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Houding tegenover het uitvoeren van onderzoek

➢ De meeste inwoners kijken (zeer) positief aan tegen het uitvoeren
van online onderzoek in deze crisistijd. In crisistijd hoeft online
onderzoek niet aan andere voorwaarden te voldoen dan voorheen.

Hoe kijkt u in deze crisistijd aan tegen het uitvoeren van online
onderzoek? (n=515)
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➢ Het grootste deel van de inwoners denkt dat de resultaten van een
onderzoek in deze crisistijd kunnen worden beïnvloed door de
huidige situatie: 24% is van mening dat zijzelf of anderen de crisis
niet kunnen loslaten bij het beantwoorden van vragen, 66% denkt
dat dit afhankelijk is van het onderwerp dat wordt onderzocht.
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➢ Hoewel er een groep inwoners is die van mening is dat alles gewoon
moet doorgaan, geeft het merendeel toch aan dat de huidige
situatie vraagt om aanpassingen. Met name de onderwerpkeuze is
van groot belang bij het uitvoeren van onderzoek in deze crisistijd.
Inwoners geven aan dat actuele thema’s (veelal crisis-gerelateerd)
nu het meest relevant zijn.

Onderzoek in crisistijd
Onderzoek in crisistijd, dat moet volgens de grote meerderheid van de
inwoners gewoon kunnen. Voor de uitvoering van online onderzoek in
deze periode hoeven volgens hen geen bijzondere voorwaarden te
gelden, zolang er maar goed wordt omgegaan met de anonimiteit of
privacy van de deelnemers. Daarnaast geeft een groep aan dat ook de te
onderzoeken thema’s niet hoeven te veranderen.
Anderen noemen wel specifieke thema's die voor online onderzoek in
deze crisistijd volgens hen van belang zijn. Deze zijn deels gerelateerd
aan de coronacrisis: wat vinden inwoners van de maatregelen die
worden genomen, hoe ervaart men deze periode, hoe gaat het met het
welzijn en de gezondheid (vooral van ouderen)? Daarnaast wordt
aangegeven dat actuele thema’s, dingen die nu belangrijk zijn, geschikte
onderwerpen zijn voor onderzoek in deze crisistijd.
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Toelichting: Waarom kijkt u positief tegen het uitvoeren
van onderzoek aan?
De meeste inwoners staan positief tegenover het uitvoeren van online
onderzoek in deze periode. Zij noemen als redenen hiervoor dat het
belangrijk blijft om te weten wat er speelt onder de inwoners. Het
leven staat niet stil, dus onderzoek kan ook gewoon doorgaan. Het
online uitvoeren van onderzoek is makkelijk, snel en veilig. Er is geen
fysiek contact nodig en kan goed op afstand worden uitgevoerd. Ook is
een aantal inwoners van mening dat mensen nu wellicht eerder zullen
meedoen aan onderzoek omdat zij in deze periode hier meer tijd voor
hebben.
Een selectie van de open antwoorden is hieronder weergegeven.
“Heel praktisch: het leven gaat gewoon door.”
“Zoveel mogelijk doorgaan met wat er moet gebeuren mét
inachtneming van de overheidsmaatregelen. Online onderzoek hoort
daar ook bij.”
“Flexibel en vanuit elke werkplek mogelijk.”
“Het is belangrijk voor de gemeente om te weten wat er leeft onder de
inwoners.”
“Het ontbreekt me nu niet aan tijd om er even voor te gaan zitten!”
“Belangrijk om gegevens te verzamelen en zo de mening van de
inwoners te peilen.”
“Altijd nuttig en ik heb er nu tijd voor.”
“Alles gebeurt nu online, dus een vragenlijst online invullen voelt als
een kleinere moeite dan voorheen.”
“De wereld draait door en we moeten ons herbezinnen. Keuzes maken
is lastig als je niet weet wat er speelt.”
“Het is goed om niet stil te staan, maar juist op te pakken wat wel
kan.”
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Toelichting: Waarom kijkt u neutraal tegen het
uitvoeren van onderzoek aan?

Invloed crisis op antwoorden
Denkt u dat de antwoorden van een onderzoek beïnvloed worden
door de crisis? (n=515)

Bijna een kwart van de inwoners geeft aan neutraal tegen het
uitvoeren van online onderzoek aan te kijken. Redenen om hier geen
uitgesproken mening over te hebben zijn onder andere dat zij ook
vóór de crisistijd al aan online onderzoek deelnamen en zij niet
verwachten dat de huidige situatie daar wat aan zal veranderen. Wel
wordt opgemerkt dat het onderzoek relevant moet zijn en
meerwaarde heeft. Ook wordt genoemd dat er nu juist erg veel online
moet worden gedaan, en mensen dit misschien wel zat zijn. Niet
iedereen heeft nu meer tijd om deel te nemen.
Een selectie van de open antwoorden is hieronder weergegeven.
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“Ik probeer zo min mogelijk schermen te gebruiken.”
“Het ligt aan het onderwerp waarvoor er onderzoek wordt gedaan.”
“Deed het voor de Coronatijd al, dus is niet nieuw.”
“Vind dat niet anders dan voorheen, toen was onderzoek ook vaak
online.”
“Neutraal omdat ik er niet anders tegen aan kijk nu i.v.m. corona
crisistijd.”
“Het kan altijd, heb nu niet meer tijd over dan anders.”
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Inwonerspanel Best

Aanleiding onderzoek
Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het
coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze
maatregelen maken veel van onze bezigheden onmogelijk en vragen
aanpassingen van ons allemaal. De gemeente Best wil, ook in deze
crisistijd, inwoners blijven betrekken bij online onderzoeken en
participatie en wil graag weten hoe inwoners hier tegenover staan.
Daarom is er een flitspeiling uitgevoerd onder leden van het
Inwonerspanel. Kan onderzoek gewoon doorgaan in deze bijzondere
periode en zo ja: onder welke voorwaarden?

De gemeente Best wil elke mogelijkheid benutten om met haar
inwoners in contact te komen en vaker samen te werken. Daarom
heeft de gemeente het digitale inwonerspanel opgezet. Via dit panel
kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die gaan
spelen in hun omgeving, en op deze manier meedenken met de
gemeente. Het inwonerspanel is een actie uit het programma
Samen op ons Best, dat staat voor een andere manier van
samenwerken tussen inwoners, ondernemers, organisaties en
ambtenaren van de gemeente Best. Alle inwoners van 18 jaar en
ouder kunnen lid worden van het inwonerspanel.
De gemeente verwelkomt graag nog meer
panelleden. U kunt zich voor het panel

Profiel respondenten

aanmelden op www.startvragenlijst.nl/panelbest.
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Wijk

35-49 jaar

Inwonerspanel
•

flitspeiling deel te nemen. De panelleden kregen hiervoor persoonlijk

65 jaar en ouder

een e-mail, met daarin een unieke link naar de online vragenlijst.
•

Heivelden
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Naastenbest
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515 inwoners hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Dit is ruim
voldoende om betrouwbare uitspraken te doen op gemeenteniveau. De
resultaten zijn hiermee representatief voor de gehele gemeente Best.
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Speelheide

De vragenlijst kon worden ingevuld van 6 t/m 10 mei 2020

Respons
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Alle leden van het Inwonerspanel Best zijn uitgenodigd om aan de
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Analyse

De Leeuwerik
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Hoge Akker

betekent dat de verhoudingen naar leeftijd en geslacht zijn
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Kantonnier

teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen in de
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Buitengebied

bevolking van Best. Groepen die ondervertegenwoordigd zijn, krijgen
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Batadorp

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en geslacht. Dit

een groter gewicht, terwijl oververtegenwoordigde groepen een kleiner
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Dijkstraten
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gewicht krijgen. Op deze manier zijn de resultaten representatief voor

Steegsche Velden
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de gehele gemeente Best, wat betreft deze achtergrondkenmerken.
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Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg
van afrondingsverschillen.
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