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Regionaal rapport Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Voorafgaand aan de landelijke campagne heeft de Unie van 

Waterschappen een online onderzoek laten uitvoeren door 

Blauw Research. Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen 

in de bekendheid en houding van Nederlanders met (het werk 

van) de waterschappen. Tevens is in kaart gebracht in 

hoeverre Nederlanders zich waterbewust gedragen. 

Het onderzoek vond plaats onder een landelijk 

representatieve steekproef van 1025 Nederlanders van 18 

jaar en ouder. 

Aanvullend op deze steekproef zijn voor het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta extra vragenlijsten ingevuld door 

bewoners binnen het gebied van het waterschap (tot totaal 

n=104). 

In dit rapport worden de resultaten getoond van deze 

aanvullende steekproef. Indien mogelijk zijn de regionale 

resultaten direct afgezet tegen de landelijke resultaten. Indien 

er significante verschillen zijn dan wordt dit aangeduid met 

een sterretje:

percentage in waterschap is hoger dan landelijk 

percentage in waterschap is lager dan landelijk 

mailto:welcome@blauw.com
http://www.blauw.com/
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Kennis

Geholpen bekendheid

Kennis taken waterschappen

Kennis waterbewust gedrag
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Twee derde bewoners binnen waterschap is bekend 
met (werk van) waterschappen
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Bekendheid waterschappen

De bekendheid met het bestaan van een waterschap onder 

de bewoners van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is 

gelijk aan die van de rest van Nederland. Twee derde van de 

bewoners zegt bekend te zijn met de waterschappen en een 

derde heeft weleens van een waterschap gehoord, maar weet 

eigenlijk niet wat het doet. 

Vraag: In Nederland zijn verschillende waterschappen (ook wel hoogheemraadschappen) actief. In hoeverre bent u bekend met het waterschap? 
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Zowel bij Nederlanders als bewoners waterschap 
verwarring rondom taken van waterschappen
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weet niet

Taken waterschap – Nederland

n=1.025

Vraag: Het waterschap heeft verschillende taken. Hieronder staan een aantal taken. Kies de taken waarvan u denkt dat het waterschap er verantwoordelijk voor is.

Beide grafieken zijn gesorteerd op meest genoemde taken. 

79%

73%

73%

73%

67%

62%

51%

53%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

beheren van grondwater

zorgen voor veilige en stevige dijken,
duinen en kades

water in sloten en plassen op peil
houden

water inlaten bij droogte en water
afvoeren bij (hoos)buien

zorgen voor schoon water in sloten en
plassen

kwaliteit zwemwater in meren/rivieren
controleren

riool- en afvalwater zuiveren

leveren van schoon drinkwater

aanleg en onderhoud van rioleringen

weet niet n=104

Taken Waterschap Drents Overijsselse Delta
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Bewoners weten minder goed hoe hoog water komt bij 
overstroming rondom hun huis dan rest Nederlanders
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Ik weet wat ik wel en niet door de
wc en het afvoerputje mag

spoelen.

Ik weet wat ik kan doen om
wateroverlast in of op mijn

tuin/balkon/dakterras te
voorkomen.

Ik weet wat ik kan doen om te
zorgen dat het water en de
waterkant in mijn omgeving

schoon blijft.

Ik weet hoe hoog het water rond
mijn huis komt bij een

overstroming in mijn buurt.

Ik weet wat ik kan doen om
wateroverlast in mijn straat te

voorkomen.

Kennis waterbewust gedrag - Nederland
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eens
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n=1.025

Beide grafieken zijn gesorteerd op (helemaal) eens. 
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Kennis waterbewust gedrag - Drents Overijsselse Delta
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Houding

Associaties (d.m.v. ImplicitAssociation Test)

Houding t.o.v. werk waterschap in regio

Persoonlijke belang werk waterschap
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Bewoners Drents Overijsselse Delta zien waterschap 
als minder vernieuwend en inspirerend dan rest NL
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Associaties – Nederland
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Vraag: Het is de bedoeling om aan te geven of u een woord vindt PASSEN of NIET PASSEN bij het waterschap. Bovenaan de pagina staat 'Waterschap'. In het midden van de pagina staat 

een aspect weergegeven.

Beide grafieken zijn gesorteerd van meest passende associatie naar minst passende associatie. 
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Associatie Waterschap Drents Overijsselse Delta



Campagne-effect 0-meting Unie van Waterschappen JOB NUMBER: 24756

Acht op de tien bewoners positief over werk van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta in hun regio
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Cijfer

7,9

Werk waterschap belangrijk in 

eigen leven

Werk belangrijk in eigen leven

Er is geen verschil in hoe 

belangrijk bewoners binnen het 

Waterschap Drents Overijsselse 

Delta het werk van de 

waterschappen in hun eigen 

leven vinden en hoe belangrijk zij 

het werk van de waterschappen 

in hun eigen leven vinden, 

vergeleken met de rest van 

Nederland. 

Vraag: Kunt u aangeven hoe positief of negatief u bent over het werk van het waterschap in uw regio? 

Vraag: Kunt u op een schaal van 1-10 aangeven hoe belangrijk het werk van het waterschap is in uw eigen leven? 
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Houding t.o.v. werk waterschap in regio

zeer positief

positief

niet positief/niet
negatief

negatief

zeer negatief

weet niet/geen
idee



4

Gedrag

Stellingen gedrag

Waterbewustzijn

Intentie tot meer waterbewust gedrag
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Elke Nederlander moet een
bijdrage leveren om wateroverlast

en watertekort te voorkomen.

Ik span mij in om wateroverlast
rondom mijn huis te beperken.

Ik zoek informatie op over het
voorkomen van wateroverlast of

watertekort.
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Gedrag water- Drents Overijsselse Delta

Bewoners waterschap vinden met name dat iedereen 
moet helpen wateroverlast en –tekort te voorkomen
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Gedrag water- Nederlanders
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Beide grafieken zijn gesorteerd op (helemaal) eens. 
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Bewoners waterschap gooien vaker producten op de 
juiste manier weg dan rest Nederland
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anders

geen van bovenstaande

Waterbewust gedrag - Nederland

n=1.025

Vraag: Op welke manier levert u een bijdrage aan schoon en voldoende water en veilige dijken? 

Beide grafieken zijn gesorteerd op (helemaal) eens. 

48% van de tuinbezitters

38% van de dak- of 

tuinbezitters

16% van de dakbezitters

35% van de tuinbezitters

79%

74%

40%

35%

34%

33%

29%

24%

24%

17%

13%

11%

0% 20% 40% 60% 80%

chemische middelen/frituurvet gescheiden
inleveren ipv doorspoelen

vochtige doekjes en tampons in de afvalbak
gooien ipv doorspoelen

tegels in mijn tuin of van mijn stoep
vervangen voor gras of planten

biologische schoonmaakmiddelen gebruiken

een regenton plaatsen zodat regen vanuit
dakgoten niet gelijk in de riolering stroomt

geen brood voeren aan de eendjes

biologische bestrijdingsmiddelen en
gewasbeschermingsmiddelen gebruiken

zwerfvuil uit sloten en meren of langs de
waterkant weghalen

aquariumplanten in de gft-bak gooien in
plaats van in de sloot

kleding en cosmetica kopen zonder
microplastics

dak vergroenen, sedumdak aanleggen

meedenken over dijken, gemalen of
waterwerken in mijn regio

anders

geen van bovenstaande

n=104

Waterbewust gedrag - Drents Overijsselse Delta
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Twee op de tien bewoners van waterschap heeft de 
intentie om wateroverlast en -tekort te voorkomen
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Vraag: Zou u een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van wateroverlast en/of watertekort dan u nu doet?
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Informatiebehoefte

Informatiebehoefte
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Wat ik zelf kan doen bij overstromingen, wateroverlast,
droogte en om het water schoon te houden.

Hoe het waterschap in actie komt bij actualiteiten zoals
hevige regenval, storm en droogte.

Werkzaamheden van het waterschap bij mij in de buurt.

Hoe hoog het water bij mij thuis ongeveer komt tijdens
een overstroming.

Waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed.

Welke keuzes het bestuur van het waterschap maakt.

Waarom het waterschap een aparte overheid is met een
eigen bestuur, belastingen en verkiezingen.

Informatie over lesprogramma's, excursies en open
dagen.

Hoe ik invloed kan hebben op het werk van het
waterschap.

Informatie over gebouwen en objecten van het
waterschap.

Wie de bestuursleden van het waterschap zijn.

Waar ik mijn ideeën kwijt kan over het werk van het
waterschap.

geen van bovenstaande
n=104

Informatiebehoefte - Waterschap Zuiderzeeland

Met name interesse in informatie over wat men zelf 
kan doen en hoe waterschap in actie komt
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Informatiebehoefte

Onder de bewoners binnen het 

Waterschap Drents Overijsselse 

Delta is er vooral behoefte aan 

informatie over wat zij zelf kunnen 

doen bij wateroverlast of droogte. 

Ook zijn zij benieuwd naar hoe het 

waterschap in actie komt bij 

calamiteiten en naar 

werkzaamheden van het waterschap 

in de buurt. Bewoners zijn over het 

algemeen minder geïnteresseerd in 

hoe zij zelf invloed kunnen hebben 

op het werk van het waterschap. 

Vraag: Hieronder staat een rijtje met onderwerpen met betrekking tot de waterschappen. Over welk van de volgende 

onderwerpen zou u meer willen weten? 

Grafiek is gesorteerd op meest genoemde behoefte. 
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Verantwoording
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Onderzoeksverantwoording
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METHODE
KWANTITATIEF

gegevensverzameling

online

Male

123
minuten

8,5

Gemiddelde 

invulduur

Onder die steden, 

welke vanoud.

De doelgroep van dit onderzoek is algemeen 

Nederlands publiek van 18 jaar en ouder, 

representatief op geslacht, leeftijd en 

opleiding en regio. Ten behoeve van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta is de 

steekproef binnen de regio aangevuld tot 

n=104. 

Bij start van het veldwerk is eerst een kleine 

batch verstuurd. De data van deze eerste 

groep is gecontroleerd op routing en 

consistentie. Bij de controle zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd.

Als steekproefkader is het online access 

panel van Dynata gebruikt. 

Blauw Research en Dynata onderschrijven de 

ESOMAR/ICC richtlijnen.

28 augustus 2020 

–

4 september 2020

Veldwerkperiode

1.025
Respondenten in Nederland 

totaal 

104
Bewoners binnen gebied 

Waterschap Drents 

Overijsselse Delta
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Onderzoeksverantwoording
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• Respondenten ontvingen voor hun deelname geen 

incentive

• De vragenlijst is in nauwe samenwerking met Unie van 

Waterschappen opgesteld. De vragenlijst bestaat uit de 

volgende onderdelen: algemene vragen, bekendheid, 

houding, gedrag, informatie(behoefte)

• Waar mogelijk zijn de vragen gerouleerd en 

gerandomiseerd om eventuele volgorde effecten te 

voorkomen. 

Dataverwerking

Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde 

databestand gecontroleerd op volledigheid en 

consistentie en geschikt gemaakt voor statistische 

analyse. 

Weging

De bruto dataset is middels poststratificatie gewogen 

op de volgende variabelen geslacht, leeftijd en 

opleiding. De totaalcijfers vormen hierdoor een 

representatief beeld van de werkelijkheid

Rapportage

Waar in dit rapport wordt gesproken over een verschil 

gaat het om een significant verschil bij een alfa van 

0,05. Dit houdt in dat de kans kleiner is dan 1 op 20 dat 

het gevonden verschil op toeval berust. 


