
 
 

Enquête over regiobijeenkomsten strategisch programma 

 

Begin oktober organiseerden we drie regiobijeenkomsten over het strategisch programma. Na afloop 

stuurden we een korte enquête naar alle 240 aanwezigen. Bijna 30% vulde de enquête in. Daar zijn we 

blij mee! Dankzij de feedback weten we bijvoorbeeld welke onderwerpen (nog) aandacht verdienen. Ook 

hebben nu scherp hoe we volgende informatiebijeenkomsten het beste kunnen inrichten.  

Hieronder leest u de resultaten van de enquête. 

 

Afspraken op hoofdlijnen strategisch programma – kennis 

 

De respondenten zijn gemiddeld 

ruim voldoende bekend met de 

(inhoud en gevolgen van de) 

‘Afspraken op hoofdlijnen 

strategisch programma’ die WSW 

en de deelnemersraad, Aw, 

ministerie BZK, de VNG en Aedes 

maakten. Maar de helft geeft aan 

niet goed bekend te zijn met de 

(inhoud en gevolgen van de) 

afspraken.  

 

Dat is iets om rekening mee te 

houden. We gaan daarom (online) 

bijeenkomsten organiseren, 

voorafgaand aan de consultatie.  
1= zeer slecht 5= zeer goed  

 

Belang en impact strategisch programma 

 

De respondenten vinden het 

strategisch programma gemiddeld 

meer dan belangrijk. Ze vinden 

‘Versterking risicovermogen’ en 

‘Zekerheden op het juiste moment’ 

relatief het meest belangrijk en 

‘Rechtvaardige verdeling 

gemeentelijke achtervang’ het 

minst. 

De respondenten ervaren een 

redelijk grote impact van het 

strategisch programma op hun 

organisatie. ‘Versterking 

risicovermogen’ en ‘Zekerheden op 

het juiste moment’’ hebben voor 

hen de meeste impact en 

‘Rechtvaardige verdeling 

gemeentelijke achtervang’ de 

minste impact. 
1= zeer weinig 5= zeer veel 

  



 
 

Extra toelichting nodig? 

 

30% van de respondenten heeft 

geen behoefte aan extra toelichting 

op het strategisch programma. Van 

hen die ‘ja’ aangeven, wil het 

grootste deel meer weten over 

‘Zekerheden op het juiste moment’ 

en ‘Balans in zeggenschap’.  

 

Uit de reacties maken we op dat de 

deelnemers behoefte hebben aan 

voorbeelden die de toekomstige 

situatie tonen, opdat zij kunnen 

inschatten wat er daadwerkelijk 

verandert.  

 

We gaan op deze en andere vragen 

in tijdens (online) bijeenkomsten, 

begin volgend jaar. We organiseren 

het zo dat er ruimte is voor het 

stellen en beantwoorden van 

individuele vragen. U krijgt hiervoor 

tijdig een uitnodiging. 

 

 

 

Beoordeling bijeenkomsten 

De respondenten waardeerden de bijeenkomsten met een ‘goed’. Veelgehoord compliment was: ‘Helder, 

fijn dat er een bijeenkomst was’. Een veelgehoorde opmerking ging over teveel herhaling ten opzichte 

van de vorige bijeenkomst.  

 


