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Beste Achterhoeker,

Ik wil u opnieuw bedanken dat u samen met zoveel andere Achterhoekers meedoet als panellid van 

Achterhoek Spreekt. Als 8RHK ambassadeurs willen we namelijk graag weten hoe u denkt over 

onderwerpen die onze regio aangaan. In dit rapport leest u de uitkomsten van alweer het derde 

onderzoek dat Moventem voor ons uitvoerde. We stelden u vragen over vervoer en over de 

Achterhoekse identiteit. 

Wat opvalt is dat benzineauto en fiets verreweg de meest gebruikte vervoermiddelen zijn. En dat 

velen van u over een e-bike beschikken. Maar dat u ook wel nadenkt over elektrisch rijden of 

deelvervoer. 

Ruim een derde van u voelt zich meer Achterhoeker dan Nederlander en iets meer dan de helft van u 

heeft een Achterhoekvlag of gadget met deze vlag in huis. Deze zaken hebben volgens velen van u 

de Achterhoekse identiteit versterkt. Lees er alles over in dit rapport.

Uw antwoorden nemen we mee in onze plannen en concrete projecten, onder meer in het dagelijks 

werk van onze zes Achterhoek Thematafels en bij de uitvoering van de Regio Deal.

Dank nogmaals voor uw deelname!

Mark Boumans

Voorzitter 8RHK ambassadeurs

Voorwoord
Achterhoek 

Spreekt
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In opdracht van 8RHK ambassadeurs heeft Moventem een onderzoek over mobiliteit en de Achterhoekse identiteit uitgevoerd onder de
4.864 leden van het inwonerpanel Achterhoek Spreekt.

De panelleden hebben de mogelijkheid gehad om de vragen in te vullen tussen 15 april en 11 mei 2020. Er is één keer een reminder
verstuurd, aan iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.

In totaal hebben 2.902 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons-rate van 60%.

Met het aantal respondenten (2.902) kan met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 1,81% uitspraken worden gedaan over
de populatie.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel
respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen
konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is achterin dit rapport te
vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de statistische betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de
resultaten. Deze bijlage is ook aan het einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Mobiliteit
en identiteit ’.
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Respondenten hebben aangegeven met welke vervoermiddelen zij weleens binnen of vanuit de Achterhoek

reizen. De drie meest genoemde vervoermiddelen zijn brandstofauto (91%), fiets (70%) en lopend (54%).

91%

70%

54%

36%

31%

12%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

Brandstofauto (benzine, diesel, LPG)

Fiets

Lopend (meer dan 2 kilometer)

Trein

E-bike

Bus

Hybride auto

Brommer/scooter

Volledig elektrische auto

Gewone taxi

ZOOV (voorheen regiotaxi)

Scootmobiel

Deelauto

Deelfiets

Geen van deze vervoermiddelen

Met welke vervoermiddelen reist u weleens binnen of vanuit de Achterhoek? 
(n=2.887)
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Respondenten die hebben aangegeven dat zij weleens binnen of vanuit de Achterhoek reizen met een bepaald

vervoermiddel, hebben voor dat vervoermiddel aangegeven hoe vaak zij daarmee binnen of vanuit de

Achterhoek reizen. 48% van de respondenten reist 4 tot 7 dagen per week met een brandstofauto binnen of

vanuit de Achterhoek.

Minder dan 1 dag 

per maand

Minder dan 1 dag 

per week

1 tot 3 dagen per 

week

4 tot 7 dagen per 

week

Brandstofauto (benzine, diesel, LPG) (n=2.599) 2% 13% 38% 48%

Fiets (n=1.851) 9% 22% 42% 27%

Lopend (meer dan 2 kilometer) (n=1.502) 7% 26% 40% 22%

Trein (n=1.048) 75% 16% 6% 4%

E-bike (n=1.036) 7% 17% 45% 31%

Bus (n=309) 72% 18% 7% 4%

Hybride auto (n=127) 2% 17% 43% 39%

Brommer/scooter (n=53) 28% 38% 31% 3%

Volledig elektrische auto (n=48) 9% 10% 29% 52%

Gewone taxi (n=27) 85% 15% 0% 0%

ZOOV (voorheen regiotaxi) (n=36) 36% 45% 16% 3%

Scootmobiel (n=25) 10% 9% 30% 51%

Deelauto (n=15) 21% 41% 23% 16%

Deelfiets (n=3) 9% 91% 0% 0%

Kunt u per vervoermiddel aangeven hoe vaak u daarmee BINNEN of VANUIT de Achterhoek reist?
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Respondenten die weleens binnen of vanuit de Achterhoek reizen met de auto hebben aangegeven hoe zij

meestal per auto reizen. 65% van de respondenten reist meestal alleen per auto (als bestuurder). 30% reist

meestal als bestuurder met passagier(s). 6% reist meestal als passagier per auto in de Achterhoek.

65%

30%

6%

Hoe reist u in de Achterhoek meestal per auto? (n=2.720)

Alleen, als bestuurder

Als bestuurder met
passagier(s)

Als passagier
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Respondenten hebben aangegeven welke vervoermiddelen zij tot hun beschikking hebben. De drie meest

genoemde antwoorden zijn een auto (benzine, diesel of LPG) (93%), een fiets (82%) en een elektrische fiets

(39%). Respondenten die een auto tot hun beschikking hebben, hebben aangegeven hoeveel auto’s er in hun

huishouden zijn. De meeste respondenten geven aan dat er 1 of 2 auto’s in het huishouden zijn.

93%

82%

39%

4%

4%

2%

1%

1%

7%

0%

Een auto (benzine, diesel of LPG)

Een fiets

Een elektrische fiets (tot 25 km/u)

Een brommer/scooter

Een hybride auto

Een volledig elektrische auto

Een scootmobiel

Speed pedelec (tot 45 km/u)

Anders, namelijk:

Ik heb geen van de genoemde vervoermiddelen

Welke van de volgende vervoermiddelen heeft u (in uw huishouden) 
tot uw beschikking? (n=2.902)

Hoeveel auto’s (eigen/lease) zijn er in uw huishouden?

1 (1534x)

2 (1039x)

3 (105x)

4 (28x)

5 (11x)

6 (2x)

7 (2x)

8 (1x)
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8% van de respondenten geeft aan dat er in hun woonplaats voldoende mogelijkheden zijn om hun

vervoermiddel onderweg op te laden. 7% heeft behoefte aan meer mogelijkheden/locaties.

8% 7%

64%

21%

Ja Nee, ik heb behoefte aan
meer mogelijkheden/

locaties

Heb ik niet nodig Weet ik niet

Zijn er in uw woonplaats voor u voldoende mogelijkheden om uw 
vervoermiddel onderweg op te laden? (1.408)

Ja

Nee, ik heb behoefte 

aan meer 

mogelijkheden/ 

locaties

Heb ik niet 

nodig
Weet ik niet

Gemeente Aalten (n=198) 9% 6% 64% 22%

Gemeente Berkelland (n=197) 7% 7% 64% 23%

Gemeente Bronckhorst (n=217) 8% 7% 72% 13%

Gemeente Doetinchem (n=283) 8% 8% 64% 20%

Gemeente Oost Gelre (n=180) 11% 6% 66% 18%

Gemeente Oude Ijsselstreek (n=201) 9% 8% 60% 23%

Gemeente Winterswijk (n=131) 7% 6% 59% 29%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die

een elektrische fiets, een speed pedelec, een hybride

auto en/of een volledig elektrische auto hebben.
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8% van de respondenten geeft aan dat er in de Achterhoek voldoende mogelijkheden zijn om hun vervoermiddel

onderweg op te laden. 9% heeft behoefte aan meer mogelijkheden/locaties. Zij hebben onder andere behoefte

aan mogelijkheden om hun vervoermiddel op te laden in stads- en dorpskernen, bij horeca, bij supermarkten, op

openbare parkeerplaatsen en langs fietsroutes.

8% 9%

55%

28%

Ja Nee, ik heb behoefte aan
meer mogelijkheden/

locaties

Heb ik niet nodig Weet ik niet

Zijn er in de Achterhoek voor u voldoende mogelijkheden om uw 
vervoermiddel onderweg op te laden? (n=1.408)

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die

een elektrische fiets, een speed pedelec, een hybride

auto en/of een volledig elektrische auto hebben.
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Nagenoeg driekwart (74%) van de respondenten verwacht binnen nu en 5 jaar voornamelijk gebruik te maken

van een benzine, diesel of LPG auto. 12% verwacht voornamelijk gebruik te maken van een hybride auto. 10%

verwacht volledig elektrisch te rijden.

74%

12%

10%

4%

1%

Benzine, diesel of LPG

Hybride (combi benzine/diesel en elektrisch)

Volledig elektrisch (of met waterstof)

Ik verwacht dan geen gebruik (meer) te maken van
een auto

Anders, namelijk:

Van welk soort auto verwacht u binnen nu en 5 jaar voornamelijk 
gebruik te maken? (n=2.899)
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Respondenten hebben aangegeven wanneer zij denken over te stappen op volledig elektrisch rijden. De meeste

respondenten (46%) noemen ‘als er betaalbare tweedehands elektrische auto’s op de markt komen’. 41% noemt

‘als de actieradius groter wordt’. 39% noemt ‘als elektrisch rijden goedkoper wordt’.

46%

41%

39%

24%

23%

22%

13%

8%

7%

1%

1%

1%

9%

Als er betaalbare tweedehands elektrische auto’s op de markt komen

Als de actieradius groter wordt

Als elektrisch rijden goedkoper wordt

Als er een goede laadpaal dicht bij mijn woning is

Als de overheid meer subsidie geeft op de aanschaf van een
elektrische/hybride auto voor particulieren

Als ik mijn huidige auto inruil of wanneer het leasecontract afloopt

Ik ga niet overstappen op elektrisch rijden

Als ik een vaste parkeerplaats heb voor mijn elektrische auto

Als rijden op brandstof (benzine, diesel of LPG) duurder wordt

Als ik een elektrische auto kan delen met buren/vrienden

Als er een elektrische deelauto beschikbaar komt

Ik rij op dit moment al volledig elektrisch

Anders, namelijk:

In welk van de onderstaande gevallen denkt u over te stappen op volledig elektrisch rijden? (n=2.786)

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die

verwachten dat zij binnen nu en 5 jaar gebruik

maken van een auto.
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Respondenten hebben aangegeven wat een argument zou zijn om (weer) een elektrische auto aan te schaffen

als zij hun huidige auto gaan vervangen. De drie meest genoemde antwoorden zijn ‘als de actieradius groot

genoeg is voor het gebruik’ (50%), ‘goed voor het milieu op de plek waar ik rijd’ (48%) en ‘duurzaamheid’ (40%).

50%

48%

40%

31%

28%

14%

13%

11%

6%

1%

6%

15%

4%

Als de actieradius (rijafstand voordat batterij leeg is) groot genoeg is voor
mijn gebruik

Goed voor het milieu op de plek waar ik rijd (geen uitlaatgassen)

Duurzaamheid (met zelf opgewekte groene stroom energieneutraal rijden)

Minder belasting (wegenbelasting/BPM)

Als de oplaadtijd te overzien is

Ik wil het goede voorbeeld geven

Dan hoef ik niet meer te tanken

Stille motor

Hoger rijcomfort

Als mensen in mijn omgeving het ook doen

Anders, namelijk:

Ik wil geen elektrische auto aanschaffen

Weet ik niet

Als u uw huidige auto gaat vervangen, wat zou dan voor u een argument zijn om (weer) een elektrische 
auto aan te schaffen? (n=2.786)

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die

verwachten dat zij binnen nu en 5 jaar gebruik

maken van een auto.
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30% van de respondenten verwacht dat zij binnen nu en de komende 5 jaar behoefte hebben aan een

laadpaalvoorziening op eigen oprit/ privé parkeerplaats (voor 4 – 8 uur laden). 29% verwacht binnen nu en de

komende 5 jaar geen behoefte te hebben aan een laadpaal. 19% geeft aan dat zij geen laadpaal nodig hebben

omdat zij niet van plan zijn om elektrisch te gaan rijden.

30%

29%

19%

6%

3%

12%

2%

Laadpaalvoorziening op eigen oprit / privé parkeerplaats (voor 4 - 8 uur
laden)

Ik verwacht binnen nu en de komende 5 jaar geen behoefte aan een
laadpaal te hebben

Geen, want ik ben niet van plan elektrisch te gaan rijden

Publieke laadpaal in de straat op publieke parkeerplaats (voor 2 - 4 uur
laden)

Een snellaadpaal bij dichtstbijzijnde groot parkeerterrein (voor 0,5 – 1 uur 
laden)

Weet ik niet

Anders, namelijk:

Mijn behoefte aan een laadpaal (binnen nu en de komende 5 jaar) zal naar verwachting zijn: (n=2.786)

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die

verwachten dat zij binnen nu en 5 jaar gebruik

maken van een auto.
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37% van de respondenten heeft een e-bike en 9% van de respondenten is van plan om in de komende 2 jaar

een e-bike aan te schaffen. 1% van de respondenten is van plan om in de komende 2 jaar een speed pedelec

aan te schaffen. De meerderheid (53%) is niet van plan om in de komende 2 jaar een e-bike/ speed pedelec aan

te schaffen.

53%

37%

9%

1% 0%

Ik ben niet van plan om
de komende 2 jaar een
e-bike/speed pedelec

aan te schaffen

Ik heb een e-bike Ik ben van plan om de
komende 2 jaar een e-
bike aan te schaffen

Ik ben van plan om de
komende 2 jaar een

speed pedelec aan te
schaffen

Ik heb een speed
pedelec

Steeds meer mensen hebben een e-bike (een elektrische fiets tot 25 km/u) of een speed 
pedelec (elektrische fiets tot 45 km/u). Welk van de volgende stellingen is het meest op 

u van toepassing? (n=2.899)



2.1 Mobiliteit
Achterhoek 

Spreekt

19

68% van de respondenten verwacht de auto vaker te laten staan als zij een e-bike/speed pedelec hebben of

laten de auto vaker staan sinds zij een e-bike /speed pedelec hebben, tegenover 29% van de respondenten die

dit niet verwacht.

45%

23%

19%

10%

3%
0%

Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet Ik heb geen auto
(meer)

Ik heb geen auto
meer sinds/als ik

een e-bike / speed
pedelec heb

Verwacht u dat u de auto vaker laat staan als u een e-bike/speed pedelec heeft? / Laat 
u de auto vaker staan sinds u een e-bike/speed pedelec heeft? (n=1509)

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die

binnen nu en 2 jaar een e-bike/speed pedelec

(verwachten te) gebruiken.
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29% van de respondenten verwacht in de toekomst zeker wel/ waarschijnlijk wel samen te rijden (eigen vervoer)

als de gemeente een andere invulling van het openbaar en aanvullend vervoer gaat ontwikkelen. 23% gaat

zeker wel/ waarschijnlijk wel gebruik maken van de buurtbus, tegenover 67% die hier waarschijnlijk niet/ zeker

niet gebruik van gaat maken.

Als uw gemeente (met haar inwoners) een andere invulling van het openbaar en aanvullend vervoer gaat ontwikkelen, van welk van de 

onderstaande vervoermiddelen verwacht u in de toekomst gebruik te zullen maken? (n=2.887)

Zeker wel
Waarschijnlijk 

wel

Waarschijnlijk 

niet
Zeker niet

Weet ik niet/geen 

mening

Samen rijden (eigen vervoer) 6% 23% 29% 31% 11%

Buurtbus 4% 19% 27% 40% 10%

Elektrische deelauto 3% 14% 28% 48% 8%

Vraagafhankelijk taxivervoer via ZOOV (voorheen via 

Regiotaxi)
3% 16% 26% 44% 12%

Klein busje op afspraak (reserveren via een app of 

telefonisch)
2% 17% 28% 43% 11%

Elektrische deelfiets 2% 6% 20% 68% 4%

Deeltaxi 1% 10% 26% 51% 13%

Deelauto (niet elektrisch) 1% 5% 25% 63% 7%

Deelfiets (niet elektrisch) 0% 1% 15% 79% 4%



2.2 Achterhoekse identiteit
Achterhoek 

Spreekt

21

Respondenten hebben aangegeven in welke mate zij het eens zijn met de stelling “Ik voel mij meer

Achterhoeker dan Nederlander.” 42% is het hiermee (zeer) eens, tegenover 24% die het hiermee (zeer) oneens

is. Respondenten hebben in een open toelichting aangegeven wat dit ‘Achterhoeker zijn’ voor hen inhoudt. Zij

noemen onder andere ‘noaberschap’, ‘omkijken naar elkaar’, ‘behulpzaam’ en ‘betrokken’. Daarnaast noemen

respondenten onder andere ‘gemoedelijk’, ‘nuchter’, ‘hardwerkend/aanpakken’, ‘gemeenschapsplicht’, ‘natuur en

omgeving’, ‘verbondenheid/saamhorigheid’, ‘rust en ruimte’, ‘tradities’, ‘geboren en getogen’ en ‘trots’.

42%

33%

24%

1%

(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet/ geen mening

In welke mate bent u het eens met de stelling: “Ik voel mij 
meer Achterhoeker dan Nederlander.” (n=2.901)

(Zeer) eens Neutraal (Zeer) oneens
Weet ik niet/ geen 

mening

Gemeente Aalten (n=427) 43% 32% 23% 2%

Gemeente Berkelland (n=397) 49% 29% 21% 1%

Gemeente Bronckhorst (n=438) 42% 34% 24% 1%

Gemeente Doetinchem (n=592) 37% 34% 28% 1%

Gemeente Oost Gelre (n=344) 44% 33% 22% 2%

Gemeente Oude Ijsselstreek (n=393) 41% 34% 24% 1%

Gemeente Winterswijk (n=300) 38% 36% 25% 2%
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Op de vraag of men drie producten kon noemen die “made in de Achterhoek” zijn liepen de gegeven antwoorden

flink uiteen. In het bovenstaande overzicht zijn de meest genoemde reacties weergegeven. Bij producten die

‘gemaakt’ zijn in de Achterhoek denkt men met name aan de Achterhoekse vlag, de Zwarte Cross en de

productie van voedingsproducten als wijn, kaas, bier, vlees en mosterd. Daarnaast worden bedrijven als Aviko,

Brekr, Van Raam, Grolsch en Nedap veel genoemd.

Achterhoekse vlag

Zwarte cross

Kaas

Klompen

Wijn

Bier

Fietsen

Grolsch

Nedap

Aviko

Vlees

Van Raam

Normaal

Brekr

Mosterd
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64% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling “Iedereen is welkom om in de Achterhoek te wonen

en te werken”, tegenover 13% die het hiermee (zeer) oneens is. Respondenten noemen in de open toelichtingen

onder andere dat dit belangrijk is om de krimp tegen te gaan en de Achterhoek leefbaar te houden.

Respondenten noemen daarnaast dat er wel respect moet zijn over en weer en/of dat nieuwkomers zich moeten

aanpassen aan de Achterhoekse gebruiken. Verschillende respondenten noemen daarnaast dat we op moeten

passen voor overbevolking en dat er genoeg betaalbare huizen beschikbaar moeten blijven voor Achterhoekse

jongeren.

64%

22%

13%

1%

(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet/ geen mening

In welke mate bent u het eens met de stelling: “Iedereen is 
welkom om in de Achterhoek te wonen en te werken.”

(n=2.901)

(Zeer) eens Neutraal (Zeer) oneens
Weet ik niet/ geen 

mening

Gemeente Aalten (n=427) 66% 21% 13% 0%

Gemeente Berkelland (n=397) 62% 24% 13% 1%

Gemeente Bronckhorst (n=438) 62% 24% 15% 0%

Gemeente Doetinchem (n=592) 65% 19% 14% 1%

Gemeente Oost Gelre (n=344) 70% 20% 9% 1%

Gemeente Oude Ijsselstreek (n=393) 63% 24% 13% 1%

Gemeente Winterswijk (n=300) 64% 23% 12% 2%
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23% van de respondenten heeft gadget(s) met de Achterhoekse vlag erop, 16% van de respondenten heeft

(buiten) een Achterhoekse vlag hangen en 14% heeft een Achterhoekse vlag op de auto(‘s). 49% van de

respondenten heeft geen Achterhoekse vlag of een gadget met de vlag erop in huis of op de auto.

49%

23%

16%

14%

13%

1%

Nee, dit hebben wij niet

Ja, wij hebben gadget(s) met de Achterhoekse vlag erop

Ja, wij hebben (buiten) een Achterhoekse vlag hangen

Ja, wij hebben een Achterhoekse vlag op de auto(‘s)

Nee, maar we zijn wel van plan dit aan te schaffen

Weet ik niet/ geen mening

Heeft u de Achterhoekse vlag of een gadget met de vlag erop in huis of op uw auto? (n=2.901)
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Gemeente Aalten (n=427) 50% 22% 14% 15% 10% 1%

Gemeente Berkelland (n=397) 50% 18% 17% 8% 18% 0%

Gemeente Bronckhorst (n=438) 43% 27% 22% 14% 11% 1%

Gemeente Doetinchem (n=592) 48% 29% 13% 15% 11% 1%

Gemeente Oost Gelre (n=344) 50% 18% 17% 14% 15% 1%

Gemeente Oude Ijsselstreek (n=393) 47% 25% 16% 16% 13% 0%

Gemeente Winterswijk (n=300) 56% 16% 15% 13% 10% 1%
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67% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling “De Achterhoekse vlag (en de overige merchandise

zoals sokken, stickers, petjes) heeft de Achterhoekse identiteit versterkt”, tegenover 9% die het hiermee (zeer)

oneens is.

(Zeer) eens Neutraal (Zeer) oneens
Weet ik niet/ geen 

mening

Gemeente Aalten (n=427) 67% 18% 11% 4%

Gemeente Berkelland (n=397) 68% 19% 8% 6%

Gemeente Bronckhorst (n=438) 61% 24% 11% 4%

Gemeente Doetinchem (n=592) 70% 18% 9% 3%

Gemeente Oost Gelre (n=344) 67% 20% 9% 4%

Gemeente Oude Ijsselstreek (n=393) 67% 20% 9% 4%

Gemeente Winterswijk (n=300) 66% 21% 8% 5%

67%

20%

9%

5%

(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet/ geen mening

In welke mate bent u het eens met de stelling: “De 
Achterhoekse vlag (en de overige merchandise zoals 

sokken, stickers, petjes) heeft de Achterhoekse identiteit 
versterkt.” (n=2.901)
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71% van de respondenten geeft aan dat zij (het behoud van) het Achterhoekse dialect (zeer) belangrijk vinden,

tegenover 9% die dit (zeer) onbelangrijk vindt.

(Zeer) 

belangrijk
Neutraal

(Zeer) 

onbelangrijk

Weet ik niet/ geen 

mening

Gemeente Aalten (n=427) 74% 19% 7% 0%

Gemeente Berkelland (n=397) 75% 17% 8% 0%

Gemeente Bronckhorst (n=438) 69% 22% 9% 1%

Gemeente Doetinchem (n=592) 63% 21% 15% 1%

Gemeente Oost Gelre (n=344) 78% 16% 6% 1%

Gemeente Oude Ijsselstreek (n=393) 71% 20% 9% 0%

Gemeente Winterswijk (n=300) 68% 22% 8% 1%

71%

20%

9%

1%

(Zeer) belangrijk

Neutraal

(Zeer) onbelangrijk

Weet ik niet/ geen mening

In welke mate vindt u (het behoud van) het Achterhoekse
dialect belangrijk? (n=2.901)
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63% van de respondenten is trots op het Achterhoekse dialect, tegenover 11% die het hiermee (zeer) oneens is.

(Zeer) eens Neutraal (Zeer) oneens
Weet ik niet/ geen 

mening

Gemeente Aalten (n=427) 66% 22% 10% 2%

Gemeente Berkelland (n=397) 67% 22% 9% 2%

Gemeente Bronckhorst (n=438) 61% 27% 11% 2%

Gemeente Doetinchem (n=592) 54% 26% 16% 4%

Gemeente Oost Gelre (n=344) 74% 18% 7% 1%

Gemeente Oude Ijsselstreek (n=393) 66% 23% 10% 1%

Gemeente Winterswijk (n=300) 58% 30% 10% 2%

63%

24%

11%

2%

(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet/ geen mening

In welke mate bent u het eens met de stelling: “Ik ben trots 
op het Achterhoekse dialect.” (n=2.901)
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Respondenten hebben in een open toelichting aangegeven welke gemeenten volgens hen bij de Achterhoek

behoren. Gemeente Doetinchem wordt het vaakst genoemd, namelijk 1.538 keer.

De Achterhoek is een sterk merk. Welke gemeenten behoren er volgens u bij de Achterhoek?

Aantal keer genoemd

Gemeente Doetinchem 1.538

Gemeente Winterswijk 1.518

Gemeente Aalten 1.383

Gemeente Oost Gelre 1.277

Gemeente Berkelland 1.235

Gemeente Oude Ijsselstreek 1.086

Gemeente Bronckhorst 972

Gemeente Lochem 636

Gemeente Montferland 604

Gemeente Zutphen 461

Gemeente Doesburg 326
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Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar gemeente en

leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed

van de niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Op deze

pagina staan ongewogen resultaten. De rest van de rapportage bevat

gewogen resultaten. Meer informatie over de weging in bijlage 2.

Respons per gemeente

Aantal Percentage

Aalten 21.503 10%

Berkelland 35.677 17%

Bronckhorst 29.595 14%

Doetinchem 45.619 22%

Oost-gelre 23.765 11%

Oude IJsselstreek 31.926 15%

Winterswijk 23.316 11%

Populatie

Aantal Percentage

Aalten 428 15%

Berkelland 397 14%

Bronckhorst 438 15%

Doetinchem 592 20%

Oost-gelre 344 12%

Oude IJsselstreek 393 14%

Winterswijk 300 10%

15%

12%

17%

20%

17%

19%

2%

7%

12%

21%

32%

26%

18 t/m 29

30 t/m 39

40 t/m 49

50 t/m 59

60 t/m 69

> 69

Leeftijd (n=2.880)

Populatie Onderzoek

59%

41%

Geslacht (n=2.880)

Man

Vrouw

Anders (0%)
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de
populatie. In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is
dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is
gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een betrouwbaarheids-niveau van 95%. Dat wil zeggen dat,
als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld
zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een
foutmarge van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde
van de steekproef. Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8
geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45%
en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (2.902) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 1,81% nauwkeurigheid
uitspraken worden gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor analyses.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar gemeente en leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke
invloed van de niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek.
Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat,
personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten tussen de 40 en 49 jaar uit Oude IJsselstreek, krijgt een respondent tussen de
40 en 49 jaar uit deze gemeente bijvoorbeeld weegfactor 1,43 en een respondent uit Oost-gelre tussen de 50 en 59 jaar (die
oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,78. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een steekproef met een aandeel van
bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’ tot 50%). Omdat het tot vertekening van de resultaten kan leiden worden hoge
weegfactoren afgekapt, hierbij is gekozen voor een afkapwaarde van 3. Alle gewichten groter dan 3 worden daarbij op 3 gezet. Hierbij is de
vuistregel, gebruikt door VNG Realisatie (voorheen het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, KING) gehanteerd, dat een
wegingsfactor niet groter mag zijn dan 3. Twee weegfactoren zijn afgekapt op 3.

Door de weging zijn de resultaten representatief over gemeente en leeftijd.


