tot 30 jaar

20,14

31 tot 45 jaar
46 tot 60 jaar

8,48
0,00

7,42

61 tot 75 jaar
76 jaar en ouder
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Hoe vaak per jaar krijgt u post van de Gemeente?

33,3
Zelden
1 keer per half jaar

21,1
18,5

15,6

1 keer per kwartaal
11,5

1 keer per maand
Meerdere malen per
maand

Gebruikt u e-mail?

85,10

Ja, meerdere malen per week
Ja, 1 keer per week
Ja, minder dan 1 keer per week
Nee, ik gebruik geen e-mail
2,84

4,26

7,80

Hoeveel uur per week gebruikt u de computer?

Nooit
54,42
Minder dan een uur per
week
1 uur per week
5,30

3,53 2,83

13,43

20,49
2 tot 4 uur per week
5 tot 10 uur per week
11 uur per week of meer
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Hoe zou u een bedankje 14010 het liefst ontvangen?

23,66

Per Post

Telefonisch

1,79

69,53

per e-mail

Per sms

5,02

Waarom zou u een bedankje 14010 op deze wijze willen ontvangen?

16,12

Milieubesparend

24,91

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

Handig te archiveren

9,89

10,26

28,94

Makkelijk

Anders, namelijk

9,88

Hoe zou u een rekening van de gemeente het liefst willen ontvangen?

62,5

Per post

Telefonisch

0,38

36,74

Per email

Per sms

0,38
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Waarom zou u een rekening op deze wijze willen ontvangen?

Milieubesparend

6,54

9,62

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

3,08

49,22

Handig te archiveren

20

Makkelijk

11,54

Anders, namelijk

Hoe zou u een boete voor het verkeerd aanbieden van gofvuil het
liefst willen ontvangen?

64,15

Per post

Telefonisch

1,13

34,34

Per email

Per sms

0,38

Waarom zou u deze boete op deze wijze willen ontvangen?

Milieubesparend

7,34

12,74

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

5,79

42,08

Handig te archiveren

20,08

Makkelijk

Anders, namelijk

11,97
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Hoe zou u een rekening voor het aanvragen van een uittreksel van het
geboorteregister het liefst willen ontvangen?

Per post

62,5

Telefonisch

0

Per email

48,87

Per sms

0,38

Anders, namelijk

3,76

Waarom zou u deze rekening op deze wijze willen ontvangen?

9,09

Milieubesparend

15,53

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

3,41

34,85

Handig te archiveren

27,65

Makkelijk

Anders, namelijk

9,47

Is er verschil tussen hoe u een rekening van de gemeente onder de € 100,00 wilt
ontvangen en hoe u een rekening boven de € 100,00 wilt ontvangen?

55,26

Nee, ik wil beiden per post ontvangen

34,96

Nee, ik wil beiden per email ontvangen
Ja, ik wil rekeningen onder de € 100,00 per post
en boven de € 100,00 per e-mail

1,88

Ja, ik wil rekeningen boven de € 100,00 per post
en onder de € 100,00 per e-mail

7,14

Anders, namelijk

0,75
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Is er verschil tussen hoe u een periodieke rekening van de gemeente wilt
ontvangen en hoe u een eenmalige rekening van de gemeente wilt
ontvangen?

51,88

Nee, ik wil beiden per post ontvangen

34,96

Nee, ik wil beiden per email ontvangen
Ja, ik wil periodieke rekeningen per post
en eenmalige per e-mail

3,76

Ja, ik wil eenmalige rekeningen per post
en periodieke rekeningen per e-mail

8,27

Anders, namelijk

1,13

Hoe zou u een boodschap van het Cluster Werk en Inkomen (voormalig
SoZaWe) het liefst willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

27,82
0,75

Per e-mail
Per sms

30,45
0

Niet van toepassing (ga naar vraag
23)

40,98

Waarom zou u deze brief op deze wijze willen ontvangen?

12,05

Milieubesparend

12,65

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

6,02

36,75

Handig te archiveren

22,29

Makkelijk

Anders, namelijk

10,24
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Hoe zou u een uitnodiging voor een gesprek met uw klantmanager
van het Cluster Werk en Inkomen het liefst willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

34,55
5,45

Per e-mail
Per sms
Niet van toepassing (ga naar vraag
21)
Anders, namelijk

42,42
0
15,76
1,82

Waarom zou u deze brief op deze wijze willen ontvangen?

10,22

Milieubesparend

13,87

Kostenbesparend

16,06

Persoonlijk contact

30,66

Handig te archiveren

24,09

Makkelijk

Anders, namelijk

5,11

Hoe zou u een brief met betrekking tot de ontvangst van een klacht door
het Cluster Werk en Inkomen het liefst willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

33,33
2,47

Per e-mail
Per sms
Niet van toepassing (ga naar vraag 23)
Anders, namelijk

50,62
0
12,35
1,23
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Waarom zou u deze brief op deze wijze willen ontvangen?

10,56

Milieubesparend

18,31

Kostenbesparend

7,75

Persoonlijk contact

32,39

Handig te archiveren

23,24

Makkelijk

7,75

Anders, namelijk

Hoe zou u een boodschap met betrekking tot het verlopen van uw
reisdocumenten het liefst willen ontvangen?

Per post

Telefonisch

37,64

0,38

Per e-mail

Per sms

58,94

3,04

Waarom zou u een boodschap met betrekking tot het verlopen van uw reisdocument
op deze wijze willen ontvangen?

12,31

Milieubesparend

16,54

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

4,23
23,08

Handig te archiveren

36,15

Makkelijk

Anders, namelijk

7,69
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Hoe zou u een boodschap met betrekking tot een vergunning het liefst
willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

40,37
0,38

Per e-mail
Per sms

41,51
0,38

Niet van toepassing (ga naar vraag 27)

17,36

Waarom zou u een boodschap met betrekking tot een vergunning op deze wijze
willen ontvangen?

9,13

Milieubesparend

13,7

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

4,57
39,27

Handig te archiveren

23,74

Makkelijk

Anders, namelijk

9,59

Hoe zou u een boodschap met betrekking tot gemeentewerken het liefst willen
ontvangen?

Per post
Telefonisch

28,76
0,38

Per e-mail

55,3

Per sms

1,52

Advertentie in de stadskrant

7,22

Via Social Media zoals twitter en facebook

4,55

Anders, namelijk

2,27
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Waarom zou u een boodschap met betrekking tot gemeentewerken op deze wijze
willen ontvangen?

Milieubesparend

12,64

Kostenbesparend
Persoonlijk contact

21,46
3,45

Handig te archiveren

17,24

Makkelijk

35,63

Anders, namelijk

9,58

Hoe zou u een boodschap met betrekking tot het ophalen van huisvuil het liefst willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

26,52
0,38

Per e-mail

55,67

Per sms

0,76

Advertentie in de stadskrant

6,82

Via Social Media zoals twitter en facebook

3,79

Niet van toepassing (ga naar vraag 31)

6,06

Waarom zou u een boodschap met betrekking tot het ophalen van huisvuil op deze
wijze willen ontvangen?

Milieubesparend

14,29

Kostenbesparend
Persoonlijk contact

21,63
1,63

Handig te archiveren

17,55

Makkelijk
Anders, namelijk

37,14
7,76
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Hoe zou u een boodschap met betrekking parkeerzones het liefst willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

27,87
0,38

Per e-mail

48,09

Per sms

1,91

Advertentie in de stadskrant

5,34

Via Social Media zoals twitter en facebook

1,91

Niet van toepassing (ga naar vraag 33)

14,5

Waarom zou u een boodschap met betrekking parkeerzones op deze wijze willen
ontvangen?

Milieubesparend

12,61

Kostenbesparend
Persoonlijk contact

19,83
2,25

Handig te archiveren

26,13

Makkelijk
Anders, namelijk

34,23
4,95

Hoe zou u een enquête vanuit de Gemeente het liefst willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

21,76
0,38

Per e-mail

72,52

Per sms

0,76

Advertentie in de stadskrant

1,52

Via Social Media zoals twitter en facebook

1,15

Anders, namelijk

1,91
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Waarom zou u een enquête vanuit de Gemeente op deze wijze willen ontvangen?

Milieubesparend

14,34

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

20,93

2,71

Handig te archiveren

12,02

Makkelijk

Anders, namelijk

43,8

6,2

Welke correspondentie heeft u nog meer met de Gemeente?
Open vraag.
Hoe zou u deze correspondentie het liefst willen ontvangen?

Per post
Telefonisch

29,55
0

Per e-mail
Per sms

34,82
0,81

Advertentie in de stadskrant

0

Via Social Media zoals twitter en facebook

0

Niet van toepassing (Sla vraag 37 over. U bent
klaar)

34,82
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Waarom zou u deze correspondentie op deze wijze willen ontvangen?

Milieubesparend

11,66

Kostenbesparend

Persoonlijk contact

16,56

7,36

Handig te archiveren

32,52

Makkelijk

Anders, namelijk

23,31

8,59

Uitsplitsing per leeftijd
Bedankje 1401

19-30 jaar

Post
13,6%

Telefonisch
4,5%

Email
77,3%

SMS
4,5%

31-45 jaar
46-60 jaar

10,7%

,0%

76,8%

12,5%

17,9%

3,6%

73,8%

4,8%

61-75 jaar

31,8%

,0%

65,9%

1,1%

Ouder dan 75 jaar

57,9%

5,3%

31,6%

5,3%
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Rekeningen

19-30 jaar

Post
72,7%

Telefonisch
,0%

Email
27,3%

SMS
,0%

31-45 jaar

47,2%

1,9%

50,9%

,0%

46-60 jaar

53,8%

,0%

42,3%

,0%

61-75 jaar

69,4%

,0%

29,4%

,0%

Ouder dan 75 jaar

84,2%

,0%

10,5%

5,3%

Boete voor verkeerd aanbieden grofvuil

19-30 jaar

Post
72,7%

Telefonisch
,0%

Email
27,3%

31-45 jaar
46-60 jaar
61-75 jaar
Ouder dan 75 jaar

SMS
,0%

58,5%

,0%

41,5%

,0%

57,7%

1,3%

38,5%

1,3%

68,2%

,0%

29,4%

,0%

78,9%

5,3%

15,8%

,0%

Rekening voor het aanvragen van een uittreksel

19-30 jaar

Post
54,5%

Email
40,9%

SMS
,0%

Anders
4,5%

31-45 jaar

26,4%

66,0%

1,9%

5,7%

46-60 jaar

38,0%

57,0%

,0%

2,5%

61-75 jaar

57,6%

37,6%

,0%

3,5%

Ouder dan 75 jaar

78,9%

15,8%

,0%

5,3%
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Boodschap Cluster Werk en Inkomen

Telefonisch
,0%

NVT
31,8%

19-30 jaar

Post
22,7%

Email
45,5%

31-45 jaar

13,5%

,0%

38,5%

48,1%

46-60 jaar

34,6%

2,6%

34,6%

28,2%

61-75 jaar

32,9%

,0%

17,6%

48,2%

Ouder dan 75 jaar

36,8%

,0%

5,3%

57,9%

Uitnodiging gesprek met klantmanager

Post

Telefonisch

Email

19-30 jaar

18,2%

,0%

40,9%

Niet van
toepassing
9,1%

Anders

31-45 jaar

13,5%

1,9%

32,7%

13,5%

,0%

46-60 jaar

25,3%

8,9%

29,1%

7,6%

1,3%

61-75 jaar

23,5%

1,2%

15,3%

11,8%

1,2%

Ouder dan 75 jaar

26,3%

,0%

5,3%

5,3%

,0%

Anders

4,5%

Ontvangst klacht Cluster Werk en Inkomen

Post

Telefonisch

Email

19-30 jaar

18,2%

,0%

40,9%

Niet van
toepassing
9,1%

31-45 jaar

11,5%

1,9%

36,5%

7,7%

,0%

46-60 jaar

24,1%

2,5%

36,7%

7,6%

1,3%

61-75 jaar

22,4%

1,2%

18,8%

8,2%

1,2%

Ouder dan 75 jaar

26,3%

,0%

5,3%

5,3%

,0%

4,5%
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Verlopen van reisdocumenten

19-30 jaar

Post
28,6%

Telefonisch
,0%

Email
57,1%

SMS
14,3%

31-45 jaar
46-60 jaar

19,2%

,0%

73,1%

5,8%

29,5%

1,3%

67,9%

1,3%

61-75 jaar

47,1%

,0%

49,4%

1,2%

Ouder dan 75 jaar

89,5%

,0%

10,5%

,0%

Vergunning

Post

Telefonisch

Email

SMS

Niet van
toepassing
19,0%

19-30 jaar

42,9%

,0%

38,1%

,0%

31-45 jaar

25,0%

,0%

69,2%

,0%

5,8%

46-60 jaar

42,3%

1,3%

44,9%

1,3%

10,3%

61-75 jaar

43,5%

,0%

27,1%

,0%

28,2%

Ouder dan 75 jaar

63,2%

,0%

10,5%

,0%

26,3%

Gemeentewerken

Post

Telefonisch

Email

SMS

Advertentie

19-30 jaar

4,8%

,0%

76,2%

4,8%

9,5%

Sociale
media
4,8%

Anders

31-45 jaar

13,5%

1,9%

61,5%

,0%

7,7%

11,5%

3,8%

46-60 jaar

27,8%

,0%

53,2%

1,3%

7,6%

5,1%

2,5%

61-75 jaar

36,5%

,0%

50,6%

2,4%

5,9%

1,2%

2,4%

Ouder dan 75 jaar

57,9%

,0%

31,6%

,0%

10,5%

,0%

,0%

,0%
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Ophalen huisvuil

Post

Telefonisch

Email

SMS

Advertentie

19-30 jaar

4,8%

,0%

81,0%

4,8%

4,8%

Sociale
media
4,8%

Anders

31-45 jaar

13,5%

1,9%

61,5%

,0%

5,8%

7,7%

9,6%

46-60 jaar

25,6%

,0%

59,0%

,0%

7,7%

6,4%

1,3%

61-75 jaar

35,3%

,0%

47,1%

1,2%

8,2%

,0%

7,1%

Ouder dan 75 jaar

47,4%

,0%

21,1%

,0%

,0%

,0%

26,3%

,0%

Boodschap parkeerzones

Post

Telefonisch

Email

SMS

Sociale
media
4,8%

Anders

4,8%

Advertenti
e
4,8%

19-30 jaar

14,3%

,0%

66,7%

31-45 jaar

15,4%

,0%

61,5%

1,9%

7,7%

3,8%

9,6%

46-60 jaar

25,6%

,0%

61-75 jaar

37,6%

,0%

47,4%

2,6%

5,1%

2,6%

14,1%

38,8%

1,2%

5,9%

,0%

15,3%

Ouder dan 75 jaar

36,8%

5,3%

21,1%

,0%

,0%

,0%

31,6%

4,8%

Enquete van de gemeente

Post

Telefonisch

Email

SMS

Advertentie

Anders

,0%

Sociale
media
4,8%

19-30 jaar

4,8%

,0%

31-45 jaar

7,7%

,0%

90,5%

,0%

82,7%

1,9%

,0%

1,9%

3,8%

46-60 jaar

13,9%

1,3%

75,9%

61-75 jaar

32,9%

,0%

64,7%

,0%

3,8%

1,3%

,0%

,0%

1,2%

,0%

,0%

Ouder dan 75 jaar

57,9%

,0%

21,1%

5,3%

,0%

,0%

15,8%

,0%
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Overige correspondentie

19-30 jaar

Post
9,5%

Email
19,0%

SMS
,0%

Anders
47,6%

31-45 jaar

15,7%

41,2%

,0%

25,5%

46-60 jaar

28,2%

33,3%

,0%

35,9%

61-75 jaar

34,1%

29,4%

1,2%

32,9%

Ouder dan 75 jaar

47,4%

21,1%

5,3%

26,3%
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Mondeling - Kwalitatief

Voor de kwalitatieve informatie zijn BurgerPanelleden de straat opgegaan voor mondelinge enquêtes.
De BurgerPanelleden hebben hiervoor gebruik gemaakt van de speciaal voor dit onderwerp ontworpen vragenlijst (zie bijlagen). Er zijn in totaal 69 mondelinge enquêtes afgenomen.
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De BurgerPanelleden die de enquêtes hebben afgenomen hebben per team een samenvatting
gemaakt van hun ervaringen. Deze samenvattingen zijn naast elkaar gelegd. Hieruit valt de conclusie
te trekken dat er niet een gemeenschappelijk standpunt is.
Digitaal: of het is goed of niet, een middenweg is er niet.
De post is gewoon dé post; oud en vertrouwd.
Omdat de ondervraagden de consequenties van de digitale verzending (nog) niet overzien kon men
geen goed antwoord geven op de waarom vraag.
.

De gemeente gaat er maar vanuit dat iedereen een computer heeft.
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Groepsgesprek
Naast de straatgesprekken heeft er ook een groepsgesprek plaatsgevonden. Bij dit gesprek waren
zes Marokkaanse vrouwen aanwezig.
De huiskamer is een initiatief van buurtbewoners gevestigd in een destijds leegstaand hoekwinkelpandje aan de Burg. Meineszlaan. De Marokkaanse vrouwengroep komt twee middagen per
week bijeen. Het gesprek wordt zoveel mogelijk in het Nederlands gevoerd aan de hand van de digitale enquêtevragen. Soms legt men aan elkaar de vraag uit in hun moedertaal.

Groepsgesprek

Groepsgesprek

0

1
66 +

2
46-65

3

4

26-45

t/m 25

5

6

7

Eén vrouw van 42 doet alles zelf met een smartphone en zou alle post graag digitaal ontvangen. Zij
snapt ook alles (Nederlandstalige post), heeft geen hulp van haar kinderen nodig. Omdat deze dame
later bij het gesprek aansloot zijn haar bevindingen niet in het geheel meegenomen.

De overige vrouwen hebben wel een mobiele telefoon maar kunnen niet werken met een pc. Die is
meestal wel in huis. De kinderen werken erop. Een enkeling heeft les.
Eén vrouw geeft steeds aan dat ze veel gemeentelijke informatie wel via de sms wil.
Vrijwel alle informatie wil men per post/ ontvangen. Waarom? Omdat het makkelijk is.
Waarom is het makkelijk? Omdat men dan bij moeilijke brieven de kinderen kan inschakelen. Die helpen brieven uitleggen en men vertrouwt de kinderen onvoorwaardelijk.

De uitzonderingen komen bij de vragen over Cluster werk en inkomen. Voor twee van de zes niet van
toepassing maar de anderen willen als dit cluster een oproep wil doen om te komen/afspraak maken
dus dit graag telefonisch. Waarom? ‘Omdat ik die afspraak anders vergeet’.
Over verloop van reisdocumenten wil ieder per post bericht.
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4. Conclusies

De verdeling over het gebruik van e-mail is als volgt:
85% van de respondenten gebruikt e-mail
6% gebruikt minder dan een keer per week de e-mail
9% van de respondenten heeft geen e-mail

Papieren post blijft een belangrijke manier om de burgers van Rotterdam te bereiken.
E-mail is voor sommige informatie een goede aanvulling.
De meest genoemde redenen dat burgers informatie per post willen ontvangen is omdat zij dit
gemakkelijk en veilig vinden en omdat dit handig te archiveren is. Uit milieu- en kostenbesparend
oogpunt en het gemak zijn de meest genoemde redenen voor het verkrijgen van informatie via de
e-mail.

Persoonlijke correspondentie wordt vaker per post dan via de e-mail gewenst dan onpersoonlijke
brieven.

Rekeningen krijgt men over het algemeen liever per post: tweederde (post) en een derde (e-mail).
Weinig burgers maken onderscheid (hoogte van het bedrag of de regelmaat van deze rekeningen)
in de wijze waarop zij rekeningen willen ontvangen.

Over het algemeen wenst men de informatie van de Cluster Werk en Inkomen per post of per email. Uitnodigingen van de klantmanagers worden ook wel telefonisch gewenst. Als reden hiervoor geeft men aan dat dit persoonlijk contact is.

Informatie via e-mail wordt wel steeds belangrijker; vooral voor onpersoonlijke post is het aandeel
burgers dat de informatie per e-mail wenst aanzienlijk. Iets meer dan 50% wenst deze informatie
per e-mail, 30% wenst deze per post.
De Stadskrant en social media kunnen ook voor sommige onpersoonlijke post gebruikt worden.
Te denken valt hierbij aan de data waarop huisvuil opgehaald wordt, gemeentelijke informatie en
bouw- en herinrichtingsplannen.
Iets meer dan 70% van de respondenten geeft aan dat enquêtes van de gemeente per e-mail
verstuurd mogen worden.

Naarmate de leeftijd van de respondenten toeneemt, geeft men de voorkeur aan papieren post.

Een bedankje van het Gemeentelijk informatienummer 14010 wenst ongeveer 75% van de mensen onder de 45 jaar via de e-mail te ontvangen. Bij de leeftijdscategorie ouder dan 75 jaar is dit
slechts 30%.
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De helft van de mensen tussen de 30 en 60 jaar wenst rekeningen per post te ontvangen . De
andere helft heeft aangegeven dat dit per e-mail mag. In de hogere leeftijdscategorieën ligt dit
aantal op 70 tot 90% van de respondenten.

Bij niet persoonlijke post wil slechts 5% van de mensen tussen de 19 en 30 jaar informatie van
gemeentewerken per post. Daartegenover wenst ongeveer een kwart van de mensen tussen de
41 en 60 jaar en bijna 60% van de mensen ouder dan 75 jaar deze informatie per post.

Veel burgers worden niet bereikt via de digitale kanalen. Dit is duidelijk naar voren gekomen uit de
op papier ingevulde enquêtes via de antwoordnummer-mailing. Het merendeel van de respondenten gaf aan geen gebruik van een computer te maken.
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5. Aanbevelingen
Voor de gemeente is het belangrijk dat alle burgers de informatie ontvangen. Houd voorlopig de
post hiervoor het belangrijkste medium.

Digitalisering en de wens om informatie digitaal te ontvangen neemt echter wel toe. Het is dus
mogelijk om langzaam en zorgvuldig digitalisering in te voeren bij de burgers die aangeven dit te
wensen.

Algemene informatie (zoals over gemeentewerken, vergunningen en het ophalen van huisvuil) als
pilot digitaal aanbieden. De vraag naar digitalisering van deze informatie is namelijk groter dan die
van persoonlijke informatie.

Breidt de digitalisering van de correspondentie geleidelijk aan uit. De verzending van rekeningen
als laatste.

Laat de keuze aan de burger over en leer van de ervaringen van diverse instellingen die al jaren
digitale post en rekeningen verzenden naar cliënten.

Onderzoek of de e-mail gegevens opgenomen kunnen worden in de Gemeentelijke Basis
Administratie.
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BIJLAGEN

30

Notitie VVD

31

32

33

34

Procesvorming
Tijdens de eerste brainstormsessie over dit gevraagde advies rijzen er bij de BurgerPanelleden een
aantal vragen. Om hier duidelijkheid over te scheppen zijn Annemarie de Rotte en Willy Groenewold
(Publiekszaken) bereid geweest om toelichting te geven over het gevraagde advies en de vragen te
beantwoorden.

Graag willen wij weten wat de Rotterdammer vindt van ons plan om minder brieven te versturen en
meer digitaal te communiceren.
Weet publiekzaken dan niet wat de burger wil?
Antw: nee, niet precies

Is er al een besluit genomen?
Antw: er is een motie van de VVD aangenomen waarin gevraagd wordt om minder brieven te versturen.

Is het duidelijk om welke brieven het gaat? Hoeveel brieven? Persoonlijk/niet persoonlijk?
Antw: Nog niet. Zijn wij mee bezig.

Wat te doen met burgers die geen computer hebben of daar niet mee om kunnen gaan?
Antw: Voor nu zal de Rotterdammer de keuze hebben op welke wijze zij berichtgeving willen ontvangen (brief of digitaal) In de verre toekomst zal dat wel anders zijn.

Hoe zit het met de juridische status van belangrijke mededelingen over de mail?
Antw: Daar is wetgeving voor. Echter de wet mist de actualiteit van nieuwe communicatie structuren
als email.

Per wanneer moet dit beleid ingaan?
Antw: de gemeente gaat nu al minder brieven sturen. Na jullie onderzoek zal stappen gezet worden

Kan de burger altijd de keuze houden? Wel /geen brief, persoonlijk, niet persoonlijk?
Antw: nu nog wel. Over 40 jaar is dat allicht anders.

Driedeling van soorten brieven: 1. Collectieve mailing. 2. Persoonlijke standaard brieven. 3. Unieke
persoonlijke brieven.
Antw: Mooie verdeling.

Is het een kwantitatief onderzoek?
Is er ruimte voor een kwalitatief onderzoek? (de diepte in)
Antw: Dat is aan het panel.
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Het BurgerPaneRotterdam constateert dat zij als burger niet zoveel brieven ontvangt van de
gemeente. Afhankelijk van gebeurtenissen of persoonlijke omstandigheden (b.v. verhuizing) is er
veelvuldig schriftelijk contact. Hoe gaan wij het gevraagde advies dan onderzoeken? Annemarie stelt
voor dat zij een top 5 (10) van verzonden brieven zal opstellen.

Met het onderzoek wil de gemeente ook graag weten waarom de burger bepaalde correspondentie
per se per brief willen ontvangen of per se niet willen ontvangen. Niet alleen afvinken maar ook
waarom deze keuze.
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Digitale vragenlijst

1) Woont u in Rotterdam?
a. Ja
b. Nee (U kunt stoppen. Enquête is bedoeld voor de burgers van Rotterdam)
2) Wat is uw postcode?

3) In welke leeftijdscategorie valt u?
a. 0 tot 18 jaar.
b. 19 tot 30 jaar.
c. 31 tot 45 jaar.
d. 46 tot 60 jaar.
e. 61 tot 75 jaar.
f. 76 jaar en ouder.
4) Hoe vaak per jaar krijgt u post van de gemeente?
a. meerdere keren per maand.
b. 1 keer per maand.
c. 1 keer per kwartaal.
d. 1 keer per half jaar.
e. Ik krijg bijna nooit post van de gemeente.
5) Gebruikt u e-mail?
a. Ja, meerdere malen per week.
b. Ja, 1 keer per week.
c. Ja, minder dan 1 keer per week.
d. Nee, ik gebruik geen e-mail.
6) Hoeveel uur per week gebruikt u de computer?
a. Nooit.
b. Minder dan een uur per week.
c. 1 uur per week.
d. 2 tot 4 uur per week.
e. 5 tot 10 uur per week.
f. 11 uur per week of meer.
Wij leggen u nu een aantal vragen voor met betrekking op het persoonlijk contact tussen
de gemeente en u als burger.
7) Hoe zou u een bedankje 14010 het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.

Toelichting: 14010 is het gemeentelijk informatienummer voor klachten en meldingen
voor de gemeente, heeft u een melding doorgegeven met, bijvoorbeeld, betrekking op de
openbare ruimte dan wordt u hier door de gemeente voor bedankt.
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8) Waarom zou u het bedankje 14010 op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
9) Hoe zou u een rekening van de gemeente het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
Toelichting: Rekeningen van de gemeente kunnen divers zijn. U kunt denken aan rekeningen bijvoorbeeld m.b.t. een parkeerboete, het betalen van gemeentelijke belasting,
het betalen van grafrechten, etc.
10) Waarom zou u een rekening van de gemeente op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
11) Hoe zou u een boete voor het verkeerd aanbieden van grofvuil het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
12) Waarom zou u deze boete op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………

13) Hoe zou u een rekening voor het aanvragen van een uittreksel van het geboorteregister het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Anders, namelijk……
14) Waarom zou u deze rekening op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
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15) Is er verschil tussen hoe u een rekening van de gemeente onder de €100,00 wil ontvangen en hoe u een rekening boven de €100,00 wilt ontvangen?
a. Nee, ik wil beiden per post ontvangen.
b. Nee, ik wil beiden per email ontvangen.
c. Ja, ik wil rekeningen onder de €100,00 per post en boven de €100,00 per
email.
d. Ja, ik wil rekeningen boven de €100,00 per post en onder de €100,00 per
email.
e. Anders, namelijk……….
16) Is er verschil tussen hoe u een periodieke rekening van de gemeente wil ontvangen
en hoe u een eenmalige rekening van de gemeente wilt ontvangen?
a. Nee, ik wil beiden per post ontvangen.
b. Nee, ik wil beiden per email ontvangen.
c. Ja, ik wil periodieke rekeningen per post en eenmalige rekeningen per email.
d. Ja, ik wil eenmalige rekeningen per post en periodieke rekeningen per email.
e. Anders, namelijk……………..
Toelichting: bij een periodieke rekening van de gemeente moet u bijvoorbeeld denken
aan de gemeentelijke belasting of hondenbelasting. Bij een eenmalige rekening moet u
bijvoorbeeld denken aan een rekening voor een nieuw paspoort.
17) Hoe zou u een boodschap van het Cluster Werk en Inkomen (voormalig SoZaWe) het
liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Niet van toepassing. (Ga naar vraag 23)
Toelichting: bij een boodschap van het Cluster Werk en Inkomen moet u denken aan
bijvoorbeeld informatie met betrekking tot een uitkering. Dit onderwerp zal in een latere
vraag gespecificeerd worden met twee voorbeeldbrieven.

18) Waarom zou u een boodschap van het Cluster Werk en Inkomen (voormalig SoZaWe) op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
19) Hoe zou u uitnodiging voor een gesprek met uw klantmanager van het Cluster Werk
en Inkomen het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Niet van toepassing. (Ga naar vraag 21)
f. Anders, namelijk…….
20) Waarom zou u deze brief op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
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21) Hoe zou u een brief met betrekking tot de ontvangst van een klacht door het Cluster
Werk en Inkomen het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Niet van toepassing. (Ga naar vraag 23)
f. Anders, namelijk…..
22) Waarom zou u deze brief op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
23) Hoe zou u een boodschap met betrekking tot het verlopen van uw reisdocumenten
het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
Toelichting: denk hierbij bijvoorbeeld aan het bericht dat uw paspoort verloopt.

24) Waarom zou u een boodschap met betrekking tot het verlopen van uw reisdocument
op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
25) Hoe zou u een boodschap met betrekking tot een vergunning het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Niet van toepassing. (Ga naar vraag 27)
Toelichting: een boodschap met betrekking tot een vergunning is zeer divers, in volgende
vragen worden twee onderwerpen uitgelicht. Voor deze algemene vraag moet u denken
aan bijvoorbeeld een toe- of afwijzing van een sloopvergunning, drankvergunning of omgevingsvergunning.
26) Waarom zou u een boodschap met betrekking tot een vergunning op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………

Tot slot vragen wij u hoe u het liefst geïnformeerd wilt worden over een aantal onpersoonlijke onderwerpen van de gemeente.
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27) Hoe zou u een boodschap met betrekking tot gemeentewerken het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Advertentie in de stadskrant.
f. Via Social Media zoals twitter en facebook.
g. Anders, namelijk…..
Toelichting: denk hierbij bijvoorbeeld aan informatievoorziening over het opbreken van
een weg bij u in de buurt.

28) Waarom zou u een boodschap met betrekking tot gemeentewerken op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………

29) Hoe zou u een boodschap met betrekking tot het ophalen van huisvuil het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Advertentie in de stadskrant.
f. Via Social Media zoals Twitter en Facebook.
g. Niet van toepassing. (Ga naar vraag 31)
Toelichting: denk hierbij bijvoorbeeld aan het schema met data voor het ophalen van oud
papier.

30) Waarom zou u een boodschap met betrekking tot het ophalen van huisvuil op deze wijze willen
ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………
31) Hoe zou u een boodschap met betrekking tot parkeerzones het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Advertentie in de stadskrant.
f. Via Social Media zoals Twitter en Facebook.
g. Niet van toepassing. (Ga naar vraag 33)

Toelichting: denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over parkeerzones en tarieven bij u in de buurt.
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32) Waarom zou u een boodschap met betrekking tot parkeerzones op deze wijze willen
ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………

33) Hoe zou u een enquête vanuit de gemeente het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Advertentie in de stadskrant.
f. Via Social Media zoals Twitter en Facebook.
g. Anders, namelijk…………

Toelichting: denk hierbij bijvoorbeeld aan een enquête over veiligheid op straat.
34) Waarom zou u een enquête vanuit de gemeente op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………

35) Welke overige correspondentie heeft u nog meer met de gemeente? Open vraag.
36) Hoe zou u deze correspondentie het liefst willen ontvangen?
a. Per post.
b. Telefonisch.
c. Per email.
d. Per sms.
e. Advertentie in de stadskrant.
f. Via Social Media zoals Twitter en Facebook.
g. Niet van toepassing. (Sla vraag 37 over. U bent klaar)

37) Waarom zou u deze correspondentie op deze wijze willen ontvangen?
a. Milieubesparend.
b. Kostenbesparend.
c. Persoonlijk contact.
d. Handig te archiveren.
e. Makkelijk.
f. Anders, namelijk …………

Bedankt voor uw medewerking!
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Straatinterviews Burgerpanel (onderzoek Brieven)
Geef een korte introductie van het onderzoek en het BurgerPanel
1. Woont u in Rotterdam?
Ja

Nee

2. Wat is uw postcode?

3. Geslacht van de geïnterviewde (niet vragen natuurlijk)
Man
Vrouw
4. Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 15 jaar
15 t/m 25 jaar
26 t/m 45 jaar
46 t/m 65 jaar
66 en ouder
5. Ontvangt u wel eens post van de gemeente? geef voorbeelden bv. Soc. Dienst,
hondenbelasting, parkeren, 65+, paspoort enz.

6. Wat vindt u van de hoeveelheid brieven die u ontvangt?

De gemeente overweegt in de toekomst informatie aan de burger op een andere manier verstrekken, bijvoorbeeld per e-mail of via internet. Het aantal
brieven dat u dan ontvangt per post zal dan verminderen.
7. Wat vindt u van het plan van de gemeente om de burger op andere manieren te
informeren dan per post?
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8. Op welke wijze zou u graag geïnformeerd worden door de gemeente?voorbeeld:
per post, email, stadskrant enz.

9. Waarom wilt u de informatie op deze manier ontvangen?

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen persoonlijke brieven (zoals
brieven over uitkeringen, vergunningen of het verlengen van paspoorten) en
niet persoonlijke brieven (zoals informatie over parkeerzones, huisvuil en
gemeentewerken).
10. Is er voor u een verschil l in de wijze waarop u persoonlijke en niet-persoonlijke
brieven wilt ontvangen? Zo ja, wat is het verschil?/waarom. Motivatie van keuze.
(voorbeelden)

11. Ruimte voor overige opmerkingen die tijdens het gesprek naar voren komen.
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Bedankt voor uw tijd. Op 17 december 2012 presenteren wij de uitkomsten
van dit onderzoek aan wethouder Mw. J. Kriens. Het is mogelijk om bij deze
presentatie aanwezig te zijn of het rapport te ontvangen via e-mail. Heeft u
interesse in het bijwonen van de presentatie of het rapport?

12. E-mailadres van de geïnterviewde
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Begeleidend schrijven ‘huis aan huis’ mailing met antwoordnummer
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Artikel De Havenloods, woensdag 21 november 2012
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Artikel De Stadskrant, woensdag 21 november 2012
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Onderzoek in dichtvorm

Het BurgerPanelRotterdam gaat mee met de tijd
en was daarom ook gaarne bereid
om medeburgers te enquêteren
en horen wat deze meer waarderen:
brieven per post of digitaal
want de kern van dit verhaal
is; als we binnenkort gaan ontposten
dit heel wat minder geld gaat kosten
het resultaat van dit Rotterdamse onderzoek
krijgt u aan geboden in dit met zorg gemaakte boek
Annie Ras, lid BurgerPanelRotterdam.
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Postadres
Postbus 3226
3003 AE Rotterdam
[T] 06 43877939
[E] info@burgerpanelrotterdam.nl
[W] www.burgerpanelrotterdam.nl

@BurgerPanel010
BurgerPanelRotterdam
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