
Bekendheid Weener XL bij inwoners van  
de gemeente ’s-Hertogenbosch 
 
 
 
Weener XL ondersteunt inwoners van ’s-Hertogenbosch die daar behoefte aan hebben met het bieden van werk 

en inkomen. Met Weener XL heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch één bedrijf dat zorgt voor passend werk, 
maatschappelijke participatie en inkomen voor een grote groep mensen die daarvoor een beroep doet op de 
gemeente.                                                                                                                                          

 
Een onderzoek naar de bekendheid van Weener XL  

In oktober 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een enquête 

gehouden. Aan 2.673 inwoners werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen, 680 mensen hebben deze 
vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 25%. 
Er is onder andere aan de inwoners gevraagd of zij wel eens gehoord hebben van Weener XL en of de inwoners 

bekend zijn met de taken van Weener XL.  
In oktober 2015 werd een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Hiermee worden de cijfers vergeleken. 
 

 
De inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch over: Weener XL 
 
De bekendheid van Weener XL is niet veel veranderd  
 
84% heeft wel eens gehoord van Weener XL, dit komt overeen met het onderzoek uit 2015. Toen gaf 
85% van de inwoners aan van Weener XL te hebben gehoord. 
 
Percentage dat zegt van Weener XL gehoord te hebben naar leeftijd, inkomen en opleiding. 
 

Leeftijd     Inkomen       Opleiding     

18-39 75%   Minder dan €1500    84%   Laag   88% 
40-49 83%   €1500 - €3500   87%   Midden   87% 
50-64 91%   €3500 en hoger   78%   Hoog   70% 

65-85 91%                    

18-85 84%                
          

Bij de oudere inwoners is de bekendheid groter dan bij de jongere inwoners.  
Onder de mensen met een hoog inkomen is de bekendheid met Weener XL wat minder dan onder 
mensen met een laag inkomen. 
Bij de lager opgeleiden is de bekendheid groter dan bij de hoger opgeleiden. 
 
 Weener XL biedt werk aan mensen met een arbeidshand icap, dat weet 89%  
 
Dat Weener XL mensen werk biedt of mensen met een arbeidshandicap helpt werk te vinden is voor 
veel mensen wel bekend. Echter, de taak dat Weener XL bijstandsuitkeringen toekent en uitbetaalt is 
minder bekend. Daar heeft 1 op de 10 inwoners van gehoord.  
 
Vergeleken met 2015 zijn inwoners in 2017 meer bekend met de taken van Weener XL. Vooral de 
bekendheid van het plaatsen van mensen met een arbeidshandicap bij werkgevers, en het begeleiden 
van mensen met een arbeidshandicap bij werkgevers is toegenomen. 
 
 
 
 
 



Figuur 1: Van welke taken van Weener XL heeft u wel  eens gehoord? 

 
Bron: Omnibusonderzoek 2017 en 2015 
 
Onderhoud en beheer van parken, plantsoenen en plei ntjes, meest bekende werkterrein 
Aan de inwoners van ’s-Hertogenbosch is gevraagd op welke terreinen men denkt dat Weener XL 
werk biedt. De top 5 is: 
1. Onderhoud en beheer van parken, plantsoenen en pleintjes 
2. Postbezorging 
3. Werken bij Kringloopwinkel Vindingrijk 
4. In elkaar zetten van producten 
5. Inpakken en verpakken van producten 
Bij anders, namelijk… werd onder andere genoemd: alle soorten van werk, en (tuin)onderhoud 
 
Figuur 2: Op welke terreinen denkt u dat Weener XL werk biedt? 

 
Bron: Omnibusonderzoek 2017 en 2015 
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Anders, namelijk.....


