
Citisens vergroot betrokkenheid 



PROGRAMMA 

∕ Dit zijn wij 

∕ Nut en noodzaak van segmenteren 

∕ Betrokkenheidsprofielen 

∕ Praktijkcases 

∕ Citisensmethode 



 

CITISENS 



Citisens 

De kracht van onderzoek én communicatie als startpunt voor 

draagvlak en betrokkenheid  



 

“Tof om via mijn hobby ook iets 

terug te kunnen doen voor 

anderen” 

ANNE VAN DE  

MEERAKKER 



NICOLETTE  

OUWERLING 

“Best wel heel druk” 

 

 

 

 

  

 



 

NUT EN NOODZAAK VAN SEGMENTEREN 



DE GEMIDDELDE NEDERLANDER 

∕ Heeft schoenmaat 34 

∕ Draagt 2 dagen per week een rok of een jurk 

∕ Heeft 1.7 kinderen 

∕ Heeft 93 Facebookvrienden 

 

 



VS 



SEGMENTEREN WAAROM ZOU JE 

∕ Geslacht of leeftijd verklaren steeds minder het feitelijk gedrag. 

∕ Wie inwoners wil betrekken kan niet meer volstaan met alleen kijken 

naar sociaal-economische aspecten.  

∕ En ook: mensen kiezen zelf hun voorkeurskanalen (en dat aantal 

neemt rap toe). 

∕ Tijd en aandacht zijn schaars. 

 

 



DEZE MAN KENNEN WE ALLEMAAL… 

 



Hoe bereiken we de rest?  

Wie denkt mee over welk onderwerp?  

En op welke manier?  



 

CITISENSMODEL 



BOUWSTENEN VAN DE PROFIELEN 



KENMERKEN BETROKKENHEIDSPROFIELEN 

∕ Waarderend perspectief 

∕ Daadwerkelijk gedrag 

∕ Binnen context lokale overheid 

∕ Focus op participatie 

∕ Breed begrip betrokkenheid (politiek en maatschappelijk) 

 



Betrokkenheidsprofielen in Nederland 



Honkvaste Buurtbewoners 

‘Het is wat het is’ 

 

Eigengereide Digitalen 

‘Wij krijgen geen invloed’ 

 

Geïnformeerde Gezinsdrukte 

‘Druk met het gezin’ 

 

Stadse Nomaden 

‘Loopt prima zo’ 

 

Kritische Vernieuwers 

‘Wij denken vooruit’ 

 

Gevestigde Beïnvloeders 

‘Ik ken de wegen’ 

 

Zorgzame Senioren 

‘Wat ik nog kan doe ik’ 

 

Zelfbewuste Aanpakkers 

‘Wij doen het zelf’ 

 



Honkvaste Buurtbewoners 



Honkvaste Buurtbewoners 

‘HET IS WAT HET IS’ 

∕ Tussen 45 en 65 jaar 

∕ Gemiddeld een lager inkomen 

∕ Gezinnen en empty nesters 

∕ Bovengemiddeld betrokken bij 

goede doelen en 

vrijwilligerswerk 



Eigengereide Digitalen 



Eigengereide Digitalen 

‘WIJ KRIJGEN GEEN INVLOED’ 

∕ Wonen in G20 

∕ Relatief vaak een baan of 

parttime werk 

∕ Uiterlijk telt: mode, merken, 

verzorging 

∕ Gericht op eigen (online) kring 



Geïnformeerde Gezinsdrukte 



Geïnformeerde Gezinsdrukte 

‘DRUK MET HET GEZIN’ 

∕ Zelfvertrouwen, tevreden over 

gezondheid 

∕ Blij met Nederland 

∕ ‘Met ons gaat het goed’ 

∕ Bovengemiddeld vertrouwen 

in bedrijven, Tweede Kamer, 

zorginstellingen 



Stadse Nomaden 



Stadse Nomaden 

‘LOOPT PRIMA ZO’ 

∕ Jong, stads, single en hoger 

opgeleid 

∕ ‘het moet wel leuk zijn’ 

∕ Reizen graag, verhuizen 

gemakkelijk 

∕ Laag inkomen, maar ook 

weinig vaste lasten 



Kritische Vernieuwers 



Kritische Vernieuwers 

‘WIJ DENKEN VOORUIT’ 

∕ Hoog opgeleid, ambitieus 

∕ Aandacht voor voeding, 

leefstijl, milieu en klimaat 

∕ ‘delen is het nieuwe hebben’ 

∕ Brede leeftijdsrange, vaker 

single en alleenwonend 



Gevestigde Beïnvloeders 



Gevestigde Beïnvloeders 

‘IK KEN DE WEGEN’ 

∕ Hoog opgeleid, vaak universitair 

∕ Werken als consultant en in 

management- of leidinggevende 

functies 

∕ Vrije tijd? Graag sport en cultuur 

∕ Sociaal cultureel geen 

vernieuwers 



Zorgzame Senioren 



Zorgzame Senioren 

‘WAT IK NOG KAN, DOE IK’ 

∕ Wonen in dorpen en kernen 

∕ Vaak ouder dan 70 

∕ ‘niet klagen maar dragen’ 

∕ Sober leven, geen verspilling 



Zelfbewuste Aanpakkers 



Zelfbewuste Aanpakkers 

‘WIJ DOEN HET ZELF’ 

∕ 55+’ers met goed inkomen 

∕ Selfmade doeners: 

aannemers, boerenbedrijf, 

mkb 

∕ Spil van het verenigingsleven 

∕ Wonen vaak sinds generaties 

in dezelfde plaats 



 

COMMUNICATIE EN THEMA’S 



Gebruikt krant voor nieuws 



Gebruikt Facebook voor nieuws 



Meest betrokken bij: vereniging 



Meest betrokken bij: school 



 

PROFIELEN IN NEDERLAND 



VERDELING NEDERLAND 



 

CAMPAGNE EN BEREIK IN DE PRAKTIJK 



CASUS MIJNBURGEMEESTER 

∕ Inwonersconsultatie voor het profiel van een nieuwe burgemeester 

∕ Afhankelijk van gemeente: wat is de samenstelling van de inwoners? 

∕ Aanpak met betrokkenheidsprofielen: 

∕ Inschatting vooraf van belangrijke kenmerken voor opstellen 

vragenlijst 

∕ Middelenmix afstemmen voor campagne 



PROFIELANALYSE 
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25 consultaties, 10.000 invullers 

Wijs en bedachtzaam 

Gezicht van de gemeenschap 

Beslissen op basis van harde feiten 



 

INZICHTEN UIT DE PRAKTIJK 



CASUS MIJNSTEM 

∕ MIJNSTEM stemhulp gemeenteraadsverkiezingen 2018 

∕ 2,1 miljoen invullers 

∕ 64 gemeenten 

∕ Informatietool voor kiezers én gemeenten 

∕ Geaggregeerde inzichten in meningen van inwoners 



Verdeling invullers 



CASUS DRAAGVLAK VLUCHTELINGEN 

∕ Langlopend onderzoek: hoe denken Nederlanders over opvang van 

vluchtelingen 

∕ Metingen in 2016, 2017 en 2018 

∕ Inzichten in verschillen tussen inwoners 

 



Mogen er oorlogsvluchtelingen in uw gemeente gehuisvest 

worden? 

wel neutraal niet weet ik niet 

76% 4% 18% 2% 

80% 5% 13% 3% 

64% 9% 22% 4% 

80% 3% 16% 1% 

71% 5% 20% 4% 

67% 6% 23% 4% 

71% 7% 19% 3% 

73% 4% 20% 2% 



 

CITISENSMETHODE 



De Citisensmethode 

Citisens 
model 

Data uit de 
lokale praktijk 

Toetsen en 
verrijken 



Inwoners vaker betrekken 



 

TAKE AWAYS 



VIJF TIPS VOOR PARTICIPATIE 

∕ Belemmeringen om mee te doen identificeren 

∕ Inschatting maken van middelenmix 

∕ Inspelen op motivaties 

∕ Realistische inschatting wat het gaat opleveren 

∕ Inwoners op hun eigen manier aanspreken 



CONTACTGEGEVENS 

Nicolette Ouwerling 

nicolette@citisens.nl 

06-265 127 70 

 

Anne van de Meerakker 

anne@citisens.nl 

06-478 718 95 
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@citisens_nl 


