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Een onderzoek naar de betrokkenheid van de inwoners van gemeente Hof van Twente bij het gebied.
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Samenvatting
Stichting HofMarketing is recent opgericht (1 april 2018). Zij willen het gebied Hof van Twente
promoten als het gaat om wonen, werken en recreëren. Bij werken en recreëren heeft de stichting al
concrete plannen, maar op het gebied van wonen ligt nog geen plan. HofMarketing wil de inwoners
van Hof van Twente inzetten bij de promotie, maar ze weten niet hoe ze dit kunnen aanpakken. Het
doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van inwoners bij het gebied.
Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In hoeverre zijn de inwoners van

gemeente Hof van Twente betrokken bij het gebied?’. Betrokkenheid wordt hierbij
gedefinieerd als een kracht die een individu bindt aan gedrag wat relevant is voor een of meer
doelen. Hierbij wordt met de kracht de attitude bedoeld die het gedrag van een individu in een
bepaalde richting stuurt (Meyer & Herscovitch, 2001).
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, zijn er twee deelvragen opgesteld:
1. Wie zijn de inwoners van gemeente Hof van Twente?
2. Wat vinden de inwoners van gemeente Hof van Twente van het gebied?
Deelvraag 2 is vervolgens opgedeeld in drie subvragen over kennis, houding en gedrag. Deelvraag 1 is
beantwoord aan de hand van bureauonderzoek, wat deels al uitgevoerd is in de fase van het
afstudeerwerkplan. Om antwoord te kunnen geven op een deel van deelvraag 1 en heel deelvraag 2,
is een online survey verspreid onder de inwoners van gemeente Hof van Twente. De survey is
verspreid via een online participatieplatform ‘ikpraatmee’, via een Facebookadvertentie, binnen de
gemeentelijke organisatie Hof van Twente en via vrienden en familie.
Uit de antwoorden op de survey bleek dat inwoners natuur, rust, ruimte en noaberschap de meest
kenmerkende aspecten van het gebied vinden. Tevens benoemen zij dezelfde punten als sterke
punten van het gebied. Verbeterpunten van Hof van Twente zijn volgens respondenten het verkeer,
de aanpak van centra en ‘geen’. Ook is er een nulmeting van de Net Promoter score uitgevoerd,
waarbij inwoners het gebied een hoge score geven, namelijk een 17,1 op een schaal van -100 tot
+100. Daarnaast bleek uit de antwoorden dat inwoners vaak hun mening delen over Hof van Twente,
zowel in een gesprek als via sociale media. Een aanzienlijk aantal respondenten laat weten misschien
of zeker een verhaal met HofMarketing te willen delen voor promotionele doeleinden. Deze
resultaten duiden er samen op dat de inwoners van Hof van Twente op basis van kennis, houding en
gedrag wel degelijk betrokken zijn bij het gebied. Er is draagvlak voor de kenmerkende aspecten, de
sterke punten van het gebied en de bereidheid van inwoners om hun verhaal te delen voor
promotiedoeleinden. Er moet daarentegen wel rekening gehouden worden met de kans dat veel van
de respondenten afkomstig zijn van het platform ‘ik praat mee’, wat erop kan duiden dat zij meer
betrokken zijn dan andere inwoners.
Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om de kenmerkende aspecten in de spotlights te
zetten. Daarnaast wordt aanbevolen om de fans te benutten. Ze zijn erg waardevol voor
HofMarketing en het is raadzaam om hen in te zetten bij de promotie van het gebied. Geef hen de
mogelijkheid om een dialoog aan te gaan, of juist via een platform te communiceren. Eventueel
vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de bereidheid van inwoners om mee te werken aan de
promotie van het gebied en op welke manier zij mee zouden willen werken.
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1 | Inleiding
Eind januari 2018 startte een afstudeeropdracht bij gemeente Hof van Twente. De gemeente zat in
de opstartfase van stichting HofMarketing, een stichting die het gebied Hof van Twente wil gaan
promoten. De initiële adviesvraag was: ‘Hoe kan Hof van Twente zich het beste profileren als
aantrekkelijk woongebied?’
Op 1 april 2018 gaat HofMarketing van start. De stichting wil Hof van Twente promoten als
paradepaardje van Twente op het gebied van wonen, werken en recreëren. Op het gebied van
werken en recreëren heeft HofMarketing al concrete plannen. Zo gaan zij samenwerken met
ondernemersverenigingen en ook VVV Hof van Twente gaat onder HofMarketing vallen. Op het
gebied van wonen ligt echter nog geen plan. HofMarketing wil makelaars en woningcorporaties over
de streep trekken om een samenwerking aan te gaan met HofMarketing, maar daarvoor moet de
stichting wel eerst laten zien wat Hof van Twente te bieden heeft. HofMarketing wil daarom gebruik
maken van input van de inwoners om het gebied Hof van Twente te promoten, maar zij weten niet
hoe ze dit kunnen communiceren naar de inwoners.
Als eerste stap van het afstudeertraject is er een afstudeerwerkplan geschreven, waarin de
organisatie is verkend, het probleem is geanalyseerd en ook een onderzoeksopzet is gemaakt. Deze
onderdelen worden in dit onderzoeksrapport nogmaals kort toegelicht. De initiële adviesvraag is
vertaald naar de volgende adviesvraag: ‘Welke communicatiestrategie kan HofMarketing het
inzetten om inwoners van gemeente Hof van Twente te betrekken bij de promotie van het
woongebied?’
Om erachter te komen welke communicatiestrategie HofMarketing kan inzetten, is er onderzoek
gedaan naar de kennis, houding en het gedrag van de inwoners. De hoofdvraag luidt als volgt: ‘In
hoeverre zijn de inwoners van gemeente Hof van Twente betrokken bij het gebied?’.
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een klein deel bureauonderzoek en een groot deel
veldonderzoek. Ook de resultaten van eerder onderzoek zijn meegenomen in dit onderzoeksrapport.
Het verloop, de resultaten en de conclusie worden in dit rapport beschreven. Aan de hand van deze
resultaten zijn vervolgens aanbevelingen gegeven, die als leidraad fungeren bij het schrijven van een
strategisch adviesrapport.
Het doel van dit onderzoek is om voor 20 april 2018 inzicht te krijgen in kennis, houding en gedrag
van de inwoners van gemeente Hof van Twente en om daarmee advies te geven over welke
communicatiestrategie HofMarketing in kan zetten om de inwoners van gemeente Hof van Twente
te betrekken bij de promotie van het woongebied.

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk twee wordt de probleemanalyse geschetst. In
hoofdstuk drie komt de methodologische verantwoording aan bod. In hoofdstuk vier wordt het
verloop van het onderzoek beschreven en in hoofdstuk vijf worden de resultaten gepresenteerd. In
hoofdstuk zes staat de conclusie beschreven. In hoofdstuk zeven komen de discussie en de
aanbevelingen aan bod en in hoofdstuk acht worden alle gebruikte bronnen weergegeven. Voor de
leesbaarheid van het onderzoeksrapport zijn overige zaken in de bijlage geplaatst.
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2 | Probleemanalyse
Bij het analyseren van een communicatieprobleem is er een heldere situatie geschetst van de huidige
situatie en de gewenste situatie. Ook is er gekeken wat het probleem een communicatieprobleem
maakt en waar de professional advies over kan geven. Bij deze probleemanalyse is gebruik gemaakt
van de stappen die Greet van der Kaap in haar boek ‘Toegepast communicatieonderzoek’ (2006)
beschrijft. De probleemanalyse komt uit het voorafgaand geschreven afstudeerwerkplan (Gerritsen,
2018).

2.1 | De aanleiding van het probleem
Er is sprake van een communicatieprobleem in ruime zin als de oplossing van een probleem
(gedeeltelijk) in communicatie gezocht wordt (Schellens, Klaassen, & de Vries, 2006). Dat is bij
HofMarketing ook het geval. HofMarketing is per 1 april 2018 van start gegaan. De stichting is
opgericht door de gemeente Hof van Twente om het gebied Hof van Twente actief te gaan profileren
en promoten. HofMarketing richt zich op de drie pijlers: ‘wonen’, ‘werken’ en ‘recreëren’. Op het
gebied van werken, werkt HofMarketing samen met lokale ondernemers uit de zes kernen van de
gemeente (Gemeente Hof van Twente, 2017). Op het gebied van recreëren werkt HofMarketing de
samen met VVV, die zich onder HofMarketing heeft geschaard. Op het gebied van wonen heeft
HofMarketing nog geen plan liggen (Persoonlijke communicatie, 2018). Om de promotie van de
woonsector goed op te kunnen pakken, moeten makelaars en woningcorporaties samen gaan
werken met HofMarketing, maar deze partijen willen eerst iets zien voordat ze zomaar zullen
aanhaken bij HofMarketing. De initiële adviesvraag vanuit HofMarketing luidt:
Hoe kan Hof van Twente zich het beste profileren als aantrekkelijk woongebied?

2.2 | Huidige situatie
Op het moment van het uitvoeren van de probleemanalyse (eind februari) werd er op het gebied
van wonen niet aan gebiedspromotie gedaan binnen de gemeente Hof van Twente. HofMarketing
stond toen, en staat nu nog in de kinderschoenen (Persoonlijke communicatie, 2018). Op regionaal
gebied (Twente) wordt wel aan gebiedsmarketing gedaan door andere partijen. Zo is er bijvoorbeeld
‘Twente, het landgoed van Nederland’ (Visit Twente, 2018) en ‘Twente, de ondernemende hightech
regio’ (Twente Branding, 2018). De gemeente Hof van Twente heeft al wel onderzoek gedaan naar
wat de inwoners van de gemeente vinden van het woongebied, maar dit is niet met theorie
onderbouwd (zie bijlage D). Ook is er nooit een echte analyse gedaan van de resultaten.
HofMarketing heeft al wel een idee over hoe de inwoners denken over het woongebied. Aan de hand
hiervan is een gebiedsprofiel opgesteld met drie kernwaarden van het gebied. Ook dit gebiedsprofiel
is niet goed theoretisch onderbouwd.

2.3 | Gewenste situatie
De oprichting van HofMarketing is een bewuste keuze. De gemeente Hof van Twente ziet in dat zij als
ambtelijke organisatie marketing beter kunnen uitbesteden aan een gespecialiseerd
marketingbureau. De gemeente verwacht dat ondernemers en inwoners sneller de samenwerking
aan zullen gaan met een op zichzelf staand marketingbureau, dan met de gemeente als organisatie
(Persoonlijke communicatie, 2018).
8
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HofMarketing wil zich in eerste instantie richten op de inwoners van gemeente Hof van Twente.
Wanneer klanten tevreden zijn, blijven ze. Wanneer klanten fan zijn van een organisatie, zijn ze
merktrouw en zullen ze andere klanten ook enthousiasmeren om fan te worden (Michels,
Communicatiestrategie, 2016). Het behoud van klanten levert, vooral op lange termijn, meer klanten
op dan het aantrekken van nieuwe klanten. Loyale klanten zijn immers de ambassadeurs van het
bedrijf (Rentenaar, 2018). In dit geval worden klanten vertaald naar inwoners. HofMarketing ziet
daarom kansen in het inzetten van de huidige inwoners. In een later traject kan HofMarketing zich
altijd gaan focussen op de andere opgestelde doelgroepen, namelijk actieve senioren op de
woningmarkt en terugkeerders uit stedelijk Oost-Nederland of de Randstad (Gemeente Hof van
Twente, 2017).

2.4 | Het krachtenveld waarbinnen het probleem zich afspeelt
HofMarketing heeft te maken met verschillende partijen. Allereerst heeft HofMarketing te maken
met de gemeente Hof van Twente. De gemeente is in eerste instantie de oprichter van de stichting
HofMarketing. Daarnaast financiert de gemeente de opstartfase van de stichting (Gemeente Hof van
Twente, 2017). Aangezien HofMarketing het gebied van de gemeente Hof van Twente gaat
promoten, zullen zij samenwerkingspartners blijven.
HofMarketing heeft ook te maken met concurrenten. Alle gemeentes binnen de regio Twente
kunnen gezien worden als concurrenten, maar ook gebieden als de achterhoek of regio’s in Drenthe
kunnen gezien worden als concurrenten. Toch voelt de gemeente lokaal weinig tot geen
concurrentiestrijd. Verschillende ‘concurrenten’ zijn in het opstartproces van HofMarketing juist
sparringpartners geweest, zoals Tubbergen en Hengelo (Persoonlijke communicatie, 2018). Dit kan
wellicht komen door het ‘noaberschap’ dat in Twente in elke uithoek terug te vinden is. Verder heeft
HofMarketing te maken met de inwoners van Hof van Twente. Zij komen uit de zes kernen of dertien
buurtschappen. Zij worden zowel als doelgroep als samenwerkingspartners gezien.
Daarnaast heeft HofMarketing met verschillende samenwerkingspartners te maken. Aangezien de
stichting nog maar net van start is gegaan, kan nog geen volledig beeld worden geschetst van de
samenwerkingspartners. Wel is zeker dat de gemeente, inwoners, de VVV en lokale ondernemers
gaan samenwerken (Gemeente Hof van Twente, 2017). Op dit moment werkt HofMarketing ook
samen met verschillende ontwerpbureaus om zo een herkenbare huisstijl te ontwikkelen voor zowel
HofMarketing als het gebied Hof van Twente (Persoonlijke communicatie, 2018).
Als laatste zijn er ook factoren op het krachtenveld waar HofMarketing geen invloed op kan
uitoefenen. Deze factoren kunnen wél invloed uitoefenen op HofMarketing en het gebied Hof van
Twente. Zo speelt er op dit moment in één van de zes kernen een kwestie op het gebied van
asbestvervuiling (Gemeente Hof van Twente, 2017). Dit kan negatieve invloed uitoefenen op Hof van
Twente als ‘aantrekkelijk’ woongebied. Daarnaast heeft HofMarketing geen invloed op het
woningaanbod binnen de gemeente of de lokale huizenmarkt. Ook heeft HofMarketing geen invloed
op economische ontwikkelingen binnen verschillende sectoren.
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2.5 | Communicatieprobleem
HofMarketing wil Hof van Twente gaan promoten, onder andere op het gebied van wonen. Om
ervoor te zorgen dat makelaars en woningcorporaties aansluiten bij HofMarketing, moet de stichting
eerst iets kunnen laten zien. Hiervoor wordt gekeken naar welke mogelijkheden er op dit moment
zijn, zoals inwoners. HofMarketing wil de input en mening van inwoners over het gebied als input
gebruiken om het gebied beter te kunnen promoten. Hiervoor moet eerst contact ontstaan tussen
HofMarketing en de inwoners. HofMarketing wil weten hoe zij hun communicatie kunnen inzetten
om inwoners in te zetten bij de promotie Hof van Twente als gebied. De afstudeerder draagt aan
deze doelen bij door onderzoek te doen naar de inwoners van Hof van Twente en een nulmeting te
houden van het gebied Hof van Twente door middel van de Net Promoter score. Vervolgens zal zij
een adviesrapport schrijven, om met de inzichten van het onderzoek een passende advies te kunnen
geven. Daarnaast helpt de afstudeerder ook bij praktische zaken, zoals met de lancering van
HofMarketing, de presentatie van de huisstijl en andere uitvoeringselementen.

2.6 | Adviesvraag
Aan de hand van de probleemanalyse is de volgende adviesvraag opgesteld:

Welke communicatiestrategie kan HofMarketing het inzetten om inwoners van
gemeente Hof van Twente te betrekken bij de promotie van het gebied?
Communicatiestrategie wordt in deze vraag als volgt gedefinieerd: De manier waarop een
organisatie transacties en interacties aangaat met haar interne en externe omgeving om
sterke relaties en een krachtige reputatie op te bouwen. Een effectieve communicatiestrategie
zorgt voor focus en consistentie in de communicatie͛ (Michels, 2016). Voor ‘promotie van het
woongebied’ wordt de volgende definitie gebruikt: ‘Een goede positionering, vertaald naar een
aansprekend merk, een daarop aansluitende ontwikkeling en sterke promotie, helpt een gebied
succesvol te worden. Oftewel, een gebied te worden waar de doelgroep graag komt. Om te wonen,
te winkelen, te recreëren of te ondernemen.’ (Bureau Buhrs, 2018). Een andere omschrijving is
‘gebiedsmarketing’. Met de doelgroep ‘inwoners van gemeente Hof van Twente’ wordt bedoeld dat
deze mensen woonachtig zijn in de kernen of dertien buurtschappen van gemeente Hof van Twente.

2.7 | Onderzoeksdoel
Het doel van het advies is om een passend advies uit te brengen over welke communicatiestrategie
HofMarketing kan inzetten om inwoners te betrekken bij de promotie van het gebied. Om hier advies
over te kunnen geven, moet er eerst onderzoek worden gedaan. Michels (2016) stelt dat het
belangrijk is om de doelgroep helder te krijgen. Ook is het verstandig om niet aan de doelgroep te
vragen wat zij willen, maar de organisatie zelf initiatief laten nemen om met iets vernieuwends te
komen. Marketeer Jos Burgers (2016) zei eens tijdens een lezing ‘Je moet mensen geven wat ze nodig
hebben, niet wat ze vragen’. Om deze redenen wordt er onderzoek gedaan naar wat de inwoners
graag willen zien. Wat wel van belang is, is het meten van betrokkenheid. Het doel van het
onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van inwoners bij het gebied Hof van
Twente. De hoofdvraag luidt: In hoeverre zijn de inwoners van gemeente Hof van Twente
betrokken bij het gebied? Dit wordt gemeten aan de hand van kennis, houding en gedrag van de
inwoners.
10
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3 | Methodologische verantwoording
Zoals eerder benoemd, moet met behulp van dit onderzoek in kaart worden gebracht in hoeverre de
inwoners van gemeente Hof van Twente betrokken zijn bij het gebied. Om deze hoofdvraag te
kunnen beantwoorden, is het onderzoek opgedeeld in twee deelvragen:
1. Wie zijn de inwoners van gemeente Hof van Twente?
2. Wat vinden de inwoners van gemeente Hof van Twente van het gebied?
a) Wat vinden zij kenmerkend aan het gebied?
b) Wat vinden zij positief en negatief aan het gebied?
c) In hoeverre dragen zij hun mening hierover uit?
Deelvraag twee is aan de hand van de factoren kennis, houding en gedrag opgedeeld in
subdeelvragen a, b, en c. De eerste deelvraag wordt beantwoord middels bureauonderzoek. De
tweede deelvraag wordt beantwoord door middel van een online survey onder de inwoners van
gemeente Hof van Twente.

3.1 | Definities
Betrokkenheid
Betrokkenheid is een kracht die een individu bindt aan gedrag wat relevant is voor een of meer
doelen. Hierbij wordt met de kracht de attitude bedoeld die het gedrag van een individu in een
bepaalde richting stuurt (Meyer & Herscovitch, 2001). HofMarketing streeft ernaar om de inwoners
van gemeente Hof van Twente te betrekken bij de promotie van het gebied.
Gebied Hof van Twente
Onder het gebied wordt het hele gebied van gemeente Hof van Twente verstaan.
Inwoners van Hof van Twente
Met de doelgroep ‘inwoners van gemeente Hof van Twente’ wordt bedoeld dat deze mensen
woonachtig zijn in de kernen of dertien buurtschappen van gemeente Hof van Twente.

3.2 |Operationalisatie
Deelvragen
Deelvraag 1:
Wat zijn de
kenmerken van de
inwoners van
gemeente Hof van
Twente?

Theorie
Kenmerken
“Zaken die te maken
hebben met de opbouw
en samenstelling van de
bevolking. Bijvoorbeeld
leeftijd, geslacht en
gezinssamenstelling.”
(Encyclo, 2018)

Indicatoren
- Leeftijd
Jonger dan 25 jaar
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 t/m 64
65 jaar of ouder

Variabele
Wat is uw leeftijd?

- Leeftijd
Vraag aan uw

- Woonplaats
Goor / Markelo /

Wat is uw huidige
woonplaats?

Keuze uit zes
antwoordmogelijkheden.
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respondenten tot welke
leeftijdsgroep ze
behoren, maar vraag hen
niet in een open vraag
naar hun geboortejaar of
hun leeftijd
(CheckMarket, 2010).
- Woonplaats
Onder de inwoners van
Gemeente Hof van
Twente wordt verstaan
dat de geïnterviewde
mensen uit de zes kernen
of dertien buurtschappen
van de gemeente Hof van
Twente moeten komen.

Deelvraag 2
Wat vinden de
inwoners van
gemeente Hof van
Twente van het
gebied?

2a) Wat vinden zij
kenmerkend aan
het gebied?

2b) Wat vinden zij
positief en negatief
aan het gebied?

Diepenheim / Delden /
Hengevelde / Bentelo /
Anders: buurtschap
Achterhoek / Azelo /
De Ha / Dijkerhoek /
Deldeneresch of
Deldenerbroek /
Elsenerbroek / HerikeElsen / Kerspel Goor /
Markelosebroek /
Markvelde / Pothoek /
Stokkum / Wiene
Zeldam
- Geslacht
Man / Vrouw

- Gezinssamenstelling
‘Bij gezinssamenstelling
worden de volgende
typeringen gehanteerd:
- Eenpersoonshuishouden
- Paar zonder kinderen
- Paar met kinderen
- Eenoudergezin’
(Volksgezondheidsmonito
r, 2015)

- Gezinssamenstelling
Eenpersoonshuishoude
n
- Paar zonder kinderen
- Paar met kinderen
- Eenoudergezin
- Anders, namelijk:

NPS Score, zie 3.3 |
Theoretisch kader

1 t/m 10

Kenmerkend
Tekenend, karakteristiek.
Zich op een
karakteristieke manier
onderscheiden (Van Dale,
2018).

Resultaten uit vorige
onderzoeken, zoals:
• groen
• coulisselandschap
• actief
• betrokken
• vriendelijk
• nuchter
• anders, nl:

Positief
Tegenovergestelde van
negatief. Gunstig en

Om de begrippen
‘positief’ en ‘negatief’

Keuze uit Goor, Markelo,
Diepenheim, Delden,
Hengevelde, Bentelo of
een buurtschap.
In welk buurtschap
woont u?
Keuze uit dertien
antwoordmogelijkheden
(alle buurtschappen)
Wat is uw geslacht?
Man / vrouw
Wat is uw huidige
gezinssamenstelling?
Eenpersoonshuishouden
- Twee personen
- Drie personen
- Vier personen
- Vijf personen of
meer

Hoe waarschijnlijk is het
dat u gebied Hof van
Twente zou aanbevelen
aan een vriend of
collega? (1 betekent
niet, 10 betekent zeer
waarschijnlijk).
Wat vindt u
kenmerkend aan Hof
van Twente?
Keuze uit meerdere
antwoordmogelijkheden
+ ruimte voor eigen
input.

Wat zijn volgens jou de
sterke punten van Hof
van Twente?
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welwillend (Van Dale,
2018).
Negatief
Tegenovergestelde van
positief. Geneigd het
slechte en ongunstige te
benadrukken (Van Dale,
2018).
Sterk punt
Andere woorden voor
sterk zijn: bedreven, goed
of handig
(Synoniemen.net, 2018).

2c) In hoeverre
dragen zij hun
mening hierover
uit?

Verbeterpunt
Ensie omschrijft een
verbeterpunt als een
onderdeel dat verbeterd
kan worden (2017).
Mening
Een mening is een
subjectieve opvatting van
een individu of groep of
een bepaalde houding
ten opzichte van een
bepaald onderwerp. Met
subjectief wordt bedoeld
dat de opvatting of
houding niet is gebaseerd
op feiten (Ensie, 2015).

niet letterlijk te stellen
en te verzachten,
wordt er gekozen voor
sterke punten (positief)
en verbeterpunten
(negatief).
Eigen input van de
respondenten.
Positieve en negatieve
meningen zijn
subjectief.

Open tekstvak voor
antwoord. Eigen input
van respondenten.
Wat zijn volgens jou de
verbeterpunten van Hof
van Twente?
Open tekstvak voor
antwoord. Eigen input
van respondenten.

Respons die over
gemeente of beleid
gaat, wordt niet
meegeteld. De vragen
gaan (zoals in de uitleg
aangegeven) om het
woongebied.
Wanneer
Tijdsspan van een week
tot langer dan een jaar
geleden, opvolgend in
categorieën.

Wanneer deelde je voor
het laatst je mening
over Hof van Twente?
(zowel online als offline)
Een week geleden
Een maand geleden
Drie maanden geleden
Een half jaar geleden
Een jaar geleden
Langer dan een jaar
geleden
Ik kan het me niet
herinneren

Uitdragen
Onder de mensen
verkondigen: een
boodschap uitdragen
(Van Dale, 2018).
Waarop
Facebook
Twitter
Instagram
In een gesprek
Etc.

Waarop deelde je die
mening?
Via Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
In een gesprek
Ik kan het me niet meer
herinneren
Anders, namelijk:

Verhaal
Hulpmiddel voor de
beeldvorming door
13
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middel van het gesproken
woord (Ensie, 2017).
Verslag van echte of
verzonnen
gebeurtenissen
(Muiswerk Educatief,
2018)
Achterliggende gedachte:
‘Corporate story’
Een corporate story is het
centrale verhaal van de
organisatie dat vanuit de
kernwaarden van de
organisatie wordt
gecreëerd. Hierin staat
onder andere wat de
organisatie doet en hoe
zij dat doet. Een goede
corporate story is
makkelijk na te vertellen,
roept emoties op, biedt
herkenning voor de
lezer/hoorder en
érkenning voor de
verteller (Hemminga,
2018).

Ja / Misschien / Nee
‘Misschien’ wordt
gebruikt om bij twijfel
van de respondent niet
direct voor ‘nee’ te
kiezen. Respondenten
die hun verhaal willen
delen, worden als
waardevol beschouwd.

Via een platform (zoals
nu ditismijnhof.nl)
Sociale media opties:
Facebook
Twitter
Instagram
Offline opties:
In een gesprek
Anders, namelijk:

Heb je een verhaal of
mening over Hof van
Twente, die je zou
willen delen met
HofMarketing?
Ja / Misschien / Nee

Hoe zou je je verhaal of
mening over Hof van
Twente willen delen
met HofMarketing?
Via een platform
(website)
Via Facebook
Via Twitter
Via Instagram
Via een ander sociaal
medium
In een gesprek
Anders, namelijk:

Er is gekozen om bij deelvraag 2a de kennis van inwoners te meten aan de hand van eerder gedaan
onderzoek naar de waarden van Hof van Twente. De antwoorden hiervan zijn geanalyseerd (zie
bijlage C) en hier zijn negen duidelijke kenmerkende aspecten uit naar voren gekomen, waaronder
noaberschap, rust, natuur en gezelligheid. Deze aspecten worden in dit onderzoek gebruikt als
antwoordmogelijkheden op enquêtevraag 5 (zie bijlage B).

3.3 | Theoretisch kader
Bij het bepalen van de onderzoeksopzet, zijn verschillende modellen en theorieën gebruikt. Deze
modellen en theorieën zijn hieronder uitgewerkt.
Kennis, houding en gedrag
‘Kennis, houding en gedrag’ is een klassieke driedeling in de communicatie. In dit model zit een
lineaire hiërarchie, bestaande uit drie elkaar volgende fases: kennis, houding, gedrag. In de eerste
fase probeert men de doelgroep door middel van communicatie te informeren. Wanneer zij genoeg
kennis bezitten, is de basis gelegd voor de verandering van de houding in de gewenste richting. Zodra
mensen een positieve attitude hebben, zullen zij geneigd zijn om dit gewenste gedrag sneller aan te
nemen (Larisa Didenko, 2015). HofMarketing wil erachter komen in hoeverre de inwoners van
gemeente Hof van Twente betrokken zijn bij het woongebied. Om dit te weten, zijn er deelvragen
opgesteld aan de hand van kennis, houding en gedrag. De drie factoren geven een indicatie van de
betrokkenheid van de inwoners.
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Kanttekening: Veel communicatiewebsites stellen dat het model, zeker in het huidige interactieve
tijdperk, beperkingen heeft of ronduit ontoereikend is ('t Lam, 2015). In dit afstudeerwerkplan en
onderzoek wordt het model voornamelijk gebruikt als houvast bij het opstellen van deelvragen, om
zo de juiste kennis te vergaren over de doelgroep en haar mate van betrokkenheid.
Eerder uitgevoerd onderzoek
In subdeelvraag 2a is er gekeken naar wat de inwoners van gemeente Hof van Twente kenmerkend
vinden aan het gebied. Dit is eerder onderzocht door de gemeente (zie bijlage C). Op basis van dit
onderzoek, in combinatie met een merkprofileringsonderzoek en een bijeenkomst met inwoners, is
er een gebiedsprofiel opgesteld. De gemeente en HofMarketing hebben dus al een indicatie over wat
de inwoners van gemeente Hof van Twente vinden van het gebied. Door het lage aantal
respondenten, is het onderzoek echter niet representatief. Ook zijn de enquêtevragen niet met
theorie onderbouwd.
Aangezien het onderzoek al wel een beeld geschetst heeft bij HofMarketing, zijn resultaten uit dit
onderzoek gebruikt als antwoordmogelijkheden (indicatoren) bij surveyvragen met betrekking tot
subdeelvraag 2a. Op deze manier kunnen de resultaten uit het eerdere onderzoek worden bevestigd,
of ontkracht.
Net Promoter Score
De Net Promoter Score (NPS) is een instrument om met één vraag de klanttevredenheid te meten.
De NPS peilt in hoeverre de respondent een bepaald bedrijf aan zou raden aan anderen (vrienden of
familie). Respondenten kunnen een score geven tussen de 0 (helemaal niet) en de 10 (zeer
waarschijnlijk). Vervolgens worden de respondenten verdeeld in drie categorieën:
-

Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

Figuur 1: Net Promoter Score (Allesovermarktonderzoek, 2015).
De score wordt berekend door het verschil in percentages tussen de promotors en de criticasters uit
te rekenen. Hier komt een getal uit tussen de -100 en +100. Een positieve NPS (boven de 0) wordt als
goed beschouwd (CheckMarket, 2011). Dit model is gekozen om met één vraag te kunnen kijken wat
de inwoners van gemeente Hof van Twente van het gebied vinden. “In hoeverre zou je het gebied
Hof van Twente aanbevelen aan vrienden of collega's die niet in het gebied wonen?”. Zien zij het
gebied als positief genoeg om het aan te raden aan vrienden of familie?
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Toch is er kritiek op de Net Promoter Score. De score kan erg verschillen per land, cultuur of regio. Zo
zullen Amerikanen sneller een 9 of 10 geven dan Europeanen. Zo zijn Nederlanders over het
algemeen een stuk kritischer. Ze zijn erg nuchter en staan met beide benen op de grond. Er bestaat
dus een mogelijkheid dat Nederlanders een stuk lager scoren wanneer zij tevreden zijn. Wanneer zij
een 7 of 8 geven, wordt dit cijfer als ‘passief’ berekend, terwijl zij dit misschien positief bedoelen.
Hetzelfde kan gelden voor Nederlanders uit het westen van het land en mensen uit het oosten van
het land. Zo worden Twentenaren (tukkers) vaak omschreven als erg nuchter en een tikkeltje stug
(Visit Twente, 2018). Dit kan invloed hebben op de score.
In het onderzoek zijn zowel de originele als de Europese Net Promoter Score berekend, om rekening
te houden met de aard van de tukker.

3.4 | Onderzoeksmethode
Voor dit onderzoek zijn twee verschillende methodes gebruikt: bureauonderzoek en een online survey.

Bureauonderzoek
Het doel van het bureauonderzoek is inzicht krijgen in wat de kenmerken van de inwoners van
gemeente Hof van Twente zijn. Er wordt gekeken naar woonplaats, leeftijd, geslacht en
gezinssituatie. De gegevens worden secundair verzameld. Het bureauonderzoek geeft antwoord op
deelvraag 1.

Survey
Het doel van de online survey is om inzicht te krijgen in kennis, houding en gedrag van de inwoners
van gemeente Hof van Twente tegenover het gebied. Aan de hand van de resultaten kan worden
bepaald in hoeverre de inwoners betrokken zijn bij het gebied. De survey is tussen 22 maart 2018 en
8 april 2018 afgenomen.
Er is gekozen om een online schriftelijke survey uit te zetten. Het kost relatief weinig tijd om een
online survey uit te zetten, in vergelijking tot een offline survey, waarbij men gebonden is aan
werktijden of beschikbaarheid van de respondenten. Een telefonische survey kost in vergelijking met
een online survey ook veel tijd. Daarnaast moeten de respondenten ook beschikbaar zijn en ook hier
moet rekening gehouden worden met werktijden. De respondent kan bij een online survey zelf
beslissen wanneer hij of zij tijd heeft om de survey in te vullen.
Voor het uitzetten van de survey wordt gebruik gemaakt van Google Forms. De resultaten worden
hierbij automatisch verwerkt in overzichtelijke tabellen en grafieken. Dit scheelt veel tijd vergeleken
bij het verzamelen van de resultaten bij een offline schriftelijke survey of een telefonische survey.
De resultaten van de open vragen worden geanalyseerd door ze op te delen in categorieën.
Antwoorden uit dezelfde categorie worden bij elkaar opgeteld. Zo wordt er een indicatie gegeven
van de aard van de antwoorden. Vervolgens worden diverse quotes van respondenten weergegeven
in de resultaten. Er is gekozen om de antwoorden niet los te verwerken, in verband met
overzichtelijkheid. Losse antwoorden kunnen niet in tabellen of grafieken, omdat er te veel
verschillende antwoorden zijn gegeven. Het is moeilijk om op die manier een grafiek te laten zien die
overzichtelijk blijft. De keuze valt daarom dus op categorieën.
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3.5 |Onderzoeksgroep
De mensen die meedoen aan de survey, zijn allemaal inwoners van gemeente Hof van Twente. Alle
leeftijden inwoners mogen meedoen aan het onderzoek. De enige eis is dat zij in de gemeente
wonen. Er is geen onderscheid gemaakt per leeftijd, woonplaats, geslacht of gezinssamenstelling in
de vraagstelling van de survey. In totaal wonen er 35.013 inwoners in Hof van Twente.

3.6 | Verantwoording onderzoek
Er zijn twee onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van surveyvragen. Bij het uitvoeren van het
onderzoek, is er rekening gehouden met verschillende kwaliteitscriteria. Deze criteria worden
hieronder toegelicht.

Betrouwbaarheid
Wanneer respondenten de survey thuis invullen, blijft de invloed van de onderzoeker laag. Er is dan
ook geen sprake van invloed van de omgeving in de zin van ruimtes of gesprekken over het
onderwerp om de respondent heen. Een nadeel kan zijn dat de respondent zich niet
verantwoordelijk voelt om de survey in te vullen. Het blijft hier volledig de eigen keuze van de
respondent. Dit kan leiden tot een lager aantal respondenten. Doordat de respondenten geen naam
hoeven in te vullen, blijven zij anoniem. De kans op sociaal wenselijke antwoorden blijft op deze
manier laag. Een survey moet geheel zijn ingevuld en verzonden, voordat deze gebruikt kan worden
als resultaat. Niet afgemaakte surveys zijn niet meegeteld.

Generaliseerbaarheid en representativiteit
De uitspraken in dit onderzoek zijn generaliseerbaar voor de inwoners van gemeente Hof van
Twente. Er zijn genoeg respondenten om de inwoners van gemeente Hof van Twente te kunnen
representeren, volgens de aangepaste steekproefformule (van der Kaap, 2006). Bij het onderzoek is
een zekerheidsniveau van 90% gehanteerd. De z-score is hierbij 1,645. Daarnaast is gekozen voor een
foutmarge van 5%. De populatie van de doelgroep is 35.013. De steekproef die gehanteerd moet
worden bij een zekerheidsniveau van 90% en een foutenmarge van 5% is (n=) 269 respondenten
(AOM Steekproefcalculator, 2015). Het aantal respondenten is 351. De netto respons is 340. Meer
uitleg hierover staat in ‘4.2 | Survey’.
Een overzicht van de representativiteit van het onderzoek is terug te vinden in tabel 3. Alle kernen
voldoen aan de norm. De survey heeft achttien dagen gelopen, van 22 maart tot en met 8 april 2018.
In bijlage B is te zien hoe de survey gepresenteerd is aan de respondenten.
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Woonplaats

Aantal inwoners

%

Vereiste deelname

Deelname survey

12.142

34,7

94

138

Delden

7431

21,2

57

63

Markelo

7312

20,9

56

54

Diepenheim

2631

7,5

20

26

Hengevelde

2048

5,8

16

21

Bentelo

1598

4,6

12

12

Buurtschappen

1851

5,3

14

26

35.013

100 %

269

340 (126 %)

Goor

Totaal

Tabel 3: Representativiteit onderzoek
Zoals te zien in tabel 1, zijn er genoeg respondenten om de uitspraken in dit onderzoek te kunnen
generaliseren over alle inwoners van Hof van Twente. Per kern zijn er ook genoeg respondenten om
te mogen generaliseren, behalve bij Markelo. In eerste instantie leek het dat er genoeg
respondenten waren, maar na het wegfilteren van dubbele antwoorden komt Markelo twee
respondenten te kort. Zie paragraaf ‘4.2 | Survey’ voor een bredere uitleg over dubbele antwoorden.
Uitspraken over de kern Markelo mogen dus niet gegeneraliseerd worden. Wanneer men uitspraken
wil doen over één buurtschap, ligt het anders. In totaal zijn er wel genoeg respondenten geweest,
maar niet elk buurtschap is aan bod gekomen. Zo zijn er geen respondenten uit de Achterhoek, Azelo
of De Ha. Er mag dus alleen gegeneraliseerd worden over alle buurtschappen in bij elkaar, maar niet
los.

Validiteit
Meet je wat je wil meten? Het is belangrijk dat de vragen in de survey aansluiten bij de begrippen in
de probleemstelling (van der Kaap, 2006). Om tot goede (voorbeeld)surveyvragen te komen, zijn de
deelvragen en begrippen in een operationalisatieschema uitgewerkt. Aan de hand van deze
operationalisatie zijn er surveyvragen opgesteld en uitgezet. Ook is er gekeken naar andere
onderzoeken, waarin de mening van de doelgroep wordt gemeten. Verder is de survey, voordat deze
naar de inwoners van Hof van Twente is verstuurd, voorgelegd aan de afstudeercoach van
Windesheim en aan de projectleider (en tevens afstudeerbegeleider) van HofMarketing.
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4 | Verloop onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek (bureauonderzoek en survey) verlopen is. De
twee onderzoeksmethoden worden los van elkaar beschreven.

4.1 | Bureauonderzoek
Voorafgaand aan dit onderzoeksrapport, is er een afstudeerwerkplan geschreven. Hierin is al veel
bureauonderzoek gedaan. Deze resultaten zijn deels gebruikt om antwoord te geven op deelvraag 1,
terug te vinden in ‘5.1 | Deelvraag 1: Bureauonderzoek en survey’. Daarnaast is er literatuur gebruikt
voor begrippen en theorieën die in dit onderzoeksrapport gebruikt zijn. Alle bronnen zijn terug te
vinden in hoofdstuk ‘8 | Bibliografie’.

4.2 | Survey
In deze paragraaf is de verloop van de survey toegelicht. Er is aandacht besteed aan de voorbereiding,
het uitzetten en de uiteindelijke respons.

Voorbereiding
Voordat de survey verspreid is, zijn er een aantal acties ondernomen. Zo is de survey ter controle
naar de stagebegeleider Wendy Kolste en coach van school Ellen de Ruijter-Groenewold gestuurd. De
stagebegeleider heeft feedback gegeven en aan de hand van deze feedback is een nieuwe versie
opgesteld. De survey is opgesteld via Google Formulieren. Deze software biedt nagenoeg geen
beperkingen, in tegenstelling tot SurveyMonkey. Bij SurveyMonkey kunnen er gratis maximaal tien
enquêtevragen worden opgesteld. Google Formulieren kent hierin geen beperkingen. Toch kent
Google Formulieren wel één nadeel: in de antwoordvelden staat automatisch ‘Jouw antwoord’. Dit is
niet te veranderen in ‘uw’. Voor de samenhang in de survey is daarom in overleg gekozen voor de
aanspreekvorm ‘je’, ‘jij’ en ‘jouw’. Er is ook bewust gekozen om geen gebruik te maken van een
huisstijl. Gemeente Hof van Twente staat los van HofMarketing en hoort dus niet herkenbaar in de
survey te staan. Daarnaast was de huisstijl van HofMarketing ten tijde van de survey nog niet
ontwikkeld. In bijlage B staat de survey, zoals hij gepresenteerd is aan de respondenten.

Uitzetten
Na de voorbereidingen, is de survey als pagina gepubliceerd op ‘Ik praat mee’, een soort panel van
inwoners van Hof van Twente (zie bijlage E). Ik praat mee kent 301 leden. Er is ook een mail gestuurd
(zie bijlage F) naar 261 leden, in afspraak met SIR Enschede. Zij beheren de software. Hiervan zijn 21
mails teruggekomen met een ‘afleveringsfout’ of een melding dat zij in de spambox zijn gekomen.
Daarnaast is er een e-mail verspreid onder alle werknemers van gemeente Hof van Twente (zie
bijlage G). Het is niet bekend hoeveel van de werknemers daadwerkelijk in Hof van Twente wonen en
de gelegenheid hadden om hem in te vullen. Dezelfde tekst is ook op het intranet geplaatst. Ook is
de survey op de Facebookpagina van ‘Dit is mijn hof’ geplaatst (zie bijlage H). ‘Dit is mijn hof’ was het
project, voorgaande aan HofMarketing. Het Facebookbericht is voor een bedrag van €16 gepromoot
onder inwoners van de kernen Goor, Markelo, Delden, Diepenheim, Bentelo en Hengevelde. Dit
bericht is twaalf keer gedeeld, door onder andere de Facebookpagina van de lokale VVD. In totaal is
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er 117 keer op de enquêtelink geklikt. Een week na het versturen van de survey is er nog een
herinneringsmail naar de deelnemers van panel ‘Ik praat mee’ verstuurd (zie bijlage F).

Respons
Zoals in 3.6 | ‘Verantwoording onderzoek’ al aangegeven staat, is de respons 351 (130,5%). De
verwachting was dat er niet genoeg mensen zouden reageren op de survey en de minimale respons
van 269 niet gehaald zou worden. Het tegendeel is waar. Er zijn namelijk 82 meer respondenten dan
de steekproef vereiste.
Verspreiding en respons survey
Verstuurd via ikpraatmee
261
Verstuurd via gemeente ( +- intern, incl. huur) 280
Kliks op link Facebook
117
Totale (meetbare) verspreiding
658
Totale respons
351
Aantal dubbele/identieke antwoorden
18 (teruggebracht naar 7)
Netto respons
340
Tabel 4: verspreiding en (netto) respons survey
In het onderzoek zijn meerdere dubbele antwoorden gegeven. Eenmaal is er zes keer hetzelfde
antwoord gegeven. Deze antwoorden worden teruggerekend naar één antwoord. Hetzelfde geldt
anderen die één dubbel antwoord hebben ingevuld, deze worden ook teruggerekend naar één
antwoord. Wanneer deze weg worden gefilterd (11), bedraagt de netto respons 340 (126%). Alle
dubbele antwoorden zijn verrekend met de resultaten in dit onderzoeksrapport. Niet-complete
surveys zijn niet meegerekend in het totaal. De uitspraken in dit onderzoeksrapport worden dan ook
gedaan op basis van de netto 340 reacties.
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5 | Resultaten
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn er twee deelvragen opgesteld. Deelvraag twee kent
ook drie subdeelvragen. De uitkomsten van de deelvragen worden in dit hoofdstuk behandeld.

5.1 | Deelvraag 1: Bureauonderzoek en survey
Deelvraag 1: Wie zijn de inwoners van gemeente Hof van Twente?
Deelvraag 1 is opgesteld om inzicht te krijgen in de kenmerken van de inwoners van gemeente Hof
van Twente. Onder kenmerken worden de demografische gegevens van deze inwoners verstaan,
zoals woonplaats, leeftijd, geslacht en gezinssituatie. De vraag wordt beantwoord door middel van
bureauonderzoek over heel Hof van Twente en veldonderzoek met surveyvragen voor de
respondenten. Veel bureauonderzoek komt uit het hiervoor geschreven afstudeerwerkplan
(Gerritsen, 2018).
Wonen
Gemeente Hof van Twente is een van de veertien gemeentes binnen Twente. Goor is de grootste
kern van de gemeente. Op 1 januari 2017 woonden er 35.013 inwoners in de gemeente. In grafiek 5
is de verdeling van inwoners per gemeentedeel te zien. Ambt Delden is wél een gemeentedeel, maar
geen kern.
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Grafiek 5: Inwoners gemeente Hof van Twente per gemeentedeel in 2017 (CBS, 2017)
Het inwonersaantal van de gemeente is in de loop der jaren weinig veranderd. Het laagste
inwonersaantal in de afgelopen achttien jaar was met 34.843 inwoners in 2001. De gemeente telde
in 2012 het hoogste aantal met 35.597 inwoners (CBS, 2017). Er is dus geen aanzienlijke afname of
schommeling in het inwonersaantal.
Leeftijd en geslacht
De gemeente Hof van Twente kampt met vergrijzing. In Hof van Twente ligt het percentage
vergrijzing op 40%. Dit is het hoogste percentage van vergrijzing in heel Overijssel in 2017 (CBS,
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2017). In grafiek 6 is te zien dat het hoogste percentage inwoners gemiddeld 45 jaar en ouder is. Het
laagste percentage inwoners is tussen de 25 en 34 jaar, met 8,9 %.
15,70%

15,60%
11,30%
8,90%

10,60%

13,80% 13,20%
10,90%

t/m 14 15 t/m 25 t/m 35 t/m 45 t/m 55 t/m 65 t/m 74 jaar
jaar 24 jaar 34 jaar 44 jaar 54 jaar 64 jaar 74 jaar
en
ouder

Grafiek 6: Leeftijd van inwoners gemeente Hof van Twente in 2017 (CBS, 2017).
In figuur 3 is een uitgebreider overzicht te zien van de leeftijd van de inwoners van gemeente Hof van
Twente. Hier is te zien dat er momenteel veel inwoners van 50 jaar en ouder in de Hof van Twente
wonen. In vergelijking met de grote groep oudere inwoners, zijn er weinig jongere inwoners (tussen
de 18 en 39 jaar). Zoals te zien is in grafiek 7, is de bevolking naar geslacht nagenoeg gelijk verdeeld.

Grafiek 7: Leeftijd van inwoners gemeente Hof van Twente in 2017 (CBS, 2017).
Gezinssituatie
Gemeente Hof van Twente telde in 2017 zo’n 4275 eenpersoonshuishoudens. Daarnaast telde de
gemeente 10.417 meerpersoonshuishoudens (CBS, 2017). Deze huishoudens worden onderverdeeld
in twee personen, drie personen, vier personen of meer dan vijf personen per huishouden. In
diagram 8 staat een overzicht van alle huishoudens in gemeente Hof van Twente.
Één persoon
7%
15%

Twee personen
29%

12%

Drie personen
Vier personen

37%

Vijf personen of
meer

Diagram 8: Verdeling huishoudens gemeente Hof van Twente in 2017 (CBS, 2017).
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5.1.1 | Kenmerken respondenten
Er hebben 351 respondenten meegedaan aan de survey. Er is gevraagd naar hun demografische
gegevens, zoals woonplaats, leeftijd, geslacht en gezinssituatie. Deze resultaten worden hieronder
vermeld.
Wonen
Zoals in tabel 3 van ‘3.6 | Verantwoording onderzoek’ al te zien is, hebben mensen uit alle kernen
gereageerd op de survey. Met 41% komen de meeste respondenten uit de grootste kern Goor. Een
extra overzicht van de woonplaats van de respondenten wordt weergegeven in tabel 9.

Aantal
respondenten
Percentage
respondenten

Goor

Delden

Markelo

Diepenheim

Buurtschappen Hengevelde

Bentelo

138

63

54

26

26

21

12

40,6
%

18,5 %

15,9 %

7,6 %

7,6 %

6,2 %

3,5 %

Tabel 9: Woonplaats respondenten
Leeftijd en geslacht
De leeftijd van de inwoners is gevraagd in de vorm van categorieën. Mensen uit alle
leeftijdscategorieën hebben gereageerd. De meerderheid van de respondenten is 65 jaar of ouder
(28,8%), gevolgd door de categorie 45 t/m 54 jaar (23,5%) en de categorie 55 t/m 64 jaar (22,9%).
Het minste aantal respondenten behoort tot de leeftijdscategorie 25 t/m 34 jaar met 7%. Het gehele
overzicht is te zien in grafiek 10.
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Grafiek 10: Leeftijd respondenten
Wat betreft geslacht, blijkt uit de reacties dat 176 (51,7%) van de respondenten man is en 164
(48,2%) vrouw. Dit is nagenoeg gelijk verdeeld.
Gezinssituatie
Van de 340 respondenten, leeft de grootste groep respondenten met twee personen (45,3%). De
kleinste groep respondenten woont alleen (10,3%). Een overzicht van de gezinssituatie van de
respondenten is te zien in diagram 11.
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Één persoon
Twee personen

11% 10%

Drie personen

20%
15%

45%

Vier personen
Vijf personen of
meer

Diagram 11: Leeftijd respondenten
Conclusie kenmerken inwoners
Uit de antwoorden op de vragen met betrekking tot de kenmerken van de inwoners van Hof van
Twente kan geconcludeerd worden dat zowel de inwoners in het algemeen, als de respondenten een
hoge leeftijd hebben. In beide gevallen is de grootste groep 45 jaar of ouder. Bij de respondenten is
bijna de helft 65 jaar of ouder. Het geslacht is nagenoeg gelijk verdeeld. De meeste inwoners wonen
in de grootste kern Goor, gevolgd door Delden en Markelo. Ook bestaat de gezinssituatie bij de
meeste inwoners van Hof van Twente uit twee personen. Verreweg de kleinste groep inwoners
woont alleen, of juist met vijf personen of meer in een huishouden.
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5.2 | Deelvraag 2: Survey
Deelvraag 2: Wat vinden de inwoners van gemeente Hof van Twente van het gebied?
Deelvraag 2 is opgesteld om erachter te komen wat de inwoners vinden van het gebied Hof van
Twente. De deelvragen zijn opgedeeld aan de hand van kennis, houding en gedrag. Deze factoren
geven samen een goed beeld af van de inwoners en hun mening tegenover het gebied Hof van
Twente. De deelvraag is dus opgesplitst in drie subdeelvragen. Deelvraag 2a gaat over kennis, 2b gaat
over houding en 2c gaat over het gedrag van de inwoners van gemeente Hof van Twente (Gerritsen,
2018).

5.2.1 | Kennis
Deelvraag 2a) Wat vinden zij kenmerkend aan het gebied?
Deelvraag 2a is opgesteld om erachter te komen wat voor kennis de inwoners van gemeente Hof van
Twente hebben over het gebied. Er wordt ingegaan op de kenmerkende aspecten van het gebied. Bij
deelvraag 2a is gebruik gemaakt van veldonderzoek. De vraag wordt beantwoord door middel van
surveyvragen. De antwoordmogelijkheden uit de surveyvragen zijn gebaseerd op resultaten uit
eerdere onderzoeken naar de mening van de inwoners van Hof van Twente, om zo deze resultaten te
kunnen bevestigen of juist ontkrachten. De eerdere onderzoeken zijn namelijk niet representatief
voor alle inwoners van Hof van Twente. Ook is er ruimte gegeven voor eigen input (Gerritsen, 2018).
Om erachter te komen wat de inwoners van Hof van Twente kenmerkend vinden aan het
woongebied, is de volgende enquêtevraag gesteld: ‘Wat vind je kenmerkend aan het gebied Hof van
Twente?’. Om tot antwoordmogelijkheden te komen, is er gekeken naar eerder onderzoek. De
resultaten van dit eerdere onderzoek zijn in bijlage C geanalyseerd. Daar kwamen negen aspecten
uit. Deze zijn verwerkt in radargrafiek 12, afgeleid van het Brand Added Value model. Hoe groter de
cirkel, hoe hoger het percentage en hoe kleiner de cirkel, hoe kleiner het percentage.
Natuur
Hoffelijkheid

Ruimte

Toeristisch

Rust

Recreatief

Noaberschap

Ontspannend

Gezelligheid

Natuur

71,1 %

Ruimte

57 %

Rust

55 %

Noaberschap

53,2 %

Gezelligheid

38,8 %

Ontspannend

34,4 %

Recreatief

28,8 %

Toeristisch

23,5 %

Hoffelijkheid

12,6 %

Radargrafiek 12: woongebied Hof van Twente
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Respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere aspecten aan te vinken. Zoals te zien in figuur
12, hebben de respondenten ‘natuur’ het meeste aangevinkt met 71,1%. Daaronder volgen ruimte,
rust en noaberschap. Respondenten hebben ‘hoffelijkheid’ het minst aangevinkt met een percentage
van 12,6. Naast de negen antwoordmogelijkheden was er ook ruimte voor de respondenten om zelf
een kenmerkend aspect in te vullen. 33 respondenten hebben dit gedaan. Een overzicht hiervan staat
in onderstaande tabel.
Extra ingevulde kenmerkende aspecten door respondenten
Nuchter
* Gemeentelijke betrokkenheid
Agrarisch (2x)
De nadruk wordt op Goor gelegd
Weinig te doen
Sportief (2x)
Twentse gemoedelijkheid
Beleefdheid
Boerengemeenschap
Kunst in Diepenheim
Bedrijvigheid
Niets
Thuis
Creativiteit in kunst en cultuur
* Weinig begrip en een slecht en slap
Heel prettig om te wonen
bestuurlijke gemeenteraad
Werkzaam
Veel meer dan deze kenmerken
Teveel intensieve landbouw
Landelijk, bosrijk
* Onsamenhangende gemeente van kernen
Kunst
zonder duidelijk hoffelijke herkenbaarheid en
saamhorigheid
Veel vuurwerk gedurende het jaar
Geeft mij een ‘thuis’ gevoel
Balans in Twente: steden en platteland
Geboeren en werk
bieden samen alles
Afgelegen
Vrijheid in wat je doet
* Geen gemeentelijk Hofbeleid. Alle kernen voor
zich. Werkt niet positief naar de buitenwacht. Is maar Schitterend mooi glooiend landschap
een last dan een gemak.
De mooie landgoederen en rijke cultuurhistorie
Tabel 13: Extra ingevulde kenmerkende aspecten
Wat opvalt is dat het landschap van Hof van Twente nog een aantal keer genoemd wordt. Daarnaast
benadrukken diverse respondenten dat het gebied agrarisch is. Antwoorden met een * geven geen
antwoord op de vraag. In de omschrijving stond aangegeven dat de vraag niet over gemeente of
beleid gaat. Naast de extra ingevulde kenmerkende aspecten, was er ook ruimte voor respondenten
om extra toelichting te geven. Deze toelichting is terug te lezen in bijlage I.
Conclusie kennis
Uit de antwoorden van subdeelvraag 2a blijkt dat verreweg de meeste respondenten ‘natuur’
kenmerkend vinden aan Hof van Twente. Daarnaast zijn de kenmerken ‘ruim’, ‘rust’ en ‘noaberschap’
ook veelvuldig als antwoord gegeven. ‘Hoffelijk’ wordt het minst aangevinkt door respondenten. In
de extra ingevulde kenmerkende aspecten komt het landschap en het agrarische karakter van het
gebied nog meerdere malen aan bod.
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5.2.2 | Houding
Deelvraag 2b) Wat vinden zij positief en negatief aan het gebied?
Deelvraag 2b is opgesteld om erachter te komen wat de houding van de inwoners is. Er wordt
ingegaan op hun positieve en negatieve gedachten met betrekking tot het gebied. Wat vinden zij
positief of juist negatief aan het gebied? Zouden ze het gebied aanraden aan vrienden of familie? Bij
deze deelvraag wordt gebruik gemaakt van veldonderzoek. De vraag wordt beantwoord door middel
van surveyvragen. Er wordt gebruik gemaakt van de Net Promoter Score (op Europese schaal).
Hiermee wordt bekend hoeveel procent van de inwoners criticasters zijn, hoeveel procent de passief
tevredenen zijn en hoeveel procent de promotors van het gebied zijn (Gerritsen, 2018).
Net Promoter Score
Om de Net Promoter Score van Hof van Twente als woongebied te kunnen berekenen, is de volgende
surveyvraag gesteld aan de respondenten: ‘In hoeverre zou je het gebied Hof van Twente
aanbevelen aan vrienden of collega's die niet in het gebied wonen?’. De antwoordmogelijkheid
bestond uit een schaal van 1 (helemaal niet) tot 10 (absoluut).
Criticasters
8,8%

65,3%

25,9%

Passief tevredenen
Promotors

Grafiek 14: Net Promoter Score: woongebied Hof van Twente
De rode staven geven de ‘criticasters’ weer. De gele staven geven de ‘passief tevreden’ weer en de
groene staven zijn de ‘promotors’. Om de Net Promoter Score te berekenen, wordt het percentage
criticasters van het percentage promotors afgetrokken. Het getal dat hier uitkomt is de Net Promoter
Score. De promotors (25,9%) – de criticasters (8,8%) = een score van 17,1 op een schaal van -100 tot
+100. Over het algemeen worden alle scores boven de 0 gezien als ‘goed’ (CheckMarket, 2011). Een
score hoger dan 50 wordt gezien als excellent en een score hoger dan 70 wordt gezien als
wereldklasse (Gocheva, 2017).
Net Promoter Score EU
Ook hier geven de rode staven de criticasters aan. In dit geval worden de cijfers 0 t/m 5 als
criticasters beschouwd. De passief tevredenen geven hier een 6 of een 7 en de promotors geven een
8, 9 of 10. De 8 wordt hier toegevoegd, omdat Europeanen over het algemeen lagere cijfers geven
wanneer zij tevreden zijn. Een 8 is hierbij al een compliment. Zo’n 48% van alle respondenten heeft
een 8 gegeven. In dit onderzoek zijn de respondenten Twentenaren (tukkers). Zij worden als erg
nuchter gezien (Visit Twente, 2018). Dit kan invloed hebben op het cijfer dat zij geven.
Criticasters
5,3% 21,2%

73,5%

Passief tevredenen
Promotors

Grafiek 15: Net Promoter Score EU: woongebied Hof van Twente
De Net Promoter Score wordt hier op dezelfde manier berekend: de criticasters aftrekken van de
promotors. De promotors (73,5%) – de criticasters (5,3%) = een score van 68,2. Dit zou betekenen
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dat de score van Hof van Twente onder de noemer excellent valt. Dat is een aanzienlijk verschil met
de reguliere Net Promoter Score met een score van 17,1. Beide scores blijven natuurlijk een indicatie.
Positief
Om te kijken wat de inwoners van Hof van Twente positief vinden aan het gebied, is de volgende
surveyvraag aan hen gesteld: “Wat zijn volgens jou de sterke punten van Hof van Twente?”.
Respondenten konden hier open op reageren. Een overzicht van alle antwoorden op de surveyvraag
staat in bijlage J. De resultaten zijn verwerkt door ze te verdelen in categorieën en vervolgens te
tellen, zoals te zien in tabel 16. Daarnaast zijn er nog een aantal overige antwoorden, die niet binnen
de categorieën vallen. Deze worden later in de paragraaf behandeld.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Antwoorden van respondenten, opgedeeld in categorieën
Natuur
155 keer
Rust
71 keer
Ruimte
59 keer
Noaberschap
44 keer
De sfeer
44 keer
Voorzieningen
32 keer
Ligging
25 keer
Diversiteit / eigen identiteit
21 keer
Fietsen / wandelen
21 keer
Activiteiten / evenementen
15 keer
Kleinschaligheid
15 keer
Landgoederen en kastelen
15 keer
Recreatie
14 keer
Niets
12 keer
Horeca
10 keer
Kunst
7 keer
Tabel 16: Sterke punten volgens respondenten, opgedeeld in categorieën.

Natuur
De categorie ‘natuur’ is met 155 keer het meest benoemde sterke punt van Hof van Twente volgens
de respondenten. Dit is een ruim verschil van 84 antwoorden met de andere genoemde categorieën.
Respondenten benoemden onder andere het groene karakter, het coulisselandschap en de landelijke
omgeving.
“Het prachtige glooiende coulisselandschap”,
aldus respondent 259.
Rust
Na ‘natuur’, benadrukken 71 respondenten dat ‘rust’ een sterk punt van Hof van Twente is. Ze
benoemen dat het woongebied rustig is en men hier nog tijd heeft.
‘De stedelijke gejaagdheid en drukte is in de Hof van Twente gelukkig nog niet te vinden’,
aldus respondent 96.
Ruimte
Als derde wordt ‘ruimte’ benoemd door 59 respondenten. Zij stellen dat het gebied ruimtelijk is
opgezet, maar toch dichtbij grote(re) steden ligt, maar ook dichtbij de natuur.
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‘Een ruime gemeente, waar je snel vanuit een woonkern in het buitengebied kunt komen’,
aldus respondent 169.
Noaberschap
Wat door respondenten ook veel benoemd wordt, is de noaberschap en noaberplicht in het
woongebied. Meerdere respondenten benadrukken dat saamhorigheid en ‘ons kent ons’ sterke
punten zijn van Hof van Twente. Een andere respondent noemt het ‘medemenselijkheid’.
Respondent 87 omschrijft noaberschap als volgt:
‘Het oog voor elkaar hebben en elkaar ondersteunen in de buurt: het noaberschap’
Extra quotes
Naast alle punten die in categorieën zijn geplaatst, zijn er een aantal antwoorden die niet in deze
categorieën vallen. Zo benoemen enkele respondenten de rijke historie van het gebied, terwijl
anderen de leefbaarheid van het gebied waarderen. Ook de nuchterheid van de mensen wordt als
sterk punt benoemd door enkele respondenten.
Negatief
Om te kijken wat de inwoners van Hof van Twente negatief vinden aan het gebied, is de volgende
surveyvraag aan hen gesteld: “Wat zijn volgens jou de verbeterpunten van Hof van Twente?”.
Respondenten konden hier open op reageren. Een overzicht van alle antwoorden op de surveyvraag
staat in bijlage K. De resultaten zijn verwerkt door ze te verdelen in categorieën en vervolgens te
tellen, zoals te zien in onderstaande tabel. De antwoorden zijn meer verdeeld dan bij de sterke
punten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Antwoorden van respondenten, opgedeeld in categorieën
Verkeer
49 keer
Aanpak centrum (aantrekkelijker maken)
35 keer
Geen
31 keer
Woningen
26 keer
Voorzieningen (winkels, scholen, parkeren)
26 keer
Natuur
26 keer
Gemeente of beleid
25 keer
Kernen (verdeling focus, samenwerking)
22 keer
Leegstand
15 keer
Openbaar vervoer
15 keer
Onderhoud (afval, verlichting)
15 keer
Marketing
11 keer
Intensieve landbouw
11 keer
Wandel- en fietspaden
9 keer
Veiligheid (politie, handhaving)
9 keer
Activiteiten / evenementen
8 keer
Horeca
7 keer
Recreatiemogelijkheden
7 keer
Toerisme
7 keer
Meer voor de jeugd
6 keer
Tabel 17: Verbeterpunten volgens respondenten, opgedeeld in categorieën.
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Verkeer
De categorie ‘verkeer’ is met 49 keer het meest benoemde verbeter punt van Hof van Twente
volgens de respondenten. Er zijn verschillende verkeersthema’s genoemd. Zwaar (vracht)verkeer in
de dorpskernen wordt meerdere malen benoemd. Hierbij worden Markelo en Delden met name
genoemd. Daarnaast zeggen respondenten dat de dorpscentra beter autovrij zouden zijn. Goor
wordt meerdere malen als voorbeeld genoemd. Ook worden gevaarlijke kruispunten of
verkeerssituaties benoemd.
‘Toenemend zwaar verkeer, onveilige situaties in de winkelstraat’,
aldus respondent 54.
Aanpak centrum
Op de tweede plaats staat ‘aanpak centrum’ met 35 antwoorden. Veel respondenten benoemen dat
de centra van de kernen een gezelligere uitstraling moeten krijgen. Volgens hen moeten de centra
aantrekkelijker en levendig worden. Hier wordt vooral de kern Goor benoemd, maar ook Markelo
komt aan bod.
‘De dorpskernen moeten een gezelligere uitstraling krijgen, vooral Goor’,
aldus respondent 112.
Geen
Opvallend genoeg staat de categorie ‘geen’ als derde in de lijst met meest genoemde
verbeterpunten van Hof van Twente met 31 antwoorden. Deze respondenten benadrukken dat
inwoners blij moeten zijn met wat ze hebben en trots moeten zijn op hun gebied. Andere
respondenten zijn gewoonweg positief over het gebied en kunnen geen verbeterpunt noemen.
‘Wees gewoon trots op wat er is en georganiseerd wordt’,
aldus respondent 20.
Kernen
Veel antwoorden van respondenten gingen over de kernen. Respondenten benoemen onder andere
dat er minder focus of nadruk gelegd moet worden op bepaalde kernen, zoals Goor. Andere
respondenten pleiten juist voor meer samenwerking, waardoor Hof van Twente zich kan profileren
als een eenheid. Een aantal andere respondenten zien liever dat kernen hun eigen identiteit
behouden en apart blijven.
‘Alle kernen moeten samenwerken voor een spraakmakende gemeente in het schone
Twentse land’, aldus respondent 312.
Marketing
Ook marketing en promotie wordt een genoemd door de respondenten, namelijk 11 keer. Zij roepen
op om het gebied meer te promoten, onder andere bij Duitsland. Anderen benoemen, net als bij de
kernen, om de Hof als eenheid te profileren.
‘Ik vind de hof geen eenheid, zo treden ze ook niet voldoende naar buiten. Marketing
technisch staat het nog in de kinderschoenen’, aldus respondent 252.
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Extra quotes
Er zijn ook een aantal antwoorden van respondenten, die niet in een van de categorieën te plaatsen
zijn. Zo geven respondenten aan dat er meer aandacht voor eenzame ouderen moet komen of dat
het paasvuur in Goor moet blijven bestaan. Ook benoemen twee respondenten de stank van
bepaalde bedrijven in Hof van Twente.
Conclusie houding
De Net Promoter score blijft een indicatie van de ‘fans’ van een organisatie, of in dit geval, gebied. De
reguliere NPS geeft een score van 17,1. Dit wordt beschouwd als positief. De NPS-EU geeft een veel
rooskleurige score weer, namelijk 68,2. Dit zou betekenen dat de score van Hof van Twente onder de
noemer excellent valt. Feit blijft dat de respondenten het gebied een relatief hoge score geven.
Positief
Een ruime 45% van de respondenten (155) benoemt ‘natuur’ als een sterk punt van Hof van Twente.
Ze benadrukken met name het groene karakter en het coulisselandschap van het gebied. Daarnaast
worden rust en ruimte ook veel genoemd. Naast de omgeving, wordt ook de aard van de mensen en
dus het ‘noaberschap’ benoemd. Mensen hebben oog voor elkaar en helpen elkaar waar nodig.
Negatief
De antwoorden van de respondenten over de verbeterpunten van Hof van Twente zijn verdeeld. Het
verkeer in de kernen wordt het meest genoemd. De nadruk ligt hier op zwaar vrachtverkeer door de
centra en dat de centra beter autovrij kunnen worden. Ook wordt veel genoemd dat de centra van
de kernen gezelliger en aantrekkelijk moeten worden, met name Goor. Opvallend is dat veel
respondenten niks hebben ingevuld: de categorie ‘geen’ staat als derde in de lijst. Ook benoemen
sommige respondenten dat samenwerken binnen de kernen en promotie van het gebied nodig is.

5.2.3 | Gedrag
Deelvraag 2c) In hoeverre dragen zij hun mening hierover uit?
Deelvraag 2c is opgesteld om erachter te komen wat het gedrag van de inwoners is. Spreken zij hun
mening over gebied Hof van Twente uit? Delen zij deze mening (online)? Hebben zij de behoefte om
deze mening te delen? Op wat voor manier willen zij deze mening kunnen delen? Ook bij deze vraag
is gebruik gemaakt van veldonderzoek (Gerritsen, 2018). De vraag wordt in deze paragraaf
beantwoord door middel van surveyvragen.
Om erachter te komen in hoeverre inwoners van Hof van Twente hun mening uitdragen over het
gebied, zijn er meerdere surveyvragen opgesteld. De eerste vraag luidt als volgt: ‘Wanneer deelde je
voor het laatst je mening over Hof van Twente?’
Respondenten hadden de keuze uit de volgende zeven antwoorden:
- Afgelopen week
- 6 tot 12 maanden geleden
- 1 tot 4 weken geleden
- Langer dan een jaar geleden
- 1 tot 3 maanden geleden
- Ik kan het me niet herinneren
- 3 tot 6 maanden geleden
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De grootste groep respondenten heeft met 26.2% zijn of haar mening op het moment van invullen ‘1
tot 4 weken geleden’ gedeeld. De hierop volgende groep respondenten heeft met 24,4% aangegeven
het zich niet meer te kunnen herinneren. Daarna volgt de groep respondenten die zijn of haar
mening op het moment van invullen in de ‘afgelopen week’ heeft gedeeld met 22,1%.

Afgelopen week

22,1%

24,4%

1 tot 4 weken geleden
1 tot 3 maanden geleden
3 tot 6 maanden geleden

6,8%

6 tot 12 maanden geleden

5,6%

26,2%

Langer dan een jaar geleden

6,8%

Ik kan het me niet herinneren
8,2%

Diagram 18: Wanneer deelde de respondent voor het laatst zijn of haar mening?
Vervolgens werd de respondenten gevraagd op welke manier zij deze mening hebben gedeeld. De
surveyvraag luidt dan ook: ‘Hoe deelde je deze mening?’. Respondenten hadden keuze uit
verschillende antwoordmogelijkheden. Uit de antwoorden blijkt dat zij hun mening deelden via
(meest op 1, minst op 7).
‘Hoe deelde je deze mening?’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In een gesprek (60%)
Ik kan het me niet herinneren (23,8%)
Facebook (5,9%)
Twitter (1,8%)
Instagram (1,2%)
Mail (1,1%)
Snapchat (0,6%)
Tabel 19: Hoe deelde de respondent zijn of haar mening?

Daarnaast was er ruimte voor de respondent om zelf een ander antwoord in te vullen. Een overzicht
van deze antwoorden staat in onderstaande tabel (20). Het onderdeel ‘mail’ is hier meerdere malen
genoemd, vandaar dat hij is opgenomen in tabel 19.
Extra ingevulde manieren om een mening te delen
Mail (4x)
Via www.mooitwente.com
In een gesprek (3x)
Zelfde soort onderzoek als deze
Enquête (2x)

Niet eerder gedaan (3x)
Nergens
Op alle manieren die er maar zijn
Via PC
Op mijn website www.MHTnederland.nl
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WhatsApp
Via Telegram met foto
Geen gesprek
Per post (ansichtkaart)
Via een mail uit de gemeente
Twitter, Facebook, Instagram, Gesprek
RTV Oost
Media
Tabel 20: Extra ingevulde manieren om een mening te delen
Om te kijken of de inwoners naast bovenstaande manier van hun mening delen, ook nog behoefte
hebben om dit op een andere manier te uiten met betrekking tot promotie, is de volgende
surveyvraag aan hen gesteld: ‘Heb je een verhaal of mening over Hof van Twente, die je zou willen
delen met HofMarketing?’.
De antwoordmogelijkheden waren hierbij ja, misschien of nee. Een grote meerderheid heeft met
69,4% ‘nee’ ingevuld. Zij werden direct doorgestuurd naar het de bedankpagina van de survey.
Respondenten die misschien (18,8%) of ja (11,8%) hadden ingevuld, werden doorgestuurd naar een
laatste surveyvraag. Dit zijn in totaal 104 respondenten.
De laatste surveyvraag luidt als volgt: ‘Hoe zou je je verhaal of mening over Hof van Twente willen
delen met HofMarketing?’. Hier zijn verschillende antwoordmogelijkheden opgezet. Verreweg de
meeste respondenten hebben hier gekozen voor de optie ‘in een gesprek’ met 61,5%. Vervolgens is
de tweede meest ingevulde optie ‘via een platform (website) voor Hof van Twente’ met 34,6%
procent. Twitter en Instagram zijn onder de respondenten het minst gekozen met elk 4,8%. Een
overzicht van alle antwoorden staat in diagram 21.

34,6%

Via een platform (website) voor
Hof van Twente
Via Facebook

61,5%

Via Twitter

17,3%

12,5%

4,8%
4,8%

Via Instagram
Via een ander sociaal medium

Diagram 21: Hoe zou de respondent zijn of haar verhaal of mening willen delen?
Naast de negen antwoordmogelijkheden was er ook ruimte voor de respondenten om zelf een
kenmerkend aspect in te vullen. 14 respondenten hebben dit gedaan. Een overzicht hiervan staat in
onderstaande tabel 22. Antwoorden met een * geven geen (direct) antwoord op de gestelde
surveyvraag, maar worden wel vertoond.
Extra ingevulde manieren om een verhaal mening te delen met HofMarketing
Ik wil graag met HofMarketing meedenken over
* Vragen niet altijd duidelijk. Open antwoorden
de toekomst van deze mooie gemeente. Ik vul
ontbreken. Aanbevelingsvraag niet duidelijk
op de volgende pagina mijn emailadres in.
waarom.
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Door het nu op te schrijven; er zou veel meer
aandacht moeten komen voor eenzaamheid
Hof marketing wordt het scharnierpunt waar
onder mensen zowel jongeren als ouderen,
alles om draait. Maak dus een hofbrede
evenals aandacht voor depressie onder
doelstelling, strategie en stappenplan. En betrek
jongeren. Ook zouden er programma's moeten
de inwoners via een open discussie en
komen zodat jongeren en ouderen in de
meningsvorming.
schulden geholpen worden met schuldsanering.
extra aandacht voor dierenwelzijn.
Krant, tv, radio
Hofweekblad
Vloggen nieuwsflitsen en prog maken voor RTV
Dat kan op diverse manieren, bij elkaar komen
Reggestreek
en in gesprek werkt m.i. het best
* Laat de politiek nu eens zichtbaar worden en
komen praten en bewoners nu eens serieus
Mail (2x)
nemen.
Meerdere opties mogelijk
App
* Heeft het zin?
Tabel 22: Extra ingevulde manieren om een verhaal of mening te delen met HofMarketing

Conclusie gedrag
Uit de antwoorden van de respondenten kan geconcludeerd worden dat relatief veel mensen hun
mening over Hof van Twente regelmatig delen. Zo’n 26,2% van de respondenten deelde hun mening
op het moment van invullen 1 tot 4 weken geleden en 22,1% van de respondenten deed dat nog in
de afgelopen week. Alleen deze cijfers samen al, weerspiegelen bijna de helft van de respondenten
met 48,3%. De meeste respondenten delen zijn of haar mening via een gesprek. Van de overige
antwoorden, kunnen de meeste respondenten het zich niet meer herinneren.
Aan de respondenten is gevraagd of zij hun verhaal of mening met HofMarketing zouden willen
delen. Hier hebben 18,8% van de respondenten met ‘misschien’ geantwoord en 11,8% met ‘ja’. Dit is
een waardevolle uitkomst voor HofMarketing. Zij willen hun verhaal met name delen in een gesprek.
Een andere veel gekozen optie is ‘via een platform (website) voor Hof van Twente.
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6 | Conclusie
De resultaten van het onderzoek zijn in kaart gebracht. Uit deze resultaten zijn conclusies getrokken.
Dit hoofdstuk ‘conclusie en aanbevelingen’ geeft antwoord op de hoofdvraag uit dit onderzoek: “In
hoeverre zijn de inwoners van gemeente Hof van Twente betrokken bij het gebied?”. De conclusie
geeft eerst antwoord op de deelvragen, waarna de hoofdvraag beantwoordt wordt.

De inwoners
Uit de antwoorden op de vragen met betrekking tot de kenmerken van de inwoners van Hof van
Twente kan geconcludeerd worden dat zowel de inwoners in het algemeen, als de respondenten een
hoge leeftijd hebben. In beide gevallen is de grootste groep 45 jaar of ouder. Bij de respondenten is
bijna de helft 65 jaar of ouder. Het geslacht is nagenoeg gelijk verdeeld. De meeste inwoners wonen
in de grootste kern Goor, gevolgd door Delden en Markelo. Ook bestaat de gezinssituatie bij de
meeste inwoners van Hof van Twente uit twee personen. Verreweg de kleinste groep inwoners
woont alleen, of juist met vijf personen of meer in een huishouden.

Natuur, rust en ruimte
De inwoners van Hof van Twente vinden natuur, rust en ruimte de meest kenmerkende aspecten van
Hof van Twente. Daarnaast benoemen zij noaberschap ook vaak. De term ‘hoffelijk’ wordt het minst
aangevinkt door de inwoners. Daarnaast benadrukken zij in de extra ingevulde kenmerkende
aspecten het landschap en het agrarische karakter van het gebied.

Enthousiastelingen
De Net Promoter Score is een indicatie van de fans van Hof van Twente. Met de reguliere NPSmethode geven inwoners het gebied een score van 17,1 op een schaal van -100 tot +100. Dit is een
positieve score. Met de NPS-EU methode geven inwoners het gebied een score van 68,2. Een flink
verschil en een hoge score. Veel respondenten geven Hof van Twente een 8, vandaar het grote
verschil in scores. Feit blijft dat de respondenten het gebied een relatief hoge score geven voor een
nulmeting.

Sterktes en verbeterpunten
Inwoners van Hof van Twente vinden natuur, rust en ruimte sterke punten van Hof van Twente. Ze
benadrukken het groene karakter en het coulisselandschap van de Hof. De inwoners vinden
noaberschap ook een sterk punt. Het wordt gezien als medemenselijkheid, oog voor elkaar hebben
en elkaar helpen waar nodig. Deze antwoorden zijn precies hetzelfde als de uitkomsten uit deelvraag
2a over de kenmerkende aspecten van Hof van Twente.
Over de verbeterpunten van Hof van Twente zijn de inwoners meer verdeeld. Het verkeer wordt veel
genoemd. Met name het zware vrachtverkeer door de centra van de kernen. Ook benadrukken veel
inwoners dat de centra van de kernen beter autovrij kunnen worden. Ook wordt er genoemd dat de
centra van de kernen gezelliger en aantrekkelijker moeten worden. Met name Goor wordt als
voorbeeld gegeven. Het is opvallend dat veel inwoners geen verbeterpunten hebben voor Hof van
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Twente. De categorie ‘geen’ staat als derde in de lijst. Ook benoemen sommige respondenten dat
samenwerken binnen de kernen en promotie van het gebied nodig is.

Verhaal delen
Uit de antwoorden van de respondenten kan geconcludeerd worden dat relatief veel mensen hun
mening over Hof van Twente regelmatig delen. Zo’n 26,2% van de respondenten deelde hun mening
op het moment van invullen 1 tot 4 weken geleden en 22,1% van de respondenten deed dat nog in
de afgelopen week. Alleen deze cijfers samen al, weerspiegelen bijna de helft van de respondenten
met 48,3%. De meeste respondenten delen zijn of haar mening via een gesprek. Van de overige
antwoorden, kunnen de meeste respondenten het zich niet meer herinneren.
Aan de respondenten is gevraagd of zij hun verhaal of mening met HofMarketing zouden willen
delen. Hier hebben 18,8% van de respondenten met ‘misschien’ geantwoord en 11,8% met ‘ja’. Dit is
een waardevolle uitkomst voor HofMarketing. Zij willen hun verhaal met name delen in een gesprek.
Een andere veel gekozen optie is ‘via een platform (website) voor Hof van Twente.

Eindconclusie: betrokkenheid
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de betrokkenheid van inwoners van gemeente Hof
van Twente bij het gebied. Qua kennis blijkt dat zij natuur, rust en ruimte veelvuldig benoemen als
kenmerkend aspect. Dit bevestigt de resultaten uit eerder onderzoek (bijlage D). Uit de antwoorden
van het onderzoek, die toegepast zijn op de NPS en de NPS-EU-score, blijkt dat inwoners uit Hof van
Twente een positieve houding hebben tegenover het gebied. Zij zouden het gebied zeker aanraden
aan niet-inwoners van de Hof. Naast de NPS-score, is er gekeken naar de positieve en negatieve
houding van de inwoners. Hieruit blijkt dat, net als bij het onderdeel kennis, de waarden natuur, rust
en ruimte het meest benoemd worden. Inwoners hebben met name een negatieve houding
tegenover verkeerszaken en de aanpak van de dorpscentra. Een grote groep geeft ook aan geen
verbeterpunten te hebben. Wat betreft gedrag, deelden veel inwoners hun mening over Hof van
Twente vrij recent. Ook zijn er inwoners die de behoefte hebben om hun mening of verhaal te delen
met stichting HofMarketing. Deze inwoners geven dus aan actief betrokken te willen worden bij de
promotie van het gebied.
Concluderend kan er gezegd worden dat de inwoners van Hof van Twente op basis van kennis,
houding en gedrag zeker betrokken zijn bij het gebied. Er is draagvlak voor de kenmerkende
aspecten, de sterke punten van het gebied en de bereidheid van inwoners om hun verhaal te delen
voor promotiedoeleinden. Toch valt er nog wat te winnen op het gebied van betrokkenheid. Ruim
drie vierde van de respondenten is momenteel niet bereid om een mening of verhaal met
HofMarketing te delen. In paragraaf ‘7.2 en 7.3 | Aanbevelingen…’ worden aanbevelingen
beschreven voor HofMarketing.
Op basis van deze conclusie wordt er een adviesrapport geschreven voor HofMarketing. In dit
rapport wordt er advies gegeven over hoe HofMarketing de inwoners van Hof van Twente kan
betrekken bij de promotie van het gebied.
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7 | Discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt de discussie beschreven en worden er aanbevelingen gegeven naar aanleiding
van het onderzoek. De aanbevelingen zijn opgedeeld in inhoud en vervolgonderzoek, zoals beschreven
in het boek ‘toegepast communicatieonderzoek’ van van der Kaap (2006).

7.1 | Discussie
Validiteit
In het gehele onderzoek is meerdere malen aangegeven dat het onderzoek gaat over het gebied Hof
van Twente en niet over gemeente- en/of beleidszaken. De survey is ook uit naam van HofMarketing
verzonden en niet vanuit de gemeente. Toch hebben een aantal respondenten deze informatie niet
goed gelezen. Zij hebben met name antwoorden gegeven over gemeentezaken, beleidszaken of de
politiek. De vraag is of dit verder voorkomen had kunnen worden. In de optiek van de onderzoeker
zullen er altijd respondenten zijn die hun mening willen uiten, ongeacht wat ik er specifiek in de
vraag benoemd wordt. Bepaalde vragen hadden wel een extra toelichting kunnen krijgen. Het nadeel
van zo’n toelichting is dat er hiermee teveel gestuurd kan worden.
Bij deelvraag 2b was het de bedoeling om inzicht te krijgen in de positieve en negatieve houding van
inwoners tegenover het gebied Hof van Twente. De surveyvragen zijn open gesteld en positief en
negatief is vervangen door sterke punten en verbeterpunten. De antwoorden op deze twee
surveyvragenlopen erg uiteen. Hierdoor was het lastig om ze goed te verwerken. Op dit moment is er
achteraf met categorieën gewerkt. Wellicht was het beter om vooraf te inventariseren naar
categorieën en deze categorieën als antwoordopties te geven, waarna de respondent zijn of haar
toelichting kan geven.
De survey is onder andere intern uitgezet bij medewerkers van gemeente Hof van Twente. Het is niet
bekend hoeveel van de medewerkers daadwerkelijk uit Hof van Twente komt of hoeveel mensen de
survey hebben ingevuld. Het is mogelijk dat respondenten uit deze bron al in een bepaalde mate
betrokken zijn bij het gebied, omdat zij werken voor de gemeente. Een van de andere manieren
waarop de survey is uitgezet, is via het panel ‘Ik Praat Mee’. Leden van dit panel, hebben zichzelf uit
eigen initiatief aangemeld. Dit kan betekenen dat de respondenten uit deze bron dus al meer
betrokken zijn bij Hof van Twente, dan inwoners die geen leden zijn van het panel. Toch hebben ook
117 mensen op de surveylink geklikt via het geadverteerde Facebookbericht. Als al deze 117 mensen
de survey ingevuld zouden hebben, is dit toch ruim één derde van de respondenten.
Verwachtingen
Er zijn geen vaste verwachtingen opgesteld en beschreven in het onderzoeksrapport. Toch hadden
de onderzoeker en de bedrijfsmentor wel bepaalde verwachtingen bij de resultaten van het
onderzoek. Zo verwachtten zij de steekproefgrootte niet te behalen, maar deze lijn is overschreden
met 71 respondenten. Daarnaast was de verwachting dat niet veel mensen bereid zouden zijn hun
verhaal of mening voor promotionele doeleinden te willen delen met HofMarketing, maar 104
respondenten hebben hier ‘ja’ of ‘misschien’ op geantwoord. Dat is een positieve verrassing. Ook
was de verwachting dat veel respondenten bij de surveyvraag ‘Wat zijn volgens jou verbeterpunten
aan Hof van Twente?’ zouden reageren over gemeentelijke kwesties, beleidszaken of de politiek.
Deze antwoorden zijn wel binnengekomen, maar in veel mindere mate dan aanvankelijk was
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gedacht. In tegenstelling tot dit antwoord, stond de categorie ‘geen’ juist hoog in de antwoordenlijst.
Dit is een erg waardevolle uitkomst voor HofMarketing.
Beperkingen
Bij deelvraag 2a zijn er mogelijke beperkingen geweest met betrekking tot de
antwoordmogelijkheden op surveyvraag ‘Wat vinden zij kenmerkend aan het gebied?’. Ten eerste is
de kennis van de inwoner alleen getest door te vragen wat zij kenmerkend vinden aan het gebied.
Ten tweede hadden de respondenten vaste antwoordmogelijkheden, maar dit is gedaan met een
reden: het testen van een eerder uitgevoerd onderzoek. Een vrije antwoordmogelijkheid zou andere
antwoorden op kunnen leveren, maar het lijkt geen toeval dat de kenmerkende aspecten en de
sterke punten van Hof van Twente identiek zijn. Daarnaast was er een optie om een extra
kenmerkend aspect toe te voegen en zelfs ruimte te geven voor extra uitleg.

7.2 | Aanbevelingen met betrekking tot de inhoud
Deze aanbevelingen komen voort uit het onderzoek en hebben betrekking tot communicatie.
Zet kenmerkende aspecten in de spotlights
Uit het onderzoek blijkt dat de kenmerkende aspecten van het gebied overeenkomen met de sterke
punten van het gebied. Gebruik deze kenmerken natuur, rust en ruimte door ze terug te laten komen
in de promotie van het gebied Hof van Twente. Zet deze kenmerken in de spotlights en laat ze voor
zich spreken. Deze kenmerken gaan over het woongebied, daarnaast is het ook handig om een
gevoel (van betrokkenheid) op te roepen bij inwoners. Veel inwoners gaven ‘noaberschap’ ook aan
als kenmerkend aspect en tevens als sterk punt. Gebruik noaberschap als uitgangspunt om
betrokkenheid en draagvlak te creëren bij inwoners en hen te benutten als fans.
Benut je fans
Gebruik fans als ambassadeurs voor het gebied. Deze mensen zijn bereid om nét dat stapje extra te
zetten voor je ‘merk’. Uit de Net Promoter Score blijkt dat het gebied Hof van Twente al een flinke
‘fanbase’ heeft. Zet deze inwoners in bij de promotie van het gebied! Mensen die een verhaal willen
delen met HofMarketing voor promotionele doeleinden, zijn ook ambassadeurs. Ze zijn erg
waardevol voor HofMarketing en het is raadzaam om hen in te zetten bij de promotie van het
gebied. Fans maken het merk.
Persoonlijk, maar ook online
Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan hun mening of verhaal te willen delen in een
gesprek. Ga mee met deze persoonlijke insteek en nodig hen uit voor een gesprek. Eén vierde van de
respondenten geeft aan zijn of haar mening of verhaal te willen delen via een online platform. Kies
één centraal platform (ikpraatmee, ditismijnhof of een nieuw platform) waar inwoners hun verhaal
kwijt kunnen en hou dit platform up-to-date.

7.3 | Aanbevelingen met betrekking tot vervolgonderzoek
Op dit moment is in het onderzoek in kaart gebracht in hoeverre de inwoners van Hof van Twente
betrokken zijn bij het gebied. Dit gaat nog vrij algemeen over betrokkenheid. Een verdieping en een
raadzaam vervolgonderzoek is om dieper in te gaan op de bereidheid van inwoners om mee te
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werken aan de promotie van het gebied en op welke manier zij mee zouden willen werken. In het
huidige onderzoek is er al wel een indicatie gekomen, maar er is nog geen concrete inzet (of
commitment) gemeten.
In dit onderzoek is nu gekeken naar de doelgroep ‘inwoners’. Een andere invalshoek die voor
HofMarketing van waarde kan zijn, is de invalshoek van de ondernemers uit de kernen. In hoeverre
zijn de ondernemers bereid om mee te werken aan de promotie van het gebied Hof van Twente? Zijn
zij bereid om mee te werken of zelfs te investeren in bepaalde marketingplannen? Dit is interessante
informatie voor HofMarketing. Het is dan ook raadzaam om in een vervolgonderzoek te kijken naar
de doelgroep ondernemers.
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