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Inleiding 

22 maart 2014, 3 dagen na de verkiezingen, werd in Amersfoort de eerste  G1000 georganiseerd door een groep Amersfoortse burgers, met hulp van 
lokale ondernemers, instellingen en de gemeente. De bijeenkomst borduurde voort op ervaringen met een vergelijkbare bijeenkomst in België in 2011. 
De deelnemers werden net als in Brussel geloot. Op de agenda stond de toekomst van de eigen gemeenschap.  Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=er-TaxlfAZU 
  
De Amersfoorters waren geïnspireerd door David Van Reybrouck, die met zijn pamflet ‘Tegen de Verkiezingen’ de gemoederen in Nederland danig in 
beweging wist te brengen met zijn voorstel om niet te kiezen maar te loten. En het uitgangspunt in Amersfoort was dat de deelnemers vooral zelf aan 
de slag moesten met de resultaten. Daarvoor werd een aanpak ingezet die maximale betrokkenheid en eigenaarschap van de gelote deelnemers bij de 
uitkomsten wist te genereren.  
 
Onder het motto ‘dit gun je toch iedereen’ is een groep deelnemers aan de slag gegaan met het organiseren van een G1000 op wijkniveau, met het 
uiteindelijke doel om in elk van de 14 wijken van Amersfoort zo’n G1000 te laten plaatsvinden. Het resultaat is de eerste WijkG1000 in de wijk 
Kruiskamp, die binnenkort afgerond wordt.  
 
De resultaten van de dag in Amersfoort en de positieve reacties daarop hebben geleid tot de oprichting van het Landelijke Platform G1000.nu. Het 
Platform wordt gedragen door de Stichting G1000.nu en een groot aantal ambassadeurs, instanties en instellingen. Het Platform streeft er naar om in 
een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk G1000-en in Nederland te laten plaatsvinden. Om zoveel mogelijk Nederlanders kennis te laten maken met 
deze andere manier van omgaan met democratie. En om er met elkaar zoveel mogelijk van te leren. Om mogelijk op enig moment met elkaar te 
besluiten dat we dit in het vervolg moeten blijven doen.  
 
Het Platform ondersteunt lokale initiatiefnemers bij de organisatie van een G1000 en probeert van de ervaringen te leren. En geeft die ervaringen weer 
door aan anderen die iets met een G1000 willen. Voor dat doel is het Platform o.a. de samenwerking aangegaan met universiteiten en onderzoekers 
die aspecten van een G1000 willen onderzoeken. Om dit onderzoek mogelijk te maken verzameld het Platform G1000.nu gegevens van deelnemers 
aan en betrokkenen bij een G1000 in een database – het onderzoekspanel G1000. 
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1 Het Onderzoekspanel G1000.nu 

1.1.1 Wat is het onderzoekspanel? 
Het onderzoekspanel is een database met gegevens van mensen die op onze vraag of zij mee willen werken aan onderzoek naar de G1000 ‘Ja’ 
hebben gezegd. Het gaat daarbij om deelnemers aan een G1000, niet-deelnemers die zich wel aangemeld hadden maar toch niet zijn gekomen, 
vrijwilligers die meegeholpen hebben met de organisatie en mensen waarvan we weten dat zij geraakt worden door een lokale G1000, zoals bijv. 
ambtenaren, politici en bestuurders. Verder worden in de database ‘at random’ namen verzameld van mensen uit de gemeenschap waar de G1000 
gehouden is, maar die niet uitgenodigd zijn, of wel uitgenodigd maar zich niet aangemeld hebben.  
 
Ter verificatie worden ook dezelfde groepen mensen rond burgertoppen die niet persé een G1000 zijn, maar wel aspecten van een G1000  in hun 
opzet bevatten, meegenomen in het onderzoekspanel. We zijn daarbij natuurlijk wel afhankelijk van de medewerking van lokale partijen. Deze blijkt in 
de praktijk sterk te wisselen.  
 
Allen hebben de vraag voorgelegd gekregen of zij deel zouden willen nemen aan onderzoek naar de G1000 en hebben daar ‘Ja’ tegen gezegd. 
Vervolgens is hen gevraagd om een korte enquête in te vullen, sommigen voorafgaand aan de lokale G1000 tijdens een zgn. 0-meting. Anderen direct 
na afloop van een G1000 tijdens de 1-meting. En allen tijdens de 2-meting een half jaar na dato en de 3-meting een jaar na dato. De opeenvolgende 
enquêtes liggen nauw in elkaars verlengde en zijn bedoeld om het verloop van een aantal oordelen/waarderingen in de loop van de tijd te kunnen 
vaststellen. En om de impact van een G1000 op burgerschap en waardering van de gemeenschap te bepalen.  
 
Op die manier ontstaat een database van respondenten, voorzien van labels met kerngegevens die op een gestandaardiseerde wijze tot stand 
gekomen is en uitgebreid wordt. Deze database is toegankelijk voor alle onderzoekers die zich melden met interesse in een aspect van de G1000, op 
voorwaarde dat zij zorgvuldig omgaan met de respondenten en dat zij hun onderzoeksresultaten delen met het Platform G1000.nu. Om zo te 
garanderen dat deze resultaten voor iedereen ten allen tijde vrij toegankelijk en beschikbaar zijn. 
 
Een panel wat op deze manier opgezet en beheerd wordt overstijgt de grenzen van een individueel onderzoeksproject en is ten allen tijde beschikbaar, 
ook als belangstelling er belangstelling uit andere, onverwachte hoeken opduikt. 
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1.2 Hoe!werkt!het!?!
Het panel functioneert onder het beheer van een door de Stichting G1000.nu ingestelde ‘panelredactie’. In de panelredactie hebben zitting alle met de 
Stichting samenwerkende onderzoekers, dwz. die onderzoekers die een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting hebben afgesloten om toegang 
te verkrijgen tot de paneldata. 
 
De panelredactie vervult een aantal taken: 

o Zij stelt in samenspraak met de panelbeheerder (MarketResponse) de vragenlijsten op van de standaard 0-, 1-, 2-, en 3-metingen aan 
(potentiële) panelleden en voert over deze lijsten de eindredactie 

o Zij bepaalt de opzet en inhoud van de standaardsurvey-rapportage per G1000/Burgertop uit het panel 
o Zij besluit welke G1000/Burgertop in aanmerking komt voor opname in het panel 
o Zij voert de eindredactie van de door de deelnemende onderzoekers te publiceren ‘White Papers’ 

 
Op aangeven van de panelredactie verzameld het Platform G1000.nu de e-mailadressen van deelnemers en andere betrokkenen aan lokale G1000-en 
en burgertoppen. Zij spant zich hier actief voor in. De gegevens worden verzameld in een database ‘Onderzoekspanel G1000’ die is aangemeld bij de 
Commissie bescherming Persoonsgegevens. 
 
Deelname en Metingen 
Met behulp van deze gegevens heeft het Platform MarketResponse gevraagd om alle deelnemers te benaderen met een korte enquête naar de 
verwachtingen tav een G1000, invulling en beleving van het eigen burgerschap en de beleving van de eigen gemeenschap, de zgn. 0-meting. Deze  
vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met de op dat moment deelnemende onderzoekers. Na inrichting van de panelredactie zal de vragenlijst 
integraal onder de verantwoordelijkheid van de reactie vallen. 
 
Na afloop van een G1000 worden de deelnemers opnieuw benaderd met een enquête, nu met de vraag naar de beleving en waardering van de G1000 
en naar wijzigingen in beleving en invulling van burgerschap en beleving eigen gemeenschap. Deze enquête wordt ook voorgelegd aan alle andere 
betrokkenen bij de G1000. Dit is de zgn. 1-meting. De enquête wordt afgesloten met de vraag of hij/zij deel wil nemen aan verder onderzoek naar de 
G1000. Indien het antwoord positief is wordt hij/zij als respondent opgenomen in het onderzoekspanel. Indien het antwoord afwijzend is worden 
zijn/haar persoonsgegevens uit de database verwijderd en eventuele voorafgaande antwoorden geanonimiseerd. 
 
Na ongeveer een half jaar wordt tijdens een 2-meting de enquête van de 1-meting in grote lijnen herhaald, zodat het verloop in de tijd van waardering, 
beleving en handeling vastgesteld kan worden. 
Dezelfde enquête wordt nogmaals na een jaar herhaald tijdens de 3-meting. De vragen uit de standaard-enquête worden steeds geselecteerd op basis 
van relevantie op het meetmoment. 
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2 Bijlagen: 

Bijlagen 1: G1000Amersfoort            7 

! ! Factsheet!G1000Amersfoort:! 7!

! ! Score*!op!basiscriteria!G1000:! 7!

Bijlagen 2: G1000Kruiskamp            8 

! ! Factsheet!G1000Kruiskamp:! 8!

! ! Score*!op!basiscriteria!G1000:! 8!
 

Bijlagen 2: G1000Uden             9 

! ! Factsheet!G1000Uden:! 9!

! ! Score*!op!basiscriteria!G1000:! 9!
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Bijlagen 1: G1000Amersfoort 

!
Factsheet!G1000Amersfoort:!
 
Datum:   22 maart 2014 
Deelnemers:   610, waarvan 358 burgers, 40 politici, 40 ambtenaren, 44 werkgevers, 52 kunstenaars en 80 secretarissen 
Uitnodiging:  Gelote burgers, werkgevers en overheid op basis van eigen aanmelding, kunstenaars idem 
Loting:   6000 burgers uit het GBA geloot 
Leeftijd tussen:          Kiesgerechtigden 
Initiatief:  Burgers 
Kernteam:  ca. 20 burgers 
Financiering:   Gemeente, BZK, sponsoring (85%) 
Methodiek:  Cocreatie, Open Space, zelfsturing, afgesloten met een burgerraad 
Agenda:  Geen inhoudelijke agenda van te voren vastgesteld 
Dialoog:              Volledig open dialoog 
Vervolg: 175 Amersfoorters hebben zich tijdens de dag opgegeven om 10 voorstellen verder te brengen. 7 daarvan zijn uiteindelijk 

opgepakt door in eerste instantie 110 deelnemers. Inmiddels zijn nog ca. 55 deelnemers actief. Per idee is een werkgroep 
geformeerd. Afstemming vind plaats in een regiegroep. 

 
 
 
 
Score*!op!basiscriteria!G1000:!
 
Loting     50% 
Dialoog   100% 
Systeem in de zaal   80% 
Eigen agenda  100% 
Transparantie    90% 
Veiligheid    90% 
 
* score door Platform G1000.nu 
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Situatie en centrale vraagstelling 
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•  Op zaterdag 22 maart 2014 vond in Amersfoort een G1000 bijeenkomst plaats 

•  Middels een onderzoekprogramma wil de Stichting G1000 inzicht verkrijgen in de waardering, 
beleving van en effecten op, vooral, de deelnemers aan de G1000. 

•  Het onderzoekprogramma rond de bijeenkomsten bestaat uit: 
–  0-meting: vóór de bijeenkomst 
–  1-meting: kort na de bijeenkomst 
–  2-meting: ongeveer half jaar na de bijeenkomst 
–  3-meting: ongeveer jaar na de bijeenkomst 

•  In Amersfoort hebben we geen 0-meting gedaan. 

•  Voorliggend: de tussenrapportage van de G1000 Amersfoort na de 2-meting 

•  Deze tussenrapportage gaat vooral in op de vraag hoe de G1000 bijeenkomst is ervaren.  

•  Hiernaast wordt aandacht besteed aan de relatie van de doelgroep, deelnemers en niet-
deelnemers, ten opzichte van Amersfoort 

Onderzoek naar G1000 Amersfoort 
Situatie en centrale vraagstelling 
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Belangrijkste bevindingen 
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Positief over G1000 bijeenkomst 
Belangrijkste bevindingen 

Positief over de 
G1000, met 

kanttekeningen 

•  Deze tussenrapportage bevat resultaten van 1- (kort na) en 2-meting 
(na ongeveer half jaar) van onderzoek naar G1000 Amersfoort 

•  In deze tussenrapportage is een selectie van de vragen gerapporteerd. 
•  We beschikken (nog) niet over een referentie, bijvoorbeeld onderzoek 

onder bewoners van Amersfoort. 
•  Mogelijk hebben aan het onderzoek (en aan de G1000) vooral personen 

meegedaan die zich vóór de G1000 al onderscheidden door een positieve 
houding (en gedrag) 

•  De onderzoekdeelnemers zijn (erg) positief over deelname aan de 
G1000. 

•  Er ZIJN kritiekpunten. Deze betreffen uitvoeringsaspecten, zoals de 
techniek bij de keuze van de Agenda van Amersfoort 

Effecten: nog te 
vroeg 

•  Ingeval van Amersfoort is geen 0-meting beschikbaar. 
•  Effecten kunnen hierdoor mogelijk niet worden aangetoond. 
•  Tussen 1- en 2-meting zijn geen verschillen gemeten 
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Deelname 
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Conclusie: 
•  NB: dit betreft personen 

die zich hadden 
aangemeld EN hebben 
gerespondeerd bij ons 
onderzoek. 

•  Hiervan is 14 % niet 
gekomen 

•  Zo’n tweederde (67%) 
was burger; dit 
vertegenwoordigt bijna 
driekwart (77%) van 
degenen die zijn 
gekomen. 

Ongeveer tweederde deelnemers is ‘gewoon’ burger. 
Deelname 
 
 

Vraag: Heeft u op 22 maart deelgenomen aan G1000 Amersfoort? Indien ja, in welke rol?? 
Basis: Respondenten 1-meting, n = 190 
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Geen duidelijke relatie tussen niet-deelnemen en het ‘idee’ 
G1000; vooral omstandigheden 

Motief, oorzaak voor niet-deelnemen 
 

drukke zaterdag in de verkoop; 
werk heeft prioriteit 

Ziekte  

uiteindelijk voor een dag met 
mn kinderen gekozen, mede 
door de sfeer/uitstraling van het 
event in de weken voor uitvoer. 

in het buitenland 

Omdat ik op die dag ook een 
andere uitnodiging had die ik na 
mijn aanmelding had gekregen 
en waar ik niet onderuit kon.... 

Een hele stomme reden: vergist 
in de datum, ik veronderstelde 
dat het een week later was. 

Vraag: U heeft dus toch niet deelgenomen. Wat is hiervoor de reden of oorzaak?  
Basis: niet deelgenomen, n = 26 

Toelichting: 
Selectie van antwoorden. 

LS Door omstandigheden kon ik 
niet aanwezig zijn. Ik hebt 
hierover gemaild en heb gevraagd 
of ik op de hoogte kon blijven . 
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Evaluatie G1000 bijeenkomst 
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Positieve reacties: energie mensen, goed 
Evaluatie: spontane opmerkingen na/over G1000 
 

Vraag: meerdere vragen, te weten toelichting op wel/niet aanbevelen G1000 en vraag “Wat is u meest bijgebleven?’  
Basis: Deelnemers 1-meting, n = 160 

G1000 was super leuk 
georganiseerd. Ik ben erg van 
onder de indruk 

Grote en serieuze 
betrokkenheid bij het wel en 
wee van de stad. Niet alleen 
praten over, maar ook handen 
uit de mouwen. Echte 
burgerdemocratie ... hoewel 
de deelnemers niet de 
multiculturele bewoners leken 
te vertegenwoordigen 

Je voelt je verbonden als 
burger van dezelfde stad. Je 
hoort wat er leeft, wat men 
belangrijk vindt. het is 
toekomstgericht en geeft een 
positieve boost. Goed 
georganiseerd, prettige sfeer, 
goede plek De 
wagenwerkplaats.  

hoe dichter je naar het eind 
komt hoe meer 
compromissen je moet doen 
om tot een resultaat te 
komen. hier moet nog wat op 
verzonnen worden om een 
ieder beter bij de les te 
houden. ik denk een sterker 
sturende en initiatief 
nemende tafel heer of dame 
zou dat al weer kunnen 
verbeteren eeen sterkere rol 
voor deze personen dus. 

De gesprekken waren goed, 
maar de uitkomst leek allemaal 
op elkaar. Waar we in de 
morgen over spraken kwam 
niet op de tv.schermen. 

Toelichting: 
Wordcloud geeft beeld van 
frequentie woorden.  ‘Hoe 
vaker genoemd, hoe 
groter. 
Citaten: selectie. GEEN 
spellingscorrectie. 
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Conclusies 
•  Respondenten 

kozen (maximaal) 
drie woorden uit 
een set van 10; 
gemiddeld 2,7 
woorden. 

•  Het groepsgesprek 
was vooral 
inpirerend. 

•  Ook andere 
associaties met 
een positieve 
lading worden veel 
gekozen. 

•  Vrijwel niemand 
(2,5%) koos voor 
de associatie saai 

Positieve associaties; inspirerend, constructief, niet saai 
Evaluatie: G1000  
 
 

Vraag: Welke trefwoorden zijn voor u het meest van toepassing? 
Basis: Deelnemers 1-meting, n = 160 



2 December 2014 Tussenrapportage G1000 Amersfoort 13 

Men voelde zich vrij. Gemiddelde score: 84. Maximale 
score (‘iedereen heel vrij’): 100 

Evaluatie: tijdens het gesprek aan tafel  
 

Vraag: In hoeverre voelde u zich aan uw tafel vrij om te zeggen wat u wilde? 
Basis: Deelnemers 1-meting, n = 160 

Toelichting: vraag met een 
zogenaamde 
‘antwoordslide’ . De 
uiteinden van de schaal 
zijn omschreven; 
tegenovergestelde 
stellingen (semantische 
differentiaal). 
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Deelnemers voelden zich goed gehoord. Gemiddelde is 79 
(maximum 100) 

Evaluatie: tijdens het gesprek aan tafel  
 

Vraag: In hoeverre voelde u zich aan uw tafel gehoord door uw gesprekspartners? 
Basis: Deelnemers 1-meting, n = 160 
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Meer positief dan negatief, maar niet ‘extreem’: de manier 
waarop de voorstellen zijn geselecteerd (gemiddelde: 56; 
maximum is 100 = ‘spreekt heel erg aan’) 

Evaluatie: de selectie van  voorstellen voor de agenda van Amersfoort 
 

Vraag: Wat vindt u van de manier waarop deze tien voorstellen zijn geselecteerd? 
Basis: Deelnemers 1-meting, n = 160 
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Conclusies 
•  Wij vragen respondenten of zij G1000 

(meestal na deelname) zouden 
aanbevelen aan hun ‘persoonlijk’ 
netwerk. 

•  Ofwel: zouden zij een sociaal risico 
willen nemen door deelnemen aan 
G1000 aan te bevelen? 

•  NPS (net promotor score; verschil 
promotors en detractors is +34 

•  De (standaard) norm voor NPS is 0: 
het percentage promotors (‘erg 
enthousiast’, beveelt aan) houdt dan 
het percentage detractors (negatief, 
raadt zelfs af) in evenwicht. 

•  Aan deze norm wordt meer dan 
voldaan. 

(erg) Positief eindoordeel over G1000 
Evaluatie: aanbevelen G1000 

Vraag: Als (familielid, vriend, vriendin, goede collega of bekende) u om advies vraagt, zou u hem of haar dan aanbevelen om deel te nemen 
(aan G1000)? 
Basis: Deelnemers 1-meting, n = 190 

Toelichting:  aanbevelen -
vraag met  schaal van 0 
-10. 
Promotor : 9 -10 
Passive: 7 -8 
Detractor: 0-6 
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Suggesties betreffen vooral uitvoering. 
Attentiepunt: presentaties en selectie ideeën. 

Evaluatie: verbetersuggesties G1000 
 

Het spontane proces was erg 
mooi, maar misschien had er 
iets nadrukkelijker op concrete 
plannen gestuurd kunnen 
worden. Aan mijn eigen tafel 
ging de middagsessie een 
beetje te veel over stoeptegels 
en bloemzaadjes - niet echt 
problemen die aangepakt 
moeten worden. 

Ik vond de meeste presentaties 
van de voorstellen niet zo 
duidelijk en concreet. Het was 
bovendien teveel en aan het 
eind van de dag om een goede 
keuze te maken. Jammer ook 
dat het internet wat problemen 
had met het stemmen. 

op het tijdstip van de 
eindpresentaties was ik al 
helemaal op en de presentaties 
waren heel verschillend in 
kwaliteit en soms te uitgebreid, 
gewoon te veel input, niet altijd 
even scherp. een kleine 
presentatie van 2 min per groep 
zou mijn voorkdeur gehad 
hebben. 

De stemming van de beste 
plannen waren niet sluitend. De 
stickkers kon je op je eigen plan 
plakken en als jou groep wat 
groter is dan is het punten 
voordeel wel heel erg aanwezig. 
Eén stem per persoon per 
onderwerp. 

Meer allochtonen proberen te 
betrekken minder vage termen 
('dromen' en zo) 

Geen idee vond de organisatie 
goed 

Vraag: Als de G1000 nog een keer georganiseerd zou worden, wat zou er dan anders/beter kunnen volgens U?  
Basis: Deelnemers 1-meting , n = 160 

Toelichting:  selectie 
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Het vervolg 
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Conclusies 
•  De verhouding is ongeveer 

driekwart meldt zich aan 
voor vervolgroepen, kwart 
niet (of: weet niet). 

•  Dit bevestigt het positieve 
beeld over de G1000-
deelname (of: de positieve 
houding van de 
doelgroep). 

Driekwart heeft zich aangemeld voor vervolg 
Het vervolg: aanmelden 
 

Vraag: Heeft u zich tijdens de G1000 aangemeld voor een initiatiefgroep? 
Basis: Deelnemers, 2-meting, n = 101 



2 December 2014 Tussenrapportage G1000 Amersfoort 20 

Zowel ‘inhoudelijke’ (de ideeën) motieven als persoonlijke  
motieven (geen tijd, functie) 

Het vervolg: redenen voor ‘afhaken’ 
 

Totaal gebrek aan tijd! 

geen reactie terug ontvangen 
van de initiatiefnemers 

De groep heeft zichzelf 
opgeheven. 

Vraag: Meerdere vragen over ‘later afhaken’ 
Basis: niet aangemeld, n = 16 

Toelichting:  selectie 
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Relatie met Amersfoort 
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Deelnemers komen, vanzelfsprekend, vooral uit 
Amersfoort. 

Amersfoort: wonen 
 

Vraag: Woont u zelf in Amersfoort? 
Basis: respondenten 2-meting, n = 212 
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Conclusies 
•  De promotors (personen die zo 

positief zijn over Amersfoort dat 
zij het anderen aanbevelen) 
vormen ongeveer een derde van 
de doelgroep 

•  De NPS (net promotor score, 
het verschil van promotors en 
detractors) is erg positief: +/-  
30 

•  De (internationale) norm: 0 of 
hoger. 

•  De doelgroep is loyaal aan 
Amersfoort, promoot wonen in 
Amersfoort bij het eigen 
netwerk. 

•  (Nog) Geen verschil tussen 
houding voor en na G1000  

Erg positief over Amersfoort 
Amersfoort: aanbevelen voor en na G1000 

Vraag: Zou u een familielid, vriend of vriendin, een goede collega of bekende aanbevelen om in Amersfoort te gaan wonen? 
Basis:  zowel voor 1- als 2-meting deelnemers, respectievelijk n = 190 en n = 125 

Toelichting:  aanbevelen -
vraag met  schaal van 0 
-10. 
Promotor : 9 -10 
Passive: 7 -8 
Detractor: 0-6 
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Positief: ligging, de voorzieningen, groen. 
Minder positief: geen duidelijke trend 

Amersfoort: spontane opmerkingen mbt aanbevelen 
 

Vraag: Als een goede vriend(in) kennis of familie u om advies zou vragen: hoe waarschijnlijk is het dat u deze kledingwinkel zou aanbevelen?  
Toelichting indien wel aanbevelen 
Basis: Alle respondenten, van 0- en 1-meiting (n = 90, n = 72) 

Amersfoort is op een goede 
afstand van Utrecht en 
Amsterdam. Maar er is weinig 
groen en veel luchtvervuiling. 
Het wonen is aan de prijs en 
je merkt dan het verkeer druk 
en haastig is. 

camera's in wijken met veel 
inbraken meer geld voor 
sociale en economische 
activiteiten dan prestige 
objecten van de gemeente 

Gezellig stadscentrum, leuke 
activiteiten en evenementen, 
actieve burgers/veel 
initiatieven in wijken, centrale 
ligging, groen karakter en 
mooie omringende 
landschappen, goeie sfeer, 
mooie woningbouw. 

niet te groot, niet te klein, 
historische binnenstad, midden 
van het land, veel groen in de 
directe omgeving 

Prachtige mooie oude stad, Er 
is veel te doen Centraal in het 
land Er zou een goede 
gemeenteraad moeten komen 
die werkt voor het welzijn van 
de HELE gemeenschap, geen 
prestige objecten, 

Toelichting: 
Wordcloud geeft beeld van 
frequentie  woorden.  
Citaten: selectie. 
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Conclusies 
•  De uitspraken zijn uitgevraagd voor de G1000 
•  Over het algemeen positief: betrokken, draagt graag steentje bij 
•  Minder positief: ‘meer contact met buurtbewoners’ 

Kort na de G1000: betrokken, draagt graag steentje bij, 
ruimt rommel op 

Amersfoort: houding eigen buurt  

Vraag: We laten u zes uitspraken zien van mensen over hun eigen biuurt. Wat vindt u van deze uitspraken?  
Basis: deelnemers 1-meting, n = 190 
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Conclusies 
•  De uitspraken zijn 

uitgevraagd na de G1000 
•  Over het algemeen actief: 

buurtactiviteiten, 
wijkavonden 

•  Kortom: de doelgroep is 
(meer dan gemiddeld?) 
actief. 

Actief, niet alleen een positieve houding maar ook 
‘meedoen’. 

Amersfoort: activiteiten afgelopen jaar 

Vraag: We laten u zes uitspraken zien van mensen over hun eigen biuurt. Wat vindt u van deze uitspraken?  
Basis: deelnemers 1-meting, n = 190 
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G1000-panel 
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In totaal: 72 
Aanmeldingen voor panel 
 

Vraag: Wilt u deelnemen aan het G1000 panel? 
Basis: 1-meting, alle ondervraagden 

Totaal 
N = 212 

Panellid 
N = 72 

Via open link 
N = 16 

Overige  
N = 56 

Geen panellid 
N = 140 
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Leefstijl 
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Ruim een derde is ‘ambitieus, dynamisch’(Blauw) 
Leefstijl  

Vraag: Standaard model 
Basis: deelnemers 1-meting, n = 190 

Toelichting: 
We maken gebruik van 
BSR-model 
In de bijlagen worden het 
model en de vier 
segmenten toegelicht. 
Elk segment kan met 
enkele trefwoorden 
worden getypeerd: 
 
Blauw: ambitieus, 
dynamisch 
 
Rood: assertief, energiek 
 
Groen: serieus,  
bedachtzaam, nuchter 
 
Geel: sociaal, open 
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Bijlage: verantwoording 
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Onderzoek in vogelvlucht 
Onderzoekverantwoording 
 

Methode  Online-onderzoek. We benaderen de doelgroep per email met een link naar de 
vragenlijst. Twee versies: link met versleuteld wachtwoord (gesloten), link zonder 
unieke code (open versie).  
 

Doelgroep en 
steekproef 

De doelgroep bestaat uit: 
•  Personen die zich hebben aangemeld voor G1000 

Amersfoort (gesloten versie). Deze personen zijn 
twee keer benaderd: zowel voor 0- als 1-meting 

•  Ambtenaren, politici, etc. (open versie): 1-meting 
Respons Gesloten versie: 

0-meting: benaderd 601, vragenlijst afgebroken 42 
(7%), afgerond 238 (40%) 
1-meting: benaderd 698, vragenlijst afgebroken 41 
(6%), afgerond 134 (19%) 
 
Open versie: 
vragenlijst afgebroken 79, afgerond 98 

Veldwerk 1-meting: van 9 april tot 1 mei 2014 
1-meting: van 20-25 november 2014 
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Bijlagen 2: G1000Kruiskamp 

!
Factsheet!G1000Kruiskamp:!
 
Datum:   15/11/14 Wijkcafé, 5/11, 20/11 en 3/12 Werkgroepavond, 16/1 en 17/1/15 Eindconferentie 
Deelnemers:   110 deelnemers Wijkcafé, 25-30 deelnemers Werkgroepavonden, Eindconferentie ? 
Uitnodiging:  In eerste instantie gelote burgers, daarna openwerving. Werkgevers en overheid op basis van eigen aanmelding,  
Loting:   2000 burgers uit het GBA Kruiskamp geloot 
Leeftijd:           Kiesgerechtigden 
Initiatief:  Burgers – deelnemers G1000Amersfoort 
Kernteam:  ca. 10 burgers 
Financiering:   Gemeente, sponsoring (10%) 
Methodiek:  Cocreatie, Open Space, zelfsturing 
Agenda:  Geen inhoudelijke agenda van te voren vastgesteld 
Dialoog:              Volledig open dialoog 
Vervolg: Traject loopt nog. 
 
 
 
 
 
Score*!op!basiscriteria!G1000:!
 
Loting     50% 
Dialoog   100% 
Systeem in de zaal   70% 
Eigen agenda  100% 
Transparantie    90% 
Veiligheid    90% 
 
 
* score door Platform G1000.nu 



Positief over WijkG1000 (met aanmerkingen), maar 
ondanks betrokkenheid negatief over de wijk. 
Tussenrapportage – 0- en 1-meting Kruiskamp | 2 december 2014 
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3832 RC Leusden 
033 - 330 33 33  
www.marketresponse.nl 
 
Projectnummer 19.889 
© MarketResponse 2014 
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Situatie en centrale vraagstelling 
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•  Op 15 oktober 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats van de wijk WijkG1000; de eerste 
vervolgbijeenkomst was op 5 november. 

•  Middels een onderzoekprogramma wil de Stichting WijkG1000 inzicht verkrijgen in de 
waardering, beleving van en effecten op, vooral, de deelnemers aan de wijk WijkG1000. 

•  Het onderzoekprogramma rond de bijeenkomsten bestaat uit: 
–  0-meting: vóór de bijeenkomsten 
–  1-meting: kort na de (eerste en tweede) bijeenkomsten 
–  2-meting: ongeveer half jaar na de bijeenkomsten 
–  3-meting: ongeveer jaar na de bijeenkomsten 

•  Voorliggend: de tussenrapportage van de WijkG1000 Kruiskamp na de 1-meting  

•  Deze tussenrapportage gaat vooral in op de vraag hoe de WijkG1000 bijeenkomsten zijn 
ervaren.  

•  Hiernaast wordt aandacht besteed aan de relatie van de doelgroep, deelnemers en niet-
deelnemers, ten opzichte van Kruiskamp 

Onderzoek naar WijkG1000 Kruiskamp 
Situatie en centrale vraagstelling 
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Belangrijkste bevindingen 
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Positief over WijkG1000 bijeenkomst 
Belangrijkste bevindingen 

Positief over de 
WijkG1000, met 
kanttekeningen 

•  Deze tussenrapportage bevat resultaten van 0- en 1-meting met respectievelijk 
45 en 18 respondenten.  

•  Bij de 0-meting is de response 47%; bij de 1-meting 18%. 
•  De resultaten van de 1-meting zijn daarom indicatief. 
•  In deze tussenrapportage rapporteren wij een selectie van de vragen. 
•  Mogelijk hebben aan het onderzoek (en aan de WijkG1000) vooral personen 

meegedaan die zich voor de WijkG1000 al onderscheidden door een positieve 
houding (en gedrag). 

•  Met name de afwezigheid van personen met een niet-westerse achtergrond 
vormt een aandachtspunt; zo’n 90% van de respondenten is autochtoon. 

•  De onderzoekdeelnemers zijn positief over deelname aan de WijkG1000. 
•  Er ZIJN kritiekpunten. Deze betreffen onder andere de selectiviteit van de 

G1000. 

Effecten: nog te 
vroeg 

•  De 1-meting vond ongeveer een maand na de WijkG1000 plaats.  
•  Er zijn (nog) geen effecten zichtbaar 
•  Uit het onderzoek komt kritiek over de buurt naar voren: veiligheid, etc. 
•  Maar ook: betrokkenheid bij de buurt, de mensen in de buurt 
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Deelname 
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Conclusie: 
•  NB: dit betreft personen 

die zich hadden 
aangemeld EN hebben 
gerespondeerd bij de 0-
meting. 

•  Hiervan is 73% burger 

Ongeveer driekwart heeft de rol van ‘gewoon burger 
Rol bij WijkG1000 
 
 

Vraag: Heeft U een rol bij de wijk G1000 Kruiskamp? Zo ja, welke rol? 
Basis: Respondenten 0-meting, n = 45 
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Ongeveer helft heeft twee meegedaan, kwart een keer, 
kwart geen enkele keer. 

Deelname 
 
 

Vraag: Heeft u deelgenomen aan de bijeenkomsten? Zo ja aan welke? 
Basis: Respondenten 1-meting, n = 18 
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Vooral: persoonlijke omstandigheden 
Motief, oorzaak voor niet-deelnemen (of niet aanmelden voor vervolg) 
 

Ik heb medegedeeld dat ik voor 
5 november een andere eerder 
afgesproken afspraak had. 

helaas verhinderd ivm ziekte 
kind. Excuus 

niet geïnteresseerd. 

Andere afspraken. 

Vraag: U heeft dus toch niet deelgenomen. Wat is hiervoor de reden of oorzaak?  
Basis: niet deelgenomen, n = 4; niet-aangemeld, n =1 

Ik heb niet het idee dat ik echt 
verschil kan maken in de wijk. 
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Evaluatie WijkG1000 bijeenkomst 
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Centraal staan de wijk, de mensen en actief. 
Ook: kritiek 

Evaluatie: spontane opmerkingen na/over WijkG1000 
 

Vraag: meerdere vragen, te weten toelichting op wel/niet aanbevelen WijkG1000 en vraag “Wat is u meest bijgebleven?’  
Basis: Alle respondenten 1-meting; n = 18 

Ik vind dat er niet veel 
uitkomt. Het bleef de eerste 
bijeenkomst op het niveau van 
meer met elkaar doen, praten, 
gedag zeggen, etc. Dat is 
prima maar daar is geen 
G1000 voor nodig. Dat moet 
je gewoon doen. 

Ik wil meer doen voor mijn 
wijk/ buurt en denk dat ik daar 
aan bij kan dragen. 

Om alle open deuren: de 
bijeenkomsten alleen al 
verbinden en scheppen 
mogelijkheden voor dialoog... 
en voor van alles. En het is dé 
manier om een vinger in de 
pap te hebben, om ideeën en 
wensen te kunnen opperen 
en ongewenste 
ontwikkelingen misschien  

Ontmoeting met 
buurtgenoten. Positieve sfeer, 
met name gericht op meer 
samen Wat betreft de 
volgende vragen; ik zat aan 
verschillende tafels; de sfeer 
bij de laatste tafel (jongeren) 
werd erg bepaald een 
persoon. 

Sterker aan te bevelen: nú is 
het moment om écht iets te 
veranderen aan alles waar je 
last van het in de wijk. 
Daarbij, is het prettig je 
buurtgenoten te kennen; 
netwerken. Betere PR. 

Toelichting: 
Wordcloud geeft beeld van 
frequentie woorden.  ‘Hoe 
vaker genoemd, hoe 
groter. 
Citaten: selectie. GEEN 
spellingscorrectie. 
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Conclusies 
•  Respondenten 

kozen (maximaal) 
drie woorden uit 
een set van 10; 
gemiddeld 2,7 
woorden. 

•  Associaties met 
een negatieve 
lading worden 
weinig gekozen: 
onwennig, 
ingewikkeld (elk 
door één 
respondent). 

•  NB: slechts 14 
respondenten 

Positieve associaties; constructief, ontspannen, 
gelijkwaardig 

Evaluatie: groepsgesprek tijdens WijkG1000  
 
 

Vraag: Welke trefwoorden zijn voor u het meest van toepassing op het groepsgesprek? 
Basis: Deelnemers, n = 14 
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Conclusies 
•  Gemiddeld kozen 

respondenten 1,9 
voorstellen (van 5) 

•  Drie thema’s 
worden veel 
gekozen: 

–  Veiligheid 
–  Ontmoeten 
–  betrokkenheid 

Geen uitsproken voorkeur 
Evaluatie: de thema’s van Kruiskamp 
 

Vraag: U ziet hier nogmaals de thema’s. Welke van deze spreken u het meest aan? Wilt u MAXIMAAL twee thema’s aankruisen.? 
Basis: Deelnemers, n = 14 

Toelichting: 
Maximaal twee thema’s per 
respondent. 
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Conclusies 
•  Wij vragen respondenten of zij de 

WijkG1000 (na deelname) zouden 
aanbevelen aan hun ‘persoonlijk’ 
netwerk. 

•  Ofwel: zouden zij een sociaal risico 
willen nemen door deelnemen aan 
WijkG1000 aan te bevelen? 

•  NPS (net promotor score; verschil 
promotors en detractors) is negatief: 
-7 

•  De (standaard) norm voor NPS is 0: 
het percentage promotors (‘erg 
enthousiast’, beveelt aan) houdt dan 
het percentage detractors (negatief, 
raadt zelfs af) in evenwicht. 

•  Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
verzekeringen 

Redelijk positief eindoordeel over WijkG1000 
Evaluatie: aanbevelen WijkG1000 
 

Vraag: Als (familielid, vriend, vriendin, goede collega of bekende) u om advies vraagt, zou u hem of haar dan aanbevelen om deel te enemen 
(aan WijkG1000)? 
Basis: Respondenten 1-meting, n = 14 

Toelichting:  aanbevelen -
vraag met  schaal van 0 
-10. 
Promotor : 9 -10 
Passive: 7 -8 
Detractor: 0-6 
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Suggesties betreffen niveau (‘wijk”),  
uitvoering (‘groepen’) en samenstelling deelnemers. 

Evaluatie: verbetersuggesties WijkG1000 
 

Tsja, ik geloof hier niet zo in. 
Misschien een G100 op 
buurtniveau dan kun je ook 
concreter worden. Ik kom maar 
in een klein deel van de 
Kruiskamp. Het voelt niet als 
'mijn' buurt, daarvoor is het te 
groot. 

De gespreksgroepen groter 
maken plus een goedleidende 
gespreksleider. De gevoerde 
gesprekken in de eerste 
bijeenkomst, gingen van de hak 
op de tak. Wat ik wel geleerd 
heb van de eerste bijeenkomst, 
hoe groter de groep hoe minder 
er uitkomt. 

Zorgen dat er goede 
afspiegeling is van de wijk. 
Blijkbaar moet je mensen dan 
anders benaderen, ook echt 
'warm'uitnodigen. 

Ik snap het idee erachter wel, 
maar wel iets sneller naar 
concrete stappen om te zorgen 
dat degenen die vooral iets 
willen doen niet direct afhaken. 

Ik zou op subwijkniveau 
beginnen time management, en meer 

bewoners van niet-Nederlandse 
afkomst actief uitnodigen 

Vraag: Als de G1000 nog een keer georganiseerd zou worden, wat zou er dan anders/beter kunnen volgens u?  
Basis: Deelnemers , n = 14 

Toelichting:  selectie 
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Relatie met Kruiskamp 
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Deelnemers komen, vanzelfsprekend, uit Kruiskamp. 
Kruiskamp: wonen 
 

Vraag: Woont u zelf in Kruiskamp? 
Basis: respondenten 0- en 1-meting, n = 53 
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Conclusies 
•  De promotors (personen die zo 

positief zijn over Kruiskamp dat 
zij het anderen aanbevelen) 
vormen minder dan 1/5 

•  De NPS (net promotor score, 
het verschil van promotors en 
detractors) is negatief: - 33 

•  De (internationale) norm: 0 of 
hoger. 

•  (Nog) Geen verschil tussen 
houding voor en na de start van 
de WijkG1000  

Niet positief over Kruiskamp 
Kruiskamp: aanbevelen voor en na WijkG1000 

Vraag: Zou u een familielid, vriend of vriendin, een goede collega of bekende aanbevelen om in Kruiskamp te gaan wonen? 
Basis:  zowel voor (0-meting, n = 45) als na (1-meting, n = 18) start WijkG1000 gevraagd 

Toelichting:  aanbevelen -
vraag met  schaal van 0 
-10. 
Promotor : 9 -10 
Passive: 7 -8 
Detractor: 0-6 
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Positief: de (binnen) stad, nieuwbouw. diversiteit 
Minder positief: hangjongeren, criminaliteit  

Kruiskamp: spontane opmerkingen mbt aanbevelen 
 

Vraag: Als een goede vriend(in) kennis of familie u om advies zou vragen: hoe waarschijnlijk is het dat u deze kledingwinkel zou aanbevelen?  
Toelichting indien wel aanbevelen 
Basis: Alle respondenten, van 0- en 1-meiting (n = 90, n = 72) 

er is veel criminaliteit en er zijn 
vele culturen die niet zijn 
geintregeerd. 

Op de avond van de G1000 
hoorde ik dat er veel overlast 
is van hangjongeren. Ook 
weet ik dat er veel wordt 
ingebroken en dat er weleens 
's avonds/ 's nachts mensen 
lastig worden gevallen, 
bijvoorbeeld op het fietspad 
langs het spoor. 

Dichtbij de binnenstad, 
centraal gelegen in 
Amersfoort, veel 
voorzieningen dichtbij, 
uitvalswegen ook zeer dichtbij. 
Buurt waar ik woon, is ook 
relatief rustig 

Het is een kleurrijke, 
levendige wijk met veel 
mogelijkheden en initiatieven. 
Er zijn heel veel verschillende 
soorten straatjes, voor ieder 
wat wils. Ook is de afstand tot 
het centrum en de prijs van 
de huizen een voordeel. 

Moeilijk te zeggen, aangezien 
Kruiskamp uit veel 
verschillende buurten bestaat. 
Ik woon in ieder geval in een 
rustige en prettige buurt. 

Toelichting: 
Wordcloud geeft beeld van 
frequentie  woorden.  
Citaten: selectie. 
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Conclusies 
•  De uitspraken zijn uitgevraagd voor de WijkG1000 
•  Over het algemeen positief: betrokken, draagt graag steentje bij, ruimt rommel op, wil meer 

contact met buurtbewoners 

Voor de WijkG1000: betrokken, draagt graag steentje bij 
Kruiskamp: houding eigen buurt voor WijkG1000 
 

Vraag: We laten u zes uitspraken zien van mensen over hun eigen biuurt. Wat vindt u van deze uitspraken?  
Basis: alle ondervraagden 0-meting, n = 45 
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Conclusies 
•  De uitspraken zijn 

uitgevraagd voor de 
WijkG1000 

•  Over het algemeen redelijk 
actief: activiteiten, avonden, 
etc. 

Voor (!) de WijkG1000: actief, niet alleen een positieve 
houding maar ook ‘meedoen’. 

Kruiskamp: activiteiten afgelopen jaar 

Vraag: We laten u zes uitspraken zien van mensen over hun eigen wijk. Wat vindt u van deze uitspraken?  
Basis: alle ondervraagden 0-meting, n = 45 
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Leefstijl Kruiskamp 
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Oververtegenwoordigd: ‘blauw’ en ‘geel’  
Leefstijl: Kruiskamp vs ondervraagden en paneleden 

Vraag: Standaard model, vanuit database gekoppeld 
Basis: alle onderzoekdeelnemers, waarvan BSR kon worden gekoppeld (n = 44) 

Toelichting: 
We maken gebruik van 
BSR-model 
In de bijlagen worden het 
model en de vier 
segmenten toegelicht. 
Elk segment kan met 
enkele trefwoorden 
worden getypeerd: 
 
Blauw: ambitieus, 
dynamisch 
 
Rood: assertief, energiek 
 
Groen: serieus,  
bedachtzaam, nuchter 
 
Geel: sociaal, open 
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G1000-panel 
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In totaal: 22 aanmeldingen 
Aanmeldingen voor panel 

Vraag: Wilt u deelnemen aan het WijkG1000 panel? 
Basis: beide metingen, alle ondervraagden 

Totaal 
N = 63 

Panellid 
N = 22 

Voor G1000 
N = 18 

Na eerste 
bijeenkomst 

N = 4 
Geen panellid 
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Bijlagen 
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Onderzoek in vogelvlucht 
Onderzoekverantwoording 

Methode  Online-onderzoek. We benaderen de doelgroep per email met een link naar de 
vragenlijst.  
 
 

Doelgroep en 
steekproef 

De doelgroep bestaat uit: 
•  Personen die zich hebben aangemeld voor 

WijkG1000 Kruiskamp (gesloten versie). Deze 
personen zijn twee keer benaderd: zowel voor 0- als 
1-meting 

•  Personen uit netwerk G1000 
 
Voorzover mogelijk zijn bij beide metingen dezelfde 
personen benaderd. 

Respons 0-meting: benaderd 96, vragenlijst afgebroken 10 
(10%), afgerond 45 (47%) 
1-meting: benaderd 102, vragenlijst afgebroken 3 
(3%), afgerond 18 (18%) 

Veldwerk 0-meting: 14 en 15 oktober 2014 
1-meting: van 20-25 november 2014 
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Bijlagen 
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Bijlagen 3: G1000Uden 

!
Factsheet!G1000Uden:!
 
Datum:   4 oktober 2014 
Deelnemers:   ca. 245, waarvan 80 voorzitters/secretarissen 
Uitnodiging:  Gehele gemeenschap op huisadres 
Loting:   niet 
Leeftijd tussen:          15 - … 
Initiatief:  Gemeenteraad en Burgers 
Kernteam:  ca. 20 burgers 
Financiering:   Gemeente, Provincie, BZK, sponsoring (35%) 
Methodiek:  Brainstorm 
Agenda:  Geen inhoudelijke agenda van te voren vastgesteld 
Dialoog:              geen dialoog 
Vervolg: 120 Udenaren hebben zich aangemeld voor het vervolg 
 
 
 
 
Score*!op!basiscriteria!G1000:!
 
Loting       0% 
Dialoog     10% 
Systeem in de zaal     ? 
Eigen agenda      0% 
Transparantie    10% 
Veiligheid    70% 
 
 
* score door Platform G1000.nu 
 



Positief over G1000; met een kanttekening 
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Situatie en centrale vraagstelling 
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•  Op 4 oktober 2014 vond in Uden een G1000 bijeenkomst plaats 

•  Middels een onderzoekprogramma wil de Stichting G1000 inzicht verkrijgen in de waardering, 
beleving van en effecten op, vooral, de deelnemers aan de G1000. 

•  Het onderzoekprogramma rond de bijeenkomsten bestaat uit: 
–  0-meting: vóór de bijeenkomst 
–  1-meting: kort na de bijeenkomst 
–  2-meting: ongeveer half jaar na de bijeenkomst 
–  3-meting: ongeveer jaar na de bijeenkomst 

•  Voorliggend: de tussenrapportage van de G1000 Uden na de 1-meting 

•  Deze tussenrapportage gaat vooral in op de vraag hoe de G1000 bijeenkomst is ervaren.  

•  Hiernaast wordt aandacht besteed aan de relatie van de doelgroep, deelnemers en niet-
deelnemers, ten opzichte van Uden 

Onderzoek naar G1000 Uden 
Situatie en centrale vraagstelling 
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Belangrijkste bevindingen 
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Positief over G1000 bijeenkomst 
Belangrijkste bevindingen 

Positief over de 
G1000, met 

kanttekeningen 

•  Deze tussenrapportage bevat resultaten van 0- (kort voor) en 1-meting voor 
G1000 Uden 

•  In deze tussenrapportage is een selectie van de vragen gerapporteerd. 
•  We beschikken (nog) niet over een referentie, bijvoorbeeld onderzoek onder 

bewoners van Uden. 
•  Mogelijk hebben aan het onderzoek (en aan de G1000) vooral personen 

meegedaan die zich voor de G1000 al onderscheidden door een positieve 
houding (en gedrag). 

•  De onderzoekdeelnemers zijn positief over deelname aan de G1000. 
•  Er ZIJN kritiekpunten. Deze betreffen uitvoeringsaspecten, zoals het aantal 

ideeën op de  ‘Agenda voor Uden’.  
•  Attentiepunt: de manier waarop de ideeën zijn geselecteerd voor de  ‘Agenda 

voor Uden. Bij meerdere vragen komt kritiek naar voren 

Effecten: nog te 
vroeg 

•  De 1-meting vond ongeveer een maand na de G1000 plaats.  
•  Er zijn (nog) weinig effecten zichtbaar 
•  De deelnemers geven zelf aan dat de G1000 (nog) niet heeft geleid tot veel 

verandering in houding ten opzicht het wonen in Uden en de eigen buurt. 
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Deelname 
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Conclusie: 
•  NB: dit betreft personen 

die zich hadden 
aangemeld EN hebben 
gerespondeerd bij ons 
onderzoek. 

•  Hiervan is 25 % niet 
gekomen 

•  Iets meer dan de helft 
(56%) was burger; dit 
vertegenwoordigt bijna 
driekwart (74%) van 
degenen die zijn 
gekomen. 

Ongeveer helft deelnemers is ‘gewoon’ burger. 
Deelname 
 
 

Vraag: Heeft u op 4 oktober deelgenomen aan G1000 Uden? Indien ja, in welke rol? 
Basis: Respondenten 1-meting, n = 72 
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Geen duidelijke relatie tussen niet-deelnemen en G1000 
Motief, oorzaak voor niet-deelnemen 
 

Geen tijd 

Geen interesse 

Doe al te veel vrijwilligerswerk. 
In een impuls had ik me 
aangemeld. 

Ik had andere verplichtingen 

Niet deelgenomen in verband 
met belangrijke 
familiegebeurtenis 

ik woon niet in Uden. Ben wel 
werkzaam in Uden als 
ambtenaar. Daarom dus geen 
bemoeienis. 

Vraag: U heeft dus toch niet deelgenomen. Wat is hiervoor de reden of oorzaak?  
Basis: niet deelgenomen, n = 18 

Toelichting: 
Selectie van antwoorden. 

Ik was op 4 oktober op vakantie, 
maar had zeker deelgenomen. 
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Evaluatie G1000 bijeenkomst 
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Positieve reacties: ideeën, mensen, goed 
Evaluatie: spontane opmerkingen na/over G1000 
 

Vraag: meerdere vragen, te weten toelichting op wel/niet aanbevelen G1000 en vraag “Wat is u meest bijgebleven?’  
Basis: Alle respondenten. 

“Het proces spreekt me zeer 
aan. Ik vind de voorstellen 
inhoudelijk niet erg sterk.Of 
erg algemeen,of welerg 
specifiek gebonden aan de 
persoonlijke situatie..” 

“Het is een hele inspirerende 
ervaring om met allemaal 
enthousiaste mensen aan de 
slag te gaan met ideeen voor 
de Udense gemeenschap.”” 

“Constante improvisatie. 
Bereidheid van de deelnemers 
om actief mee te denken. 
Duidelijk te weinig tijd om de 
ideeën aan tafel goed te 
bespreken. Doordat het alleen 
one-liners zijn konden de 
ieuwe deelnemers in de 
vervolgfasen niet goed weten 
… 

“Er is te weinig tijd om de 
ideeën uit te leggen, waardoor 
ze bij volgende ronden als 
trefwoord vermeld worden, en 
niemand weet wat er bedoelt 
wordt, en waar het over gaat. 
Zo gaan heel goede plannen 
verloren. 

“Groote opkomst,Uitstekende 
organisatie,Openheid,Dat er 
naar je geluisterd werd.”” 

Toelichting: 
Wordcloud geeft beeld van 
frequentie woorden.  ‘Hoe 
vaker genoemd, hoe 
groter. 
Citaten: selectie. GEEN 
spellingscorrectie. 
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57%

48%

48%

41%

19%

15%

13%

11%

4%

Constructief

Ontspannen

Inspirerend

Gelijkwaardig

Moeizaam

Vertrouwd

Onwennig

Kritisch

Ingewikkeld

Saai

Conclusies 
•  Respondenten 

kozen (maximaal) 
drie woorden uit 
een set van 10; 
gemiddeld 2,5 
woorden. 

•  Het groepsgesprek 
was vooral 
constructief. 

•  Ook andere 
associaties met 
een positieve 
lading worden veel 
gekozen. 

•  Niemand koos 
voor de associatie 
saai 

Positieve associaties; constructief, ontspannen, niet saai 
Evaluatie: groepsgesprek tijdens G1000  
 
 

Vraag: Welke trefwoorden zijn voor u het meest van toepassing op het groepsgesprek? 
Basis: Deelnemers, n = 54 
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Men voelde zich vrij. Gemiddelde score: 84. Maximale 
score (‘iedereen heel vrij’): 100 

Evaluatie: tijdens het gesprek aan tafel  
 

Vraag: In hoeverre voelde u zich aan uw tafel vrij om te zeggen wat u wilde? 
Basis: Deelnemers, n = 54 

Toelichting: vraag met een 
zogenaamde 
‘antwoordslide’ . De 
uiteinden van de schaal 
zijn omschreven; 
tegenovergestelde 
stellingen (semantische 
differentiaal). 
 

0% 0%
6%

0% 2% 2% 6%
19%

26%

41%

Helemaal niet vrij,
0  - 10%

11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% Heel vrij;
90 - 100%
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Deelnemers voelden zich redelijk gehoord. Gemiddelde is 
72 (maximum 100) 

Evaluatie: tijdens het gesprek aan tafel  
 

Vraag: In hoeverre voelde u zich aan uw tafel gehoord door uw gesprekspartners?Basis: Deelnemers, n = 54 

0% 2% 6% 6% 
15% 

4% 2% 

20% 
30% 

17% 

Helemaal niet 
gehoord;                          
0 - 10% 

11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% Heel erg gehoord;           
91-100% 
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Ook over de bijdrage van gesprekspartners is het oordeel 
redelijk positief: gemiddelde 71 (maximum, 
gesprekspartners erg constructief, is 100) 

Evaluatie: tijdens het gesprek aan tafel  
 

Vraag: Wat vond u van de rol van UW gesprekspartners; hadden uw gesprekspartners een constructieve bijdrage aan de dialoog? 
Basis: Deelnemers, n = 54 

0% 0% 2%
6%

17%
9%

13%

22%
17% 15%

Geen enkele
bijdrage;
0- 10%

11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% Erg constructieve
bijdrage;
91-100%
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Wel positief, maar niet ‘extreem’: de manier waarop de 
voorstellen zijn geselecteerd (gemiddelde: 58; maximum is 
100 = ‘spreekt heel erg aan’) 

Evaluatie: de selectie van  voorstellen voor de agenda van Uden 
 

Vraag: Wat vindt u van de manier waarop deze tien voorstellen zijn geselecteerd? 
Basis: Deelnemers, n = 54 

4%

11% 9% 11% 13%

6% 7%

15% 15%

9%

Spreekt me
absoluut niet aan;

0-10%

11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% Spreekt me heel
erg aan;

91-100%,
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Conclusies 
•  Gemiddeld kozen 

respondenten 2,6 
voorstellen (van 10) 

•  Scores van ‘ ruim’  
boven 26% zijn 
relevant; dit geldt 
voor geen enkel 
voorstel. 

•  Ofwel: voor de 
meeste voorstellen 
bestaat draagvlak. 

•  Alleen het voorstel 
‘gebruikers’ 
betrekken’ haalt 
een lage score 

Geen uitsproken voorkeur 
Evaluatie: de agenda van Uden 
 

Vraag: U ziet hier de tien voorstellen van de “ Agenda van Uden”. Welke van deze spreken u het meeste aan? 
Basis: Deelnemers, n = 54 

35%

31%

31%

31%

28%

26%

24%

20%

17%

11%

6%

Vraag, aanbod hulp en zorg bij elkaar

G1000 structureel inzetten

Gegarandeerde zorg voor iedere Udenaar

Uden 2035 energieneutraal

Leercafé opzetten in Uden

Bibliotheek laten voortbestaan

Ontmoeten stimuleren

Verbetering wandel-fietsvriendelijkheid

Fietsveiligheid

Gebruikers betrekken

GEEN enkel voorstel

Toelichting: 
Maximaal drie voorstellen 
per respondent. 
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Conclusies 
•  Wij vragen respondenten of zij G1000 

(meestal na deelname) zouden 
aanbevelen aan hun ‘persoonlijk’ 
netwerk. 

•  Ofwel: zouden zij een sociaal risico 
willen nemen door deelnemen aan 
G1000 aan te bevelen?, ‘zijn zij loyaal 
aan G1000?’ 

•  NPS (net promotor score; verschil 
promotors en detractors) ligt rond de 
0: totaal +4, deelnemers -2 

•  De (standaard) norm voor NPS is 0: 
het percentage promotors (‘erg 
enthousiast’, beveelt aan) houdt dan 
het percentage detractors (negatief, 
raadt zelfs af) in evenwicht. 

•  Aan deze norm wordt voldaan. 

Redelijk positief eindoordeel over G1000 
Evaluatie: aanbevelen G1000 
 

Vraag: Als (familielid, vriend, vriendin, goede collega of bekende) u om advies vraagt, zou u hem of haar dan aanbevelen om deel te enemen 
(aan G1000)? 
Basis: Respondenten 1-meting, n = 72 

Toelichting:  aanbevelen -
vraag met  schaal van 0 
-10. 
Promotor : 9 -10 
Passive: 7 -8 
Detractor: 0-6 
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Suggesties betreffen vooral uitvoering. 
Attentiepunt: selectie ideeën. 

Evaluatie: verbetersuggesties G1000 
 

Zorgen dat het vervolg na de 
eerste bijeenkomst ook goed 
geregeld wordt door per item 
contactpersonen te vragen die 
bereid zijn om de kar te trekken 
voor vervolg bijeenkomsten. 
Verder zijn er meerdere ideeen 
zomaar bij elkaar geveegd tot 
een item, zonder zich af te 
vragen of ieder idee wel bij de 
juiste groep werd geplaatst. 

alle voorstellen die per ronde 
zijn doorgegaan, laten 
precenteren door de persoon 
die het heeft ingebracht, zodat 
men ook hoort wat de 
achterliggende gedachte van de 
inbrengende persoon is. 

Meer jongeren betrekken. 
Zorgen dat ze komen en zich 
laten horen. Dat moet vooral 
door goede promotie op de 
juiste kanalen. Facebook/
twitter/instagram/
ontmoetingsplekken(sportkantin
es,MC,Pul, café's). 

Er hoeven geen 10 goede 
ideeën gepresteerd te worden, 5 
is genoeg. Het uitwerken van 
ideeën zou wat meer aandacht 
mogen hebben en dat ook 
presenteren 

bredere groep mensen 
uitnodigen Was goed zo, De kunst in de 

vorm van papieren stenen hoeft 
van mij niet. 

Vraag: Als de G1000 nog een keer georganiseerd zou worden, wat zou er dan anders/beter kunnen volgens U?  
Basis: Deelnemers , n = 54 

Toelichting:  selectie 
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Conclusies 
•  Uitspraken gaan over houding tov wonen in Uden en, vooral, de eigen buurt . 
•  Veranderingen,  na ongeveer een maand, betreffen perceptie 
•  De uitspraken zijn ‘geladen’ (meer betrokken, etc). Een minderheid (gemiddeld 16%) is het hiermee 

eens: ‘meer betrokken’, etc 

Perceptie: weinig veranderd in houding na/door G1000 
Evaluatie: Houding NA (door?) de G1000 

Vraag: Uitspraken over Uden ‘na de G1000” 
Basis:  1-meting, deelnemer, woont zelf in Uden, n = 52 

6%

6%

4%

8%

13%

8%

33%

8%

8%

62%

52%

46%

38%

48%

48%

25%

23%

38%

19%

33%

38%

4%

6%

8%

4%

8%

6%

Meer betrokken bij
mijn buurt

Vaker bijdragen aan
de buurt

Veel meer contact met
buurtbewoners

Meer betrokken bij
Uden

Nu meer vertrouwen
in de politiek

We ruimen zelf de
rommel in de buurt op

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet
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Het vervolg 
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30%

67%

4%

Nee, niet aangemeld

Ja, wel aangemeld

Weet niet

Conclusies 
•  De verhouding is ongeveer 

tweederde meldt zich aan 
voor vervolgroepen, 
eenderde niet (of: weet 
niet). 

•  Dit bevestigt het positieve 
beeld over de G1000-
deelname (of: de positieve 
houding van de 
doelgroep). 

Tweederde heeft zich aangemeld 
Het vervolg: aanmelden 
 

Vraag: Heeft U zich aangemeld om verder te werken aan de ideeen? 
Basis: Deelnemers, n = 54 
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Zowel ‘inhoudelijke’ (de ideeën) motieven als persoonlijke  
motieven (geen tijd, functie) 

Het vervolg: redenen voor niet-aanmelden 
 

Ideeen zijn open deuren, waar 
al jaren over wordt gesproken in 
Uden 

Ajs ik het doe, wil ook alle tijd 
ervoor nemen, en die tijd heb ik 
op dit moment niet. 

de uiteindelijk gekozen thema's 
spraken me niet zo aan; 
sommige nogal algemeen 

Niet aangemeld omdat ik daar 
als ambtenaar was en dit 
volgens mij niet de bedoeling 
was. 

Geen van de uitgezochte 
thema's sprak mij zo aan dat ik 
daar extra tijd in wil investeren. 
Ik doe al behoorlijk veel 
vrijwilligers werk voor de 
Udense gemeenschap, dus ik 
moet het echt heel belangijk 
vinden om me er voor in te 
zetten. 

Op dit moment andere 
prioriteiten. 

Vraag: U heeft zich niet aangemeld. Wilt u hier invullen wat hiervoor de reden is? 
Basis: niet aangemeld, n = 16 

Toelichting:  selectie 



1 December 2014 Tussenrapportage G1000 Uden 24 

Relatie met Uden 
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Deelnemers komen, vanzelfsprekend, vooral uit Uden. 
Uden: wonen 
 

Vraag: Woont u zelf in Uden? 
Basis: respondenten 1-meting, n = 72 

96%
83%

4%
17%

Deelnemer Geen deelnemer

Woont in Uden Niet in Uden
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36,7% 37,0%

55,6% 55,6%

7,8% 7,4%

Voor G1000 Na G1000

Promotor Passive Detractor

Conclusies 
•  De promotors (personen die zo 

positief zijn over Uden dat zij 
het anderen aanbevelen) 
vormen ruim een derde van de 
doelgroep 

•  De NPS (net promotor score, 
het verschil van promotors en 
detractors) is erg positief: + 30 

•  De (internationale) norm: 0 of 
hoger. 

•  De doelgroep is loyaal aan 
Uden, promoot wonen in Uden 
bij het eigen netwerk. 

•  (Nog) Geen verschil tussen 
houding voor en na G1000  

Erg positief over Uden 
Uden: aanbevelen voor en na G1000 

Vraag: Zou u een familielid, vriend of vriendin, een goede collega of bekende aanbevelen om in Uden te gaan wonen? 
Basis:  zowel voor (0-meing, n = 90) als na (1-meting, n = 54) G1000 gevraagd 

Toelichting:  aanbevelen -
vraag met  schaal van 0 
-10. 
Promotor : 9 -10 
Passive: 7 -8 
Detractor: 0-6 
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Positief: de voorzieningen, groen. 
Minder positief: bereikbaarheid  

Uden: spontane opmerkingen mbt aanbevelen 
 

Vraag: Als een goede vriend(in) kennis of familie u om advies zou vragen: hoe waarschijnlijk is het dat u deze kledingwinkel zou aanbevelen?  
Toelichting indien wel aanbevelen 
Basis: Alle respondenten, van 0- en 1-meiting (n = 90, n = 72) 

groen, maar toch ook weer 
modern en vol winkels. De 
mensen zijn doorgaans 
vriendelijk en het voelt hier 
(nog) veilig. Uden heeft me 
een nieuw thuis gegeven na 
veel ellende en ik ben daar 
nog steeds dankbaar voor. 

“mooie omgeving - gezellige 
winkelcentrum - goed 
bereikbaar helaas geen 
treinstation - centraal gelegen 
dus vlabij Eindhoven, Den 
Bosch en Nijmegen 

“Uitermate slecht bereikbaar. 
Verder een mooie een aan te 
bevelen gemeente. Maar door 
de uitermate slechte 
bereikbaarheid zeker niet aan 
te bevelen. 

Dat de politieke meerderheid 
meegaat in het afbreken van 
de zorg, dat er voldoende geld 
is voor feesten en partijen in 
Uden, onvoldoend aandacht 
voor de sociale werkende 
klasse in Uden. 

Winkelcentrum , groene 
gemeente en Maashorst /
Bedaf. Gratis parkeren 

Toelichting: 
Wordcloud geeft beeld van 
frequentie  woorden.  
Citaten: selectie. 
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Conclusies 
•  De uitspraken zijn uitgevraagd voor de G1000 
•  Over het algemeen positief: betrokken, draagt graag steentje bij 
•  Minder positief: ‘meer contact met buurtbewoners’ 

Voor de G1000: betrokken, draagt graag steentje bij 
Uden: houding eigen buurt voor G1000 
 

Vraag: We laten u zes uitspraken zien van mensen over hun eigen biuurt. Wat vindt u van deze uitspraken?  
Basis: alle ondervraagden 0-meting, n = 90 

33%

30%

19%

11%

19%

28%

46%

47%

41%

30%

46%

42%

12%

16%

27%

37%

22%

18%

10%

19%

8%

10%

3%

3%

3%

3%

4%

Betrokken bij mijn
buurt

Draag graag steentje
bij aan verbeteren

Veel contact met
andere buurtbewoners

Wil meer contact met
andere buurtbewoners

Ander aanspreken op
gedrag

 Als rommel op straat,
ruim ik dat op

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet
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Conclusies 
•  De uitspraken zijn 

uitgevraagd voor de G1000 
•  Over het algemeen actief: 

buurtactiviteiten, 
wijkavonden 

•  Kortom: de doelgroep was 
voor de G1000 al (meer dan 
gemiddeld?) actief. 

Voor (!) de G1000: actief, niet alleen een positieve 
houding maar ook ‘meedoen’. 

Uden: activiteiten afgelopen jaar 

Vraag: We laten u zes uitspraken zien van mensen over hun eigen biuurt. Wat vindt u van deze uitspraken?  
Basis: alle ondervraagden 0-meting, n = 90 
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Leefstijl Uden 
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‘Licht’ oververtegenwoordigd: ‘blauw’ 
Leefstijl: Uden vs ondervraagden en paneleden 

Vraag: Standaard model, vanuit database gekoppeld 
Basis: alle onderzoekdeelnemers, waarvan BSR kon worden gekoppeld (n = 131) 

Toelichting: 
We maken gebruik van 
BSR-model 
In de bijlagen worden het 
model en de vier 
segmenten toegelicht. 
Elk segment kan met 
enkele trefwoorden 
worden getypeerd: 
 
Blauw: ambitieus, 
dynamisch 
 
Rood: assertief, energiek 
 
Groen: serieus,  
bedachtzaam, nuchter 
 
Geel: sociaal, open 
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Bijlagen 
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Onderzoek in vogelvlucht 
Onderzoekverantwoording 

Methode  Online-onderzoek. We benaderen de doelgroep per email met een link naar de 
vragenlijst. Twee versies: link met versleuteld wachtwoord (gesloten), link zonder 
unieke code (open versie).  
 

Doelgroep en 
steekproef 

De doelgroep bestaat uit: 
•  Personen die zich hebben aangemeld voor G1000 

Uden (gesloten versie). Deze personen zijn twee 
keer benaderd: zowel voor 0- als 1-meting 

•  Ambtenaren, politici, etc. (open versie): 1-meting 
Respons Gesloten versie: 

0-meting: benaderd 255, vragenlijst afgebroken 14 
(5%), afgerond 90 (35%) 
1-meting: benaderd 255, vragenlijst afgebroken 15 
(6%), afgerond 52 (20%) 
 
Open versie: 
vragenlijst afgebroken 49, afgerond 26 

Veldwerk 0-meting: van 26 september tot 5 oktober 2014 
1-meting: van 20-25 november 2014 
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G1000-panel 
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In totaal: 63 
Aanmeldingen voor panel 

Vraag: Wilt u deelnemen aan het G1000 panel? 
Basis: beide metingen, alle ondervraagden 

Totaal 
N = 162 

Panellid 
N = 63 

Via open link 
N = 5 

Overige  
N = 58 

Geen panellid 
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Bijlagen 
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Onderzoek in vogelvlucht 
Onderzoekverantwoording 

Methode  Online-onderzoek. We benaderen de doelgroep per email met een link naar de 
vragenlijst. Twee versies: link met versleuteld wachtwoord (gesloten), link zonder 
unieke code (open versie).  
 

Doelgroep en 
steekproef 

De doelgroep bestaat uit: 
•  Personen die zich hebben aangemeld voor G1000 

Uden (gesloten versie). Deze personen zijn twee 
keer benaderd: zowel voor 0- als 1-meting 

•  Ambtenaren, politici, etc. (open versie): 1-meting 
Respons Gesloten versie: 

0-meting: benaderd 255, vragenlijst afgebroken 14 
(5%), afgerond 90 (35%) 
1-meting: benaderd 255, vragenlijst afgebroken 15 
(6%), afgerond 52 (20%) 
 
Open versie: 
vragenlijst afgebroken 49, afgerond 26 

Veldwerk 0-meting: van 26 september tot 5 oktober 2014 
1-meting: van 20-25 november 2014 
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Bijlage: leefstijl-model 
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•  Mensen worden gedreven door behoeften. Wanneer voldaan is aan levensbehoeften als 
voedsel en onderdak, gaan andere, meer persoonlijke behoeften een rol spelen. Wanneer je 
aan een woning kunt komen die aan je praktische wensen voldoet, hoe ziet die woning er dan 
uit? In wat voor omgeving staat hij? Bij wat voor mensen wil je in de buurt wonen? Keuzen 
zoals deze (maar ook die voor bijvoorbeeld een type auto) kun je herleiden tot psychologische 
behoeften. Dat zijn niet-tastbare dingen die je als mens nodig hebt om je prettig te voelen, 
zoals aandacht, ontplooiing of een gevoel van veiligheid. 

 
•  Psychologische behoeften zijn doorgaans zaken waaraan iedereen behoefte heeft, het verschilt 

echter per persoon in welke mate. Zo heeft iedereen behoefte aan een veilig gevoel, maar de 
een in mindere mate dan de ander. De mate waarin je behoefte hebt aan een veilig gevoel is 
van invloed op de keuzen die je maakt: wie veel behoefte aan een veilig gevoel heeft zal 
bijvoorbeeld niet zo snel in hartje Rotterdam gaan wonen.  

•  Het model wordt toegepast in en aangepast aan een grote verscheidenheid aan domeinen. 
Bijvoorbeeld: wonen, burgerschap, consumptie 

 

Belevingswerelden: BSR (Brand Strategy Research)-model 
BSR 
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Wij doen continu onderzoek naar (psychologische) behoeften van mensen en hebben globaal tot 
vier verschillende groepen gedefinieerd; ieder gericht op bepaalde, dominante behoeften. 
Hieronder zijn die behoeften in een schema weergegeven: 

Belevingswerelden 
BSR 
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•  De vier groepen, aangegeven met kleuren, worden “belevingswerelden” genoemd. In iedere 
groep staan andere behoeften centraal, waardoor ze op een andere manier naar de wereld 
kijken en andere keuzen maken. De groepen onderscheiden zich van elkaar op twee dimensies. 
De eerste (horizontaal) maakt een onderscheid tussen een gerichtheid op de groep (familie, 
vrienden, etc.) of op de eigen persoon. De tweede (verticaal) maakt onderscheid tussen 
mensen die gemakkelijk hun emoties tonen en contact maken, en mensen die juist hun 
emoties onderdrukken en minder snel contact maken. 

•  Tot welke belevingswereld iemand behoort, wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst die 
direct en indirect ingaat op psychologische behoeften. Een individu hoort zelden voor 100% tot 
een van deze werelden, vaak heeft iemand kenmerken van meerdere werelden. Wel is het zo 
dat één wereld doorgaans het meest van toepassing is op een persoon; over het algemeen 
geldt dat iedereen een dominante kleur heeft.  

•  Op de volgende slides worden de vier belevingswerelden in woord en beeld voorgesteld. 

Belevingswerelden 
BSR 
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•  De gele wereld staat voor een groepsgerichte en extraverte instelling. Deze consumenten 
hechten veel waarde aan goede (gezellige) sociale contacten, zowel in de buurt waar men 
woont als op het werk.  

•  Men heeft een open instelling, voelt zich erg betrokken bij anderen en is altijd bereid om een 
ander te helpen. Harmonie en evenwicht zijn belangrijke drijfveren voor deze consumenten. 
Hierbij gaat het zowel om harmonie tussen buren als harmonie tussen werk en privé.  

De gele wereld: harmonie 
BSR 
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De gele wereld: harmonie 
BSR 



2 December 2014 Tussenrapportage G1000 Amersfoort 39 

•  De groene wereld is eveneens groepsgericht, maar is veel meer naar binnen gericht dan de 
gele wereld. Men leidt een rustig leven en beweegt zich in een kleine kring van familie, 
vrienden en/of buren waarmee men intensieve contacten heeft. De wereld is wat dat betreft 
niet erg groot voor de groenen. 

 
•  Men typeert zichzelf als kalm, rustig en serieus. Privacy is erg belangrijk; de groene consument 

trekt zich dan ook graag terug in de eigen woning. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’ zou een lijfspreuk kunnen zijn van de groene consument, die wars is van toeters en 
bellen.  

De groene wereld: bescherming 
BSR 
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De groene wereld: bescherming 
BSR 
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•  In de blauwe wereld staat presteren centraal. Deze groep is over het algemeen zeer ambitieus 
en ziet een succesvolle carrière als een belangrijk doel in het leven. Hierbij maakt men gebruik 
van een tomeloze inzet, analytische capaciteiten en assertiviteit, maar ook bedachtzaamheid; 
beslissingen worden weloverwogen genomen. Mensen in de blauwe wereld zijn directief 
ingesteld; men houdt de touwtjes graag in handen.  

 
•  Carrièreplanning is bijvoorbeeld typisch een term voor de blauwe wereld, waar bijvoorbeeld de 

rode wereld van baan wisselt omdat ‘iets interessants op hun pad komt’ zonder dat daar 
strategische overwegingen aan ten grondslag hoeven te liggen. 

•  De blauwe wereld houdt van luxe en mooie dingen en is gevoelig voor status. Dat men een 
succesvolle carrière heeft opgebouwd (of daarmee bezig is) mag immers best getoond worden.  

De blauwe wereld: controle 
BSR 
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De blauwe wereld: controle 
BSR 
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•  Consumenten die tot de rode wereld horen beschrijven zichzelf als intelligent, eigenzinnig en 
zelfbewust. De ‘rode consument’ is een consument met een vrije geest die vrijheid en 
onafhankelijkheid erg belangrijk vindt. 

 
•  Voor de rode wereld is er in het leven meer dan alleen werk, het gezin of de buurt. Genieten is 

een sleutelbegrip en een belangrijk onderscheid met de blauwe wereld. Voor ‘blauw’ zijn werk 
en carrière allesbepalend, terwijl ‘rood’ ook tijd wil inruimen voor culturele ontwikkeling en het 
maken van verre reizen. Vrijheid en flexibiliteit is in de werksituatie dan ook van grote waarde. 

 
•  De rode consument heeft een losse en actieve manier van leven. In marketingtermen geldt 

rood als een “early adopter” – een consument die graag producten als eerste koopt of gebruikt 
en niet afwacht totdat iets mainstream is geworden. 

De rode wereld: vitaliteit 
BSR 
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De rode wereld: vitaliteit 
BSR 
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