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 Geacht panellid, 
  Eind 2013 heeft u via het online inwonerspanel Bronckhorst Spreekt deel-

genomen aan een onderzoek over:
 •  de gemeente Bronckhorst als directe leefomgeving en de bestaande 

voorzieningen; 
 •  het verrichten van vrijwilligerswerk binnen de gemeente Bronckhorst; 
 •  het geven en ontvangen van mantelzorg binnen de gemeente 

Bronckhorst;
 •  de informatievoorzieningen met betrekking tot zorgthema’s;
 •  overige zorgaspecten zoals mate van eenzaamheid. 

  Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belang-
rijkste onderzoeksresultaten met u. Het volledige rapport is te raadplegen 
via de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl). 

 Bronckhorst Spreekt 
  Via Bronckhorst Spreekt wordt drie tot vier keer per jaar naar de mening 

gevraagd van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen, zodat 
de gemeente een goed beeld krijgt van wat er leeft en daarvan kan leren. 
Het inwonerspanel wordt, in samenwerking met en in opdracht van de 
gemeente Bronckhorst, beheerd door onderzoek- & adviesbureau 
Moventem (uit Hengelo Gld.).

  Momenteel heeft Bronckhorst Spreekt bijna 1.400 leden. Daarmee behoort 
Bronckhorst Spreekt tot de grootste gemeentelijke panels van Nederland. 
Het panel is nog steeds groeiende en nagenoeg representatief over de 
kernen en leeftijdscategorieën in de gemeente. 

 Voor meer informatie zie: www.bronckhorstspreekt.nl.

  Respons en betrouwbaarheid 
  Aan het onderzoek Leefomgeving & Sociaal Contact hebben bijna 1.000 

respondenten deelgenomen. Een hoge respons van meer dan 70% van 
alle panelleden. Door het omvangrijke aantal personen dat heeft deelge-
nomen, is sprake van een statistisch zeer betrouwbaar en nauwkeurig 
onderzoek.

  Leefomgeving 
  Gemiddeld geven de respondenten een 7,7 als rapportcijfer voor hun 

leefomgeving. De inwoners beoordelen de gemeente daarmee als ruim 
voldoende tot goed. De belangrijkste kenmerken voor de kwaliteit van 
de leefomgeving zijn volgens de inwoners: Omgeving (bijv. groen, natuur, 
landschap), Wonen, Sociale Contacten, Voorzieningenniveau, en Veilig-
heid. Per hoofdkern zijn de volgende cijfers gegeven: 
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  Mantelzorg
  Ongeveer 1 op de 5 inwoners van gemeente Bronckhorst verleent man-

telzorg aan een hulpbehoevende. In de meeste gevallen wordt mantelzorg 
verleend aan een (schoon-, stief- of pleeg-) ouder. Huishoudelijke hulp 
wordt het vaakst genoemd als het type ondersteuning dat noodzakelijk 
is voor een hulpbehoevende om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen. De bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden voor mantel-
zorg is met 22% relatief laag.

  Vrijwilligerswerk
  Volgens zo’n 70% van de inwoners wordt de sociale samenhang van een 

dorp bepaald door actieve vrijwilligers. Het onderzoek laat zien dat veel 
inwoners (55%), naast een baan en/of druk gezinsleven, vrijwilligerswerk 
verrichten. Van de groep die nu nog geen vrijwilligerswerk verricht, heeft 
bijna 60% aangegeven dit in de toekomst te willen gaan doen. Het infor-
matiepunt Vrijwilligerswerk is bij relatief weinig inwoners (27%) bekend. 

 Eenzaamheid 
  De meeste inwoners van onze gemeente (90%) geven aan zichzelf niet 

eenzaam te voelen en ook niet de verwachting te hebben de komende 
tijd te vereenzamen. Ruim 86% geeft aan het vervelend te vinden als men 
zou vereenzamen. Circa 10% van de respondenten heeft aangegeven 
zich eenzaam te voelen. 

  Driekwart van de respondenten vindt dat ‘vereenzaming’ een belangrijk 
probleem kan gaan vormen voor het welzijn van inwoners in de gemeente. 
Opvallend is dat 55% van de respondenten ouder dan 69 jaar en ruim 
82% van de respondenten jonger dan 30 jaar, aangeeft het (zeer) eens te 
zijn met de stelling dat ‘vereenzaming voor komt in de gemeente’.  

 Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
  Het onderzoek heeft veel nuttige informatie opgeleverd, die de gemeente 

gebruikt voor de (door)ontwikkeling van beleid en de uitvoering op een 
aantal terreinen. Naast een meerwaarde voor bestaande taken, biedt 
het onderzoek ook speci� ek aanknopingspunten voor een aantal nieuwe 
taken (bijv. WMO thuiszorg e.d.) die de gemeente van Rijksoverheid en 
Provincie krijgt overgedragen. Op deze manier wordt er concreet wat 
met de inbreng van de panelleden gedaan. Niet alles is direct zichtbaar of 
mogelijk, maar er wordt wel degelijk iets gedaan met de onderzoeksresul-
taten.

  Mede op basis van uw input kan de gemeente als organisatie verbeteren 
en kan beleid worden vormgegeven. Bedankt voor uw nuttige inbreng en 
betrokkenheid! 
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 18 maart: Bijeenkomst voor panelleden
  Op dinsdag 18 maart wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle 

panelleden van Bronckhorst Spreekt. Tijdens de bijeenkomst worden de 
onderzoeksresultaten uitgebreider toegelicht en wordt een uniek inzicht 
gegeven in hoe alles ‘achter de schermen’ werkt. Bij deze bijeenkomst is 
ook een aantal leden van het college van burgemeester en wethouders 
aanwezig, die graag met u in gesprek gaan. In de mail die u heeft ontvan-
gen met deze factsheet, staat verdere informatie over de bijeenkomst en 
hoe u zich kunt aanmelden. Van harte hopen wij op uw komst!’

  Onderzoek maart 2014
  In maart wordt een nieuw onderzoek gehouden via Bronckhorst Spreekt. 

Graag vragen wij dan naar uw mening en ideeën over initiatieven van in-
woners, de frequentie van afvalinzameling en nieuwe regels m.b.t. kapbe-
leid. Wij hopen weer te mogen rekenen op uw waardevolle input!

  Contact
  Heeft u nog vragen of opmerkingen? Zie www.bronckhorstspreekt.nl of 

neem contact op met Bianca Tuenter of Luc Oonk van Moventem, zij staan 
u graag te woord. Ze zijn te bereiken via info@bronckhorstspreekt.nl of 
telefoonnummer (0575) 84 58 27. 

  U kunt ook contact op nemen met Gert Jan Mugge, onderzoekscoördi-
nator van gemeente Bronckhorst. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
(0575) 75 02 50. 
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 Enkele quotes uit het onderzoek


