Achterhoek Spreekt

Hoe kijkt u
naar de
Achterhoekse
identiteit?
Via het panel Achterhoek Spreekt is in april/mei 2020 onder andere
onderzoek gedaan naar de Achterhoekse identiteit.
In deze factsheet vindt u de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Resultaten
Ik voel mij meer
Achterhoeker dan
Nederlander
42%
33%
24%

Iedereen is welkom
om in de Achterhoek
te wonen en te
werken.

1%

64%
22%
13%
1%

l (zeer) eens
l neutraal
l (zeer) oneens
l weet niet/ geen mening

l (zeer) eens
l neutraal
l (zeer) oneens
l weet niet/ geen mening

Resultaten
49%

Nee, dit hebben wij niet

23%

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

16%

Ja, wij hebben (buiten) een Achterhoekse vlag hangen

14%

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

13%

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

1%

Weet ik niet/ geen mening

Heeft u de
Achterhoekse vlag of
een gadget met de vlag
erop in huis of op uw
auto?

wijn

bier

Grolsch

Aviko

Achterhoekse vlag vlees
mosterd

kaas

Bij producten die ‘gemaakt’ zijn in de Achterhoek denkt u met name aan:

Van Raam

Brekr Nedap

Zwarte Cross

De Achterhoekse vlag
(en de overige
merchandise zoals
sokken, stickers, petjes)
heeft de Achterhoekse
identiteit versterkt.

67%
20%
9%
5%

Het (behoud van)
het Achterhoekse
dialect vind ik

l (zeer) eens
l neutraal
l (zeer) oneens
l weet niet/ geen mening

Ik ben trots
op het
Achterhoekse
dialect.

71%
20%
9%

63%
24%
11%
2%

l (zeer) eens
l neutraal
l (zeer) oneens
l weet niet/ geen mening

1%

l (zeer) belangrijk
l neutraal
l (zeer) onbelangrijk
l weet niet/ geen mening

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

aantal keer genoemd

Doetinchem

1538

Winterswijk

1518

Aalten

1383

Oost Gelre

1277

Berkelland

1235

Oude-IJsselstreek

1086

Bronckhorst

972

Lochem

636

Montferland

604

Zutphen

461

Doesburg

326

Over de resultaten
40%

60%

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 2.902 van de 4.864
panelleden deelgenomen aan het
onderzoek; een respons rate van
60%. Dit geeft aan dat er een grote
betrokkenheid is onder de leden van
‘Achterhoek Spreekt’.
Het onderzoek is statistisch
betrouwbaar en nauwkeurig en
representatief over gemeenten en
leeftijdscategorieën.

Geslacht en leeftijd
Circa 41% van de deelnemers is man
en 59% is vrouw. Het merendeel
(91%) van de deelnemers is ouder
dan 40 jaar.

Weging
De resultaten uit dit onderzoek
zijn gewogen naar gemeente en
leeftijdscategorie. Deelnemers in
ondervertegenwoordigde groepen
krijgen een gewicht groter dan
1 en tellen zo relatief zwaarder
mee in het totaalresultaat,
deelnemers in groepen met een
oververtegenwoordiging krijgen
een gewicht kleiner dan 1.
Wat gebeurt er met de resultaten?
In het najaar komt de eerste
Achterhoek Monitor uit. Hierin
laten we zien hoe de Achterhoek
er voor staat, op economisch
gebied maar ook bijvoorbeeld qua
bereikbaarheid en gezondheid.
In deze monitor willen we ook de
Achterhoekse identiteit een plek
geven. Daarvoor gebruiken we
onder meer deze resultaten. Verder
is het interessant te zien welke
gemeenten u tot de Achterhoek
rekent, ook dat nemen we mee in de
Achterhoek Monitor.

De respondenten zijn als volgt
verdeeld over de gemeenten:
gemeente

aantal

Aalten

428

Berkelland

397

Bronckhorst

438

Doetinchem

592

Oost Gelre

344

Oude-IJsselstreek

393

Winterswijk

300
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