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Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

In de afgelopen jaren heeft uw gemeente één of meerdere malen deelgenomen aan het project 
Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Via een burgerpeiling onder uw inwoners en een klanttevredenheids-
onderzoek heeft u op hoofdlijnen zicht gekregen op de prestaties van uw gemeente in de ogen van uw burgers. 
Inmiddels hebben uw gemeente en ruim 200 andere gemeenten in de afgelopen jaren via het PON en Deloitte 
meegedaan aan het project. De combinatie PON/Deloitte is daarmee veruit de grootste aanbieder van deze 
KING-benchmark. Als ervaren deelnemer weet u wat u van ons kunt verwachten: snelle service, veel werk uit 
handen en diverse mogelijkheden voor maatwerk. 

Keuze maken tussen twee burgerpei l ingen: burgerrol len of beleidsthema's 
KING biedt gemeenten via Waarstaatjegemeente.nl twee burgerpeilingen aan om het oordeel van uw burgers te 
meten. De ene is gebaseerd op het principe van burgerrollen (de oude standaard), de andere gaat uit van 
beleidsthema's (de nieuwe standaard van KING). Het is aan de gemeente zelf om een keuze tussen beide 
burgerpeilingen te maken. Het verschil zit in de vragenlijst zelf (een breuk met de oude standaard) en in de wijze 
waarop de resultaten worden gepresenteerd. PON en Deloitte bieden beide burgerpeilingen aan en adviseren 
uw gemeente graag over wat voor u de beste keuze is. De resultaten van beide burgerpeilingen zullen in ieder 
geval terug te vinden zijn op Waarstaatjegemeente.nl en daarmee kunt u uw prestaties vergelijken met die van 
andere gemeenten. 

We zetten de voordelen van beide instrumenten op een rij 

Variant 1 : Burgerrol len 

Het onderzoek naar burgerrollen is sinds 2005 door 
ruim 200 gemeenten meerdere malen uitgevoerd. 
Voor deze gemeenten zou overstappen naar de 
nieuwe standaard een trendbreuk betekenen. Door 
te kiezen voor burgerrollen blijft de continuïteit van 
de resultaten gewaarborgd. Ook zijn vergelijkingen 
in de tijd mogelijk: is uw gemeente het in de loop 
der jaren beter of juist slechter gaan doen? 
Daarnaast is het duidelijk wat u kunt verwachten en 
zijn er veel maatwerk mogelijkheden. 
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Ter informatie: wij hebben ons projectaanbod via e-mail ook gestuurd aan onze contactpersoon van uw gemeente, te weten: 
Mevrouw M. Lammers 



Variant 2: Beleidsthema's 
Het onderzoek naar beleidsthema's is de nieuwe standaard van KING. 
Vanuit dit instrument vinden doorontwikkelingen plaats. Daarnaast 
doen ook grotere gemeenten mee met dit onderzoek. De thema's die 
gekozen zijn sluiten aan op de beleidsterreinen van de gemeenten en 
zijn daardoor eenvoudig te vertalen naar bijvoorbeeld de 
programmabegroting. Verder zijn ook hier maatwerkmogelijkheden, 
maar deze zijn beperkter. Zo is de standaardvragenlijst relatief lang en 
is er daardoor beperkt ruimte voor het toevoegen van extra vragen. 
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De voordelen per onderzoek op een rij: 

Burgerrollen Beleidsthema's 

S Continuïteit gewaarborgd 
S Vergelijking in de tijd mogelijk 
•/ Je weet wat je krijgt 
/ Eenvoudig extra vragen toe te voegen 
</ Veel mogelijkheden op maat 

s Nieuwe standaard van KING 
4 Ook grotere gemeenten nemen deel 
5 Thema's sluiten aan bij beleidsprioriteiten gemeenten 
S Grotere steekproef 
S Doorontwikkeling van de vragenlijst 

Wat kunt u verwachten van onze uitvoering? 
Het PON en Deloitte hebben al geruime tijd ervaring met het uitvoeren van het onderzoek naar de burgerrollen. 
Voorheen onder de naam De Staat van de Gemeente, sinds 2008 onder de naam Waarstaatjegemeente.nl 
Burgerrollen. Ook hebben wij ervaring met uitvoering van de nieuwe standaard en zijn we betrokken geweest bij 
de ontwikkeling hiervan. Wij kunnen het gehele project voor uw gemeente uitvoeren en bieden u daarnaast, 
tegen een geringe meerprijs, verschillende extra mogelijkheden. 

Doe nu mee! 
Wilt u meedoen met het onderzoek naar burgerrollen? 
In de periode september 2014 tot en met maart 2015 vindt een nieuwe ronde van Waarstaatjegemeente.nl 
Burgerpeilingen plaats. Bent u een slagvaardige gemeente, geef uw gemeente dan nu op om mee te doen! 
Meedoen kost u weinig tijd en geld. U kunt zich tot 1 september 2014 aanmelden voor deelname via: 
waarstaatjegemeente@hetpon.nl of via waarstaatjegemeente.hetpon.nl/aanmelden. 

Wilt u meedoen met het onderzoek naar beleidsthema's? 
Dit kan het hele jaar door op een door u gewenst moment. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin du Long via e-mail via 
waarstaatjegemeente@hetpon.nl of via (013) 462 71 51 . 

De uitgebreide projectinformatie vindt u op onze website: 
waarstaatjegemeente.hetpon.nl 

Met vriendelijke groet, 

waarnemend directeur PON 
hennis in uitvoering 

drs. R.H. Dubbeldeman CMC 
partner Deloitte Deloitte 

Ter informatie: wij hebben ons projectaanbod via e-mail ook gestuurd aan onze contactpersoon van uw gemeente, te weten: 

Mevrouw M. Lammers 



Beknopte projectinformatie Najaar 2014 - Variant 1 
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Hoe denken 
inwoners over 
uw gemeente? 

Is dit in de loop 
van de jaren 
veranderd? 

Partner 

Deelnemen in 2014 
Het PON | Deloitte voeren het burgerrollen-
onderzoek twee keer per jaar uit. Aanmelden 
voor traject Najaar 2014 kan tot 1 september 
2014. Kijk voor meer informatie op 
http://waarstaatjegemeente.hetpon.nl. 

Planning Najaar 2014 
• Startbijeenkomst: begin september 
• Instructie aan gemeenten: september 
• Onderzoek: september/oktober 
• Verwerken gegevens: november 
• Analyse/rapportage: november/december 
• Slotbijeenkomst: eind januari 2015 
• Gegevens openbaar: dinsdag 17 maart 2015 

Kosten deelname 2014 
€ 5.750,- exclusief btw 

Contact 
Heeft u vragen? 
Neem dan con
tact met ons op. 

drs. Sjaak Cox drs. Karin du Long 
(013)4627158 (013)462 7151 
E-mail: waarstaatjegemeente@hetpon.nl 

Burgerrollen 
Het burgerrollenonderzoek is een een
voudig instrument dat prestaties van 
gemeenten meet zoals deze door in
woners worden ervaren. Zij geven voor 
diverse onderwerpen rapportcijfers. 
Deze cijfers worden in de rapportage 
onderverdeeld in zes burgerrollen. 
1.200 inwoners worden uitgenodigd 
een vragenlijst in te vullen. 

Standaard uitvoering 
Onder andere: algemene rapportage 
met vergelijking andere gemeenten 
| eigen gemeentelijke rapportage | 
informatiebijeenkomsten | deskundi
ge helpdesk | drukwerk vragenlijsten 
| handige online profielpagina met 
direct toegang tot alle documenten. 

Maatwerk opties 
Enquêteur klanttevredenheidsonderzoek 
Toevoegen extra vragen 
Gebiedsgerichte benadering 
Vergelijking in de tijd 
Koppeling met programmabegroting 
Prioriteiten stellen 
Presentatie resultaten 

Meer informatie op 
http://waarstaatjegemeente.hetpon.nl 



Beknopte projectinformatie 2014 - Variant 2 

Beleidsthema's* 
• » 

hennis in uitvoering 

KING: 'De wereld van gemeen
ten is in beweging. Inwoners 
stellen andere eisen en samen
werken met partners wordt 
steeds vanzelfsprekender. De 
nieuwe standaard burgeronder-
zoek sluit goed aan bij de ont
wikkelingen waar gemeenten 
mee te maken hebben' 
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Deelnemen in 2014 
Deelnemen kan op ieder door u gewenst mo
ment. In overleg wordt een planning gemaakt 
die rekening houdt met uw beleidscyclus. 

Werkwijze onderzoek 
• Kennismakingsgesprek 
• Steekproef trekken 
• Verzending uitnodigingsbrief + vragenlijst 
• Responsperiode + eventuele herinnering 
• Analyse en rapportage gegevens 
• Eindgesprek 

Kosten deelname 2014 
Vanaf € 4.000,- exclusief btw 

Standaard uitvoering 
Kennismakingsgesprek | Eigen gemeen
telijke rapportage | Deskundige helpdesk 
| Drukwerk vragenlijsten | Handige online 
profielpagina met direct toegang tot alle 
documenten. 

Maatwerk opties 
Toevoegen extra vragen | Gebiedsgerichte 
benadering | Inhoudelijke verdieping | 
Koppeling met programmabegroting | 
Presentatie resultaten 

Beleidsthema's 
De Burgerpeiling is een vragenlijst 
voor gemeenten om uit te zetten on
der inwoners. De peiling meet op vijf 
maatschappelijke thema's hoe tevreden 
inwoners zijn en wat volgens hen beter 
kan. De thema's zijn: Veiligheid, Woon-
en leefklimaat, Gezondheid, Welzijn en 
zorg, Directe dienstverlening en Relatie 
tussen burgers en bestuur. Het onder
zoek speelt in op actuele maatschap
pelijke ontwikkelingen: 

Het onderdeel Woon- en leefklimaat 
gaat in op betrokkenheid bij- en inzet 
voor de buurt en samenwerking en part
nerschap met de gemeente. 

Het onderdeel Relatie burger-overheid 
besteedt aandacht aan de netwerksamen
leving en de veranderende rol van burger 
en overheid (doe-democratie). 

Het onderdeel Directe dienstverlening 
heeft een optionele module gebaseerd 
op de theorie van hostmanship, waar 
dienstverlening met een menselijke maat 
centraal staat. 

Het onderdeel Zorg en welzijn gaat in op 
de decentralisatie en de maatschappelijke 
veerkracht (vrijwilligerswerk, mantelzorg). 



kennis in uitvoering 
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Research community 

Burgers 
interactief 
betrekken 

Ervaring 
mening, 
beleving 

Weten 
wat er speelt 

en leeft 

Burgers zijn een bron van informatie. Zij staan midden 
in de samenleving, ervaren de aantrekkelijkheid van 
gemeenten en voorzieningen. Ze hebben daarover een 
mening en hebben ideeën voor concrete verbeteringen. 
De behoefte aan informatie over de beleving, mening 
en ervaring van burgers wordt ook bij gemeenten steeds 
groter. Zij willen samenwerken met burgers en hen be
trekken bij het beleidsproces. 

Mogelijke vragen: 

'Hoe denken inwoners over de toekomst van hun gemeente? 
'Waar zien zij verbeterpunten en oplossingen?' 
'Hoe kunnen burgers helpen bij de uitvoering daarvan?' 

Een research community geeft u antwoord op dit soort vragen. 

Brabant CommunitY 
Een groep van circa 60 
Brabanders ging eind 
2013 intensief met 
elkaar in gesprek over 
de bijdrage die burgers 
kunnen leveren aan de 
participatiesamenleving, 
hun ervaringen en hun 
toekomstdromen over 
Brabant. 

Wat is het? Een besloten online 
platform waar een groep 
mensen in een korte periode op 
een intensieve en interactieve 
manier met elkaar en met u als 
opdrachtgever in gesprek gaat. 

Hoe werkt het? Via o.a. discussies, 
opdrachten en storytelling werken 
deelnemers mee. Ook kunnen zij 
zelfvragen of thema's inbrengen. 
Deelname kan via de computer, 
tablet of app. 

Wat levert het op? 
^Inzicht in de mening van burgers 
^Ideeën voor verbetering 
^Toekomstbeelden 
^Verdieping van een vraagstuk 
SAntwoorden uit de praktijk 
S Samen vormgeven van initiatieven 

Vragen? Graag gaan wij vrijblij
vend met u in gesprek over de 
mogelijkheden. Neem daarvoor 
contact op met drs. Marianne van 
Bommel via (013) 462 7178 of via 
m.vanbommel@hetpon.nl. 




