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De gemeente ’s-Hertogenbosch wil graag weten hoe sociale mediagebruikers de gemeentelijke 
sociale media waarderen en wat zij op dit gebied van de gemeente verwachten. Daarvoor is in april 
2015 een vragenlijst uitgezet. De vragenlijst is ingevuld door 4.296 Digipanelleden. Dit komt neer op 
een respons van 51%. Daarnaast hebben 126 personen via een oproep op de gemeentelijke sociale 
media de vragenlijst ingevuld. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek.  
 
Meeste voorkeur voor communicatie via de website en e-mail  

• Aan alle respondenten is gevraagd naar hun voorkeurskanaal om te communiceren met de 
gemeente ’s-Hertogenbosch.  

• Om digitaal informatie van en over de gemeente te lezen/ontvangen heeft men de meeste 
voorkeur voor de website van de gemeente (69%) en de digitale nieuwsbrief (52%). Gevolgd 
door sociale media (38%) en websites van lokale en regionale pers (28%).  

• Digitaal een vraag stellen of een klacht te melden doen zij het liefst via de e-mail (73%) en de 
website (66%). Sociale media (23%) en chat/WhatsApp (21%) worden minder vaak genoemd.   

 
De bekendheid van de gemeentelijke sociale media verschilt per kanaal 

• Bijna 4 op de 10 sociale mediagebruikers (39%) weten dat de gemeente ’s-Hertogenbosch 
actief is op Facebook. Dat de gemeente actief is op Twitter, weet ruim een kwart (27%). 
Minder bekend zijn het LinkedIn- (12%) en Instagramaccount (5%).  

 
Het merendeel wil maximaal 2 tot 4 berichten per dag  

• De meerderheid (60%) van de gebruikers vindt dat de gemeente op Facebook maximaal 2 
berichten per dag moet plaatsen. Bij de Twitterberichten lopen de antwoorden uiteen. De 
meest genoemde antwoorden zijn maximaal 2 (27%) of 4 (24%) berichten per dag.  

 
Over welke onderwerpen wil men informatie via sociale media? 

• Gebruikers willen via sociale media vooral informatie over evenementen en activiteiten (69%), 
calamiteiten en rampen (50%) en wegwerkzaamheden, parkeren en verkeer (45%). Gevolgd 
door informatie over veiligheid en openbare orde (33%), buurten en wijken (30%) en 
onderhoud aan de openbare ruimte zoals groen, trottoirs etc. (28%).  

 
Ruim de helft wil via sociale media de eerstvolgende werkdag een reactie van de gemeente 

• Aan de sociale mediagebruikers is gevraagd hoe snel de gemeente moet reageren op een 
vraag die buiten kantoortijd via sociale media wordt gesteld. Ruim de helft (57%) vindt dat de 
gemeente de eerstvolgende werkdag moet reageren, en 22% binnen 2 à 3 werkdagen. 12% is 
van mening dat de gemeente binnen enkele uren moet reageren.  

 
Totaaloordeel over de gemeentelijke sociale media is een ruim voldoende 

• In het algemeen geven gebruikers een ruim voldoende rapportcijfer voor de gemeentelijke 
sociale media. Het meest tevreden zijn zij over de Instagramberichten (7,7). Gevolgd door de 
Facebook- (7,4), Twitter- (7,4) en LinkedInberichten (7,1).  

• Vervolgens is de vraag gesteld hoe de gemeente haar sociale media kan verbeteren. Op 
hoofdlijnen hebben sociale mediagebruikers behoefte aan: 

 Interactie en betrokkenheid;  
 Inhoud en verdieping; 
 Informatie over evenementen en activiteiten; 
 Nieuws uit en over de wijken; 
 Korte en bondige berichten; 
 Berichten die prioriteit hebben; 
 Het bewaken van en sneller inspelen op de actualiteit. 


