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Op welke manier kunnen wij het beste communiceren met onze inwoners? Deze vraag stond centraal in het 
onderzoek dat gemeente Hof van Twente heeft gedaan naar het gebruik van de communicatiekanalen van 
de gemeente. Welke voorkeuren hebben inwoners als het gaat om informatie van de gemeente en welke 
verwachtingen leven er? Resultaten in een notendop
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ouderen analoog
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Meer informatie?
Voor de precieze resultaten van het mediaonderzoek kunt u terecht 
bij onze communicatieafdeling via communicatie@hofvantwente.nl hofvantwente.nl

Zou jij je inschrijven voor een 
gemeentelijke nieuwsbrief?

Het onderzoek richtte zich ook op berichtgeving door de 
lokale media, zoals de lokale omroep, het weekblad en 
de plaatselijke nieuwssites. Willen mensen daarin ook 
gemeentelijke informatie terugvinden? Ook is bekeken 
hoe mensen contact zoeken met de gemeente en of 
mensen willen meepraten of meebeslissen over diverse 
gemeentelijke onderwerpen. De uitkomsten worden 
gebruikt om de communicatie beter af te stemmen op de 
verwachtingen en behoeften van inwoners.

De uitkomsten van het onderzoek geven de gemeente 
aanknopingspunten om de communicatie met de 
inwoners nog beter en efficiënter in te richten. Hieronder 
vindt u de belangrijkste bevindingen. Wilt u het hele 
onderzoeksrapport lezen? Dan kunt u een mail sturen 
aan communicatie@hofvantwente.nl. 


