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Introductie
Inleiding
De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gericht
op het voorkomen en verminderen van maatschappelijke spanningen en radicalisering in de Nederlandse
samenleving. Als onderdeel van haar opdracht biedt zij gemeenten, (eerstelijns) professionals en diverse
gemeenschappen en groepen in de Nederlandse samenleving praktische ondersteuning en kennis voor de omgang
met maatschappelijke spanningen en radicalisering. Zij biedt in dat kader een uitgebreid scala aan diensten aan,
van advies en publicaties tot trainingen, workshops en bijeenkomsten. Doel is de kennispositie van gemeenten,
professionals en anderen te versterken en hun handvatten aan te reiken voor de omgang met de thematiek.
Daarnaast beoogt zij verbindend op te treden en bij te dragen aan netwerkvorming en -versterking.
In het kader van een bredere evaluatie heeft de Directeur-General Sociale Zekerheid en Integratie Labyrinth
verzocht te onderzoeken hoe ‘klanten’ uit bovengenoemde doelgroepen de ESS en haar dienstverlening ervaren.
Labyrinth is gevraagd een kwantitatief klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, waarop – afhankelijk van de
uitkomsten – nog een kwalitatief verdiepingsonderzoek en een ex-durante meting zullen volgen. In de aanloop
van het onderzoek werd de oorspronkelijke opdracht op verzoek van de opdrachtgever en begeleidingscommissie
uitgebreid. Labyrinth werd verzocht ook enkele aspecten van de klanttevredenheid ten aanzien de dienstverlening
van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP) mee te nemen in het onderzoek. Het
Platform JEP richt zich op professionals en vrijwilligers die met jongeren werken en ondersteund hen bij vragen
rondom polarisatie, radicalisering en extremisme.

Onderzoeksdoel en -vragen
Het doel van het algehele evaluatieonderzoek is om de klantentevredenheid met de ESS in kaart te brengen onder
drie doelgroepen: gemeenteambtenaren, professionals en gemeenschappen. Het onderzoek richt zich ook op de
vraag in welke mate de dienstverlening aansluit op de klantbehoefte. In dit rapport bespreken wij het eerste
kwantitatieve gedeelte van het onderzoek. Met dit deelonderzoek wordt bijgedragen aan de beantwoording van
de drie deelvragen van het algehele onderzoek:
•
•
•

Wat is het beeld dat de klant heeft van de ESS en haar dienstverlening?
In hoeverre is men tevreden met de dienstverlening van de klant en hoe sluit deze aan op de behoeften?
Wat kan de ESS eventueel verbeteren?

Vanwege de verbreding van de opdracht is er binnen het onderzoek ook gekeken naar de klanttevredenheid met
Platform JEP. Hiervoor zijn alleen gemeenteambtenaren en professionals bevraagd. In samenspraak met de
opdrachtgever is besloten hierbij minder aspecten mee te wegen. Aspecten die in rapport worden besproken
hebben hoofdzakelijk betrekking op de laatste twee deelvragen (maar dan gericht op Platform JEP).
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Leeswijzer
In deze rapportage worden de resultaten van het kwantitatieve klanttevredenheidsonderzoek uiteengezet
(hoofdstuk 3). Alvorens we dit doen beschrijven we in hoofdstuk 2 kort de onderzoeksaanpak en gehanteerde
methoden. Ook gaan we in dit hoofdstuk kort in op de respons. In hoofdstuk 4 worden de deelvragen beantwoord
en komen wij tot een conclusie.
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2

Methoden
De vragenlijst
Het onderzoek naar de klanttevredenheid met de ESS is uitgevoerd door middel van een online enquête. In overleg
met de opdrachtgever en begeleidingscommissie heeft Labyrinth een korte vragenlijst opgesteld van ongeveer 25
vragen. Afhankelijk van de doelgroep en de antwoorden van de deelnemers zijn sommige vragen wel of niet
gesteld. Het eerste deel van de vragenlijst ging over de klanttevredenheid en is voorgelegd aan alle drie de
doelgroepen.
Respondenten werd eerst gevraagd enkele achtergrondgegevens op te geven. Vervolgens werden enkele vragen
gesteld die betrekking hadden op de bekendheid met en het contact met ESS en haar werknemers. Daarbij werd
respondenten ook gevraagd hoe zij (het contact met) ESS-medewerkers waarderen. Aansluitend volgden enkele
vragen die als doel hadden meer inzicht te krijgen in het beeld dat respondenten hebben van de ESS. De laatste
vragen gingen over de bekendheid met en het gebruik van ESS-diensten, publicaties en website. Daarbij kregen
respondenten de gelegenheid verbeterpunten aan te dragen.
Op verzoek van de opdrachtgever is een aantal van dezelfde vragen ook gesteld ten aanzien van het Platform JEP
(deel 2 van de vragenlijst). Deze vragen zijn alleen aan gemeenteambtenaren en professionals voorgelegd omdat
dit de doelgroepen zijn waar het Platform JEP zich op richt. De vragen hadden onder meer betrekking op de
bekendheid en het contact van respondenten met het platform en haar medewerkers. Verder werd respondenten
gevraagd naar hun bekendheid met en het gebruik van diensten en publicaties van het Platform JEP. Vragen die
zowel zijn gesteld ten aanzien van de ESS als het Platform JEP worden in de uiteenzetting van de resultaten
gelijktijdig behandeld.

Dataverzameling
Het veldwerk van het onderzoek is uitgevoerd tussen 15 april en 24 juni 2019. In deze periode zijn de klanten uit
de drie doelgroepen per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Er werd daarbij geen gebruik gemaakt
van een incentive, zoals een tegoedbon om mensen te stimuleren de vragenlijst in te vullen. Onder meer om
eventuele integriteitsschending bij ambtenaren te voorkomen. De uitnodigingen zijn verstuurd aan de hand van
een door de opdrachtgever aangeleverde klantenlijst. Deze klantenlijst is voorafgaand aan het versturen van de
eerste uitnodiging eerst opgeschoond op dubbele, onjuiste of onvolledige data. In totaal zijn uiteindelijk 1112
respondenten via e-mail benaderd. Hiervan vielen er 290 binnen de doelgroep gemeenteambtenaren, 511 binnen
de doelgroep professionals en 351 binnen de doelgroep gemeenschappen.
Twee weken na het versturen van de vragenlijst ontvingen deelnemers die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld
een eerste herinnering. Vervolgens zijn waar nodig nog ten minste twee herinneringen verstuurd. De eerste
herbenaderingen via e-mail bracht qua respons meer op dan de latere. Na het versturen van de eerste herinnering
is ook gestart met het nabellen van respondenten waarvan het telefoonnummer bekend was of achterhaald kon
worden. Hiermee werd beoogd hen te stimuleren de enquête in te vullen dan wel direct de vragenlijst te
beantwoorden via een telefonisch interview. Uiteindelijk zijn er 404 klanten op de contactenlijst gebeld. Soms is
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op verzoek van de persoon die telefonisch werd benaderd de herinnering voor de online enquête nogmaals
verstuurd. Door het nabellen is de respons met iets meer dan een derde toegenomen.

Respons
Er zijn in totaal 147 respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Daarnaast zijn er nog 36
respondenten die ten minste het eerste onderdeel ‘bekendheid met de ESS’ hebben ingevuld. In totaal zijn 57
respondenten uit doelgroep gemeenteambtenaren, 70 uit de doelgroep professionals en 56 uit de doelgroep
gemeenschappen meegenomen in de resultaten. Als we van deze cijfers uitgaan is de responsgraad bij
gemeenteambtenaren 19,7%, bij professionals 13,7% en bij gemeenschappen 16%.
Van de 1112 via e-mail verstuurde uitnodigingen kwamen er 161 als onbestelbaar terug. Een deel van de
respondenten waarbij de e-mailuitnodiging niet kon worden bezorgd is na gebeld. Hiervan bleken er 113
telefonisch niet bereikbaar, waarbij in 31 gevallen met zekerheid kon worden vastgesteld dat het beschikbare
telefoonnummer incorrect of niet langer in gebruik was. In totaal bevatte de klantenlijst ten minste 71
telefoonnummers die incorrect of niet langer in gebruik waren. Daarnaast bleek ook dat de persoon aan de andere
kant van de lijn niet altijd de persoon op de klantenlijst was en dat sommige gemeentenummers niet
correspondeerden met de gemeente waarnaar werd gebeld. Bij het cleanen bleek overigens ook dat 06-nummers
soms dubbel aan respondenten waren gekoppeld.
In totaal hebben zich 101 klanten expliciet via e-mail of telefonisch voor het onderzoek afgemeld. Zij gaven
hiervoor verschillende redenen, die mogelijk een indicatie zijn voor de redenen waarom klanten de vragenlijst niet
hebben ingevuld. Meermaals konden klanten zich niet herinneren dat zij ooit te maken hadden gehad met de ESS
(of het Platform JEP). Ook gaven meerdere klanten aan geen tijd te hebben om de vragenlijst in te vullen of
‘onderzoeksmoe’ te zijn, waarbij ook werd vermeld dat er net een soortgelijk onderzoek rondom de ESS was
uitgevoerd. Anderen stelden geen gefundeerde mening te kunnen geven, bijvoorbeeld omdat ze maar één keer
te maken hebben gehad met de ESS of het Platform JEP. Sommigen gaven ook aan dat het onderzoek voor henzelf
geen toegevoegde waarde had, bijvoorbeeld omdat zij van functie waren veranderd. Tot slot waren er ook enkele
respondenten die stelden dat zij niet telefonisch benaderd wilden worden voor het onderzoek en verder geen
reden gaven. Mogelijkerwijs heeft het ontbreken van een incentive ook invloed gehad op de respons.

Analyse van resultaten
De uitkomsten van de enquête zijn geanalyseerd in SPSS. Afhankelijk van de antwoorden werden verschillende
onderdelen van de vragenlijst wel of niet uitgevraagd. Hierdoor kan de respons per vraag en/of onderdeel
verschillen. Dit kan ook komen doordat sommige respondenten de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld. In de
analyse zijn de antwoorden van respondenten meegenomen die ten minste een onderdeel van de vragenlijst
volledig hebben beantwoord (n=183). De resultaten zijn grotendeels weergegeven middels rechte tellingen in
grafieken en tabellen. Soms zijn kruisverbanden gelegd om na te gaan of er verschillen zijn tussen de verschillende
doelgroepen.
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Toelichting tabellen en figuren
* Door afrondingsverschillen kan het voorkomen dat totalen niet precies op 100% uitkomen;
* n = het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord; dit kan per vraag verschillen;
* Daar waar respondenten meerdere antwoorden op een vraag konden geven, kan het zijn dat de totale
percentages niet uitkomen op 100%, maar hoger. Het gaat immers om het percentage van de
respondenten dat iets vindt, niet om het percentage van het aantal antwoorden dat gegeven is. Wanneer
het gaat om een dergelijke vraag waar meerdere antwoorden mogelijk zijn (multipele respons), wordt dit
aangeven bij de betreffende figuur. Daarnaast wordt onder de betreffende tabel of figuur vermeld wat het
gemiddeld aantal antwoorden per respondent is.
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Resultaten
Achtergrondkenmerken
Zoals eerder aangegeven waren er 183 respondenten die ten minste het eerste onderdeel “bekendheid met de
ESS” hebben ingevuld. Hiervan behoorden er 57 tot de doelgroep gemeenteambtenaren, 70 tot de doelgroep
professionals en 56 tot de doelgroep gemeenschappen. Aan respondenten van alle drie de doelgroepen is
gevraagd waar zij werkzaam of actief zijn en welke organisatie dan wel welk domein zij vertegenwoordigen. Het
was niet verplicht om deze vragen in te vullen.
De 57 gemeenteambtenaren vertegenwoordigden gezamenlijk 42 Nederlandse gemeenten, verdeeld over 9
provincies. Relatief veel respondenten vertegenwoordigden gemeenten in Zuid-Holland (12 gemeenten, 19
respondenten), Gelderland (7 gemeenten, 10 respondenten) en Noord-Holland (7 gemeenten, 8 respondenten).
Andere gemeenten die vertegenwoordigd werden bevinden zich in de gemeente Utrecht en Noord-Brabant (elk
4 gemeenten; 6 respondenten), Overijssel en Limburg (elk 3 gemeenten; 3 respondenten) en Groningen en
Drenthe (elk 1 respondent). De vertegenwoordigde gemeenten liepen uiteen qua gemeentegrootte. In totaal
werden er 5 kleine gemeenten vertegenwoordigd (<50.000 inwoners), 13 middelgrote gemeenten (50.000100.000 inwoners) en 20 grote gemeenten (100.000-300.000 inwoners). Ook de g4 (Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag) werd vertegenwoordigd. (Zeer) grote gemeenten werden dus het meest vertegenwoordigd
en kleine gemeenten het minst. In de meeste gevallen waren respondenten werkzaam op de domeinen Openbare
Orde en Veiligheid of Sociaal Domein.
De 70 professionals waren werkzaam in steden door het hele land. Gekeken op provincieniveau was alleen Zeeland
niet direct vertegenwoordigd (maar enkele professionals gaven aan door het hele land te werken). Een relatief
groot deel van de professionals was werkzaam in de Randstad, in het speciaal in Amsterdam (n=11), Den Haag
(n=9), en Utrecht (n=6). De 70 professionals vertegenwoordigden diverse domeinen. Domeinen die meermaals
terugkwamen in de resultaten waren onder meer het onderwijs (n=9), de politie (n=9), NGO’s en burgerinitiatieven
(n=8), het jongerenwerk (n=7), de jeugdhulp (n=7) en het (school)maatschappelijk werk (n=7).
Niet alle respondenten uit de doelgroep gemeenschappen hebben aangegeven waar zij werkzaam zijn. Maar
degenen die dit wel hebben gedaan lieten blijken werkzaam te zijn in steden in de provincies: Noord-Holland, ZuidHolland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Limburg. Van de 56 respondenten uit gemeenschappen waren er 32
actief binnen moskeeën en islamitische (koepel)organisaties. De overige respondenten waren onder meer
betrokken bij andere religieuze organisaties, overlegorganen, culturele, zelf- en/of vrouwen organisaties. Ook
waren sommigen actief als sleutelfiguur, bijvoorbeeld binnen de Joodse of Eritrese gemeenschap.

Bekendheid met de ESS en het Platform JEP
Respondenten is allereerst gevraagd of zij al bekend waren met de ESS. Respondenten die aangaven niet bekend
te zijn met de ESS kregen een korte uitleg te lezen waarin werd aangegeven wat de ESS doet. Vervolgens is
nogmaals aan respondenten gevraagd of zij bekend waren met de ESS. In eerste instantie gaf ongeveer driekwart
(n=138, 75,4%, zie Tabel 1) van de 183 respondenten aan bekend te zijn met de ESS. Na het lezen van de
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beschrijvende tekst nam dit aantal met 27 (14,8%) toe (totaal bekend: 90,2%). Uiteindelijk waren 18 van de 183
(9,8%) respondenten onbekend met de ESS, 8 vertegenwoordigden de doelgroep gemeenschappen, 6 de
doelgroep professionals en 4 de doelgroep gemeenten. Overigens dient daarbij vermeld te worden dat
verschillende deelnemers zich voor het onderzoek hebben afgemeld vanwege hun onbekendheid met de ESS (en
Platform JEP) of omdat zij niet zeker wisten of zij er ooit mee te maken hebben gehad.
Tabel 1: Was u al bekend met de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS)? (n=183)
Aantal

Percentage

75,4%

Ja, na het lezen van een uitlegtekst

138
27

Ik ben niet bekend met de ESS

18

9,8%

Ja

14,8%

Op vergelijkbare wijze werd bij 114 gemeenteambtenaren en professionals naar de bekendheid met het Platform
JEP gevraagd. In dit geval gaven in eerste instantie 66 respondenten (57,9%, zie Tabel 2) aan bekend te zijn met
het Platform JEP. Na het lezen van de beschrijvende tekst waren er nog 5, dus in totaal 71 respondenten (62,3%),
bekend met het platform. Er waren 43 respondenten (37,7%) onbekend met het platform. Dat de bekendheid met
Platform JEP iets lager ligt dan met de ESS kan er onder meer mee te maken hebben dat Platform JEP nog niet zo
heel lang bestaat.
Tabel 2: Was u al bekend met Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie)? (n=114)
Aantal

Percentage

57,9%

Ja, na het lezen van een uitlegtekst

66
5

Ik ben niet bekend met het Platform JEP

43

37,7%

Ja

4,4%

Contact met de ESS en het Platform JEP
Aan 159 respondenten zijn vragen gesteld over hun contact met de ESS. Allereerst is gevraagd of men weleens
contact heeft gehad met de ESS (bijvoorbeeld persoonlijk contact met medewerkers van de ESS of door het
bijwonen van een bijeenkomst), vervolgens is doorgevraagd naar de frequentie van het contact (zie Tabel 3) en
de wijze waarop respondenten voor het eerst in contact zijn gekomen met de ESS (zie Tabel 4).
Van de 159 respondenten gaven er 141 aan weleens contact te hebben gehad met de ESS. Hiervan behoorden er
50 tot de doelgroep gemeenteambtenaren, 51 tot professionals en 41 tot gemeenschappen. De meeste van deze
respondenten stelden één of enkele keren per jaar contact te hebben met de ESS (n=84, 59,5%). Verder gaven 31
respondenten aan minder dan jaarlijks contact te hebben met de ESS (n=13, 9,2%) dan wel eenmalig contact te
hebben gehad (n = 18, 12,8%). Bij 25 respondenten (17,7%) was sprake van maandelijks contact. Slechts een
enkeling (0,7%) gaf aan wekelijks contact te hebben.
Tabel 3: Hoe vaak heeft u ongeveer contact met medewerkers van de ESS? (n=141)
Aantal

Percentage

59,5%

Maandelijks

84
25

Eenmalig contact gehad

18

12,8%

Minder dan jaarlijks

13

9,2%

Wekelijks

1

0,7%

Eén of enkele keren per jaar

17,7%
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De meeste (n=54, 38,3%) van de 141 respondenten gaven aan voor het eerst in contact te zijn gekomen met de
ESS via een activiteit (bijvoorbeeld via training, bijeenkomst of conferentie). Voor 32 van de respondenten (22,7%)
geldt dat de ESS zelf het eerste contact heeft gelegd. Andere meer voorkomende antwoorden zijn dat men zelf
contact heeft opgenomen (n=18, 12,8%) of via een collega in contact is gebracht (n=17, 12,1%). In sommige
gevallen is er doorverwezen door een andere overheidsinstantie (n=10, 7,1%), bijvoorbeeld door de gemeente.
Tabel 4: Hoe bent u voor het eerst in contact gekomen met de ESS? (n=141)
Aantal

Percentage

38,3%

ESS heeft contact opgenomen

54
32

Zelf contact opgenomen

18

12,8%

Via een collega

17

12,1%

Doorverwezen door een andere overheidsdienst, namelijk:

10

7,1%

Anders, namelijk via:

5

3,5%

Weet ik niet

5

3,5%

Tijdens een ESS-activiteit

22,7%

Gemeenteambtenaren en professionals zijn dezelfde vragen gesteld ten aanzien van het Platform JEP. Van de 71
respondenten die aangaven bekend te zijn met het platform gaf minder dan de helft (n=32, 45%) aan weleens
contact te hebben gehad. Zoals eerder aangegeven, dit kan er onder meer mee te maken hebben dat Platform
JEP pas kort bestaat. De meeste van de klanten zijn voor het eerst in contact gekomen via een activiteit van het
Platform JEP (n=12) of doordat het platform zelf contact heeft gezocht (n=12). Ook het merendeel (n=23) van deze
32 respondenten heeft één of enkele keren per jaar contact.

Waardering van (het contact met) medewerkers
Aan respondenten is gevraagd hun tevredenheid met het contact met medewerkers van de ESS in een cijfer van
1 tot 10 uit te drukken, hierbij was 1 helemaal ontevreden en 10 helemaal tevreden. De meerderheid van de
respondenten liet blijken in algemene zin tevreden te zijn over het contact. In totaal waardeerden 133 van de 141
respondenten het contact met een (ruime) voldoende (zie Figuur 1). Gemiddeld werd het contact door de 141
respondenten met een 7,7 gewaardeerd (zie Tabel 5), waarbij de cijfers 8 (n=67, 47,5%), 7 (n=37, 26,2%) en 9
(n=17, 12,1%) het meest frequent terugkwamen in de verdeling. De gemiddelde cijfers per doelgroep liepen licht
uiteen. Respondenten uit de doelgroep gemeenschappen (n=41) gaven met gemiddeld een 7,3 het laagste cijfer
en gemeenteambtenaren (n=49) met 7,8 het hoogste.
Figuur 1: Hoe tevreden bent u in algemene zin over het contact met medewerkers van de ESS?
Beoordeel met een cijfer van 1-10 (n=141).

67
37
17
1

4

3

6

3

4

5

6

6
7
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9
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Tabel 5: Gemiddelde (per doelgroep) (n=141).
Aantal

Gemiddelde

7,8

Professionals

49
51

Gemeenschappen

41

7,3

Totaal / gemiddelde

141

7,7

Gemeenteambtenaren

7,7

Respondenten is vervolgens gevraagd hoe zij ESS-medewerkers beoordelen op de aspecten bereikbaarheid,
behulpzaamheid, kennis, professionaliteit en het nakomen van afspraken (zie Figuur 2). De meerderheid van de
respondenten beoordeelde deze aspecten (zeer) positief. Zo gaven 122 van de 141 respondenten (86,5%) aan
(zeer) tevreden te zijn over de kennis van ESS-medewerkers, waar het gaat om de aspecten behulpzaamheid en
professionaliteit waren dit 119 respondenten (84,4%). In iets mindere mate gaf men aan (zeer) tevreden te zijn
over de bereikbaarheid van medewerkers (n=103, 73%) en de wijze waarop zij afspraken nakomen (n=101, 71,6%).
Tegelijkertijd is het aandeel respondenten dat de diverse aspecten met (zeer) ontevreden beoordelen naar
verhouding klein. Iets vaker gaf men een neutrale beoordeling. Bij het ‘nakomen van afspraken’ waren er
bijvoorbeeld 7 respondenten negatief (5%), 33 (28,4%) respondenten stonden neutraal of hadden geen mening.
Waarom een relatief groot aantal respondenten aangaf neutraal te staan / geen mening te hebben zou nader
kunnen worden geduid door middel van vervolgonderzoek.
Figuur 2: Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de/het … van ESS-medewerkers? (n=141)
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Slechts 32 respondenten hebben dezelfde vragen beantwoord ten aanzien van het Platform JEP. Deze resultaten
bieden daarom beperkt inzage in de waardering van klanten. Deze respondenten waardeerden het contact met
medewerkers van het Platform JEP gemiddeld met een 7,8. De meeste respondenten gaven een 8 (n=19, 59,3%)
of een 7 (n=7, 21,9%). Slechts één persoon gaf met een 4 een onvoldoende. De verdeling van de antwoorden die
betrekking hebben op de beoordeling van eerdergenoemde aspecten staan weergegeven in Figuur 3.
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Figuur 3: Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de/het … van JEP-medewerkers? (n=32)

Professionaliteit

1

Behulpzaamheid

1 1

Kennis

Zeer ontevreden

14

3

Ontevreden

11

Neutraal

5

10
16

5

3

9

14

4
1

11

16

1

Bereikbaarheid
Nakomen van
afspraken

3

Tevreden

6
9

Zeer tevreden

4
6
6

Weet ik niet / geen mening

Beeld van de ESS
Om te peilen welk beeld respondenten hebben van de ESS is hun een aantal termen/omschrijvingen voorgelegd.
Aan 153 respondenten is gevraagd in hoeverre men deze termen/omschrijvingen vindt passen bij de ESS. In
samenspraak met de opdrachtgever is besloten deze vraag niet te stellen aanzien van het Platform JEP. Dit is
gedaan om de invulduur van de enquête te beperken. De verdeling van de antwoorden wordt weergegeven in
Figuur 4.
Bij alle voorgelegde termen/omschrijvingen gaven de meeste van de respondenten aan dat zij deze best goed of
zeer goed vinden passen bij de ESS. De antwoorden ‘past best goed’ en ‘past zeer goed’ werden het meest gegeven
bij de termen ‘betrokken’ (n=138, 90,1%), ‘deskundig’ en ‘betrouwbaar’ (n=136, 88,8%) en ‘meedenkend’ (n=133,
86,9%). Bij ‘bereikbaarheid’ (n=110, 71,8%) en ‘flexibiliteit’ (n=109, 71,2%) gaven de minste respondenten aan dat
zij deze best of zeer goed vinden passen. Een relatief groot aantal respondenten gaf ten aanzien van deze termen
aan geen mening te hebben of dit niet te weten. Bij ‘flexibiliteit’ waren er bijvoorbeeld 31 respondenten (20,3%)
die aangaven neutraal te staan, 13 respondenten (8,5%) vonden de term niet zo goed of helemaal niet goed passen
(samen n=44, 28,8%). Waarom dit zo is zou kunnen worden uitgezocht in een vervolgonderzoek.
Afhankelijk van de term/omschrijving varieert het aantal respondenten dat de termen niet zo goed of helemaal
niet goed vond passen van 5 tot 14 respondenten. Voorbeelden van termen waarvan respondenten iets vaker
aangaven dat zij ze niet zo goed dan wel helemaal niet goed vinden passen zijn - naast ‘flexibel’ - ‘verbindend’
(n=14, 9.1%) en ‘behoeftegericht’ (beide n=13, 8,5%). Bij de term ‘praktijkgericht’ gaf het grootste aantal
respondenten (n=12, 7,8%) aan dat zij de term helemaal niet goed vinden passen.
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Figuur 4: De volgende vragen gaan over het beeld wat u heeft van de ESS. In hoeverre vindt u de
volgende termen/omschrijvingen passen bij de ESS? (n=153)
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Vervolgens is een vijftal stellingen voorgelegd aan de respondenten. Deze stellingen hadden betrekking op de
ondersteuning die de ESS aan de drie doelgroepen tracht te bieden. Om eerdergenoemde redenen zijn geen
stellingen voorgelegd over het Platform JEP. Respondenten konden aangeven in hoeverre zij het hier mee eens of
oneens waren. Naar gelang de doelgroep weken sommige stellingen van elkaar af. Van de vijf stellingen is er een
drietal aan elke doelgroep voorgelegd, omdat ze betrekking hadden op elke doelgroep. Van de respondenten die
antwoord gaven op de stellingen (n=151), kwam het grootste deel uit de doelgroep professionals (n=55), gevolgd
door respondenten uit gemeenten (n=51) en gemeenschappen (n=45). De drie algemene stellingen worden
hieronder als eerste besproken.
Stellingen voor gemeenteambtenaren, professionals en gemeenschappen
De eerste stelling was ‘De Expertise-Unit Sociale Stabiliteit geeft kennis en vaardigheden op het gebied van
maatschappelijke spanningen en radicalisering’. De meerderheid van de respondenten (n=120, 79,5%) was het
(helemaal) eens met de stelling. Slechts een klein deel van de respondenten (n=7, 4,6%) gaf aan het hier niet mee
eens te zijn. Ook waren er 24 respondenten (15,9%) die aangaven neutraal tegenover deze stelling te staan, dan
wel weet niet/geen mening hebben ingevuld.
Daarnaast is respondenten gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de stelling ‘de ESS laat zien wat de lokale
invloed van maatschappelijke spanningen en radicalisering kan zijn’. Vergeleken met de vorige stellingen was een
iets groter aantal van de respondenten het (helemaal) oneens met deze stelling (n=12, 7,9%). Ook het aantal dat
neutraal en weet/niet geen mening heeft ingevuld ligt met 33 respondenten (21,9%) hoger. Desondanks was een
ruime meerderheid van de respondenten het ook (helemaal) eens met de deze stelling (n=106, 70,2%).
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Bij de laatste stelling die aan respondenten van alle doelgroepen is voorgelegd konden respondenten aangeven in
hoeverre zij vinden dat de ESS helpt bij het opbouwen van netwerken voor het omgaan met maatschappelijke
spanningen en radicalisering. De resultaten van deze stelling zijn enigszins vergelijkbaar met die van de vorige
stellingen. De meeste respondenten waren het (helemaal) eens met de voorgelegde stelling (n=101, 66,9%). Dit
betekent dat 31,1% niet positief reageerde op de stelling. Een minderheid van deze respondenten (n=13, 8,6%)
was het (helemaal) oneens met de stelling. Het aantal respondenten dat neutraal (n=22, 14,6%) of weet niet/geen
mening (n=15, 9,9%) invulde was (iets) groter (samen n=37, 24,5%).
Figuur 5: In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende uitspraken over de ESS? (n=151)
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Gemeenteambtenaren
De ESS biedt sommige vormen van ondersteuning aan specifieke groepen aan. Daarom zijn er enkele stellingen
alleen aan deze groepen voorgelegd. Bij de doelgroep gemeenten gaat het om twee stellingen. Bijna twee derde
van de respondenten (n=37, 70,2%) gaf aan het eens te zijn met de stelling dat de ESS inzicht geeft in hoe men het
beste met anderen kan communiceren over maatschappelijke spanningen en radicalisering. Daarnaast is er een
groep respondenten die hier neutraal over dacht (n=8, 15,7%). Slechts twee respondenten (3,9%) waren het
oneens met de stelling. Zij menen dat de ESS geen (voldoende) inzicht geeft in hoe zij het beste kunnen
communiceren met anderen over maatschappelijke spanningen en radicalisering.
De tweede stelling ging over de vraag in hoeverre men vindt dat de ESS helpt bij het formuleren van beleid rondom
maatschappelijke spanningen en radicalisering. Ten opzichte van de vorige stelling was een iets kleiner aantal
respondenten het hier (helemaal) eens. Slechts de meerderheid (n=31, 60,7%) van de respondenten vond dat de
ESS hen hierbij hielp. Verder is te zien dat een groter deel van de respondenten (n = 12, 23,5%) zich neutraal
opstelde tegenover deze stelling. Slechts 3 respondenten (5,9%) vonden dat de ESS niet helpt met het formuleren
van beleid rondom maatschappelijke spanningen en radicalisering.
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Figuur 6: In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende uitspraken over de ESS? (n=51)

De Expertise-Unit Sociale Stabiliteit...
...geeft inzicht in hoe je het best
met anderen kan
communiceren over (tekenen
van) maatschappelijke
spanningen en radicalisering.
...helpt bij het formuleren van
beleid rondom
maatschappelijke spanningen
en radicalisering.

2

8

3

31

12

27

6

4

4

5

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

Weet ik niet / geen mening

Professionals
Ook aan professionals (n=55) werd nog een tweetal stellingen voorgelegd. Bijna driekwart van de respondenten
(n=40, 72,7%) was het (helemaal) eens met de stelling dat de ESS inzicht geeft in het trainingsaanbod en best
practices voor de omgang met maatschappelijke spanningen en radicalisering. Slechts twee respondenten (3,6%)
waren het (helemaal) oneens met de stelling. Iets minder dan een kwart van de respondenten (n=18, 32,7%) was
neutraal of heeft weet niet/geen mening geantwoord.
Vervolgens is gevraagd in hoeverre professionals vinden dat de ESS hen laat zien waar zij terecht kunnen voor hulp
of advies bij tekenen van maatschappelijke spanningen en radicalisering. De resultaten van de tweede stelling
komen overeen met die van de eerste stelling. Ruim twee derde van de respondenten (n=38, 69,1%) gaf aan het
eens te zijn met de stelling dat ESS laat zien waar je terecht kan voor hulp of advies bij tekenen van
maatschappelijke spanningen en radicalisering. Ook bij deze stelling zijn er slechts twee respondenten (3,6%) die
het (helemaal) oneens waren met de stelling. Tenslotte heeft een deel van de respondenten aangegeven neutraal
te staan tegenover de stelling (n=8, 14,5%) of weet niet/geen mening ingevuld (n=7, 12,7%).
Figuur 7: In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende uitspraken over de ESS? (n=55)
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Gemeenschappen
Tot slot zijn aan respondenten binnen de doelgroep gemeenschappen ook twee stellingen voorgelegd (n=45).
Allereerst is aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij vinden dat de ESS helpt om maatschappelijke
spanningen en radicalisering bespreekbaar te maken. Twee derde van de respondenten uit deze doelgroep
(n=30, 66,7%) was het (helemaal) eens met de eerste stelling (zie figuur 8). Zij vinden dat de ESS helpt om
radicalisering en maatschappelijke spanningen bespreekbaar te maken. Een kleiner deel van de respondenten
(n=6, 13,3%) was het (helemaal) oneens met de stelling en vindt dus dat de ESS niet helpt om radicalisering en
maatschappelijke spanningen bespreekbaar te maken. Tevens heeft een deel van de respondenten weet niet/geen
mening (n = 6, 13,3%) of neutraal (n = 3, 6,7%) ingevuld.
Net als bij de professionals kregen respondenten uit de doelgroep gemeenschappen de volgende stelling
voorgelegd: ‘De ESS laat zien waar je lokaal terecht kan voor hulp/advies bij tekenen van maatschappelijke
spanningen en radicalisering’. Hierop hebben in totaal 20 respondenten neutraal (n=13, 28,9%) of weet niet/geen
mening (n=7, 15,5%) geantwoord. Wat opvalt is dat dit gelijk is aan het aantal respondenten dat het (helemaal)
eens was met deze stelling (n=20, 44,4%). Verder gaf een klein aantal respondenten (n=5, 11,1%) aan het oneens
te zijn met deze stelling. Deze kleine minderheid respondenten vond dat de ESS niet of onvoldoende laat zien waar
men terecht kan voor hulp of advies bij tekenen van maatschappelijke spanningen en radicalisering. Om antwoord
te kunnen geven op de vraag te waarom het merendeel neutraal of negatief stond dan wel geen mening had
(totaal: n=25, 55,6%) is nader onderzoek nodig.
Figuur 8: In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende uitspraken over de ESS? (n=45)
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Bekendheid en gebruik ESS-diensten
Hieronder wordt besproken in hoeverre respondenten uit de drie verschillende doelgroepen bekend zijn met de
verschillende diensten die de ESS aanbiedt. Achtereenvolgens wordt de bekendheid met en het gebruik van of de
deelname aan adviesdiensten, trainingen en workshops, en andere bijeenkomsten besproken. Sommige van de
diensten waren gericht op (een) bepaalde doelgroep(en); de vragen rondom deze diensten werden logischerwijs
alleen voorgelegd aan de relevante doelgroep(en). De lijst met diensten is aangedragen door de opdrachtgever.
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3.6.1. Adviesdiensten
Voor twee adviesdiensten van de ESS geldt dat deze uitsluitend gericht zijn op de doelgroep
gemeenteambtenaren. De andere drie adviesdiensten die de ESS aanbiedt zijn ook gericht op professionals.
Platform JEP biedt ook een adviesdienst gericht op beide doelgroepen. Tabel 6 op de volgende pagina toont de
resultaten met betrekking tot de bekendheid en het gebruik van adviesdiensten. Hierin worden waar mogelijk
verschillen tussen doelgroepen weergegeven. Over het geheel genomen laten de resultaten zien dat de
bekendheid met en het gebruik van diensten uiteenloopt. Waarom bepaalde diensten beter bekend zijn en meer
worden gebruikt is een vraag die bij eventueel vervolgonderzoek kan worden meegenomen.
Gemeenteambtenaren
De vragenlijst ging in op bekendheid met en gebruik van twee adviesdiensten van de ESS uitsluitend gericht op
gemeenteambtenaren. De eerste was advies rondom problematisch gedrag. Ongeveer driekwart (n=39, 76,5%)
van de respondenten was er bekend mee dat de ESS advies biedt op dit terrein, 10 respondenten (19,6%) hebben
ook advies ingewonnen. Een kwart van de respondenten (n=12, 23,5%) was zich er niet van bewust dat de ESS
dergelijk advies biedt.
Dat de ESS advies biedt rondom gemeenschappen en zelforganisaties was ook bij ruim driekwart (n=42, 82,4%)
van de gemeenteambtenaren bekend. Er waren 9 respondenten (17,6%) die dit niet wisten. Een groep van 11
respondenten (21,6%) gaf aan dergelijk advies te hebben ingewonnen.
Tabel 6: In hoeverre was u al bekend met de volgende adviesdiensten die de ESS aanbiedt?
Doelgroep(en)

Niet bekend

Bekend

Bekend en
gebruikt

Advies over het omgaan met
problematisch gedrag

Gemeenteambtenaren
(n=51)

12 / 23,5%

29 / 56,9%

10 / 19,6%

Advies over gemeenschappen
en zelforganisaties

Gemeenteambtenaren
(n=51)

9 / 17,6%

31 / 60,8%

11 / 21,6%

Advies bij het opbouwen van
netwerken

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals
(n=55)
Totaal (n=106)

5 / 9,8%

36 / 70,6%

10 / 19,6%

26 / 47,3%

26 / 47,3%

3 / 5,5%

31 / 29,2%

62 / 58,5%

13 / 12,3%

1 /2,0%

30 / 58,8%

20 / 39,2%

18 / 32,7%

30 / 54,5%

7 / 12,7%

19 / 17,9%

60 / 56,6%

27 / 25,5%

-

27 / 52,9%

24 / 47,1%

8 / 14,5%

36 / 65,5%

11 / 20,0%

8 / 7,5%

63 / 59,4%

35 / 33,0%

Adviesdienst

Advies bij het omgaan met
maatschappelijke spanningen
en polarisatie

Advies bij het omgaan met
radicalisering

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals
(n=55)
Totaal (n=106)
Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals
(n=55)
Totaal (n=106)

Meerdere doelgroepen
Zoals gesteld zijn er drie adviesdiensten die gericht zijn op zowel gemeenteambtenaren als professionals. Ten
eerste biedt de ESS advies rondom het opbouwen van netwerken. Dit was bij ruim twee derde (n=75, 70,8%) van
de in totaal 106 respondenten bekend. De overige respondenten (n=31, 29,2%) gaven aan niet bekend te zijn met
deze adviesdienst. Dit waren overwegend professionals. Van de professionals gaf bijna de helft (n=26, 47,3%) aan
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niet bekend te zijn met deze dienst. Van de 13 respondenten (12,3%) die aangaven ook daadwerkelijk advies op
dit terrein te hebben ingewonnen zijn er 10 gemeenteambtenaren.
Over het omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie hebben meer mensen advies ingewonnen.
Ongeveer een kwart van de respondenten (n=27, 25,5%) gaf aan dit te hebben gedaan. Ook dit waren overwegend
gemeenteambtenaren (n = 20). Dat de ESS advies op dit terrein biedt was voor de meeste respondenten bekend
(n=87, 80,2%). De groep respondenten die onbekend (n=19, 17,9%) was met de dienst bestond bijna volledig uit
professionals (n=18).
Tabel 7: In hoeverre was u al bekend met de volgende workshops en/of trainingen die de ESS aanbiedt?
Doelgroep(en)

Niet bekend

Bekend

Bekend en
deelgenomen

Kennisnetwerk Problematisch
gedrag

Gemeenteambtenaren
(n=51)

19 / 37,3%

23 / 45,1%

9 / 17,6%

Workshop Sleutelfigurennetwerk

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals
(n=54)

17 / 33,3%

25 / 49,0%

9 / 17,6%

12 / 23,5%

27 / 52,9%

12 / 23,5%

26 / 48,1%

17 / 31,5%

11 / 20,4%

Professionals
(n=54)
Gemeenteambtenaren
(n=51)
Totaal (n=105)

18 / 33,3%

24 / 44,4%

12 / 22,2%

13 / 25,5%

26 / 51,0%

12 / 23,5%

31 / 29,5%

50 / 47,6%

24 / 22,9%

Professionals
(n=54)
Gemeenteambtenaren
(n=51)
Totaal (n=105)

28 / 51,9%

22 / 40,7%

4 /7,4%

19 / 37,3%

28 /54,9%

4 / 7,8%

47 / 44,8%

50 / 47,6%

8 / 7,6%

Workshop, leerkring en/of training

Leerkring Preventie Radicalisering
Workshop Omgaan Met Extreme
Idealen (half dagdeel)
Training Omgaan met Extreme
Idealen (een dagdeel)

Workshop Triggerfactoren in het
Radicaliseringsproces

Dat de ESS advies biedt rondom het omgaan met radicalisering bleek bekend bij 98 (89,9%) van de 106
respondenten. Alleen 8 professionals waren hier onbekend mee. Van de 35 (33%) respondenten die gebruik
hebben gemaakt van de dienst was het merendeel gemeenteambtenaar (n = 24).
Hoewel het aantal respondenten dat aangaf gebruik te hebben gemaakt van adviesdiensten klein is, valt wel op
dat professionals er minder gebruik van maken. Mogelijkerwijs zijn zij eerder geneigd binnen hun eigen organisatie
adviezen in te winnen.

3.6.2. Trainingen en workshops
Gemeenteambtenaren en professionals is ook gevraagd naar hun bekendheid met en deelname aan workshops,
trainingen en leerkringen, etc. Tabel 7 geeft de resultaten hiervan weer.
Gemeenteambtenaren
Gemeenteambtenaren is gevraagd naar hun bekendheid met en deelname aan het Kennisnetwerk Problematisch
Gedrag. Van de 51 respondenten gaven er 32 (62,7%) hier bekend mee te zijn. Daarna volgde de Workshop
Sleutelfigurennetwerk. Ook hiervoor geldt dat de meerderheid van de respondenten er bekend mee was (n=34,
66,7%). Aan beiden onderdelen hebben 9 respondenten (17,6%) deelgenomen. De meesten van hen waren ook
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bekend met de Leerkring Preventie Radicalisering. Iets meer dan driekwart (n=39, 76,4%) van de respondenten
gaf aan bekend te zijn met de leerkring en 12 (23,5%) hebben eraan deelgenomen.
Professionals
Professionals is gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met de workshop Omgaan met Extreme Idealen. De workshop
bleek bij bijna de helft van de 53 bevraagde professionals (n=26, 48,1%) onbekend te zijn. Van de bevraagde
professionals hebben er 11 (20,4%) deelgenomen aan de workshop.
Meerdere doelgroepen
Naast een workshop wordt door de ESS ook een training Omgaan met Extreme Idealen aangeboden, waar ook
regelmatig gemeenteambtenaren aan deelnemen. Van de 105 bevraagde gemeenteambtenaren en professionals
waren er 74 (70,4%) bekend met de training. Hiervan hebben er 24 (22,9%) deelgenomen aan de training (12
professionals, 12 gemeenteambtenaren). Van de professionals (n=54) bleken er 18 (n = 33,3%) onbekend met de
training. De training bleek bij hen dus (iets) bekender te zijn dan de workshop (onbekend: n=26, 48,1%). Onder de
gemeenteambtenaren (n=51) waren er 13 (25,5%) respondenten onbekend met de training.
De workshop Triggerfactoren in het Radicaliseringsproces wordt eveneens aan zowel gemeenten als professionals
aangeboden. Bijna de helft van de respondenten (n=47, 44,8%) zei niet bekend te zijn met de workshop en 8
respondenten (7,6%) gaven aan te hebben deelgenomen.

3.6.3. Bijeenkomsten
Tabel 8 toont per doelgroep in hoeverre respondenten bekend waren met en hebben deelgenomen aan
bijeenkomsten die de ESS in het verleden heeft georganiseerd. Aan sommige bijeenkomsten konden wederom
alleen bepaalde doelgroepen deelnemen.
Tabel 8: In hoeverre was u al bekend met de volgende bijeenkomsten die de ESS in het verleden heeft

georganiseerd?
Doelgroep(en)

Niet bekend

Bekend

Bekend en
deelgenomen

Regionale Bijeenkomsten Veilige
Moskeeën

Gemeenschappen
(n=45)

17 / 37,8%

18 / 40,0%

10 / 22,2%

Kennisnetwerk Islamitische
Gemeenschappen

Gemeenschappen
(n=45)

12 / 26,7%

19 / 32,2%

14 / 31,1%

Landelijke Bijeenkomst
Moskeebesturen

Gemeenschappen
(n=45)

12 / 26,7%

19 / 32,2%

14 / 31,1%

Bijeenkomst over de Afrogemeenschap

Gemeenteambtenaren
(n=51)

48 / 94.1%

3 / 5,9%

-

Landelijke Themadag Samen voor
Sociale Stabiliteit

Gemeenteambtenaren
(n=51)

9 / 17,6%

24 / 47,1%

18 / 35,3%

Bijeenkomst met Joodse en
Islamitische Gemeenschap

Gemeenschappen
(n=45)
Gemeenteambtenaren
(n=51)
Totaal (n=96)

21 / 46,7%

19 / 42,2%

5 / 11,1%

48 / 94,1%

3 / 5,9%

-

69 / 71,9%

22 / 22,9%

5 / 5,2%

Gemeenschappen
(n=45)
Professionals
(n=53)

37 / 82,2%

6 / 13,3%

2 / 4,4%

46 / 86,8%

4 / 7,5%

3 / 5,7%

Soort bijeenkomst

Regionale Bijeenkomsten Eritrees
Netwerk
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De ESS-Netwerkbijeenkomsten

Totaal (n=98)

83 / 84,7%

10 / 10,2%

5 / 5,1%

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals
(n=53)
Totaal (n=104)

12 / 23,5%

25 / 49,0%

14 / 27,5%

31 / 58,5%

16 / 30,2%

6 / 11,3%

43 / 43,3%

41 / 39,4%

20 / 19,2%

Gemeenteambtenaren
Twee bijeenkomsten waren gericht op gemeenteambtenaren. Ten eerste, de bijeenkomst met betrekking tot de
Afro-gemeenschap. Van de 51 respondenten gaven er maar 3 respondenten aan bekend te zijn met de
bijeenkomst over de Afro-gemeenschap (5,9%). Geen enkele respondent heeft hieraan deelgenomen. De
Landelijke Themadag Samen voor Sociale Stabiliteit was daarentegen bij het merendeel (n=42, 82,4%) van de
respondenten bekend. Er zijn 18 (35,3%) respondenten die aangaven te deelgenomen aan de bijeenkomst.
Gemeenschappen
Er waren drie (soorten) bijeenkomsten gericht op de doelgroep gemeenschappen. Van deze drie waren de
Regionale Bijeenkomsten Veilige Moskeeën het minst bekend bij de respondenten. Ook zijn deze bijeenkomsten
het minst door respondenten bezocht. Meer dan een derde (n=17, 37,8%) van de 45 respondenten was niet
bekend met deze bijeenkomsten en 10 respondenten (22,2%) hebben één van de bijeenkomsten bezocht.
Daarnaast waren er 18 respondenten (40%) wel bekend met de Regionale Bijeenkomsten Veilige Moskeeën.
Meer respondenten waren bekend met het Kennisnetwerk Islamitische Gemeenschappen en de Landelijke
Bijeenkomst Moskeebesturen. Voor elk van de bijeenkomsten geldt dat 12 respondenten (26,7%) er niet bekend
mee waren. Beide bijeenkomsten zijn bijgewoond door 14 (31,1%) van de respondenten.
Meerdere doelgroepen
De bijeenkomst die betrekking had op de joodse en islamitische gemeenschap was zowel gericht op de doelgroep
gemeenschappen als de doelgroep gemeenteambtenaren. Uit de resultaten wordt duidelijk dat deze bijeenkomst
bij het merendeel (n=69, 71,9%) van de in totaal 96 respondenten onbekend was. Van de respondenten gaven er
22 (22,9%) aan bekend te zijn met de bijeenkomst; 5 (5,2%) respondenten gaven aan deel te hebben genomen
aan de bijeenkomst.
De Regionale Bijeenkomsten Eritrees Netwerk waren gericht op de doelgroepen gemeenschappen en
professionals. De bijeenkomst was bij ook maar bij een klein deel (n=15, 15,3%) van de in totaal 98 respondenten
bekend, en 5 respondenten (5,1%) hebben daadwerkelijk deelgenomen aan de training.
Van de drie (soorten) bijeenkomsten gericht op meerdere doelgroepen waren de ESS-Netwerkbijeenkomsten
georganiseerd voor gemeenten en professionals het meest bekend en bezocht. Ruim de helft van de 104
respondenten (58,7%) gaf aan bekend te zijn met de bijeenkomst, 20 respondenten (19,2%) hebben hier ook aan
deelgenomen.

Waardering van ESS-diensten
Behalve naar de bekendheid met en het gebruik van aangeboden diensten, is ook gevraagd hoe respondenten de
diensten beoordelen. Respondenten kregen een aantal stellingen voorgelegd (bijv. ‘de bijeenkomst was bruikbaar
voor de praktijk’ en de ‘training voldeed aan mijn verwachtingen’) ten opzichte van diensten waarvan zij gebruik
hebben gemaakt. Vervolgens konden zij aangeven in hoeverre zij het hier mee eens waren (5-punts Likert-schaal,
helemaal mee oneens – helemaal mee eens). Elke respondent kreeg per soort diensten (1. adviesdiensten, 2.
Bestand > Titel aanpassen > Veld bijwerken

22

trainingen en workshops, 3. bijeenkomsten) over maximaal twee diensten stellingen voorgelegd. Deze diensten
werden random (i.e., willekeurig) geselecteerd uit de door respondenten gebruikte diensten.
Vanwege de geringe respons bleek het aantal respondenten per dienst uiteindelijk te laag om uitspraken te
kunnen doen op dienstenniveau. In plaats daarvan is gekeken op het niveau van de dienstensoort (adviesdiensten,
trainingen en workshops, etc.). Hiervoor is per respondent voor elke stelling een gemiddelde berekend op basis
van de twee beoordeelde diensten. Indien men maar één dienst had beoordeeld was dit niet nodig en is uitgegaan
van de beoordeling van de betreffende dienst.
In de tabellen in de navolgende secties worden de verdeling van de gemiddelde scores per soort dienst
weergegeven. Vanzelfsprekend was de bovengenoemde schaal niet langer toepasbaar (helemaal mee eens –
helemaal mee oneens); respondenten kunnen bijvoorbeeld een score van 3,5 hebben die niet bestaat binnen deze
categorieën. Gemiddelde scores van 3,5 of hoger zullen daarom hieronder worden aangeduid als ‘voldoende’ en
elke score onder de 3 als ‘onvoldoende’. Gemiddelde scores van 3 zijn neutraal.
Het nadeel van bovengenoemde methode is onder meer dat bepaalde diensten niet gelijk worden meegewogen
in de beoordeling van de dienstensoort, omdat het gebruik van verschillende diensten uiteenliep, en sommige
diensten dus vaker zijn uitgevraagd. Ook is het zo dat je inzichten per dienst mist.

3.7.1. Adviesdiensten
Allereerst is respondenten gevraagd om drie aspecten van maximaal twee random geselecteerde adviesdiensten
waarvan zij gebruik hebben gemaakt te beoordelen. Vonden zij dat aangereikte adviezen voldoende kennis en
inzicht gaven, deskundig waren, en bruikbaar waren voor de praktijk? In totaal zijn aan 46 respondenten stellingen
rondom adviesdiensten voorgelegd.
Uit de resultaten weergegeven in Tabel 9 blijkt allereerst dat respondenten vonden dat de aangereikte adviezen
hun voldoende kennis en inzicht gaven. Van de respondenten die de vraag hebben beantwoord gaven er 43
(93,5%) aan dat de ESS hun voldoende advies heeft gegeven voor het omgaan met maatschappelijke spanningen
en polarisatie. Daarnaast waren er drie respondenten (6,5%) neutraal over de mate waarin de adviezen hun kennis
en inzicht gaven.
Tabel 9: Beoordelingen adviezen op het gebied van het aanreiken van kennis en inzicht (n=46)
Aantal

Percentage

Voldoende

43

93,5%

Neutraal

3

6,5%

Onvoldoende

-

-

Verder blijkt uit de resultaten weergegeven in Tabel 10 dat bijna alle respondenten (n=45, 97,8%) het door de ESS
gegeven advies voldoende deskundig vonden. Eén respondent (2,2%) gaf aan neutraal te zijn over de
deskundigheid van de adviezen van de ESS.
Tabel 10: Beoordelingen adviezen op het gebied van deskundigheid (n=46)
Aantal

Percentage

Voldoende

45

97,8%

Neutraal

1

2,2%

Onvoldoende

-

-
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Ten slotte waren respondenten over het algemeen van mening dat de adviezen bruikbaar waren voor de praktijk.
Zoals te zien is in Tabel 11 vonden 36 van de respondenten (80,4%) dat deze adviezen voldoende bruikbaar waren
voor de praktijk. Een aantal respondenten (n=7, 15,2%) was daarnaast neutraal over de bruikbaarheid van de
adviezen voor de praktijk. Ook waren er twee respondenten (4,4%) die vonden dat de gegeven adviezen
onvoldoende bruikbaar waren voor de praktijk.
Tabel 11: Beoordelingen adviezen op het gebied van bruikbaarheid voor de praktijk (n=46)
Aantal

Percentage

Voldoende

36

80,4%

Neutraal

7

15,2%

Onvoldoende

2

4,4%

3.7.2. Trainingen en workshops
Ten opzichte van trainingen en workshops is gevraagd in hoeverre deelnemers deze relevant, leerzaam en
bruikbaar voor de praktijk vonden, of ze hebben bijdragen aan nieuwe contacten, en of ze aan de verwachtingen
voldeden. Er waren in totaal 47 respondenten waaraan stellingen over trainingen en workshops zijn voorgelegd.
De resultaten met betrekking tot de relevantie van de trainingen laten zien dat de meeste respondenten (n=45,
95,7%) de trainingen van de ESS voldoende relevant vonden. Daarnaast waren er twee respondenten (4,3%) die
neutraal dachten over de trainingen.
Tabel 12: Beoordelingen trainingen op relevantie (n=47)
Aantal

Percentage

Voldoende

45

95,7%

Neutraal

2

4,3%

Onvoldoende

-

-

Daarnaast wordt uit Tabel 13 duidelijk dat de meeste respondenten de trainingen voldoende leerzaam vonden
(n=44, 93,6%). Tevens waren er drie respondenten (6,4%) die hier neutraal over de leerzaamheid van de trainingen
dachten.
Tabel 13: Beoordelingen trainingen op leerzaamheid (n=47)
Aantal

Percentage

Voldoende

44

93,6%

Neutraal

3

6,4%

Onvoldoende

-

-

Voorts is te zien in Tabel 14 dat de meeste respondenten (n=38, 80,9%) de trainingen van de ESS bruikbaar vonden
voor de praktijk. Daarnaast waren er negen respondenten (19,1%) die hier neutraal in stonden en de trainingen
noch voldoende noch onvoldoende bruikbaar voor de praktijk vonden.
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Tabel 14: Beoordelingen trainingen op bruikbaarheid voor de praktijk (n=47)
Aantal

Percentage

Voldoende

38

80,9%

Neutraal

9

19,1%

Onvoldoende

-

-

Tevens vonden de meeste respondenten (n=27, 57,4%), zoals te zien is in Tabel 15, dat de trainingen hun nieuwe
contacten gaven. Een groep van tien respondenten (21,3%) was neutraal over de mate waarin de training hun
nieuwe contacten gaf. Een even zo grote groep van tien respondenten (21,3%) was daarnaast van mening dat de
trainingen hun onvoldoende nieuwe contacten opleverde. Mogelijk heeft deze verhoudingsgewijs lagere
beoordeling ermee te maken dat respondenten trainingen hebben gevolgd met directe collega’s en/of bekenden
uit het circuit (zie hieromtrent ook het evaluatierapport rondom de training Omgaan met Extreme Idealen).
Tabel 15: Beoordeling trainingen op het gebied van het aanreiken van nieuwe contacten (n=47)
Aantal

Percentage

Voldoende

27

57,4%

Neutraal

10

21,3%

Onvoldoende

10

21,3%

Tot slot laten de resultaten in Tabel 16 zien dat de meeste respondenten (n=38, 80,9%) vonden dat de trainingen
voldoende aan hun verwachtingen voldeden. Daarnaast waren er negen respondenten (19,1%) die hier neutraal
in stonden.
Tabel 16: Beoordelingen trainingen op het gebied van het voldoen aan verwachtingen (n=47)
Aantal

Percentage

Voldoende

38

80,9%

Neutraal

9

19,1%

Onvoldoende

-

-

3.7.3. Bijeenkomsten
Tot slot zijn aan 55 respondenten dezelfde stellingen voorgelegd ten aanzien van de overige bijeenkomsten die
georganiseerd zijn vanuit de ESS.
Met betrekking tot de eerste stelling laten de resultaten in Tabel 16 zien dat de meeste respondenten (n=49,
89,1%) de bijeenkomsten als voldoende relevant zagen. Vijf respondenten (9,1%) waren neutraal over de
bijeenkomsten en één respondent (1,8%) gaf aan de bijeenkomsten onvoldoende relevant te vinden.
Tabel 17: Beoordelingen bijeenkomsten op relevantie (n=55)
Aantal

Percentage

Voldoende

49

89,1%

Neutraal

5

9,1%

Onvoldoende

1

1,8%

Daarnaast is aan respondenten gevraagd in hoeverre zij meenden dat de bijeenkomsten leerzaam waren. De
resultaten zoals weergegeven in Tabel 18 laten zien dat de meeste respondenten (n=47, 85,5%) de bijeenkomsten
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voldoende leerzaam vonden. Een aantal respondenten (n=7, 12,7%) was neutraal over de stelling en één
respondent vond de bijeenkomsten onvoldoende leerzaam.
Tabel 18: Beoordelingen bijeenkomsten op leerzaamheid (n=55)
Aantal

Percentage

Voldoende

47

85,5%

Neutraal

7

12,7%

Onvoldoende

1

1,8%

Daarnaast wordt uit de resultaten duidelijk dat de meeste respondenten de bijeenkomsten voldoende bruikbaar
vonden voor de praktijk (n=51, 92,7%). Verder was een aantal respondenten neutraal over de bruikbaarheid van
de bijeenkomsten voor de praktijk (n=7, 12,7%). Ook waren sommige respondenten (n=4, 7,3%) van mening dat
de bijeenkomsten onvoldoende bruikbaar voor de praktijk waren.
Tabel 19: Beoordelingen bijeenkomsten op bruikbaarheid voor de praktijk (n=55)
Aantal

Percentage

Voldoende

44

80,0%

Neutraal

7

12,7%

Onvoldoende

4

7,3%

Vervolgens is respondenten gevraagd in hoeverre zij vonden dat de bijeenkomsten hun nieuwe contacten gaven.
De gemiddelden op deze stelling (zie Tabel 20) laten zien dat respondenten over het algemeen vonden dat
bijeenkomsten hieraan bijdroegen: 41 van de 55 respondenten (74,5%) vonden dat de bijeenkomst daar
voldoende aan bijdroeg. Zes respondenten (10,9%) waren neutraal over deze stelling en acht respondenten
(14,5%) vonden dat de bijeenkomsten hun onvoldoende nieuwe contacten gaven.
Tabel 20: Beoordeling bijeenkomsten op het gebied van het aanreiken van nieuwe contacten (n=55)
Aantal

Percentage

Voldoende

41

74,6%

Neutraal

6

10,9%

Onvoldoende

8

14,5%

Ten slotte laten de resultaten in Tabel 21 zien dat de meeste respondenten vonden dat de bijeenkomsten
voldoende voldeden aan hun verwachtingen; 49 van de respondenten (89,1%) gaven dit aan, tegenover 6
respondenten (10,9%) die vonden dat de bijeenkomsten niet aan hun verwachtingen voldeden.
Tabel 21: Beoordelingen bijeenkomsten op het gebied van voldoen aan verwachtingen (n=55)
Aantal

Percentage

Voldoende

42

76,4%

Neutraal

7

12,7%

Onvoldoende

6

10,9%
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Bekendheid, gebruik en waardering JEP-diensten
3.8.1. Bekendheid en gebruik
Vervolgens is ook gekeken naar de bekendheid met en het gebruik van JEP-diensten. Gemeenteambtenaren
(n=36) en professionals (n=34) is ten eerste gevraagd naar de bekendheid met en het gebruik van de adviesdienst
van het Platform JEP rondom preventie van radicalisering en polarisatie. Zoals is weergegeven in Tabel 22, gaf het
grootste deel van de respondenten (n=58, 81,7%) aan bekend te zijn met deze adviesdienst. Tien respondenten
(14,1%) gaven aan tevens gebruik te hebben gemaakt van de adviesdienst. Daarnaast waren er 13 respondenten
(18,3%) onbekend met deze adviesdienst.
Tabel 22: Platform JEP biedt advies rondom de preventie van radicalisering en polarisatie. In hoeverre
was u al bekend met deze adviesdienst? (n=71)
Adviesdienst

Adviesdienst rondom preventie
radicalisering en polarisatie

Doelgroep(en)

Niet bekend

Bekend

Bekend en
deelgenomen

Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)

13 / 18,3%

48 / 67,6%

10 / 14,1%

In totaal hebben 70 respondenten (36 gemeenteambtenaren en 34 professionals) aangegeven of zij bekend waren
met of hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Platform JEP. De resultaten hiervan zijn te zien in
Tabel 23.
Tabel 23: In hoeverre was u al bekend met de volgende bijeenkomsten die Platform JEP in het verleden
heeft georganiseerd? (n=70)
Bekend en
Soort bijeenkomst
Doelgroep(en)
Niet bekend
Bekend
deelgenomen

Bijeenkomst Roadshow voor
Bestuurders en Beslissers
Focusgroep bijeenkomst
Samenwerking Sociaal Domein
Werkatelier Informatie Delen bij
Mogelijke Radicalisering

Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)
Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)
Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)

50 / 71,4%

17 / 24,3%

3 / 4,3%

49 / 70,0%

18 / 25,7%

3 / 4,3%

44 / 62,9%

16 / 22,9%

10 / 14,3%

Uit Tabel 23 wordt duidelijk dat de Roadshow voor bestuurders en beslissers bij een groot deel van de
respondenten (n=50, 71,4%) niet bekend was. Daarnaast was er een groep van 20 respondenten (28,6%) wel
bekend met deze bijeenkomst. In totaal gaven drie respondenten (4,3%) aan ook te hebben deelgenomen aan de
Roadshow voor bestuurders en beslissers.
De resultaten voor de bijeenkomst Samenwerking sociaal domein laten een vergelijkbaar beeld zien. De meeste
respondenten (n=49, 70,0%) waren onbekend met de focusgroep, tegenover 21 respondenten (30,0%) die er wel
bekend mee waren. Van deze respondenten hebben er 3 (4,3%) deelgenomen aan de focusgroep bijeenkomst
Samenwerking sociaal domein.
Tenslotte geldt voor de workshop Informatie delen bij mogelijke radicalisering dat de meeste respondenten (n=44,
62,9%) daar onbekend mee waren. Een groep van 26 respondenten (37,2%) gaf echter aan wel bekend te zijn met
deze workshop. In totaal zeggen 10 respondenten (14,3%) tevens te hebben deelgenomen aan de workshop
Informatie delen bij mogelijke radicalisering.
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3.8.2. Waardering
Respondenten die bekend waren met en gebruik hadden gemaakt van of deel hadden genomen aan één of
meerdere JEP-diensten kregen ook de gelegenheid deze te beoordelen aan de hand van stellingen. Voor de
adviesdienst van het Platform JEP rondom preventie radicalisering en polarisatie geldt dat een zeer klein aantal
respondenten (n=10) op de stellingen heeft gereageerd. Dit kleine aantal respondenten was echter wel
overwegend positief. Waar het gaat om de eerste stelling ‘de adviezen gaven kennis en inzicht’ gaven 4
respondenten aan het hier mee eens te zijn, ook waren vier het er helemaal mee eens. Twee stonden hier neutraal
tegenover. Uitgedrukt in de categorieën die worden gehanteerd in sectie 3.7. (onvoldoende, neutraal, voldoende),
waardeerden 8 respondenten de dienst op dit aspect met een voldoende. Verder vonden 9 respondenten dat de
adviezen voldoende deskundig (5 mee eens, 4 helemaal mee eens) en bruikbaar voor de praktijk waren (6 mee
eens, 3 helemaal mee eens). Ten opzichte van beiden stond één respondent neutraal.
De stellingen over bijeenkomsten relateerden aan vijf punten: relevantie, leerzaamheid, bruikbaarheid voor de
praktijk, opleveren van nieuwe contacten en aansluiting bij de verwachtingen. Door de beperkte algehele respons
en het geringe gebruik van diensten door respondenten hebben uiteindelijk maar 13 respondenten gereageerd
op de stellingen. Deze reacties waren eveneens overwegend positief. Uitgaande van de gemiddelde beoordelingen
zoals in sectie 3.7, vonden 13 respondenten de bijeenkomsten voldoende relevant en bruikbaar voor de praktijk,
12 respondenten beoordeelden de bijeenkomsten als voldoende leerzaam en gaven aan dat deze voldoende
aansloten op de verwachtingen. Eén persoon stelde zich ten aanzien van deze stellingen neutraal op. Iets minder
respondenten (n=9) vonden dat de bijeenkomsten voldoende hebben bijgedragen aan nieuwe contacten. Eén
respondent beoordeelde dit aspect met onvoldoende en 3 waren neutraal.

Bezoek en waardering van de ESS-website
Aan respondenten is de vraag voorgelegd of zij de ESS-website weleens hebben bezocht. Vervolgens is er bij
respondenten die de website hebben bezocht gevraagd naar de frequentie van bezoek (zie Tabel 24). Van deze
149 respondenten gaven er 98 aan dat zij de website weleens hebben bezocht. Hiervan stelden 63 (64,3%).
respondenten de website één of enkele keren per jaar te bezoeken. Voor 23 (23,5%) respondenten geldt dat ze
dit zelden doen (minder dan jaarlijks of eenmalig bezoek). Daarnaast waren er 12 (12,2%) respondenten die
aangaven dat ze de site maandelijks bezoeken.
Tabel 24: Heeft u de website van de ESS bezocht (n=149) en hoe vaak bezoekt u de ESS-website (n=98)?
Website bezocht (n = 149)

Aantal

Percentage

Nee

51

34,2%

Ja

98

65,8%

Aantal

Percentage

Eén of enkele keren per jaar

63

64,3%

Eenmalig bezocht

13

13,3%

Maandelijks

12

12,2%

Minder dan jaarlijks

10

10,2%

Frequentie van bezoek (n = 98)

Om inzicht te krijgen in wat de 98 respondenten die de site hebben bezocht in algemene zin van de website vinden,
zijn vijf stellingen voorgelegd. De stellingen hadden betrekking op de begrijpelijkheid, relevantie, leerzaamheid,
en volledigheid en de overzichtelijkheid van (de informatie op) de website. De verdelingen van de antwoorden
staan weergegeven in Figuur 9. Voor alle stellingen geldt dat slechts enkele deelnemers aangaven het er
(helemaal) mee oneens te zijn (i.e., wat in eerder gehanteerde termen kan worden opgevat als een onvoldoende).
Wel valt te zien dat meerdere respondenten zich ten aanzien van de stellingen neutraal opstelden. In het geval
van de stelling ‘de informatie op de website is volledig’ ging het zelfs om de meerderheid van de respondenten.
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Dit heeft er mogelijk mee te maken dat respondenten het gevoel hadden dat zij dit niet goed kunnen beoordelen
en/of geen concrete verwachtingen hebben.
Figuur 9: In hoeverre bent u het eens/oneens bent met de volgende uitspraken over de ESS-website?
(n=98)

De informatie op de
website is begrijpelijk.

21

64

13

De informatie op de
1
website is relevant.

25

61

De informatie op de
website is leerzaam.

27

58

De website is overzichtelijk. 1 3

32

De informatie op de
12
website is volledig.
Helemaal mee oneens

11
13
54

56

Mee oneens

8
37

Neutraal

Mee eens

2

Helemaal mee eens

Bekendheid en waardering publicaties
Aan respondenten is ook gevraagd in hoeverre zij bekend waren met en gebruik hebben gemaakt van verschillende
publicaties (e.g. rapporten, handreikingen, factsheets, tools etc.) die de ESS heeft uitgebracht. Sommige
publicaties en tools zijn primair gericht op (een) specifieke doelgroep(en). Vragen hieromtrent werden alleen
uitgevraagd bij de betreffende doelgroep(en). Eerst worden resultaten die betrekking hebben op publicaties en
tools van de ESS besproken en vervolgens die van het Platform JEP.

3.10.1. Bekendheid ESS-publicaties
In de vragenlijst werd gevraagd naar de bekendheid met en het gebruik van negen ESS-publicaties. De antwoorden
liepen uiteen. Uit de resultaten (zie Tabel 25) blijkt dat vijf van de publicaties bij de meeste respondenten
onbekend waren. De vier publicaties die wel bij een meerderheid van de respondenten bekend waren zijn de
publicaties:
•
•
•
•

Handreiking Lokaal Netwerk van Sleutelfiguren (41 op 51 gemeenteambtenaren, 80,4%)
Triggerfactoren in het Radicaliseringsproces (68 op 103 gemeenteambtenaren/professionals, 66,0%)
Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes (65 op 103 gemeenteambtenaren/professionals; 63,1%)
Handreiking Veiligheid Moskee (86 op 154, alle doelgroepen; 55,8%).

Deze publicaties behoren ook tot de publicaties die het meest door respondenten zijn gelezen en/of gebruikt. De
vraag waarom bepaalde publicaties het qua bekendheid en gebruik bij respondenten ‘beter doen’ dan anderen
kan op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. Mogelijkerwijs sluiten bepaalde publicaties beter aan op
behoeften. Het kan ook zo zijn dat deze publicaties (offline en online) breder onder de aandacht zijn gebracht.
Nader onderzoek zou kunnen helpen inzicht te krijgen in de factoren die hierbij een rol spelen.
Bij publicaties die zich richten op meerdere doelgroepen valt op dat gemeenteambtenaren (iets) vaker bekend zijn
met en ook meer gebruik maken van de publicaties dan de andere doelgroepen. De uitzondering is het rapport
Investeren in dialoog en verbinding gericht op gemeenteambtenaren en professionals. Daarbij dient opgemerkt
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te worden dat dit van de publicaties gericht op gemeenteambtenaren en professionals ook de minst bekende
publicatie was. Van de 103 professionals waren er 22 mee bekend.
Tabel 25: In hoeverre was u al bekend met de volgende (online) publicaties en tools van de ESS?
Doelgroep(en)

Onbekend

Bekend

Bekend en
gelezen/gebruikt

Rapport Reflectie op Opvang
Asielzoekers en
Maatschappelijke
Spanningen

Gemeenteambtenaren
(n=51)

35 / 68,6%

16 / 31,4%

-

Handreiking Lokaal Netwerk
van Sleutelfiguren

Gemeenteambtenaren
(n=51)

10 / 19,6%

27 / 52,9%

14 / 27,5%

Rapport Investeren in
Dialoog en Verbinding

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals (n=52)

43 / 84,3%

4 / 7,8%

4 / 7,8%

38 / 73,1%

10 / 19,2%

4 / 7,7%

Totaal (n=103)

81 / 78,6%

14 / 13,6%

8 / 7,8%

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals (n=52)

35 / 68,6%

8 / 15,7%

8 / 15,7%

40 / 76,9%

7 / 13,5%

5 / 9,6%

Totaal (n=103)

75 / 72,8%

15 / 14,6%

13 / 12,6%

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals (n=52)

38 / 74,5%

12 / 23,5%

1 / 2,0%

36 / 69,%

10 / 19,2%

6 / 11,5%

Totaal (n=103)

74 / 71,8%

22 / 21,4%

7 / 6,8%

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals (n=52)

23 / 45,1%

11 / 21,6%

17 / 33,3%

38 / 73,1%

8 / 15,4%

6 / 11,5%

Totaal (n=103)

61 / 59,2%

19 / 18,4%

23 / 22,3%

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals (n=52)

11 / 21,6%

23 / 45,1%

17 / 33,3%

27 / 51,9%

19 / 36,5%

6 / 11,5%

Totaal (n=103)

38 / 36,9%

42 / 40,8%

23 / 22,3%

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals (n=52)

13 / 25,5%

19 / 37,3%

19 / 37,3%

22 / 42,3%

16 / 30,8%

14 / 26,9%

Totaal (n=103)

35 / 34,0%

35 / 34,0%

33 / 32,0%

Gemeenteambtenaren
(n=51)
Professionals (n=52)

10 / 19,6%

11 / 21,6%

30 / 58,8%

33 / 63,5%

15 / 28,8%

4 / 7,7%

Gemeenschappen
(n=44)
Totaal (n=147)

18 / 40,9%

16 / 36,4%

10 / 22,7%

61 / 41,5%

42 / 28,6%

44 / 29,9%

Publicaties en tools

Factsheet Onrust NoordMarokko en de Invloed op
Marokkaans-Nederlandse
Gemeenschap

Evaluatierapport Reageren
op Discrimineren

Infoblad Verhoudingen
Turks-Nederlandse Groepen

Factsheet Extreemrechts in
Nederlandse Gemeentes

Tool Triggerfactoren in het
Radicaliseringsproces

Handreiking Veilige Moskee
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3.10.2. Waardering ESS-publicaties
Vervolgens is bevraagd hoe respondenten de publicaties die zij hebben gelezen/gebruikt beoordelen. In totaal
hebben 64 van de respondenten aangegeven in hoeverre zij de informatie uit de publicaties en tools van de ESS
relevant, leerzaam, begrijpelijk en bruikbaar voor de praktijk vonden. In de beschrijving hieronder zijn we wederom
uitgegaan van de gemiddelden van respondenten (zie sectie 3.7) Ten eerste laten de resultaten in Tabel 26 zien
dat de meeste respondenten (n=62, 98,8%) de door ESS in publicaties aangeboden informatie voldoende relevant
vonden. Tot slot waren er twee respondenten (1,1%) die neutraal dachten over de relevantie van de informatie.
Tabel 26: Beoordelingen van de publicaties op het gebied van relevantie (n=64)
Aantal

Percentage

Voldoende

62

98,9%

Neutraal

2

1,1%

Onvoldoende

-

-

Verder wordt duidelijk uit Tabel 27 dat het grootste deel van de respondenten de informatie van de ESS voldoende
leerzaam vonden (n=57, 89,1%). Tevens waren er een aantal respondenten (n=7, 10,9%) die de leerzaamheid van
de informatie niet voldoende of onvoldoende vonden, maar daar neutraal over dachten.
Tabel 27: Beoordelingen van de publicaties op het gebied van leerzaamheid (n=64)
Aantal

Percentage

Voldoende

57

89,1%

Neutraal

7

10,9%

Onvoldoende

-

-

Zoals te zien is in Tabel 28 wordt ook de begrijpelijkheid van de informatie door de meeste respondenten (n=61,
95,3%) als voldoende gewaardeerd. Verder waren drie van de respondenten (4,7%) neutraal over de
begrijpelijkheid van de informatie.
Tabel 28: Beoordelingen van de publicaties op het gebied van begrijpelijkheid (n=64)
Aantal

Percentage

Voldoende

61

95,3%

Neutraal

3

4,7%

Onvoldoende

-

-

Tenslotte blijkt uit Tabel 29 dat de meeste respondenten (n=54, 84,4%) de informatie voldoende bruikbaar vonden
voor de praktijk. Er waren ook respondenten (n=7, 10,9%) die neutraal waren over de bruikbaarheid van de in de
publicaties aangeboden informatie. Daarnaast vonden drie respondenten dat de informatie onvoldoende
bruikbaar was voor de praktijk. Eén gemeenteambtenaar gaf overigens bij de laatste vraag van de enquête (‘Heeft
u nog opmerkingen?’) nog het volgende aan: “Enkele publicaties geven heel veel bruikbare informatie, maar soms
ontbreekt het aan een concreet doel waarom we een instrument zouden inzetten”.
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Tabel 29: Beoordelingen van de publicaties op het gebied van bruikbaarheid voor de praktijk (n=64)
Aantal

Percentage

Voldoende

54

84,4%

Neutraal

7

10,9%

Onvoldoende

3

4,7%

3.10.3. Bekendheid JEP-publicaties
Ook voor de publicaties van het Platform JEP gaven 70 respondenten antwoord op de vraag of zij bekend waren
met de publicaties van JEP en of zij deze hadden gelezen of gebruikt. De resultaten hiervan zijn weergegeven in
Tabel 30.
Tabel 30: In hoeverre was u al bekend met de volgende (online) publicaties en tools van Platform JEP?
(n=70)
Doelgroep(en)

Niet bekend

Bekend

Bekend en
gelezen/
gebruikt

Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)
Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)

31 / 44,3%

28 / 40,0%

11 / 15,7%

45 / 64,3%

20 / 28,6%

5 / 7,1%

Verhalen uit de Praktijk: Hoe
Professionals Omgaan met
Preventie van Polarisatie en
Radicalisering

Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)

42 / 60,0%

23 / 32,9%

5 / 7,1%

Vraag en Antwoord (op de JEPwebsite)

Gemeenteambtenaren
(n=36) en
professionals (n=34)

42 / 60,0%

27 / 38,6%

1 / 1,4%

Soort publicatie

Werkwijze Informatie Delen bij
Mogelijke Radicalisering
JEPzine:
Aandachtsfunctionarissen
Radicalisering in het Jeugddomein

Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel van de respondenten bekend was met de Werkwijze Informatie Delen
bij Mogelijke Radicalisering (n=39, 55,7%). Er waren 11 respondenten (15,7%) die aangaven bekend te zijn met
deze informatie en deze ook gelezen of gebruikt te hebben. Een groep van 31 respondenten (44,3%) was niet
bekend met de werkwijze Informatie delen bij mogelijke radicalisering.
Verder waren de meeste respondenten (n=45, 64,3%) niet bekend met de publicatie uit JEPzine over
aandachtsfunctionarissen. Er waren 25 respondenten (35,7%) wel bekend met deze publicatie. Een aantal
respondenten (n=5, 7,1%) gaf aan niet alleen bekend te zijn met deze publicatie maar deze tevens te hebben
gelezen of gebruikt.
De resultaten over de publicatie Verhalen uit de Praktijk schetsen een vergelijkbaar beeld. De meeste
respondenten (n=42, 60,0%) gaven aan niet bekend te zijn met deze publicatie tegenover 28 respondenten
(40,0%) die daar wel bekend mee waren. Van deze laatste groep waren er vijf respondenten (7,1%) die tevens
aangaven de publicatie te hebben gelezen of gebruikt.
Tenslotte was er een groep van 42 respondenten (60,0%) die aangaf niet bekend te zijn met de vraag- en
antwoordsectie op de JEP-website. Daarnaast waren er 28 respondenten (40,0%) die aan gaven wel bekend te zijn
met deze informatie op de website. Daarvan was er één respondent (1,4%) die aangaf gebruik te hebben gemaakt
van de vraag- en antwoordsectie.
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3.10.4. Waardering JEP-publicaties
Tevens is respondenten gevraagd in hoeverre zij de door het Platform JEP in de publicaties aangeboden informatie
waardeerden. Dit werd wederom gevraagd aan de hand van vier categorieën: relevantie, leerzaamheid,
begrijpelijkheid en bruikbaarheid voor de praktijk. Slechts 13 respondenten hebben aangegeven in hoeverre zij
deze dienst waardeerden. Uitgaande van de gemiddelde beoordelingen van respondenten, komt uit de resultaten
een eenduidig beeld naar voren. Alle 13 respondenten vonden dat de informatie van het Platform JEP voldoende
relevant, leerzaam, begrijpelijk en bruikbaar voor de praktijk.

Verbeterpunten
Tot slot is respondenten middels twee open vragen gevraagd naar eventuele verbeterpunten voor de
dienstverlening van zowel de ESS als het Platform JEP. De open vraag gericht op de ESS is door 16 respondenten
ingevuld. Tabel 31 biedt een thematisch overzicht van de suggesties en andere opmerkingen die zijn gemaakt ten
aanzien van de ESS. Enkele suggesties hadden betrekking op meerdere thema’s en zijn als zodanig in de verdeling
meegenomen.
Tabel 31: Heeft u suggesties ter verbetering van de dienstverlening van (de medewerkers van) de ESS (n
= 16)
Thema

Aantal

Communicatie
van/met werknemers

Voorbeelden

“De dienstverlening is in zijn algemeenheid prima, maar het komt voor dat
mensen niet reageren op vragen dan wel niet terugbellen.”
“Beter bereikbaar zijn.”
5

“Lokale adviseurs aanwijzen. 1 contactpersoon. Sneller reageren op
vragen en mails.”
“Vaker worden uitgenodigd en actief contact zoeken.”

Trainingen, workshops
en bijeenkomsten

“Er is toegezegd nog een keer een Eritrese bijeenkomst te houden omdat
daar grote behoefte aan is. Hier is tot nu geen vervolg aan gegeven.”

5

“In 2018 zijn er verschillende initiatieven geweest rondom Eritrese
statushouders. Voor zover ik weet is deze kenniskring niet langer actief
terwijl wij als gemeente signaleren dat belanghebbenden ondanks
samenhangende aanpak moeilijk hebben om de aansluiting te vinden bij
onze systeemwereld.”
“…Niet alleen trainingen aanbieden voor organisaties maar ook voor
mensen uit de buurt die bij dezelfde doelgroep behoren.”
“…vaker workshops, trainingen etc. aanbieden aan professionals.”

Communicatie over de
ESS en haar
dienstverlening

“Is er een mailinglijst, nieuwsbrief? Ik krijg het gevoel dat ik overal zelf
achteraan moet. Ook heb ik het gevoel dat er bij ESS verschillende lijsten
zijn. Ik mis hierdoor informatie of loop achter.”
3

“Meer bekendheid voor professionals…”
“Meer promotie richting ambtenaren.”
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Samenwerking en
afstemming met
Gemeenten

“Belangrijke informatie actief delen met gemeenten.’
“…Kamervragen over lokale situaties. De ESS vergeet deze af te stemmen
met lokale gemeenten. [Wat] wordt vergeten [is de] toepasbaarheid.”
3

“Wanneer er lokaal iets wordt ondernomen graag z.s.m. contact met de
lokale gemeente voor afstemming. Zeker wanneer de bestuurlijke lijn
mogelijk geïnformeerd wordt. Wanneer het onzeker is of dat het geval is,
altijd contact leggen.”

Overig
“Ja, meer vertrouwen in nieuwe grassroots-organisaties.”
3

“Ga vooral door met wat jullie doen!”

Op dezelfde vraag ten aanzien van JEP hebben 10 respondenten inhoudelijk gereageerd; 7 daarvan boden
suggesties ter verbetering van de dienstverlening. Antwoorden hadden onder meer betrekking op de bekendheid
van het Platform en de communicatie over dienstverlening. Zo gaf één respondent aan dat het van belang is om
de “bekendheid te vergroten, met name onder de professionals”. Een ander gaf als suggestie: “Meer doen aan de
bekendheid van producten”. Naast bovengenoemde suggesties, stelde een respondent ook de vraag “wat kunnen
jullie betekenen voor gemeenten?”. Ook pleitte een respondent voor een “mailinglist voor nieuwsbrieven” en gaf
iemand aan dat het van belang is om ‘veiligheidsambassadeurs’ meer te betrekken. Een suggestie met betrekking
tot de diensten van het Platform JEP is om trainingen dan wel bijeenkomsten te verspreiden over meerdere dagen
“omdat er veel informatie gedeeld wordt waarop dieper ingegaan kan worden”. Verder was het volgens een
respondent in algemene zin van belang dat het platform in haar diensten goed blijft “aansluiten op [de] lokale
situatie en behoeften”.
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4

Conclusies
Antwoorden op de onderzoeksvragen
4.1.1. Wat is het beeld dat de klant heeft van de ESS en haar dienstverlening?
Vanwege de responsgraad zijn de positieve resultaten moeilijk te duiden en kunnen we niet generaliseren. Wel
kunnen we concluderen dat bevraagde klanten een positief beeld hebben van de ESS. Dit komt allereerst tot
uitdrukking in de antwoorden op de vraag waarbij werd gepeild in hoeverre zij bepaalde termen en omschrijvingen
bij de ESS vinden passen.
‘Betrokken’, ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’ en ‘meedenkend’
‘Betrokken’ (n=138), ‘deskundig’ en ‘betrouwbaar’ (n=136) en ‘meedenkend’ (n=133) zijn termen die klanten
(n=153) erg goed bij de ESS vinden passen. Uit de reacties op andere termen blijkt eveneens een positief imago.
Ten aanzien van de termen ‘bereikbaar’ (n=110) en ‘flexibiliteit’ (n=109) gaven minder respondenten aan dat zij
deze goed vinden passen. De meeste respondenten die niet aangaven dat zij deze termen vonden passen gaven
aan neutraal te staan. Slechts een beperkt aantal respondenten (tussen de 5 en 14) gaf ten aanzien van
aangereikte termen aan dat zij ze niet zo goed of helemaal niet goed vinden passen.
ESS doet wat zij zegt te doen
In haar externe communicatie maakt de ESS duidelijk dat zij gemeenten, professionals en gemeenschappen wil
ondersteunen door hen op diverse terreinen praktijkkennis aan te reiken over maatschappelijke spanningen en
radicalisering. Ook wil zij bijdragen aan netwerkvorming. Bevraagde klanten hebben overwegend het beeld
hebben dat zij deze ondersteuning ook daadwerkelijk biedt. Van de bevraagde klanten (n=153) was het merendeel
van mening dat de ESS inzichtelijk maakt wat de lokale invloed van maatschappelijke spanningen en radicalisering
is (n=106) alsook kennis en vaardigheden biedt (n=120) en netwerken helpt opbouwen voor de omgang met deze
fenomenen (n=101). Van de respondenten die dit niet aangaven stelde het merendeel zich telkens neutraal op of
gaf aan hierover geen mening te hebben (7 tot 13 reageerden negatief). Ook ten aanzien van doelgroepspecifieke
stellingen stonden respondenten overwegend positief. Opvallend was wel de uitkomst bij de doelgroep
gemeenschappen op de stelling ‘De ESS laat zien waar je lokaal terecht kan voor hulp/advies bij tekenen van
maatschappelijke spanningen en radicalisering’. Van de 45 respondenten gaven 20 aan neutraal te staan (n=13)
of geen mening te hebben (n=7), evenveel als het aantal wat hier positief op reageerde. Overigens dient hier
(alsook ten aanzien van het onderstaande) opgemerkt te worden dat het aantal respondenten per doelgroep klein
was.
Tevredenheid over contact
Respondenten zijn in algemene zin tevreden over (het contact met). Het merendeel van de bevraagde klanten gaf
aan één of enkele keren per jaar contact te hebben met ESS-medewerkers. Dit contact werd met een ruime
voldoende gewaardeerd. Gevraagd naar een cijfer (1-10) beoordeelden klanten (n=141) het contact gemiddeld
met een 7.7. Het gemiddelde cijfer van de klanten uit de doelgroep gemeenschappen (n=41) lag iets lager dan dat
van klanten uit andere de doelgroepen, maar is met een gemiddeld cijfer van 7.3 nog steeds een ruime voldoende.
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In algemene zin werden ESS-medewerkers ook positief geëvalueerd op de aspecten behulpzaamheid, kennis,
professionaliteit, bereikbaarheid en het nakomen van afspraken. Het aandeel respondenten dat de diverse
aspecten met (zeer) ontevreden beoordeelt was naar verhouding klein. Vaker werd een neutrale beoordeling
gegeven. De vragen rondom de waardering van (het contact) met medewerkers zijn ook gesteld ten aanzien van
platform JEP. Respondenten waardeerden het contact met medewerkers van het Platform JEP gemiddeld met een
7,8. Ook scoorden medewerkers in algemene zin positief op bovengenoemde aspecten. De respons op deze
vragen was echter gering. In totaal zijn er maar 32 klanten bevraagd (klanten die aangaven bekend te zijn en
contact te hebben gehad met het platform).

4.1.2. In hoeverre zijn klanten tevreden over de dienstverlening van de ESS en het JEP
en hoe sluit deze aan op de behoeften?
Hierboven hebben wij reeds geconcludeerd dat bevraagde klanten positief gestemd zijn over de medewerkers van
de ESS, maar hoe tevreden zijn ze over de verschillende diensten die door de ESS worden aangeboden? Aan
respondenten die gebruik hebben gemaakt van diensten is gevraagd om deze aan de hand van stellingen te
beoordelen op diverse aspecten (bijv. relevantie, bruikbaarheid voor de praktijk, etc.). Zij dienden maximaal twee
diensten per dienstensoort (i.e., adviesdiensten, trainingen en workshops, en bijeenkomsten) te beoordelen.
Gezien de beperkte algehele respons, het geringe aantal respondenten dat gebruik heeft gemaakt van diensten
alsook het gegeven dat maximaal tweetal diensten per respondent kon worden uitgevraagd (met het oog op de
invulduur van de enquête), was de respons op de vragen over de verschillende diensten beperkt. Daarom hebben
wij eerder de uitkomsten op het niveau van die dienstensoort in plaats van individuele diensten besproken. Hierbij
werd uitgegaan van de (gemiddelde) beoordelingen van respondenten op de diverse aspecten. Deze konden vallen
binnen drie categorieën: onvoldoende, neutraal, voldoende (zie sectie 3.7 voor een nadere uitleg en een
beschrijving van de beperkingen en nadelen van deze analysemethode). Gezien de respons dienen de hierna te
bespreken resultaten met terughoudendheid geïnterpreteerd te worden.
Tevredenheid met de diensten van de ESS
De dienstensoort adviesdiensten (i.e., adviezen) – gericht op gemeenteambtenaren en professionals – kreeg op
alle bevraagde terreinen van een (ruime) meerderheid van het totale aantal respondenten (n= 46) een voldoende.
Adviezen waar het gaat om het aanreiken van kennis en inzicht werden door 43 respondenten beoordeeld met
een voldoende. Ook vinden 45 respondenten dat adviezen die worden aangereikt voldoende deskundig zijn. Waar
het gaat om bruikbaarheid voor de praktijk gaven iets minder respondenten een voldoende (n=37). Hierbij werden
ook de enige twee onvoldoendes gegeven. De rest stelde zich neutraal op. Bevraagde klanten waardeerden dit
onderdeel van de dienstverlening dus positief.
Overwegend beoordeelden klanten de dienstensoort trainingen en workshops eveneens positief. Aangeboden
diensten lijken op de gemeten aspecten goed aan te sluiten op de behoeften. Het grootste deel van de 47
respondenten gaf een voldoende op relevantie (n=45) en leerzaamheid (n=43). Op het gebied van bruikbaarheid
voor de praktijk en de mate waarop trainingen tegemoetkomen aan verwachtingen waren dat er 38 (9
respondenten neutraal). Waar het gaat om het aanreiken van nieuwe contacten was men iets minder positief. Van
de 38 respondenten stonden er tien neutraal en tien gaven een onvoldoende. Mogelijkerwijs hebben zij trainingen
met bekenden uit de eigen organisatie of ‘het circuit’ gevolgd.
De resultaten bij de dienstensoort (n=55) bijeenkomsten wijzen in een soortgelijke richting. De meeste
respondenten beoordeelden bijeenkomsten gemiddeld met een voldoende op de aspecten relevantie (n=49),
leerzaamheid (n=47) en bruikbaarheid voor de praktijk (n=44). Anderen stelden zich overwegend neutraal op. Naar
verhouding werden iets meer onvoldoendes gegeven waar het gaat om de mate waarin de bijeenkomsten
tegemoetkwamen aan verwachtingen (n=6) en bijdroegen aan nieuwe contacten (n=8).
Er is ook gevraagd naar de waardering van de diensten van Platform JEP. De respons was echter zeer laag. Het
zeer kleine aantal respondenten was veelal positief.
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Bekendheid publicaties is variabel, beoordeling is positief
Er is ook gekeken naar de waardering voor ESS-publicaties en de website. Om overeenkomstige redenen is bij
publicaties dezelfde analysemethode gehanteerd als bij diensten. De bekendheid met en het gebruik van
publicaties liepen uiteen. Zo waren 5 van de 9 ESS-publicaties bij een meerderheid van de bevraagde
respondenten onbekend.
De publicaties kregen op alle uitgevraagde gebieden (relevantie, begrijpelijkheid, leerzaamheid, volledigheid en
bruikbaarheid voor de praktijk) van een ruime meerderheid van de in totaal 64 respondenten gemiddeld een
voldoende. Het aspect bruikbaarheid voor de praktijk werd als enige door enkele respondenten (n=3) negatief
beoordeeld. Tot slot werd ook de website door het merendeel van de respondenten op vier van de vijf bevraagde
gebieden positief beoordeeld. Alleen waar het gaat om het aspect ‘volledigheid’ weken de resultaten hiervan af.
Het merendeel van de respondenten stond hier neutraal tegenover.
Er zijn voor Platform JEP geen stellingen voorgelegd over de website. Wel zijn er vragen gesteld over publicaties.
Het aantal respondenten dat vragen heeft beantwoord over publicaties was zeer laag. Zij waren echter wel
positief.

4.1.3. Wat kan de ESS of JEP eventueel verbeteren in haar dienstverlening?
Het eerste deel van het onderzoek heeft weinig concrete verbeterpunten opgeleverd voor de dienstverlening van
de ESS en/of JEP. Wel viel op dat de bekendheid met en het gebruik van bepaalde diensten en publicaties onder
respondenten uiteenliep. Dit suggereert dat er op dit terrein mogelijk nog zaken kunnen worden verbeterd. Bij de
doelgroep professionals viel ten aanzien van ESS diensten bijvoorbeeld op dat een relatief groot deel van de
respondenten onbekend was met zowel de OMEI-workshop als de OMEI-training. Bijna de helft van de bevraagde
professionals gaf aan niet bekend te zijn met de OMEI-workshop. Een derde gaf aan niet bekend te zijn met de
OMEI-training. Daarnaast was meer dan de helft van de professionals onbekend met de training rondom
triggerfactoren. Bij de adviesdiensten viel op dat bijna de helft van de bevraagde professionals onbekend was met
het gegeven dat de ESS advies biedt rondom het opbouwen van netwerken. Bij de doelgroep gemeenschappen
was opvallend dat het aandeel respondenten dat neutraal stond of geen mening had (n=20, 44,4%) bij de stelling
‘De ESS laat zien waar je lokaal terecht kan voor hulp/advies bij tekenen van maatschappelijke spanningen en
radicalisering’, even groot was als het aandeel dat positief stond. Ongeveer een tiende reageerde negatief.
Kwalitatief onderzoek kan helpen bij het duiden van deze en andere resultaten. Ook kan het inzichten opleveren
waarmee kan worden bijgedragen aan verbetering.
Suggesties van respondenten
Respondenten gaven zelf ook enkele suggesties voor verbetering. Ten aanzien van de ESS lieten enkele
respondenten blijken dat ze vinden dat de bereikbaarheid van medewerkers kan worden verbeterd. Ook hadden
enkele respondenten wensen op het gebied van trainingen en bijeenkomsten. Zo gaven twee respondenten aan
dat zij initiatieven wensen gericht op de Eritrese gemeenschap. Verder gaven drie gemeenteambtenaren aan dat
de afstemming en samenwerking tussen de ESS en gemeenten op sommige terreinen kan worden verbeterd. Tot
slot vond een drietal respondenten dat de ESS de externe communicatie verder kan aanscherpen. Sommige
respondenten waren die laatste mening eveneens toegedaan ten aanzien van Platform JEP.

Algemene conclusie
Vanwege de responsgraad zijn positieve resultaten moeilijk te duiden en kunnen we niet generaliseren. Uit de
resultaten kunnen we wel concluderen dat bevraagde klanten in de drie doelgroepen in algemene zin een positief
beeld hebben van de ESS en (het contact met) haar medewerkers positief evalueren. Een beperkt aantal klanten
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heeft diensten (adviezendiensten, trainingen en workshops, bijeenkomsten) en publicaties van de ESS beoordeeld.
Zij waren hierover in de regel positief. Meer klanten hebben hun mening geuit over de website, die eveneens
positief werd beoordeeld. Gemeenteambtenaren en professionals lieten blijken ook tevreden te zijn met
medewerkers van het Platform JEP. Er waren erg weinig deelnemers die hun mening hebben geuit over diensten
en publicaties van het Platform JEP. De weinigen die dit wel hebben gedaan waren overwegend positief gestemd.
Tot slot zijn er ten aanzien van zowel de ESS als het Platform JEP door een klein aantal respondenten
verbeterpunten naar voren gebracht. Deze hadden onder meer betrekking op de bereikbaarheid van werknemers,
de externe communicatie over de dienstverlening en de afstemming en de samenwerking met gemeenten.

Beperkingen van het onderzoek
Het eerste deel van het klanttevredenheidsonderzoek had enkele beperkingen. Allereerst de lage responsgraad
(in zijn geheel en per doelgroep was de n laag). De reden voor deze lage responsgraad is nog onduidelijk. Wel
bleek een gedeelte van de aangeleverde klantenlijst niet up-to-date, waardoor een gedeelte van de
onderzoekspopulatie de vragenlijst waarschijnlijk niet heeft ontvangen. Wat ook mee kan hebben gespeeld is dat
de ramadan en meivakantie deels overlapten met de datavergaringsperiode. Daarnaast gaven sommige van de
klanten die zich afmeldden aan van functie te zijn veranderd, niet bekend te zijn met de ESS (of JEP) of hier slechts
eenmalig of lange tijd geleden mee te maken te hebben gehad. Andere respondenten stelden onderzoeksmoe te
zijn (er liep eerder een soortgelijk onderzoek). Om deze en andere redenen hadden zij geen belangstelling voor
het onderzoek. Mogelijkerwijs zegt de non-respons ook iets over de binding tussen de ESS en haar klanten. Tot
slot kan ook het ontbreken van een incentive negatief van invloed zijn geweest op de respons.
Door de lage responsgraad kunnen we conclusies niet generaliseren naar de totale populatie. Door de hoge nonrespons kan een vertekening in de resultaten in de vorm van een non-respons bias niet worden uitgesloten (i.e.,
een vertekening door een verschil in samenstelling van de groep respondenten en de groep non-respondenten).
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat respondenten meer binding hebben met of een groter commitment hebben ten
aanzien van de ESS dan non-respondenten, wat resultaten kan beïnvloeden. In algemene zin hebben
respondenten vaak meer uitgesproken en positievere meningen dan non-respondenten. Naast de lage respons
kan ook het bevragen van ervaringen/situaties uit het verleden tot vertekening leiden. Het kan een respondent
bijvoorbeeld moeite kosten zich een situatie te herinneren en beoordelen wat zich toen precies heeft afgespeeld.
Zoals aangegeven was dit ook een reden voor diverse klanten om zich af te melden voor het onderzoek. Natuurlijk
kan het ook zijn dat respondenten iets (bijv. een bijeenkomst) nu anders beoordeelden dan hoe zij dat in eerste
instantie zouden hebben gedaan (bijv. na deelname aan een bijeenkomst). De analysemethode waarbij
gemiddelden zijn gehanteerd om de beoordeling van diensten in kaart te brengen had ook beperkingen. Deze
staan toegelicht in paragraaf 3.7.

Aanbevelingen
▪

▪

Gezien de beperkte respons bevelen we aan voor een eventuele ex-durante meting de non-respons bias
te testen. Als de responsgraad bij een vervolgmeting hoger is, dan kun je met een t-toets eerdere
respondenten (T1) en latere respondenten (T2) vergelijken. Als blijkt dat deze twee groepen niet in
mening verschillen, dan is er in het onderhavige onderzoek geen sprake van een respons bias. De huidige
conclusies dat klanten de ESS en JEP positief waarderen en tevreden zijn over de dienstverlening, worden
daarmee betrouwbaarder.
Respondenten waren overwegend tevreden over de dienstverlening, bij eventueel kwalitatief
vervolgonderzoek zou het goed zijn om te bevragen wat maakt dat men tevreden is. Enkele respondenten
stonden negatiever tegenover de dienstverlening. Het is in de optiek van de onderzoekers wenselijk om
ook hen te bevragen om een beter beeld te krijgen van minder positieve ervaringen en eventuele
verbeterpunten. Mede gezien de beperkte respons is het ook het overwegen waard om bij een kwalitatief
vervolgonderzoek non-respondenten te benaderen. Zo kunnen we meer inzicht krijgen in de redenen van
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

non-respons alsook hun beeld van de klantrelatie en de klanttevredenheid. Dit vraagt echter wel om een
uitgekiende benaderingsstrategie.
Op enkele vragen en stellingen in de vragenlijst gaven respondenten relatief vaak aan neutraal te staan
of geen mening te hebben. Zo waren er bijvoorbeeld veel neutrale reacties bij stellingen over de website,
in het bijzonder de stelling over de volledigheid van de website. Ook waren er relatief veel respondenten
uit de doelgroep gemeenschappen die neutraal stonden te aanzien van de stelling “De ESS laat zien waar
je lokaal terecht kan voor hulp of advies bij tekenen van maatschappelijke spanningen en radicalisering”.
In (kwalitatief) vervolgonderzoek zou het goed zijn om te bevragen waarom deze en enkele andere
vragen en stellingen dergelijke reacties oproepen en wat er eventueel kan worden verbeterd.
Sommige diensten en publicaties zijn nog redelijk onbekend bij de bevraagde klanten. Een
communicatiestrategie kan helpen om diensten en producten zichtbaarder te maken voor de klant en er
aan bijdragen dat zij deze meer gaan gebruiken. Het helpt daarbij onder meer het klantenbestand up- todate te houden (zie ook de aanbeveling hieronder over het klantenbestand).
De vraag waarom bepaalde diensten en publicaties het qua bekendheid en gebruik bij respondenten
‘beter doen’ dan anderen kan op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. Wel menen enkele
respondenten dat de communicatie over de dienstverlening van de ESS en Platform JEP kan worden
verbeterd. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de behoeften van respondenten aan
diensten en publicaties en de wijze waarop hierover het beste kan worden gecommuniceerd.
Daarnaast zou in kwalitatief vervolgonderzoek aandacht kunnen worden besteed aan wat de ESS en het
Platform JEP onderscheidt van andere publieke of private instanties die zich bezighouden met
soortgelijke thematiek, in het speciaal waar het gaat om hun aanbod. Wanneer en waarom klopt men
bijvoorbeeld aan bij de ESS, en wanneer niet of gaat men naar een andere dienstverlener?
Om de responsgraad bij een eventueel vervolgonderzoek te vergroten is het van belang om het moment
van de datavergaring zorgvuldig te kiezen en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met andere
onderzoeken en vakantieperioden en religieuze feestdagen/perioden.
Om de respons te verhogen bij de doelgroepen gemeenschappen en professionals kan overwogen
worden om individuele incentives te gebruiken. Wij verwachten dat zij minder te maken hebben met de
integriteitskwestie die bij de doelgroep gemeenteambtenaren speelt. Bij gemeenteambtenaren zou
kunnen worden gedacht aan een incentive voor de hele gemeente. Wellicht zou de ESS ook directies of
MT’s van gemeenten kunnen benaderen om het belang van dergelijk onderzoek nog eens onder de
aandacht te brengen. Misschien kunnen zij medewerkers aanmoedigen om de vragenlijst in te vullen.
Het verdient aanbeveling om het klantenbestand met regelmaat na te lopen, bij te houden en, waar
nodig, op te schonen. In zoverre dit mogelijk is, zouden aan het bestand ook een aantal extra
segmentatievariabelen kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld variabelen die inzicht bieden in de
klantrelatie en het dienstengebruik. Hierdoor zou er in de enquête gerichter kunnen worden uitgevraagd.
Overigens dient hierbij wel opgemerkt te worden dat programmering van de routing van de enquête
hierdoor mogelijk meer tijd in beslag zal nemen.
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Labyrinth Onderzoek & Advies
Labyrinth is een full-service onderzoeks- en adviesbureau dat bestaat uit een uitstekend op elkaar ingespeeld team van specialisten met
ruime ervaring op diverse onderzoeksterreinen. Zo is Labyrinth actief binnen verschillende maatschappelijke werkvelden, zoals
diversiteit, migratie, integratie, leefbaarheid, sociale veiligheid, wonen, zorg & welzijn, arbeidsmarkt en jeugd. Labyrinth weet hierbij als
geen ander iedereen te bereiken, ongeacht taal, achtergrond en sociaaleconomische status. Niet praten óver hen, maar mét hen, is
daarbij de visie.
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