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SAMENVATTING
*

De respons op het deelonderzoek ´communicatie´ uit de jeugdomnibusenquête 2012 bedraagt
16%.

*

Bijna driekwart van de jongeren uit het onderzoek is actief op Facebook. Ook is een groot
aantal jongeren actief op Twitter en Hyves.

*

Van de jongeren zoekt 30% wel eens naar informatie over de gemeente Zoetermeer waarvan
meer dan driekwart van hen de gemeentelijke website bezoekt.
De jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer en de jongeren Facebook pagina worden
duidelijk minder geraadpleegd.

*

Als gevraagd wordt hoe jongeren het liefst door de gemeente geïnformeerd willen worden
levert dat een groot aantal verschillende antwoorden op. Bijna één op de vijf jongeren geeft
aan via huis-aan-huis bladen geïnformeerd te willen worden.

*

Bijna negen van de tien jongeren zegt op de hoogte te zijn van het bestaan van het algemene
telefoonnummer van de gemeente Zoetermeer (14079).

*

Slechts 6% van de jongeren heeft het afgelopen half jaar wel eens een bezoek gebracht aan
de jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer. Dit vooral voor het opzoeken van
gemeentelijke informatie of informatie over de vrije tijd.

*

Van de jongeren uit het onderzoek is maar 6% op de hoogte van het bestaan van de
Facebook pagina voor jongeren waarvan een derde de pagina bezocht.

*

Iets meer dan een derde van de jongeren weet waar ze (anoniem) terecht kunnen als ze een
vraag hebben over bijvoorbeeld veilig vrijen, problemen thuis, bijbaantjes, schoolkeuze of op
jezelf wonen. De meesten noemen daarbij het JIP als punt waar ze terechtkunnen.
Los van de spontane bekendheid van het JIP is gevraagd of men het JIP kent. Het blijkt dat
46% het JIP dan kent en dat blijkt vooral via school te zijn.
Mocht men een vraag hebben voor het JIP dan zou men die het liefst via de email stellen. Een
kwart van hen zou dat het liefst persoonlijk (face-to-face) doen.

*

Van alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar zegt maar 6% op de hoogte te zijn van het
bestaan van X-ZJON Het merendeel van hen heeft nog niet overwogen om activiteiten te
organiseren en daarvoor subsidie aan te vragen bij X-ZJON!

*

Iets minder dan één op de vijf jongeren was van het bestaan van de jongerenambassadeurs
op de hoogte omdat ze er gelezen hadden op internet/krant of ergens anders

*

Eén op de vijf jongeren zegt wel (eens) politiek actief te zijn (geweest). De meesten door te
stemmen bij de verkiezingen.
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1

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
1.1

Inleiding
Per 7 maart 2012 telde Zoetermeer 23.083 inwoners die gedurende de hele maand
april 2012 tot de leeftijdsklasse 12 t/m 26 jaar behoren. Dat aantal is exclusief
degenen met een briefadres. Maar het is inclusief degenen die in de Zoetermeerse
gevangenis verbleven.
Voor de jeugdomnibusenquête 2012 is er een steekproef getrokken van 10.000
Zoetermeerders uit de bovengenoemde leeftijdsklasse. Met uitzondering van degenen
met een briefadres en degenen die in de Zoetermeerse gevangenis verbleven.
De enquêteperiode liep van 10 april 2012 t/m 1 mei 2012.

1.2

Respons
Van de 10.000 benaderde jongeren hebben er 1.686 de vragenlijst geheel of
gedeeltelijk ingevuld. Dit is een respons van 17%. Dit is niet hoog maar het zijn wel
voldoende enquêtes voor de analyse.
Het onderwerp communicatie uit de jeugdomnibusenquête 2012 is ingevuld door
minimaal 1.606 en maximaal 1.640 respondenten. Dit betekent een netto respons van
16%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is bijna 18 jaar. In bijlage 1 tabel 15
staat de verdeling van de respondenten naar leeftijd.

1.3

Opzet rapport
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd.
In bijlage 1 staat een aantal tabellen met toelichtingen op de gegeven antwoorden. In
bijlage 2 tenslotte is een overzicht opgenomen met de vragen van dit deelonderzoek
communicatie en de algemene achtergrondvragen.
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2

RESULTATEN

4

2.1

Actief op sociale netwerken
Aan alle respondenten is gevraagd aan te geven op welke sociale netwerken ze actief
zijn. Ze konden kiezen uit een lijstje met voorgecodeerde antwoorden maar er was
ook ruimte voor een ander antwoord.
Bijna driekwart van de respondenten gebruikt Facebook zoals de onderstaande tabel
laat zien. Twitter en Hyves worden daarna het meest gebruikt. Linkedin blijkt maar
door 9% van de jongeren uit het onderzoek gebruikt te worden.
Van de respondenten zegt 9% niet actief te zijn op sociale netwerken.
In totaal zijn er nog 204 ‘andere’ antwoorden gegeven. In bijlage 1 tabel 1 staat een
overzicht.

Tabel 1.

Sociale netwerken waarop de respondenten actief zijn
* men mocht meer antwoorden geven

Genoemd sociaal netwerk

Aantal keren
genoemd

in % van het totaal aantal
respondenten

Hyves
Facebook
Twitter
Linkedin
Anders, namelijk . . . (zie bijlage 1 tabel 1)

686
1188
707
143
204

41,8%
72,4%
43,1%
8,7%
12,4%

Niet actief

139

8,5%

Totaal aantal respondenten: 1640

2.2

Tabel 2.

Informatiebronnen
Van de jongeren zegt 30% wel eens naar informatie te zoeken over de gemeente
Zoetermeer. De overige 70% doet dat dus niet.
Aantal en % respondenten dat wel eens naar informatie zoekt over de gemeente
Zoetermeer
Zoekt informatie?

Aantal

In % van het totaal

Ja
Nee

494
1145

30,1%
69,9%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1639
1
1640

100%
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Meer dan driekwart van de respondenten die wel eens informatie zoeken over de
gemeente Zoetermeer, zoekt deze informatie vooral via de website van de gemeente
Zoetermeer. Daarnaast zoekt meer dan de helft van de respondenten via een
zoekmachine zoals bv. Google naar deze informatie. De jongerenpagina op Facebook
en de jongerenwebsite worden duidelijk minder geraadpleegd.
Tabel 3.

Informatiebron via welke men vooral informatie zoekt over de gemeente Zoetermeer

Genoemde informatiebron

Huis-aan-huis bladen
Website van de gemeente Zoetermeer
Jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer
Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
Jongerenfacebook pagina van de gemeente Zoetermeer
Digitale nieuwsbrief
Via een zoekmachine zoals bv. Google
Hyves
Twitter
Anders,nl. . .(zie bijlage 1 tabel 2)

Aantal

in % van totaal
aantal
respondenten

113
382
45
31
11
12
270
18
44

23,0%
77,8%
9,2%
6,3%
2,2%
2,4%
55,0%
1,9%
4,6%

22

4,5%

Totaal aantal respondenten: 491
(3 respondenten hebben geen antwoord ingevuld)

Aan alle jongeren is gevraagd via welk informatiekanaal ze het liefste door de
gemeente geïnformeerd willen worden over zaken die voor hen van belang zijn (bijv.
over wonen, vrije tijd etc.). Bijna één op de vijf respondenten geeft aan geïnformeerd
te willen worden via een “klassiek” informatiekanaal nl. ‘huis aan huis bladen’.
Hoewel jongeren Facebook het meest gebruiken blijkt maar 7% via de Facebook
pagina van de gemeente Zoetermeer geïnformeerd te willen worden en 4% via de
Jongeren Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer.
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Tabel 4.

Informatiekanaal via welke de jongeren uit het onderzoek het liefste door de gemeente
geïnformeerd wil worden over zaken die voor hen van belang zijn

Genoemde informatiebron:

Aantal

In % van het totaal

Huis-aan-huis bladen
Website van de gemeente Zoetermeer
Jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer
Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
Jongeren Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
Digitale nieuwsbrief
Hyves
Twitter
Activiteiten/bijeenkomsten
Spreekuur
Anders, nl. . . (zie bijlage 1 tabel 3)
Weet niet

312
239
108
118
72
219
38
135
25
4
64
294

19,2%
14,7%
6,6%
7,2%
4,4%
13,5%
2,3%
8,3%
1,5%
0,2%
3,9%
18,1%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1628
12
1640

100%

2.3

Tabel 5.

14079
De meeste respondenten (86%) waren er voordat het onderzoek van start ging niet
van op de hoogte dat je via het telefoonnummer 14079 direct contact kunt opnemen
met de gemeente Zoetermeer als je een vraag hebt voor de gemeente.
Bekendheid telefoonnummer 14079
Bekendheid 14079?

Aantal

In % van het totaal

Ja
Nee

234
1393

14,4%
85,6%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1627
13
1640

100%
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2.4

Jongerenwebsite
In de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek zegt 6% van de jongeren wel
eens een bezoek gebracht te hebben aan de jongerenwebsite van de gemeente
Zoetermeer.
Gemiddeld bezochten deze respondenten de jongerenpagina 2,3 keer. Dit varieert
van 1 tot en met 12 keer. (2 respondenten gaven geen antwoord).
Het merendeel heeft de jongerenpagina in deze periode dus niet bezocht. Aan hen is
gevraagd wat hiervoor de reden is. De meeste genoemde redenen zijn dat men niet
van het bestaan van deze site op de hoogte was; er geen interesse in had of geen tijd
had om er naar te kijken.

Tabel 6.

Aantal en % respondenten dat in de afgelopen zes maanden af of niet een bezoek
heeft gebracht aan de jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer
(www.zoetermeer.nl/jongeren.)
Bezoek jongerenwebsite?

Aantal

In % van het totaal

Ja
Nee, omdat. . ..

98
1527

6,0%
94,0%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1625
15
1640

100%

Aan de jongeren die wel een bezoek brachten aan de jongerenwebsite is gevraagd
wat de reden voor hun bezoek was. De meeste jongeren zoeken naar gemeentelijke
informatie maar ook informatie over vrije tijd blijkt voor veel jongeren een reden om
naar de jongerenwebsite te gaan.
Tabel 7.

Genoemde reden(en) om de jongerenwebsite te bezoeken
* men mocht meer antwoorden geven

Genoemde reden voor bezoek aan de jongerenwebsite:

- voor gemeentelijke informatie (over jeugdbeleid, stadhuis,
geld, school, werk, wonen of hulp die ik nodig had)
- informatie over vrije tijd (vrijwilligers, jongerenwerk, cultuur,
agenda, sport, veilig stappen)
- algemene informatie (X-ZJON, graffitimuur, locatie huren,
meepraten, fondsen, subsidies)
-andere informatie, namelijk (zie bijlage 1 tabel 4)
- weet niet

Aantal
keren
genoemd

in % van het totaal
aantal respondenten

53

55,2%

41

42,7%

18

18,8%

7
4

7,3%
4,2%

Totaal aantal respondenten: 96
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Van de bezoekers zegt 89% tevreden te zijn over de gebruikersvriendelijkheid van de
jongerenwebsite. De overige 12% was hierover niet tevreden. Zij mochten dit
toelichten. Zeven respondenten hebben hier gebruik van gemaakt (zie bijlage 1 tabel
5).
Het merendeel van de bezoekers (84%) heeft bij bezoek aan de website kunnen
vinden wat ze zochten. In totaal is dat 16% dus niet gelukt.
Een overzicht van de onderwerpen waarover men geen informatie kon vinden staat in
bijlage 1 tabel 6.
Meer dan de helft van de bezoekers is tevreden over de actualiteit van de
onderwerpen die op de jongerenwebsite staan.
Tabel 8.

Aantal en % respondenten dat al of niet tevreden is over de actualiteit van de
onderwerpen die op de jongerenwebsite staan
Tevreden over de actualiteit van de
jongerenwebsite?

Aantal

In % van het totaal

Ja
Nee
Weet niet

50
4
42

52,1%
4,2%
43,8%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

96
2
98

100%

Via de jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer kunnen jongeren opmerkingen,
ideeën, suggesties en wensen doorgeven. Dit kan via de speciale mailbox voor
jongeren die te vinden is onder het kopje “contact”.
Eén op de drie jongeren die wel eens op de jongerenwebsite zijn geweest, was op de
hoogte van het bestaan van deze mailbox.

2.5

Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
Sinds oktober 2011 heeft de gemeente Zoetermeer een Facebook pagina voor
jongeren (www.facebook.com/gemeentezoetermeerjongeren).
Van de jongeren uit het onderzoek (n=1625) was 6% hiervan op de hoogte. De
overige 94% was hiervan dus niet op de hoogte.
Degenen die op de hoogte waren van het bestaan wisten dit vooral via hun vrienden
zoals tabel 9 laat zien.
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Tabel 9.

Manier via welke men op de hoogte kwam van het bestaan van de jongeren Facebook
pagina van de gemeente Zoetermeer
Genoemde manier via welke men op de hoogte
kwam van het bestaan van de jongerenpagina van
de gemeente Zoetermeer.

Aantal

In % van het totaal

- via advertenties
- via vrienden
- zelf gevonden door te zoeken op de website
- anders, namelijk . . . (zie bijlage 1 tabel 7)
- weet niet

13
40
19
16
15

12,6%
38,8%
18,4%
15,5%
14,6%

Totaal

103

100%

Een op de drie respondenten die op de hoogte waren van het bestaan van de
jongerenpagina heeft de pagina wel eens bezocht, bekeken of zette er zelf informatie
op.
Voor 85% van de bezoekers voldeed de pagina aan de verwachtingen. In bijlage 1
tabel 8 staat toegelicht waarom dat zo is. Voor de overige 15% voldeed de site dus
niet aan de verwachtingen. Ook deze respondenten mochten hun antwoord toelichten
(zie bijlage 1 tabel 9)
2.6

Tabel 10.

Jongeren Informatie Punt (JIP)
Aan alle respondenten is gevraagd of ze weten waar ze (anoniem) terecht kunnen als
ze een vraag hebben over bijvoorbeeld veilig vrijen, problemen thuis, bijbaantjes,
schoolkeuze of op jezelf wonen. Iets meer dan een derde van respondenten zegt te
weten waar ze dan terecht kunnen. De meeste respondenten noemen daarbij het JIP.
Aantal en % respondenten dat al of niet weet waar ze terecht kunnen in Zoetermeer
als ze een vraag hebben over bijvoorbeeld veilig vrijen, problemen thuis, bijbaantjes,
schoolkeuze of op jezelf wonen
Weet men waar men (anoniem) terecht
kan bij vragen?

14

Aantal

In % van het totaal

Ja, nl. (zie bijlage 1 tabel 10)
Nee

546
1079

33,6%
65,8%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1625
15
1640

100%
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Het JIP is er voor jongeren voor alle vragen waar jongeren zich mee bezighouden
Ze kunnen er zonder afspraak naar toe maar kunnen hun vraag ook stellen via de
telefoon, e-mail of chatspreekuren
Jongeren kunnen ook een afspraak maken voor een gesprek waar anoniem mee
wordt omgegaan.
Van de respondenten (n=1623) is 46% bekend met het JIP.
Tabel 10.

Aantal en percentage respondenten dat bekend is met het JIP
Bekend?

Aantal

In % van het totaal

Ja
Nee

748
875

46,1%
53,9%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1623
17
1640

100%

De meeste respondenten die het JIP kennen zijn hiervan op de hoogte gekomen via
school. De meeste respondenten die een andere informatiebron noemen kwamen van
het bestaan van het JIP op de hoogte doordat ze er in het Stadshart voorbij liepen als
ze al of niet onderweg waren naar de bibliotheek.
Tabel 11.

Bron via welke men op de hoogte kwam van het bestaan van het JIP
Genoemde informatiebron:

Aantal

In % van het totaal

Via school
Via vrienden
Via Twitter
Via de website
Anders, nl… (zie bijlage 1 tabel 11)
Weet niet

340
111
1
23
205
67

45,5%
14,9%
0,1%
3,1%
27,4%
9,0%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1623
17
1640

100%

Aan alle respondenten die bekend zijn met het JIP (n=748) is gevraagd hoe ze een
vraag aan het JIP het liefste zouden stellen. Relatief de meeste respondenten geven
er de voorkeur aan hun vraag te stellen via de email. Een kwart zou het persoonlijk
(face-to-face ) willen doen.
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Tabel 12.

Wijze waarop respondenten die bekend zijn met het JIP het liefst hun eventuele vraag
willen stellen
Genoemde wijze waarop men het
liefste een vraag zou willen stellen aan
het JIP

2.7

Aantal

In % van het totaal

Persoonlijk (face-to-face)
Via de email
Via de telefoon
Via een chat
WhatsApp/Ping
Anders, nl. . . (zie bijlage 1 tabel 12)
Weet niet

189
279
46
79
48
32
72

25,4%
37,4%
6,2%
10,6%
6,4%
4,3%
9,7%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

745
3
748

100%

X-ZJON!
Jongeren van 12 tot en met 23 jaar kunnen als ze activiteiten voor jongeren in
Zoetermeer willen organiseren geld aanvragen bij X-ZJON!, hét subsidieproject van
de gemeente Zoetermeer!
X-ZJON! staat voor 'Action voor Jongeren' en is een subsidieproject van de gemeente
Zoetermeer. De gemeente wil met dit project jongeren, tussen de 12 en 23 jaar,
stimuleren om eigen activiteiten te bedenken en te organiseren. Het project wordt in
opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Jongeren Informatie Punt (JIP)
Zoetermeer. Bij het JIP kunnen jongeren een aanvraag doen voor subsidie, de
gemeente bepaalt uiteindelijk of men de subsidie krijgt.
Alleen aan alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit het onderzoek (n=1375) is
gevraagd of ze van het bestaan van X-ZJON op de hoogte waren. Het blijkt dat maar
6% van deze leeftijdsgroep op de hoogte is.
Van hen heeft 80% nog niet overwogen om activiteiten te organiseren en daarvoor
subsidie aan te vragen bij X-ZJON. Eén op de acht respondenten heeft dit wel eens
overwogen maar het nog niet gedaan (ze mochten hun antwoord toelichten zie bijlage
1 tabel 13). In totaal zegt 8% weleens een aanvraag te hebben ingediend (zes
respondenten).

16
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Tabel 13.

Aantal en percentage jongeren uit het onderzoek van 12 t/m 23 jaar dat al of niet heeft
overwogen om activiteiten te organiseren voor jongeren en daarvoor subsidie aan te
vragen bij X-ZJON
Overwogen?

Aantal

In % van het totaal

Ja, heb wel eens een aanvraag ingediend
Ja, heb ik wel eens overwogen maar nog niet
gedaan omdat . . . (zie bijlage 1 tabel 13)
Nee, omdat . . .(zie tabel 1 bijlage 14)

6
10

7,7%
12,8%

62

79,5%

Totaal

78

100%

Een groot aantal jongeren kende X-ZJON dus voor het onderzoek niet. Nu ze door het
onderzoek weten dat het er is, denkt 44% er zeker of misschien gebruik van te zullen
maken als ze een activiteit willen organiseren voor jongeren (van 12 t/m 23 jaar).

Tabel 14.

2.8

Aantal en percentage respondenten dat van X-ZJON op de hoogte kwam door het
onderzoek en al of niet in de toekomst denkt hier gebruik van te gaan maken als ze
een activiteit voor jongeren (van 12 t/m 23 jaar) willen organiseren
Aantal

In % van het totaal

Ja, zeker
Ja, misschien
Nee
Weet niet

46
450
443
358

3,5%
34,7%
34,2%
27,6%

Totaal

1297

100%

Jongerenambassadeurs
De jongerenambassadeurs is een groep jongeren die de gemeente gevraagd en
ongevraagd advies geeft over verschillende onderwerpen, zoals over de binnenstad,
koopzondagen, vandalisme. Dit doen ze zodat de gemeente weet wat de jeugd in
Zoetermeer wil.
Van de respondenten (n=1611) was 18% voor het onderzoek op de hoogte van het
bestaan van de jongerenambassadeurs.
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Tabel 15.

Aantal en percentage respondenten dat al of niet voor het onderzoek op de hoogte
was van het bestaan van de jongerenambassadeurs
Op de hoogte van het bestaan van de
jongerenambassadeurs?

Aantal

In % van het totaal

Ja
Nee

290
1321

18,0%
82,0%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

1611
29
1640

100%

Meer dan de helft van hen wist van het bestaan van de jongerenambassadeurs door
over hen te lezen op internet/krant of ergens anders.
Tabel 16.

Informatiebron via welke men op de hoogte kwam van het bestaan van de
jongerenambassadeurs

Genoemde informatiebron

Aantal

In % van het totaal

Ik heb over hen gelezen op internet/krant of ergens anders
Ik ben een keer met hen in contact gekomen tijdens een (pr)
activiteit van hen
Ik ben benaderd om mee te denken over een adviesaanvraag
(bijvoorbeeld met een enquête)
Ik ben één of meer keer aanwezig geweest bij een vergadering
van de jongerenambassadeurs
Weet niet

151
32

52,4%
11,1%

35

12,2%

11

3,8%
20,5%

Subtotaal
Geen antwoord
Totaal

288
2
290

59

100%

Van degenen die weten wat jongerenambassadeurs zijn (n=288) zouden er tien
(3,5%) ook jongerenambassadeur willen worden. Iets minder dan een derde zou dat
misschien willen worden en de overigen geven aan dit niet te willen (62%) of zijn al
jongerenambassadeur (geweest)

18
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Tabel 17.

Aantal en percentage respondenten dat al of niet jongerenambassadeur zou willen
worden
Wil men jongerenambassadeur
worden?

2.9

Aantal

In % van het totaal

Ja
Nee
Misschien
Ik ben jongerenambassadeur (geweest)

10
179
92
8

3,5%
61,8%
31,9%
2,8%

Totaal

288

100%

Politiek actief
Bijna driekwart van de jongeren uit het onderzoek geeft aan nog niet politiek actief te
zijn (geweest). Eén op de vijf jongeren is al wel (eens) politiek actief (geweest).
Politiek actief zijn kan op verschillende manieren (bijvoorbeeld door te stemmen bij
verkiezingen, door een handtekeningenactie op touw te zetten om iets onder de
aandacht te brengen of door lid te worden van een politieke (jongeren)partij.
In bijlage 1 tabel 14 staat een overzicht van de door jongeren ondernomen politieke
activiteiten.

Tabel 18.

Aantal en percentage respondenten dat al of niet politiek actief is ( bijvoorbeeld door te
stemmen bij verkiezingen, door een handtekeningactie op touw te zetten om iets onder de
aandacht te brengen of door lid te worden van een politieke (jongeren)
Politiek actief?

Aantal

In % van het totaal

Ja, namelijk (zie bijlage 1 tabel 15)
Nee
Weet niet

325
1180
101

20,2%
73,5%
6,3%

Subtotaal
Geen antwoord

1606
34

100%

Totaal

1640
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BIJLAGE 1.
Tabel 1.

TABELLEN

Andere sociale netwerken waarop men actief is (anders dan de genoemde netwerken)

Alle netwerken
Ask.fm
BBM, MSN
Blackberry
Blackberry ping, MSN.
Deviantart
ebuddy soms op school wanneer we op de computer op internet mogen
Email
Foursquare
gamedecider.com
geocaching
Gmail (3x genoemd)
gmail en msn
hotmail (4 keer genoemd)
hotmail en msn (6x genoemd)
Hyves
Ik heb Down syndroom, dus deze test is niet voor mij geschikt!
Ik was actief op Hyves en Facebook, maar ik heb mijn profielen verwijderd. Ik heb wel msn.
INSTAGRAM (3x genoemd)
instagram, skype, whatsapp
instagram, tumblr
jongenout.nl
live.messenger (4x genoemd)
Msm (59x genoemd)
msn en ebuddy
msn en email
Msn en ping voor Blackberry
msn en skype (5x genoemd)
Msn Hotmail
msn mesenger
msn wats app
msn windows live messenger
MSN, E-mail en sms
msn, hotmail
Msn, IRC
msn, skype (4x genoemd)
MSN, skype en instagram.
MSN, Tumblr
msn, whatsapp
Msn, Youtube
MSN,Skype
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msn- Gmail (2x genoemd)
msn - teamwebs
myspace, lastfm, msn
Netlog
Neuzenroode
Partyflock (3x genoemd)
Path.com / About.com / Youtube / Google+ / tumblr / blogger / wordpress / tv.com / getglue
penny.nl// - hotmail.com
ping (2x genoemd)
ping // - msn// - email
PING en Whatsapp (3x genoemd)
ping, msn, whatsapp
playstadion 3
pp2g
skype (7x genoemd)
Skype & MSN
Skype, msn, whats app
Skype, msn,whatsapp
Skype, Quizlet
soms ook: e-buddy(msn)
Soundcloud
spellen op de pc
Tagged (2x genoemd)
Tumbler (14x genoemd)
Tumblr & msn
tumblr, instagram
Tumblr, livejournal, youtube
Tumblr, Skype
Tumbler,msn/hotmail
vkontakte.ru
weheartit
Whats app en Wordfeud
whatsapp
whatsapp, ping
Whatsapp, MSN
Windows live messenger (5x genoemd)
Windows messenger
www.modelbouwforum.nl
www.onlinesoccermanager.nl
www.roosterteeth.com
YOU TUBE (6x genoemd)
YouTube// - Draw something// - Word Feud// - Tiny Tower
Youtube// - MSN// - Skype
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Tabel 2.

Andere informatiebron via welke men vooral informatie zoekt over de gemeente
Zoetermeer

ad Haagse courant
Bellen naar 14079
Boekje van de gemeente.
Contact met ambtenaar betreffende het zeer specifieke vak.
Google
Google
http://www.jongerenambassadeurszoetermeer.nl/
Ik heb voor dit gekozen omdat ik dat al zocht xxx
ik informeer bij een wijkpost
internet algemeen
Mijn moeder/ andere familie
Over kitesurfen
regio15.nl
via het internet
wiki
Wikipedia
www.google.nl
www.regio15.n
youtube

Tabel 3.

Ander informatiekanaal via welke men het liefste door de gemeente geïnformeerd wil
worden over zaken die van belang zijn (bv. over wonen, vrije tijd etc.)

activiteiten –sport
boeit me niet
Borden en spandoeken in het centrum.
Brief
Brieven in de bus. Er is te weinig interesse om via een andere manier informatie tot mij te nemen. Ik voel
mij een betrokken Zoetermeerder, maar sta hier passief in. Mijn inziens zullen weinig jongeren proactief
informatie opzoeken mbt de gemeente Zoetermeer. Jongeren die wel proactief informatie opzoeken over
Zoetermeer behoren tot een zeer kleine doelgroep (bestuurskundige interesse) en zijn geen afspiegeling
van de jongeren in Zoetermeer
De eerste twee opties vind ik prima. (huis-aan-huis bladen en de website van de gemeente Zoetermeer)
e-mail
Een blad speciaal gericht op het uitgaan
Een brief natuurlijk. Zo heb ik toch ook de code gekregen om deze enquête in te vullen.
Een jongerenkrant
eigenlijk helemaal niet
email (2x genoemd)
flickr
Folders wat bestaat uit één papiertje.
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fysieke nieuwsbrief
Gmail
Geen een, ik weet wat ik wil weten over de gemeente Zoetermeer.
Geen enkele (4x genoemd)
Geen, ik ben helaas niet geïnteresseerd!
Gericht blad / folder, niet verstopt in de postiljon o.i.d.
gewoon een ouderwetse brief
Google
Google, mail
iets op papier door de bus
ik hoef geen extra informatie!
Ik hoef/wens niet geïnformeerd te worden door de gemeente
ik voor dat gekozen xx
mail (2x genoemd)
met telefonisch gesprek: dan kan je alles vragen wat je wil weten en gaat het snel.
Mijn mening is dat van de personen zelf uit is om informatie te vinden. Dat moet allemaal gaan via de
officiële site van de gemeente. Anders gaat het zo`n zooitje worden
Mobiel
Nergens
Niet (4x genoemd)
Niks ik vind het niet echt boeiend dus lees ik het niet. Als ik het via hyves krijg dan verwijder ik het gelijk.
Als ik iets zoek dan zoek ik op internet of vraag ik hete ergens.
Normale post
op school
Reguliere post
skateparken.
Skype
te weinig activiteiten voor jongeren. Zeer jammer dat jullie het VTC Zegwaart locatie hebben gesloten.
Via de Hotmail
via de mail
Via de post (2x genoemd)
via e-mail
via mijn Gmail
via persoonlijke post
whatsapp
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Tabel 4.

Andere informatie dan de genoemde informatiebronnen in het onderzoek waarvoor
men de jongerenwebsite bezocht

Enquêtes.
ik wou weten welke film er draaide
om advies te geven over de site als jongerenambassadeur.
Over de jongerenambassadeurs
Over uitgaan en zo dat er heel weinig te doen is inboezemen van de leeftijden 15t/m18
voor een school opdracht
Voor schoolwerkstuk

Tabel 5.

Genoemde reden van ontevredenheid over gebruikersvriendelijkheid van de
jongerenwebsite bij het laatste bezoek aan de site

activiteiten waren voor jonge jongeren < 20 en vooral voor lager opgeleiden
De interface van de pagina onduidelijk is
Ik de gezochte informatie niet kon vinden.
ik werd weer doorverwezen naar een andere site.
Navigatie van de website laat te wensen over. Is niet altijd even duidelijk waar je welke info kunt vinden.
Onduidelijk
Schreeuwerige opmaak

Tabel 6.

Genoemde onderwerpen waarover men op de jongerenwebsite geen informatie heeft
kunnen vinden

Dat weet ik niet meer
informatie schoolopdracht, niet de juiste bron
informatie voor jongeren om beter aan een baan te komen.
inhoud/deelnemers van bevrijdingsconcert
interessante cursussen en activiteiten
onderwijs
Vrijwilligerswerk en dan voor een begeleiderpas aanvraag.
waar je allemaal recht op vanaf je 18de ivm mijn 18de verjaardag. Dat houdt in studiefinanciering en
dergelijke.
wat de mogelijk heden zijn om werk en leren te combineren. En wat daarin de mogelijkheden zijn.
wat er allemaal gebeurd in Zoetermeer
weet niet
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Tabel 7.

Andere bron dan de genoemde in het onderzoek via welke men op de hoogte kwam
van het bestaan van de jongeren Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer

brief in de bus
een informatie les op school
gehoord op werk
Ik zag het toevallig toen ik op Facebook zat.
jongeren ambassadeurs (2x genoemd)
Logisch nadenken.
Na de meer-dan-handen-award
NOS journaal
ooit ergens gelezen maar ben er verder niet op ingegaan.
toen ik folders liep voor JIP
toeval
Toevallig er op gekomen
via FB
via het Stadhuis van de democratie
week van de jeugd: als jongerenambassadeur hebben we de fb zelfs gepromote

Tabel 8.

Genoemde redenen waarom de jongeren Facebook pagina van de gemeente
Zoetermeer aan de verwachtingen voldeed

Alles wat nodig lijkt te zijn er ook is.
de gemeente met deze Facebook op een makkelijke, snelle manier informatie verstrekt aan de
jongeren die meer info willen weten.
Er leuke en interessante dingen op staan
Er voldoende informatie middels de pagina te verkrijgen is.
er voldoende informatie op stond.
het actuele berichten gaf die ook belangrijk waren voor dat moment.
het de stijl aanhoudt die de jongeren via wie de tip kwam eigen is
het heel actueel is.
ik allemaal informatie vind van bepaalde dingen onder andere sport, korting
ik er niet heel veel van verwachtte
ik kon vinden wat ik wilde weten
ja er staat genoeg informatie
je er een beetje op de hoogte komt van wat er in Zoetermeer gebeurd.
je er veel informatie over verschillende onderwerpen kan vinden.
kon genoeg informatie vinden
Niet dat het niet aan mijn verwachtingen deed, maar alles wat daar staat, kan ik ook terugvinden op
de jongeren website van jullie. :)
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Tabel 9.

Genoemde redenen waarom de jongeren Facebook pagina van de gemeente
Zoetermeer NIET aan de verwachtingen voldeed

Het is een leuke opzet, maar het mist vooral informatie over activiteiten zoals sporten. Bijvoorbeeld over de
zwembaden.
ik dacht dat het minder interessant zou zijn
ik het een beetje rommelig vind op de site
kon niet vinden wat ik wouw weten

Tabel 10.

Genoemde locatie(s)waar je volgens de jongeren (anoniem) terecht kunt in
Zoetermeer bij een vraag over bijvoorbeeld veilig vrijen, problemen thuis, bijbaantjes,
schoolkeuze, op jezelf wonen

achter bij de hoofdbibliotheek in het stadshart
Bang de zijn dat ze mee gaan pesten of genen die kent.
bang om herkend te worden
Bij de bibliotheek bij station Leidsewallen zit geloof ik zo`n punt.
bij de bibliotheek daar
bij de bibliotheek in stadshart
bij de GGD?
Bij de Hoofdbibliotheek is er volgens mij zo`n plaats waar jongeren terecht kunnen voor dat soort vragen.
bij de hoofdbibliotheek volgens mij en je hebt er ook een speciale organisatie voor ben alleen even de
naam ervan kwijt.
Bij de JIP
bij de kinder telefoon en naast de bibiotheek bij het stadshard over veilig vrijen
bij het jeugd informatie punt naast de hoofdbibliotheek
bij het Jip (3x genoemd)
bij het jip (jongeren informatie punt) in het stadshart
bij het jip in het stadshart
bij het jongeren info punt
Bij het JongerenInfoPunt naast de bibliotheek
bij het stadhuisplein bij jip.
Bij het vragenpunt. Ik weet niet hoe het heet maar het zit naast de hoofdbibliotheek in het stadshart.
Bij je huisarts.
bij JIP (4x genoemd)
bij JIP bij het stadhuis
Bij JIP in het stadshart.
bij jip of jeugdzorg
bij JIP, naast de hoofdbibliotheek
Bij mijn ouders
bij mijn ouders en een winkel over veiligheid van seks
bij mn oma
bij problemen thuis bij jeugdzorg
Bij school bijv: bij je mentor of een vertrouwenspersoon op je school
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bibliotheek
dan zoek ik op de website van Zoetermeer, anders bel ik (voor zover mogelijk) het gemeentehuis
Dat gebouw naast de bibliotheek
Dat is naast de hoofdbieb, heet dat JIP?
dat punt bij de bibliotheek
De bibliotheek
de dokter of internet
de hoofdbibliotheek
de JIP
de kindertelefoon
De kindertelefoon
De Kindertelefoon
de kindertelefoon of bij JIP
De kindertelefoon of JIP.
De meeste bekende optie is de kindertelefoon, denk ik zelf.
De openbare bibliotheken en jongeren meldpunten
Een ruimte vlakbij de Bibliotheek.
Een soort jongerenpunt naast de bibliotheek in het stadshart?
er is een infopunt tegenover het gemeentehuis
er zijn mensen die dit soort vragen gewoon anoniem willen stellen.
Ergens in het stadshart
Gemeente
GGD
GGD
GGD of klopt dat niet
GGD, (oud) mentor, Collega`s
Het bedrijf JIP.
Het internet. En niet de gemeente zelf. Sinds wanneer bemoeit de gemeente zich überhaupt met dit soort
onzin?
het JIP (jongeren informatie punt) (6x genoemd)
het JIP (vlakbij het stadhuis)
Het JIP jongerenpunt (vlakbij `t stadshuis?)
het JIP wat ik zo-even ook al benoemde.
het JIP (2x genoemd)
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) (5x genoemd)
het stadshart-plein-plek-dinges :
het was als het goed is naast de bibliotheek
huisarts en JIP
Huisarts over veilig vrijen- Jongeren Informatie Punt
ik dacht aan JIP
Ik denk GGD
ik denk JIP (2x genoemd)
Ik weet dat je op het stadhuisplein een klein gebouwtje zit waar je terecht kan, de naam ervan weet ik niet.
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Ik weet het niet zeker en ik ben er ook nooit geweest maar bij het jongeren centrum vlakbij de bibliotheek
en het stadhuis.
in de stad naast de bibliotheek
In de stad naast de bibliotheek. Alleen weet ik niet hoe die zaak heet.
in het stadshart
In het stadshart bij de bibliotheek
In het stadshart bij het JIP
in het stadshart naast de bibliotheek
in het stadshart zit z:n jongere punt
in het Stadshart, het JIP
in jeugdzorgen
Informatie punt JIP.
informatiepunt stadshart
internet (2x genoemd)
Internet
internet// - jongereninformatiepunt
J.I.P (3x genoemd)
j.i.p jongeren informatie punt
Ja, voor schoolkeuze maar ik heb het zelf niet gedaan
ja, bij het stadsplein. `Jip`
Ja, maar dat houd ik privé
Jeugdzorg (4x genoemd)
Jeugdzorg in het stadshart, boven de winkels. En JIP bij de stadsbibliotheek.
Jip (26 keer genoemd)
jip, GGD
JIP, huisarts, UWV.
Jip, Jeugdzorg
JIP, jongerenwerker,
JIP, naast de bibliotheek
JIP, toch? naast de bibliotheek in ieder geval
JIP, UWV
jip: jongere informatiepunt
JiP: Jongeren informatie punt
Jip? (4x genoemd)
JIP. Jongeren informatie punt. Ik weet niet of het nog dezelfde naam heeft, maar het bevindt zich naast de
bibliotheek.
JIP. Maar ik val niet meer binnen de doelgroep.
Jipp (4x genoemd)
JIT
jongeren informatie punt (21x genoemd)
kindertelefoon (2x genoemd)
kindertelefoon, school, ouders.
m`n opa en/of oma
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maar heb ik niet nodig.
me ouders
meerpunt Zoetermeer
Mezelf
mijn mentor.
Mijn moeder! (2x genoemd)
mijn ouders
mijn ouders, JIP
naam vergeten, maar het zit in het stadshart.
naar jip
naast de bibliotheek (12x genoemd)
Niet nodig
op het stadhuisplein zit volgens mij jip (jeugdinformatiepunt)
op jezelf wonen via de huizensite en de woonpas
Op mijn school is daar zo`n informatiehoekje voor. Daar liggen boekjes voor hetgeen waar men informatie
over wilt hebben.
Over veilig vrijen en thuissituaties: huisarts// - Overige dingen zoek ik op internet.
over veilig vrijen wel die zit naast de bibliotheek in de stad
overal
School
school denk ik? maar ik vraag het nooit alleen school keuzes
sens of JIP
stadhuis
stadhuisplein naast bibliotheek.
stichting JIP
stichtingmee
tegenover hipp en naast de bibliotheek zit een kantoortje
thuis
uit de HITKRANT ( daar staan sites over seks enz. ) en de kindertelefoon.
uitzendbureau & gemeente
via school
vip
volgens mij bij het JIP op het Stadhuisplein.
volgens mij bij JIP
Volgens mij bij JIP, maar dat weer ik nIet zeker. Maar daar liggen mijn interesses op fit moment ook niet. Ik
zou Het altijd nog op kunnen zoeken.
volgens mij bij JIP, naast de bibliotheek in het stadshart. // - maar gelukkig heb ik een moeder die hier alle
steun in aanbiedt.
want als je niet durft te praten tegen je ouders kan je daar naar toe
want ik kijk soms wel op dat link
Weet niet hoe het heet maar het zit naast de bieb in het stadshart (3x genoemd)
www.meerpunt.nl
zit naast de grote bieb in de stad jip
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Tabel 11.

Genoemde informatiebron via welke men op de hoogte kwam van het bestaan van het
JIP

- ik was vroeger op zoek naar een bijbaantje, ben daar toen langs geweest op aanraden van mijn ouders. //
- -ik was op zoek voor een stage (maatschappelijk werk) op internet zag ik JIP.- - Tevens is het goed te
zien omdat het op een druk plein is gevestigd
Algemeen bekend
alle reclame borden die er hingen
als ik er in de stad langs loop
Als je naar de bibliotheek gaat, zie je JIP
Ben er een keer gewoon naar binnen gelopen, wist niet wat het was
Ben er langs gelopen (2x genoemd)
Bibliotheek
bij het bezoek aan bibliotheek
bushokjes
de bibliotheek
de krant
door de stad lopen
door er langs te lopen en aam mijn moeder te vragen wat het was ( ik was 4 jaar of zo iets)
door mezelf als je in de stad loopt zie je het al. en ook via school
Doordat er een keer informatie werd uitgedeeld in het stadshart
een folder
eens in de bieb langsgaan en het logo tegenkomen
er langs gelopen op het stadhuisplein en daar erachter gekomen wat het inhield
er stond een keer in de krant dat je Jippies kon halen voor een euro, dat is alweer 8 jaar geleden of zo. Nu
hebben ze die geloof ik niet meer.
er zit een JIP gebouw naast de flat van mijn vader
Ergens de naam gelezen dichtbij stadhuis
Er langs gelopen (2x genoemd)
Familie
Flyers
geboren Zoetermeerder zijn en er tegenaan lopen door de jaren heen terwijl je door het Stadshart heen
wandelt.
Gelezen in advertentie streekblad/postiljon
Gewoon ergens opgevangen,
gewoon via via
gezien in de stads(hart) (7x genoemd)
gezien op het stadhuisplein en vervolgens informatie opgezocht, omdat ik niet wist wat JIP betekende
Heb het gezien toen ik naar de bieb ging.
het streekblad en mijn ouders
Het streekblad/- De postiljon
het zit in de stad en ik ben er 2x binnen geweest voor informatie
het zit in de stad en met school opdrachten
Het zit naast de bibliotheek (2x genoemd)
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het zit naast de bibliotheek, daar ben ik het dus tegengekomen
het zit naast de bibliotheek. Dus je loopt er vanzelf tegenaan
Het zit naast de bibliotheek. Mijn moeder zag het ongeveer 7jaar geleden.
het zit naast de bieb, je kan dr niet omheen!
huis aan huis blad
Hun `kantoor` zit op het stadhuisplein, dus daar kom je vrij vaak langs
iemand sprak me aan in de stad
iets over gehoord
ik ben er langs gelopen (5x genoemd)
ik ben werkzaam in het werkveld.
ik ga regelmatig naar de bibliotheek en daar zag ik de ingang/bord.
Ik ga regelmatig naar de stad en zag dus dat JIP daar was en ben toen gewoon gaan vragen wat dat was
zeg maar. Via foldertjes en zo.
Ik ga vaak naar de bieb, het zit ernaast dus dan loop ik erlangs.
Ik heb een keer een poster in de bibliotheek zien hangen. Vervolgens heb ik op internet opgezocht wat het
is.
ik heb het een keer gezien in het stadshart (2x genoemd)
ik heb het in het echt gezien naast de bibliotheek
ik liep daar langs en ging wel eens naar binnen voor vragen, naderhand ook met mijn vriendin voor vragen
ik liep er binnen
Ik liep er een keer langs (10x genoemd)
ik was werkloos en had hulp nodig met het invullen van papieren voor een mogelijke uitkering
ik weet waar het zit
ik wist het al eerder. Weet niet hoe ik daar aan ben gekomen. Via advertenties ofzo
Ik zag bushokjes posters en op de deur naast de bibliotheek hangen allemaal posters.
ik zag een poster
Ik zag het gewoon (2x genoemd)
ik zag het in de stad (2x genoemd)
ik zag het in het stadshart
Ik zag het JP bord tijdens een bezoek aan het stadshart
Ik zag het op het plein, pamfletten
ik zag naast de bibliotheek in het stadshart posters van de JIP
ik zie het wel eens op het stadhuisplein
in de stad gezien
in de stad naast de bibliotheek is het, maar ik weet niet wat het inhoud
in de week van de jeugd stond er op de markt een kraam van jip
In het stadshart gezien.
in het verleden gedwongen contact mee gehad
instantie
internet en de krant.
Jeugdzorg
Jongerenambassadeurs
Komt ter sprake bij mijn opleiding (sociale opleiding)
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krant/fiets langs/
Kwam er dagelijks langs op weg naar de middelbare school.
langs gelopen (5x genoemd)
langsgelopen en na gevraagd wat het precies is
langsgelopen in het stadshart
Langsgelopen in het stadshart naast de bibliotheek?
langslopen in het Stadshart tijdens winkelen.
Loop er dagelijks langs
Loop er wel eens langs
Me moeder vertelde het
Meerdere keren langs JIP gelopen
met de GGD en op mij basisschool
mijn broer
mijn moeder
mijn moeder had het ergens gelezen
Mijn ouders en omdat de locatie zich bevindt naast de bibliotheek waardoor ik er vaak langs ben gelopen.
mijn stage bij het AMK in Zoetermeer en mijn opleiding
mijn stiefmoeder.
naast de hoofdbibliotheek (alleen locatie bekend, heb zelf nooit gebruik gemaakt van de faciliteiten).
Daarnaast zijn er soms posters van geplakt op bepaalde punten.
omdat je er langsloopt als je in de stad bent
Ooit eens langs gelopen
ooit in een ver verleden via school volgens mij.
opleiding, werk etc
ouders (4x genoemd)
posters (2x genoemd)
posters in de stad en op school
Radio
reclame in de stad
Reclamebord langs de weg
School
Stadshart (2x genoemd)
Stage bij jongere centra de Spott
tegengekomen op straat
televisie
Toen ik erlangs liep in het Stadshart.
Toevallig bij een bezoek aan de Bibliotheek (2x genoemd)
van horen zeggen
via bibliotheek
via bureau halt-go4it
via de hoofdbibliotheek. Daar zit als ik het goed heb een vestiging van JIP.
via de informatie bij de Hoofdbibliotheek.
via een folder

FB/O&S – Jeugdomnibusenquête 2012 - communicatie

33

via een jeugdcentrum De Keet
via het invullen van belasting
Via huis aan huis reclame
via mijn moeder (2x genoemd)
Via mijn opleiding
via mijn ouders (2x genoemd)
via mijn zus
via posters die door de stad hangen
Via school en via Facebook
Via school en vrienden.
via speelmeer
via Streekblad/Postiljon.
via vrienden, en er wel een langs gelopen zijn.
Volgens mij heb ik het in de bibliotheek gezien
We gingen met de klas debatteren over liefde en seks met kinderen van een andere school in de
hoofdbibliotheek. Daar was een vrouw van JIP.
weet waar ze zijn gevestigd
wel eens langs gelopen en bij toeval gezien
werk
Werk: GGD
zag het in stadshart
zag het toen ik in de stad was
ze zitten naast mijn bijbaan, in hetzelfde gebouw
zelf langs lopen
zelf opgemerkt.
zie je als je naar de bibliotheek gaat.
zien van het kantoor
zit in het stadshart,
Zit naast de bibliotheek en ik kom regelmatig in de bibliotheek.
Zit naast de bieb (2x genoemd)

34

FB/O&S – Jeugdomnibusenquête 2012 - communicatie

Tabel 12.

Genoemde andere wijze waarop respondenten hun eventuele vraag aan het JIP
zouden willen stellen

Alle bovenstaande mogelijkheden lijken mij oké.
Als ik zelf vragen heb, zoek ik het altijd op via het internet.
Anoniem
Anonieme chat
Chat of whatsapp
Chat, email, telefoon. Maar telefoon moet dan wel weer gratis zijn.
Dat ligt aan de vraag. Een vraag van persoonlijke aard zou ik liever via een chat of email willen stellen.
Maar als het over een bijbaantje zou gaan bijvoorbeeld dan liever face to face.
Dat maakt me niet veel uit. Alle opties zijn voor mij goed
Dit hangt af van het onderwerp en de vraag. Als het een vraag is waarop een snel antwoord gegeven kan
worden zou ik liever via de telefoon of mail contact hebben. Maar ligt het complexer, bijvoorbeeld op jezelf
wonen, dan zou ik liever face to face contact willen.
een anonieme chat.
face to face, via email of via een chat.
Facebook of Twitter
hangt van de vraag af.
Heb geen vragen voor JIP.
ik heb 1 keer gebeld, ik heb er niks aan gehad.
ik zou dat nooit doen.
Ligt aan de vraag
ligt er aan waar het over gaat
Maakt niet uit, alles kan wel.
meerdere antwoorden mogelijk licht aan het onderwerp
niet (2x genoemd)
per post, of mail
Persoonlijk/Telefoon
verschillend, bij elk probleem anders maar optie persoonlijk, mail, telefoon zijn zeer belangrijk.
via de website
Voor mij is het niet meer zo relevant. Ik kan me indenken dat jongeren het fijn vinden om het anoniem te
kunnen doen, voor wie het niet zo goed durft om een gesprek aan te gaan. Al was het voor mij niet zo`n
probleem, zo gaat dat vaak hé dat je je verhaal makkelijk kwijt kan bij een vreemde.
whatsapp en ping
zou het antwoord op mijn vraag eerst gaan googlen
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Tabel 13.

Aantal en percentage respondenten dat wel eens heeft overwogen om activiteiten te
organiseren en daarvoor subsidie aan te vragen bij X-ZJON maar dat nog niet heeft
gedaan omdat .. . .

door tijdgebrek met studie en werk, niet doorgezet
geen tijd en vraag me af of de gemeente dit wil supporten
het bleef altijd maar bij speculaties, samen met mijn vrienden nooit echt de eerste stap gezet.
het idee uiteindelijk niet haalbaar zou zijn
ik het nog niet zeker weet , maar lijkt me erg leuk!
ik niet wist hoe je dat moet doen
niemand mee wilde helpen en ik deed het niet graag alleen.
niet genoeg vrijwilligers om te helpen
van uitstel, afstel komt.

Tabel 14.

Aantal en percentage respondenten dat niet heeft overwogen om activiteiten te
organiseren en daarvoor subsidie aan te vragen bij X-ZJON! omdat ..

Als ik ooit op school voor levensbeschouwing iets had gewonnen, had ik het wel moeten doen, maar
verder, wat heb je eraan? Je organiseert iets: je krijgt daarvoor geld: meer niet.
de leerlingenraad bij mij op school dit al doet.
Geen behoefte aan gehad
Geen idee, maar het is wel een goed idee.
heb andere dingen te doen
Het niet noodzakelijk was
ik van anderen die geprobeerd hebben activiteiten te organiseren / voorzieningen voor jongeren in
Zoetermeer te realiseren (skatebaan bv) door de bureaucratie bij de gemeente maanden moesten wachten
op het beslissende antwoord: nee.
Ik al genoeg dingen in mijn vrije tijd doe
ik ben niet echt een organiserend type
ik daar geen behoefte aan heb (2x genoemd)
ik daar geen zin in heb
ik daar gewoon geen tijd voor heb (gehad) (2x genoemd)
ik daar met school geen tijd voor heb
ik dat niet echt iets voor mij vind
ik eigenlijk nooit een activiteit organiseer.
ik er de tijd niet voor heb. en ik heb geen ideeën
ik geen actie wil ondernemen
ik geen activiteit wist
ik geen tijd heb om een activiteit te organiseren.
ik heb al een heleboel te doen naast school
Ik heb het van een vriend gehoord, en heb nog niet de tijd gehad.
ik heb hier geen nut aan
ik heb wel van gehoord op school maar ik ben denk ik te jong om dingen te organiseren
ik het heel druk heb met school en sporten
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ik het niet kende/wist (3x genoemd)
Ik het niet nodig heb.
ik hou er niet van om iets te organiseren/geen organisatietalent heb (3x genoemd)
ik nog niet hiermee in aanmerking ben gekomen
ik nog nooit iets heb georganiseerd
ik weinig tijd heb en mijn vriendinnen ook.
ik wel iets beters te doen heb
kost te veel tijd, heb al te weinig
mijn routinematige dagbesteding voornamelijk in Den Haag en in Rotterdam plaats heeft.
niet nodig.
Op mijn leeftijd het organiseren van grote activiteiten nog niet van toepassing is.
principieel tegen subsidies voor dit soort activiteiten
Weet niet wat ik zou moeten organiseren en ik heb het druk met stage

Tabel 15.

Genoemde manieren waarop de respondenten actief zijn geweest

2 jaar gelden maar nu niet meer want school gaat voor.
Als er gestemd moet worden
Ben weleens een 2e kamer debat geweest.// - waar Mr. Wilders en Rutte aanwezig waren.
Bij een handtekening actie tegen Joseph Kony
Bij mijn moeder
bij verkiezingen
CDJA
debatteren wel op de basisschool maar daar hebben we de eerste prijs mee gewonnen, dit jaar heeft
dezelfde school weer gewonnen!
Door blanco te stemmen
door de verkiezingen
door erover te praten
door nauwlettend de politieke ontwikkelingen in de gaten te houden. Ik ben nooit lid geweest van een
politieke jongerenpartij, maar dat vind ik ook niet van essentiële toegevoegde waarde. Ik stem sowieso
tijdens de nationale verkiezingen en daarnaast wanneer ik het echt van belang acht. De provinciale staten
probeer ik me toch ook aan te houden wegens de trapsgewijze verkiezing van de Eerste Kamer, hetgeen
toch ook niet onbelangrijk is.
door te stemmen bij verkiezingen (7x genoemd)
door te stemmen en bijwonen van vergaderingen van de Tweede kamer.
door te stemmen op een partij
door te stemmen.(2x genoemd)
Een handtekening actie begonnen
een handtekeningenactie voor het verwijderen van een gevaarlijk speeltoestel in mijn buurt.
een petitie geschreven voor Kony 2012
een schoolproject voor Zoetermeer, dat daadwerkelijk werd uitgevoerd.
extreem rechts
flyeren voor de verkiezingen
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Folders uitgedeeld
geklaagd over de slechte zorg van de gemeente voor mijn moeder.// - Kinderen moet hard werken in huis.
Groen Links of de SP doet daar misschien iets aan.
gemeente verkiezingen
gestemd (5x genoemd)
Gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen
gestemd bij de laatste verkiezingen.
Gestemd bij verkiezingen.
gestemd en lid geworden
gestemd, in en andere gemeente in de jeugdraad gezeten.
Handtekening gezet op een protest actie
Handtekening petitie
Handtekeningen actie voor Manege de Randstad
handtekeningen verzameld
het was meer voor een goed doel. Toen moest ik kruidnoten verkopen en een handtekening van die
mensen krijgen
Ik ben lid geweest van SP en wezen flyeren.
Ik ben lid van G500 – VVD
ik ben lid van de PvdA
Ik ben lid van de SGP-jongeren
ik ben lid van een politieke partij en ik stem bij verkiezingen.
ik ben lid van een politieke partij en werk ook voor die partij
Ik doe mee aan een project op school dat Een 10 voor Europa heet ik ben een juniorambassadeur en
organiseer met andere juniorambassadeurs activiteiten voor 9mei want dan is het Europa dag
ik heb een keer met de klas mee gedaan aan de kindergemeenteraad.
ik heb eenmalig gestemd voor de landelijke verkiezingen.
ik heb gestemd (3x genoemd)
ik heb gestemd, en vroeg als klein kind een handtekeningenactie gedaan om een speeltuintje te krijgen (die
er uiteindelijk nooit is gekomen)
Ik heb ooit een keer gestemd. Politiek interesseert me niet zoveel tegenwoordig.
Ik heb op school een debat geoefend en gevoerd, daar waren ook mensen bij die later ook in de politiek
gaan.
Ik laat me wel degelijk horen. Ik stem altijd.
ik maak gebruik van mijn stemrecht.
Ik stem (2x genoemd)
Ik stem als er verkiezingen zijn (6x genoemd)
Ik stem bij alle verkiezingen en ik heb vorig jaar tegen de langstudeerdersboete gedemonstreerd in Den
Haag.
Ik stem en volg de nationale en internationale politiek zeer nauwkeurig.
ik stem iedere keer tijdens verkiezingen
Ik stem met alle verkiezingen, daar verdiep ik mij ook in. Verder heb ik wel eens een handtekeningenactie
getekend die mij aansprak.
In Duitsland
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in groep 8 van de basisschool moest je een speeltuin bedenken, die dan ook daad werkelijk gerealiseerd
zou worden. Dit moesten we overbrengen en andere groepen overhalen om op jou te laten stemmen.
ja, geflyerd voor een lokale politieke partij in Capelle aan den IJssel en helpen met koffie brengen tijdens
spreekuur voor bewoners
Jongerenambassadeurs
JOVD (4x genoemd)
Kindergemeenteraad
koney 2012
landelijke verkiezingen
Landelijke verkiezingen stemmen
Lid geweest van een partij. En natuurlijk stemmen. Verder journalistiek betrokken bij politiek
Lid van D66 en de Jonge Democraten
Lid van Jonge Socialisten
lid van PINK! en in regionale bestuur
Met de klas een officieel debat
met debatteren op school bij wereldoriëntatie
met een handtekeningen actie om Kony te stoppen
met het stemmen.
met school een opdracht
met school in de Tweedekamer geweest. Ben zelfs op NOVA geweest
met school ONC parkdreef
met stemmen bij verkiezingen
Model United Nations deelgenomen, debatten en interesse
MUNA
Naast stemmen zoals de rest van Nederland laat ik graag mijn stem horen door bijvoorbeeld deze enquête.
Het jongerenambassadeurs team lijkt mij leuk om eenmaal te bezichtigen / deel aan mee te nemen.
onze school ging handtekeningen verzamelen voor de gemeente tegen Kony
op de basisschool
op de basisschool deed ik mee aan een wedstrijd tegen andere scholen over kindervoorzieningen in
Z`meer. We gingen debatteren.
op school
Op school debatteren we wel eens, veel stellingen zijn actueel, veel gaan dus over de politiek.
Op school gingen we een keer debatteren.
op school moesten we campagne voeren voor een wedstrijd
op school moesten we een project erover doen
paar jaar terug op school, stemmen met de verkiezingen binnen de school
petities getekend
School debat.
SGP-jongeren:// - JOVD-avond over Veiligheid in Zoetermeer bezocht.
sinds mijn 18e 2x gestemd
stem altijd (
stem uitgebracht
stemmen (4x genoemd)
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stemmen (landelijk, maar dus ook gemeentelijk)
Stemmen bij de landelijke en gemeenteraadsverkiezingen
Stemmen bij diverse verkiezingen
Stemmen bij meerdere verkiezingen, staken
Stemmen bij verkiezingen (4x genoemd)
stemmen bij verkiezingen en het verzinnen van een nieuwe activiteit voor buurtbewoners (groep 8)
stemmen bij verkiezingen, campagnevoeren
Stemmen en handtekening gezet.
Stemmen en handtekeningenactie
Stemmen en ik heb gewerkt bij stembureau`s tijdens verkiezingen
stemmen en lidmaatschap van de JOVD Utrecht e.o.
stemmen en petitie ondertekenen
stemmen landelijk en gemeenteverkiezingen
Stemmen tijdens landelijke verkiezingen.
stemmen tijdens verkiezingen (2x genoemd)
Stemmen, Aanwezig zijn bij telling van generale verkiezingenstemmen.
Stemmen, handtekeningenactie
stemmen, handtekeningenactie voor het bestaan van JJ-Music House.
Stemmen, informatie opgevraagd lid te worden van politieke partij
stemmen, lid van partij
stemmen, meestaken, handtekening onder petities etc.
stemmen, provincie
stemmen, staken
stemmen, steunstem gegeven voor oprichting landelijke politieke partij
stemmen.(2x genoemd)
Stemmen.
Tijdens de afgelopen campagne van de PvdA
verschillende debatten, ook in het stadhuis van de gemeente Zoetermeer
via mijn opleiding (bestuurskunde/overheidsmanagement) ben ik politiek actief geweest. Zoals deelnemen
aan fictieve debatten.
Via school
Voor het WNF
Voor JJ Music House naar het gemeentehuis gegaan.
voor school
Voorheen heb ik gestemd.
we deden mee aan twee debatten met school en hebben ze allebei gewonnen. De ene was in het
gemeentehuis en de andere was in de bieb
we hebben er op school wel eens wat mee gedaan. Dat was een verkiezing. En leerlingen moesten op een
politieke partij stemmen. Ik stemde op GroenLinks.
we hebben inlichting gekregen op mijn basisschool
we moesten voor school een keer iets na doen van de 2de kamer ( debatteren)
wel eens gestemd
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Tabel 15.

leeftijdsverdeling van de respondenten

Leeftijd

Aantal

In %

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

162
163
155
128
113
128
120
87
88
93
83
75
85
83
77

9,9%
9,9%
9,5%
7,8%
6,9%
7,8%
7,3%
5,3%
5,4%
5,7%
5,1%
4,6%
5,2%
5,1%
4,7%

Totaal

1640

100,0%

Gemiddelde leeftijd: 17,88 jaar
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BIJLAGE 2.

SELECTIE VAN DE VRAGEN
UIT DE JEUGDOMNIBUSENQUÊTE 2012 M.B.T. HET ONDERWERP
COMMUNICATIE EN ACHTERGRONDVRAGEN

1

Hoe oud ben je?

Vraag
(single
response)

12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
26 jaar

2

Wat is je geslacht?

Vraag
(single
response)

man
vrouw

3

Wat is je woonsituatie?

Vraag
(single
response)

ik woon bij (één van) mijn ouders of verzorgers
ik woon zelfstandig (alleen)
ik woon zelfstandig (samen met één of meer anderen)
ik woon in een begeleide woonvorm
anders
weet niet

4

Welke van onderstaande situaties is het meest op jou van toepassing?

Vraag
(single
response)

ik ben scholier of student
ik doe betaald werk [>> 6. Wat is je hoogste voltooide opleiding?]
ik zoek betaald werk [>> 6. Wat is je hoogste voltooide opleiding?]
anders [>> 6. Wat is je hoogste voltooide opleiding?]
weet niet [>> 6. Wat is je hoogste voltooide opleiding?]
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5

Welk onderwijs volg je?

Vraag
(single
response)

basisonderwijs [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
praktijkonderwijs [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
brugklas [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
VMBO TL / MAVO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
VMBO overig [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
HAVO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
VWO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
MBO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
HBO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
WO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
anders [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
weet niet [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]

6

Wat is je hoogste voltooide opleiding?

Vraag
(single
response)

basisonderwijs [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
praktijkonderwijs [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
VMBO TL / MAVO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
VMBO overig [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
HAVO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
VWO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
MBO [>> 7. Welk niveau van het MBO heb je gedaan?]
HBO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
WO [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
anders [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
geen [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]
weet niet [>> 8. Ben je in de afgelopen twaalf maanden we...]

7

Welk niveau van het MBO heb je gedaan?

niveau 1
niveau 2 of hoger
weet niet
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Vraag
(single
response)

30

Op welke sociale netwerken ben je actief?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Vinkvraag
(multi
response)

Minimaal aantal vinkjes: 1
Hyves
Facebook
Twitter
Linkedin
anders, namelijk:

ben niet actief op sociale netwerken Ex

31

Zoek je wel eens naar informatie over de gemeente Zoetermeer?

Vraag
(single
response)

ja
nee [>> 33. Via welk informatiekanaal zou je het lie...]

32

Via welke informatiebronnen zoek je naar deze informatie?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Vinkvraag
(multi
response)

Minimaal aantal vinkjes: 1
huis-aan-huis bladen
website van de gemeente Zoetermeer
jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer
Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
jongeren Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
digitale nieuwsbrief
via een zoekmachine zoals bv. Google
Hyves
Twitter
anders, namelijk:

FB/O&S – Jeugdomnibusenquête 2012 - communicatie

45

33

Via welk informatiekanaal zou je het liefste door de gemeente geïnformeerd
Vraag
willen worden over zaken die voor jou van belang zijn (bv. over wonen, vrije tijd (single
etc)?
response)
huis-aan-huis bladen
website van de gemeente Zoetermeer
jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer
Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
jongeren Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer
digitale nieuwsbrief
Hyves
Twitter
activiteiten/bijeenkomsten
spreekuur
anders, namelijk:

weet niet

34

Wist je dat je via het telefoonnummer 14079 direct contact kunt opnemen met
de gemeente Zoetermeer als je een vraag hebt voor de gemeente?

Vraag
(single
response)

ja
nee

35

Heb je in de afgelopen zes maanden wel eens een bezoek gebracht aan de
Vraag
jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer (www.zoetermeer.nl/jongeren)? (single
Zo nee, waarom niet?
response)
ja
nee, omdat: [>> 43. Sinds oktober 2011 heeft de gemeente Zoe...]

36

46

Hoe vaak heb je in deze periode een bezoek gebracht aan de jongerenwebsite? Open vraag
(klein)
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Kun je hieronder aankruisen waarom/waarvoor je in deze periode de
Vinkvraag
jongerenwebsite bezocht?
(multi
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.
response)
Minimaal aantal vinkjes: 1
voor gemeentelijke informatie (over jeugdbeleid, stadhuis, geld, school, werk, wonen of hulp die ik
nodig had)
informatie over vrije tijd (vrijwilligers, jongerenwerk, cultuur, agenda, sport, veilig stappen)
algemene informatie (X-ZJON, graffitimuur, locatie huren, meepraten, fondsen, subsidies)
andere informatie, namelijk:

weet niet Ex

38

Was je bij je laatste bezoek tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van de
jongerenwebsite?

Vraag
(single
response)

ja
nee, omdat

39

Heb je bij je laatste bezoek aan de jongerenwebsite kunnen vinden wat je
zocht?

Vraag
(single
response)

ja [>> 41. Ben je tevreden over de actualiteit van ...]
nee

40

Welke onderwerpen heb je niet kunnen vinden op de jongerenwebsite?

Open vraag
(groot)

41

Ben je tevreden over de actualiteit van de onderwerpen die op de
jongerenwebsite staan?

Vraag
(single
response)

ja
nee
weet niet
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42

Via de jongerenwebsite van de gemeente Zoetermeer kun je opmerkingen,
ideeën, suggesties en wensen doorgeven. Dit kan via de mailbox die op de
jongerenpagina te vinden is onder het kopje ‘’contact’’. Was je er van op de
hoogte dat je de gemeente via deze speciale mailbox voor jongeren kunt
benaderen met opmerkingen, ideeën, suggesties en wensen?

Vraag
(single
response)

ja
nee

43

Sinds oktober 2011 heeft de gemeente Zoetermeer een Facebook pagina voor
jongeren (www.facebook.com/gemeentezoetermeerjongeren). Wist je dat?

Vraag
(single
response)

ja
nee [>> 47. Weet jij waar je (anoniem) terecht kunt ...]

44

Hoe ben je van het bestaan van de jongeren Facebook pagina van de
gemeente Zoetermeer op de hoogte gekomen?

Vraag
(single
response)

via advertenties
via vrienden
via ansichtkaarten
zelf gevonden door te zoeken op de website
anders, namelijk:

weet niet

45

Heb je de jongeren Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer wel eens
bezocht/bekeken of er zelf informatie op gezet?

Vraag
(single
response)

ja
nee [>> 47. Weet jij waar je (anoniem) terecht kunt ...]

46

Voldeed de jongeren Facebook pagina van de gemeente Zoetermeer aan je
verwachtingen?
ja, omdat:

nee, omdat:

48
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Vraag
(single
response)

47

Weet jij waar je (anoniem) terecht kunt in Zoetermeer als je een vraag hebt over Vraag
bijvoorbeeld veilig vrijen, problemen thuis, bijbaantjes, schoolkeuze, op jezelf
(single
wonen?
response)
ja, namelijk:

nee

48

Ben je bekend met het JIP (Jongeren Informatie Punt)?

Vraag
(single
response)

ja
nee [>> 51. X-ZJON!]

49

Hoe ben je van het bestaan van het JIP op de hoogte gekomen?

Vraag
(single
response)

via school
via vrienden
via Hyves
via Twitter
via Facebook
via de website
anders, namelijk:

weet niet

50

Als je een vraag voor het JIP zou hebben (bijvoorbeeld over veilig vrijen,
problemen thuis, bijbaantjes, schoolkeuze, op jezelf wonen etc.), hoe zou je
deze vraag dan het liefste willen stellen?
persoonlijk (face-to-face)
via de email
via de telefoon
via een chat
WhatsApp/Ping
anders, namelijk:

Vraag
(single
response)

weet niet
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49

51

X-ZJON!

Vraagvoorwaarde
actief

Tussenpagina
Vraag 1.0
(Hoe oud ben je?)
Antwoord NIET gegeven: 24 jaar.
Indien niet voldaan spring naar: 55. De jon...

EN
Vraagvoorwaarde
actief

Vraag 1.0
(Hoe oud ben je?)
Antwoord NIET gegeven: 25 jaar.
Indien niet voldaan spring naar: 55. De jon...

EN
Vraagvoorwaarde
actief

52

Vraag 1.0
(Hoe oud ben je?)
Antwoord NIET gegeven: 26 jaar.
Indien niet voldaan spring naar: 55. De jon...

Wist je van het bestaan van X-ZJON!?

Vraag
(single
response)

ja
nee [>> 54. Nu je weet dat X-ZJON! er is, denk je da...]

53

Heb je wel eens overwogen om activiteiten te organiseren en daarvoor subsidie Vraag
aan te vragen bij X-ZJON!?
(single
response)
ja, heb wel eens een aanvraag ingediend [>> 55. De jongerenambassadeurs is een groep jon...]
ja, heb ik wel eens overwogen maar nog niet gedaan omdat: [>> 55. De jongerenambassadeurs is
een groep jon...]

nee, omdat: [>> 55. De jongerenambassadeurs is een groep jon...]

54

Nu je weet dat X-ZJON! er is, denk je dan dat je er wel eens gebruik van gaat
maken als je een activiteit voor jongeren (van 12 t/m 23 jaar) wilt organiseren?
ja, zeker
ja, misschien
nee
weet niet

50
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Vraag
(single
response)

55

De jongerenambassadeurs is een groep jongeren die de gemeente gevraagd
en ongevraagd advies geeft over verschillende onderwerpen, zoals over de
binnenstad, koopzondagen, vandalisme. Dit doen ze zodat de gemeente weet
wat de jeugd in Zoetermeer wil. Wist je van het bestaan van de
jongerenambassadeurs?

Vraag
(single
response)

ja
nee [>> 58. Je kunt op verschillende manieren politi...]

56

Hoe ben je van het bestaan van de jongerenambassadeurs op de hoogte
gekomen?

Vraag
(single
response)

ik heb over hen gelezen op internet/krant of ergens anders
ik ben een keer met hen in contact gekomen tijdens een (pr) activiteit van hen
ik ben benaderd om mee te denken over een adviesvraag (bijvoorbeeld met een enquête)
ik ben één of meer keer aanwezig geweest bij een vergadering van de jongerenambassadeurs
weet niet

57

Zou jij ook een jongerenambassadeur willen worden?

Vraag
(single
response)

ja
nee
misschien
ik ben jongerenambassadeur (geweest)

58

Je kunt op verschillende manieren politiek actief zijn (bijvoorbeeld door te
stemmen bij verkiezingen, door een handtekeningactie op touw te zetten om
iets onder de aandacht te brengen of door lid te worden van een politieke
(jongeren) partij). Ben jij wel eens politiek actief (geweest)?
ja, namelijk:

Vraag
(single
response)

nee
weet niet
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