Evaluatie Stadspanel 2016
OKTOBER

1/3 van het Stadspanel geeft zijn mening

Aandachtspunt: terugkoppeling

Ongeveer een derde van het huidige Stadspanel heeft afgelopen

In de uitnodigingen vermelden we de laatste publicaties. De

zomer meegedaan aan de evaluatie. 95 procent van deze leden

terugkoppeling is een aandachtspunt: 40 procent is ontevreden

vindt het fijn om bij het Stadspanel te horen.

over de terugkoppeling in deze e-mails. Iets meer dan een kwart

2016

leest weleens een rapport over een Stadspanelonderzoek (28%).
Reden lidmaatschap

Bijna de helft zegt nooit een rapportage te hebben gezien (49%).

Als reden voor het lidmaatschap van het Stadspanel geven

Daarom starten we eind dit jaar met een nieuwsbrief waarin we

veruit de meeste respondenten aan: bijdrage leveren aan

de resultaten van enquêtes terugkoppelen.

de stad (76%) en mening geven over maatschappelijke
Opslaan persoonsgegevens

onderwerpen die in Groningen spelen (73%).

44 procent zou toestemming geven voor het bewaren van de algeE-mails

mene gegevens, maar 38 procent zou geen toestemming geven.

Het aantal uitnodigingen en herinneringen vindt meer dan 80% van

Een deel van de respondenten had hier geen mening over (17%).

de respondenten goed. Ook over de inhoud en vormgeving zijn de

We slaan nu geen gegevens op en veranderen dit niet.

leden ruim tevreden. Alleen de terugkoppeling over afgeronde
onderzoeken is een punt van aandacht.

App
Ruim meer dan de helft (62%) zegt de app niet te zullen downloaden

Enquêtes

mocht die er komen. Een aantal leden geeft aan geen smartphone of

We zijn erg blij te horen dat over alle aspecten van de enquête

tablet te gebruiken. Ook geven leden aan al te veel apps op hun

(algemeen, onderwerpen, vraagstelling, antwoordmogelijkheden,

smartphone of tablet te hebben. We gaan daarom geen app ontwikkelen.

taalgebruik en overzichtelijkheid) meer dan 90 procent van de
Nieuwe naam?

respondenten tevreden is.

De meeste leden vinden de naam zoals hij nu is
Enquêteduur

goed. Een aantal creatieve suggesties voor een

Het invullen van een Stadspanelenquête duurt nu ongeveer 10 tot 15

nieuwe naam willen we graag met u delen. We

minuten. De meeste respondenten vinden het goed zoals het nu is.

gaan echter wel door met de naam Stadspanel.

Een derde geeft aan dat als het onderwerp hen minder aanspreekt,
zij een enquête te lang vinden.

Dankuwel!
We willen alle Stadspanelleden hartelijk danken voor het invullen van

Aanspreekvorm

de evaluatie. We nemen al uw suggesties en opmerkingen graag

De meeste personen (55%) maakt het niet uit of ze met ‘u’ of

mee en hopen dat u nog lang lid zult blijven van het Stadspanel.

‘jij/je’ worden aangesproken. De overige 45% heeft een lichte

Reacties kunt u sturen naar stadspanel@os.groningen.nl

voorkeur voor ‘u’. We blijven u dus aanspreken met ‘u’.
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