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1. Samenvatting
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De Gebruikersvereniging Antea (GVAG) wil het eerste klanttevredenheidsonderzoek 
(KTO) onder haar leden en de gebruikers van GBI-software van Antea Group uitvoeren. 
De twee hoofdvragen van het onderzoek luiden als volgt:

“In welke mate zijn de leden van de GVAG op de hoogte en tevreden over de rol van 
de GVAG en welke wensen en behoeften hebben deze leden ten aanzien van de 
dienstverlening van de GVAG?”

Bijna de helft van de leden is in enige mate tevreden over de GVAG. Waarbij geldt dat 
men meer tevreden is over de wijze waarop de GVAG de belangen van haar klanten 
vertegenwoordigt, wanneer men goed op de hoogte is van de GVAG. Hiervoor is het 
belangrijk dat de GVAG de communicatie richting haar leden scherp in de gaten blijft 
houden. De informatievoorziening is namelijk de voornaamste bron voor leden om op de 
hoogte te blijven van nieuws rondom de GVAG. Daarnaast is het gebrek aan informatie en 
kennis over de GVAG de voornaamste bron van ontevredenheid.

“In hoeverre zijn klanten van Antea Group, die geen lid zijn van de GVAG, geïnteresseerd 
in een lidmaatschap bij de GVAG?”

Wij raden de GVAG aan om de deelnemers op de hoogte te brengen van de belangrijkste 
uitkomsten en actiepunten van het onderzoek. Getuige de behoefte aan informatie en 
duidelijke communicatie vanuit de GVAG is deze terugkoppeling belangrijk en kunnen 
direct de verwachtingen van de leden gereguleerd worden. Hierom dienen reële en 
haalbare actiepunten te worden opgesteld. De deelnemers verwachten immers dat 
deze worden nagekomen.

Verder geeft het onderzoek de indicatie dat de organisaties, die nog niet zijn aangesloten 
bij de GVAG, niet allemaal onwelwillend tegenover een lidmaatschap staan.



2. Projectomschrijving
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De Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG) wil het eerste klanttevredenheids-
onderzoek (KTO) onder haar leden en de gebruikers van GBI-software van Antea Group 
uitvoeren. In overeenstemming met bestuurders van de GVAG is een onderwerpenlijst 
opgesteld die in dit onderzoek aan bod komt. Deze onderwerpen kunnen de basis zijn 
voor een jaarlijks terugkerend klanttevredenheidsonderzoek.

2.1 Doelstelling

Het overkoepelende doel van dit onderzoek is om onder leden van de GVAG de mate 
van tevredenheid te meten over aspecten van de dienstverlening van de GVAG. Deze 
doelstelling is tweeledig:

Enerzijds dienen op basis van de resultaten rondom klantbeleving, producttevredenheid 
en ervaringen met de GVAG, aanbevelingen gegeven te worden voor het verbeteren 
van deze producten en het optimaliseren van de dienstverlening van de GVAG.

Anderzijds dienen de resultaten te verklaren waarom bepaalde klanten van Antea 
Group geen lid zijn van de GVAG.

De resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek dienen als ‘benchmark’ voor 
eventuele toekomstige klanttevredenheidsonderzoeken van de GVAG.

2.2 Vraagstelling

De doelstelling van de GVAG is vertaald naar de volgende twee hoofdvragen:

“In welke mate zijn de leden van de GVAG op de hoogte en tevreden over de rol van 
de GVAG en welke wensen en behoeften hebben deze leden ten aanzien van de 
dienstverlening van de GVAG?”

“In hoeverre zijn klanten van Antea Group, die geen lid zijn van de GVAG, geïnteresseerd 
in een lidmaatschap bij de GVAG?”

De klanttevredenheid wordt vastgesteld aan de hand van de kwaliteit en tijdigheid van 
de communicatie vanuit de GVAG en de deskundigheid en klantgerichtheid van deze 
fi rma. De mate van tevredenheid wordt bepaald aan de hand van de verhouding van 
prijs/kwaliteit, de stabiliteit en de planning van producten en diensten van Antea Group.



3. Onderzoeksopzet 
en Verantwoording
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Het veldwerk, de analyse en de rapportage voor het onderzoek zijn uitbesteed aan 
Panel Inzicht. Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksmethode die binnen dit onderzoek 
wordt gehanteerd, de wijze waarop de steekproef is getrokken, de vragenlijst, het 
veldwerk en de werkwijze van Panel Inzicht.

3.1 Methode

Panel Inzicht heeft ten behoeve van de dataverzameling kwantitatief online onderzoek 
uitgevoerd. Deze methode is gekozen gezien de omvang van de doelgroep. Kwantitatief 
online onderzoek is de meest geschikte methode om op korte termijn algemeen 
geldende uitspraken namens deze doelgroep te doen.

3.2 Steekproef

De steekproef dient een afspiegeling te zijn van de doelpopulatie. De steekproef 
bestaat zowel uit huidige leden van de GVAG, als klanten van Antea Group die nog 
geen lid zijn van de GVAG.

Deze te ondervragen mensen worden met hun contactgegevens (in een Excel fi le) door 
dhr. B. de Winter, bestuursadviseur de GVAG, aangeleverd bij Panel Inzicht. Er zijn in 
totaal 694 leden van de GVAG en 107 klanten van Antea Group benaderd. De respons 
is weergegeven in tabel 1.
.
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Tabel 1. Totale respons KTO 2016.

Leden GVAG Klanten Antea 
Group Totaal (n) Totaal (%)

Benaderd 694 107 801 100%

Completes 106 14 120 15%

Uit Tabel 1 valt af te lezen dat 106 leden van de GVAG de vragenlijst compleet hebben 
ingevuld. Dat is een respons van 15% onder de leden. 14 klanten van Antea Group hebben 
de vragenlijst compleet ingevuld, wat neerkomt op een respons van 13%. Vanwege de 
omvang van de steekproef zijn de resultaten een goede indicatie van de werkelijkheid

3.3 Vragenlijst

De eerste opzet voor de vragenlijst van het klanttevredenheidsonderzoek is gedaan 
door Panel Inzicht. Vervolgens is deze vragenlijst in overleg met de GVAG verder 
uitgewerkt om tot een objectieve beoordeling van het KTO 2016 te komen. Nadat de 
vragenlijst is afgerond, is deze geprogrammeerd via scripting software van Lime Survey. 
Met behulp van de vragenlijst is de klanttevredenheid in de steekproef gepeild. De 
vragenlijst bestaat uit 25 vragen. Via routing in de vragenlijst krijgen de deelnemers 
maximaal 19 vragen te zien. De vragen variëren van meerkeuzevragen tot Likert schaal 
vragen (zeer tevreden – zeer ontevredenen). De vragenlijst gaat in op de onderwerpen: 
de klantbeleving, de producttevredenheid en de ervaringen met de GVAG. De volledige 
vragenlijst is te lezen in bijlage 1.

3.4 Veldwerk

De doelgroep is via een email template uitgenodigd om deel te nemen aan het 
onderzoek. Na 5 en 10 dagen heeft de doelgroep waar nodig een herinnering ontvangen 
om de vragenlijst in te vullen. 3 dagen na het verzenden van de 2e herinnering is het 
veldwerk gesloten en is gestart met het opschonen, het analyseren en rapporteren van 
de resultaten. Het veldwerk heeft geduurd van 14 januari 2016 tot en met 29 januari 
2016.
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3.5 Werkwijze

De resultaten zijn verwerkt in dataverzamelingsprogramma SPSS. Alle resultaten en 
conclusies uit dit rapport zijn voortgekomen uit de antwoorden van de respondenten. 
De eerste handeling die wordt verricht wanneer de ruwe data binnen is, is het verwerken 
van data in Excel. Vervolgens wordt de dataset opgeschoond. Er wordt gekeken of 
respondenten “vreemde” antwoorden hebben gegeven of dat incomplete responsen 
zijn opgenomen in de dataset. Vervolgens heeft Panel Inzicht een analyse gemaakt op 
basis van de verkregen data.



4. Resultaten
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gebruikers besproken. Onderwerpen die 
onder meer worden besproken zijn de klantbeleving, de producttevredenheid en de 
ervaringen met de GVAG.

4.1 Type organisatie

Figuur 1 toont de verdeling van de gebruikers over het type organisatie. 97% 
van de gebruikers werkt voor een gemeente. Andere gebruikers werken voor 
een samenwerkingsverband of de Rijksuniversiteit Groningen. Deze gebruikers 
vertegenwoordigen 82 verschillende organisaties.

Figuur 1: “In welke categorie valt uw organisatie?” (n = 120)

Gemeente
97%

Anders
3%
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Figuur 2: “Hoeveel inwoners vertegenwoordigt uw organisatie?” (n = 120)

4.2 Aantal inwoners

27% van de gebruikers werkt voor een organisatie met minder dan 30.000 inwoners, 
zie Figuur 2. Hierin zijn tevens de gebruikers die de Rijksuniversiteit Groningen 
vertegenwoordigen opgenomen. De helft (50%) werkt bij een gemeente met tussen de 
25.000 en 60.000 inwoners.

27%

50%

23%

Minder dan 25.000 inwoners

25.000 tot 60.000 inwoners

Meer 60.000 inwoners

4.3 Functie gebruikers

71% van de gebruikers werkt als gegevens- of applicatiebeheerder, zie Figuur 3. 11% van 
de gebruikers vervult de rol van coördinator binnen de organisatie. Andere functies die 
gebruikers bekleden zijn afdelingshoofd, beleidsmedewerker en projectleider.

71%

11%

6%

5%

3%

5%

Gegevens- of applicatiebeheerder

Coördinator

Afdelingshoofd

Beleidsmedewerker

Projectleider

Anders

Figuur 3: “Wat is uw functie binnen deze organisatie?” (n = 120)
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Figuur 4: “Is uw organisatie lid van de gebruikersvereniging Antea Group?” (n = 120)

4.4 Leden GVAG

88% van de gebruikers werkt voor een organisatie die lid is van de GVAG, zie Figuur 4. 
Van de 82 verschillende organisaties die de gebruikers vertegenwoordigen is tevens 
88% lid van de GVAG.

Lid
88%

Geen lid
12%

51% van de gebruikers werkt voor een organisatie, welke lid is van de GVAG (n = 106), 
die tussen de 25.000 en 60.000 inwoners vertegenwoordigd, zie Figuur 5. Verder is 
74% werkzaam als gegevens- of applicatiebeheerder.

Figuur 5: “Hoeveel inwoners vertegenwoordigd uw organisatie?” (n = 106)

27%

51%

22%

Minder dan 25.000 inwoners

25.000 tot 60.000 inwoners

Meer 60.000 inwoners
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Figuur 6: “Ik weet wat de GVAG onderneemt en organiseert?” (n = 106)

4.5 Klanttevredenheid GVAG

51% van de leden is goed op de hoogte van de activiteiten van de GVAG, zie Figuur 6.

17%

6%

8%

9%

48%

51%

54%

51%

17%

32%

21%

25%

17%

11%

17%

14%

Minder dan 25.000 inwoners (n = 29)

25.000 tot 60.000 inwoners (n = 53)

Meer 60.000 inwoners (n = 24)

Totaal (n = 106)

Weet ik niet Mee eens Neutraal Oneens

41% van de leden vindt dat hun belang goed wordt vertegenwoordigd door de GVAG, 
zie Figuur 7. Leden uit organisaties met meer dan 60.000 inwoners, vinden minder 
vaak dat zij goed vertegenwoordigd worden door de GVAG in vergelijking met kleinere  
organisaties. 

Van de leden die goed op de hoogte zijn van de GVAG (n = 54), vindt 61% dat de 
belangen goed worden vertegenwoordigd door de GVAG. Maar 6% van de leden is 
het hier niet mee eens. Van de leden die niet goed weten welke activiteiten de GVAG 
ontplooit is 21% tevreden en 19% ontevreden over de manier waarop de GVAG de 
belangen van leden vertegenwoordigt.
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Figuur 8 laat zien dat 42% van de leden goed op de hoogte is van de activiteiten van de 
GVAG. Ruim de helft van leden die voor een gemeente met meer dan 60.000 inwoners 
werkzaam is, vindt dat de GVAG makkelijk bereikbaar is. Daarentegen is 21% van deze 
leden het hier niet mee eens. 

65% van leden die goed op de hoogte zijn van de GVAG (n = 54), kan gemakkelijk met 
de GVAG in contact komen. Maar 2% (n = 1) s het hier niet mee eens. Van de leden die 
niet goed weten welke activiteiten de GVAG ontplooit is 24% het eens en 25% het 
oneens met de stelling dat men makkelijk met de GVAG in contact kan komen.

28%

21%

8%

20%

45%

36%

54%

42%

14%

38%

17%

26%

14%

6%

21%

11%

Minder dan 25.000 inwoners (n = 29)

25.000 tot 60.000 inwoners (n = 53)

Meer 60.000 inwoners (n = 24)

Totaal (n = 106)

Weet ik niet Mee eens Neutraal Oneens

Figuur 8: “Je kunt gemakkelijk met de GVAG in contact komen?” (n = 106)

14%

11%

13%

12%

41%

45%

29%

41%

31%

40%

33%

36%

14%

4%

25%

11%

Minder dan 25.000 inwoners (n = 29)

25.000 tot 60.000 inwoners (n = 53)

Meer 60.000 inwoners (n = 24)

Totaal (n = 106)

Weet ik niet Mee eens Neutraal Oneens

Figuur 7: “Onze belangen worden goed vertegenwoordigd door GVAG?” (n = 106)
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28% van de leden is tevreden over de communicatie omtrent activiteiten vanuit de 
GVAG, zie Figuur 9. 23% is niet tevreden over deze communicatie. 

52% van leden die goed op hoogte zijn van de GVAG (n = 54), is tevreden over de 
communicatie van de GVAG. 9% is niet tevreden over deze communicatie. Van de 
leden die niet goed weten welke activiteiten de GVAG ontplooit is 5% tevreden over de 
communicatie vanuit de GVAG en 40% ontevreden.

17%

8%

8%

10%

31%

28%

25%

28%

31%

40%

46%

39%

21%

25%

21%

23%

Minder dan 25.000 inwoners (n = 29)

25.000 tot 60.000 inwoners (n = 53)

Meer 60.000 inwoners (n = 24)

Totaal (n = 106)

Weet ik niet Mee eens Neutraal Oneens

Figuur 9: “Ik ben tevreden over de communicatie vanuit de GVAG hetgeen zij 

onderneemt en organiseert?” (n = 106)

4.6 Algemene Tevredenheid GVAG

42% van de leden is in enige mate tevreden over de GVAG, zie Figuur 10. Dit percentage 
blijft gelijk voor de gemeentes met verschillende inwonersaantallen. Van de gegevens- 
en applicatiebeheerders (n = 78) is 40% tevreden over de GVAG. Voor de overige 
functies (n = 28) geldt dit voor 46% van de leden.

Van de leden die in enige mate tevreden zijn (n = 44) is 86% goed op de hoogte van 
hetgeen de GVAG onderneemt en organiseert. Daarnaast vindt 82% dat de belangen 
goed worden vertegenwoordigd en 66% dat je gemakkelijk met de GVAG in contact kan 
komen. 59% is tevreden over de communicatie vanuit de GVAG.
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Figuur 10: “In hoeverre bent u tevreden over de GVAG?” (n = 106)

Van de ontevreden en neutrale leden (n = 48) is 31% goed op de hoogte van de 
activiteiten van de GVAG. 29% vindt dat je gemakkelijk met de GVAG in contact kan 
komen en 10% vindt dat de GVAG de belangen goed vertegenwoordigt. Daarnaast is 6% 
tevreden over de communicatie vanuit de GVAG.

14%

13%

13%

13%

41%

42%

42%

42%

38%

40%

42%

40%

7%

6%

4%

6%

Minder dan 25.000 inwoners (n = 29)

25.000 tot 60.000 inwoners (n = 53)

Meer 60.000 inwoners (n = 24)

Totaal (n = 106)

Weet ik niet Tevreden Neutraal Ontevreden

Alle leden die ontevreden zijn over de GVAG (n = 6), hebben ook aangegeven 
ontevreden te zijn over de communicatie vanuit de GVAG over hetgeen zij organiseert 
en onderneemt. Daarnaast hebben zij hun ontevredenheid toegelicht:

• “GBI heeft sinds wij ermee werken nog niet goed gefunctioneerd.”
• “Vanuit onze organisatie is een medewerker betrokken bij de GVAG. Maar we weten 

niet welke onderwerpen er worden besproken. De terugkoppeling over de werking 
van GBI 6 ontbreekt ook.”

• “We horen te weinig van de GVAG.”
• “Ik heb te weinig inzicht wat de GVAG onderneemt. In het verleden was ik zelf 

actief lid. Wellicht zoek ik nu zelf te weinig naar informatie. Wel zou ik graag via een 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden.”

• “Het is onduidelijk wie het aanspreekpunt binnen de GVAG of per discipline is.”
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Figuur 11: “Aan welke bijeenkomsten heeft u deelgenomen?”  (n = 106)

83% van de deelnemers aan de themagroepen is tevreden over deze themagroepen, 
zie Figuur 12. Voor de projectgroepen en de vakbroederbijeenkomsten van de GVAG is 
dat respectievelijk 80% en 72%. 

8 leden hebben aan alle 3 de bijeenkomsten deelgenomen. Hiervan zijn 2 leden 
ontevreden over de projectgroepen. De andere bijeenkomsten worden minstens met 
“Niet ontevreden/niet tevreden” beoordeeld.

4.7 Bijeenkomsten GVAG

22% van de leden heeft in het verleden deelgenomen aan een themagroep. Voor de 
vakbroederbijeenkomsten ligt dit op 17% en voor de themagroepen op 14%. 70% van 
de leden heeft nog niet eerder deelgenomen aan een bijeenkomst van de GVAG, zie 
Figuur 11.

22%

17%

14%

70%

Themagroepen

Vakbroederbijeenkomsten

Projectgroepen

Niet deelgenomen

83%

80%

72%

17%

7%

22%

13%

6%

Themagroepen (n = 23)

Projectgroepen (n = 15)

Vakbroederbijeenkomsten (n = 18)

Tevreden Neutraal Ontevreden

Figuur 12: “In hoeverre bent u tevreden over de bijeenkomsten van de GVAG?” 
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Bijna de helft van de leden wil in de toekomst aan een vakbroederbijeenkomst deelnemen, 
zie Figuur 13. Onder de leden die eerder aan een vakbroederbijeenkomst hebben 
deelgenomen ligt dit percentage op 89%. Voor de themagroepen en projectgroepen 
is dit respectievelijk 52% en 60% onder leden die reeds eerder hebben deelgenomen.

33% van de leden heeft geen interesse om in de toekomst vaker deel te nemen aan 
bijeenkomsten van de GVAG. 2 van deze 35 leden hebben eerder aan een bijeenkomst 
van de GVAG deelgenomen.

Figuur 13: “Aan welke bijeenkomsten zou u in de toekomst (vaker) willen deelnemen?”  (n = 106)

49%

28%

26%

33%

Vakbroederbijeenkomsten

Themagroepen

Projectgroepen

Geen interesse
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Figuur 14: “Hoe vaak bezoekt u de website van de GVAG?”  (n = 106)

4.8 Website GVAG

19% van de leden bezoekt minstens elk kwartaal de website van de GVAG. 30% van 
de leden bezoekt nooit de website van de GVAG, zie Figuur 14. Leden die minder vaak 
de website bezoeken, zijn minder vaak op de hoogte van de activiteiten die de GVAG 
onderneemt en organiseert.

2%

5%

12%

24%

27%

30%

Vaker per maand

1x per maand

1x per 2-3 maanden

1x per half jaar

Minder dan 1x per half jaar

Nooit

62% van de leden vindt een forum waar informatie tussen gebruikers uitgewisseld kan 
worden van toegevoegde waarde, zie Figuur 15. 

De 15% van de leden die de website niet vaker gaat bezoeken, bezoekt de website 
minstens 1x per jaar tot max 4 x per jaar. Van de leden die niet willen dat de GVAG meer 
via sociale media gaat communiceren (24%, n = 18), gebruikt 33% de website om op de 
hoogte te blijven de laatste relevante informatie.

Van de leden die minstens 1 maal per kwartaal de website bezoeken (n = 20), vindt 
90% de website van toegevoegde waarde en eveneens 90% een forum op de website 
van toegevoegde waarde. 75% gebruikt de website om op de hoogte te blijven van de 
laatste informatie. 50% vindt op de website de gewenste informatie en 30% wil graag 
dat de GVAG meer via sociale media gaat communiceren.
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25Figuur 15: “Bent u het eens met deze stellingen over de website van de GVAG?”  (n = 74)

Aan de leden die in een forum op de website van de GVAG een toegevoegde waarde 
zien, is vervolgens gevraagd waaraan een dergelijke forum moet voldoen (n = 46). 85% 
van deze leden vindt dat het forum makkelijk toegankelijk via de website moet zijn, zie 
Figuur 16.

12%

22%

15%

16%

11%

19%

62%

46%

43%

39%

30%

23%

22%

23%

35%

30%

35%

46%

4%

9%

7%

15%

24%

12%

Een forum op de website waar informatie tussen
gebruikers uitgewisseld kan worden is van

toegevoegde waarde

De website is van toegevoegde waarde

Via de website wordt ik op de hoogte gehouden van
relevante informatie

Ik zal de website in de toekomst vaker bezoeken

Ik zou graag zien dat de GVAG meer via social media
gaat communiceren in plaats van via de website

Op de website vind ik snel de informatie die ik zoek

Weet ik niet Mee eens Neutraal Oneens

85%

35%

26%

17%

Makkelijk toegankelijk via de website

Makkelijk toegankelijk via een app

Makkelijk toegankelijk via de mobiele
telefoon

Afgesloten (vak)groep

Figuur 16: “Waaraan moet het forum van de GVAG aan voldoen?”  (n = 46)
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Figuur 17: “Maakt uw organisatie gebruik van GBI4 of GBI6?”  (n = 120)

Bij 74% van de gebruikers voldoet GBI6 voor een groot deel of helemaal aan de 
verwachtingen, zie Figuur 18. Bij 26% van de gebruikers voldoet GBI niet of nauwelijks 
aan de verwachtingen.

4.9 GBI

80% van de organisaties van de gebruikers maakt gebruik van GBI6, zie Figuur 17. Indien 
alle organisaties eenmaal worden meegenomen (n = 82), maakt 82% van de organisaties 
gebruik van GBI6.

80%

20%

GBI6

GBI4

4%

70%

20%

6%

Ja, helemaal

Voor een groot deel

Voor een klein deel

Nee, helemaal niet

Figuur 18: “Voldoet GBI6 aan uw verwachtingen?”  (n = 96)
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Figuur 19: “Is uw organisatie van plan om over te stappen naar GBI6?”  (n = 24)

De helft van de organisaties, die geen intentie hebben om over te stappen naar GBI6, 
weet nog niet voor welke leverancier ze zullen gaan kiezen. Bij de andere helft is Antea 
Group niet gekozen uit een aanbesteding, hebben organisaties op termijn te maken met 
herindelingen of is reeds gekozen voor een andere leverancier dan Antea Group. De 
gebruikers van GBI4 zijn niet “vaker ontevreden” over de prijs-kwaliteitverhouding van 
het pakket GBI van Antea Group dan gebruikers van GBI6.

4.10 Antea Group

32% van de gebruikers is tevreden over het nakomen van afspraken door Antea Group, 
zie Figuur 20. Van de gebruikers die ontevreden zijn over de prijs-kwaliteitverhouding 
van het pakket GBI, voldoet bij bijna 50% het pakket GBI niet aan de verwachting.

30% van de gebruikers, waarvan de organisatie gebruik maakt van GBI4, geeft aan dat 
de organisatie van plan is om aankomend jaar over te stappen naar GBI6, zie Figuur 19.
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Figuur 20: “Bent u tevreden over de volgende aspecten van Antea Group?”  (n = 120)
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Figuur 21: “Is uw organisatie geïnteresseerd om lid te worden van de GVAG?”  (n = 14)

4.11 Verbeteringen Antea Group

Hieronder zijn een aantal suggesties van leden voor verbeteringen van de GVAG 
weergegeven. De suggesties hebben voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid van 
de GVAG en inzicht in oplossingen van andere gebruikers. Alle antwoorden zijn terug 
te vinden in Bijlage 2.

• “Beter inzicht in reeds gerealiseerde maatwerkoplossingen bij andere gebruikers.”
• “De zichtbaarheid van de GVAG naar de gebruikers en beheerders toe kan beter. 

Leden vaker actief benaderen.”
• ”Het delen van vakkennis enerzijds en anderzijds hoe GBI hiervoor weer in te zetten 

is.”
• “Meer terugkoppeling aan en informatie-inwinning bij alle gebruikers. Met name 

over de zaken waar dagelijks tegenaan gelopen wordt.”
• “Maak je zichtbaar, laat horen waar je mee bezig bent, deel kennis.”
• “Per kwartaal of 2x per jaar, informatie over de stand van zaken sturen via mail aan 

alle leden.” 

4.12 Niet-leden

80% van de organisaties van de gebruikers maakt gebruik van GBI6, zie Figuur 17. Indien 
alle organisaties eenmaal worden meegenomen (n = 82), maakt 82% van de organisaties 
gebruik van GBI6.
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De gebruikers noemen “teveel verplichtingen” en “een te kleine gemeente” als reden 
voor de organisatie om momenteel geen interesse in een lidmaatschap van de GVAG te 
hebben. Onderstaand is de motivatie van gebruikers om in de toekomst lid te worden 
van de GVAG weer gegeven:

• “Meer betrokkenheid bij de productontwikkeling om het GBI goed aan te laten 
sluiten op gemeentelijke wensen.”

• “Om een bijdrage te kunnen leveren aan het gebruiksgemak van GBI.”
• “Voor de participatie en kwaliteitsverbetering van GBI.”
• “Wij waren ook lid van de gebruikersvereniging van Arcadis (het pakket GBI voeren 

we op dit moment in).”
• “Als eindgebruiker hebben wij belang bij het samenwerken met andere 

eindgebruikers en de leverancier.”



5. Conclusies en 
Aanbevelingen
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In dit hoofdstuk wordt interpretatie gegeven aan de resultaten in relatie tot de 
doelstelling van het onderzoek. De twee hoofdvragen van het onderzoek worden 
beantwoord. Hieruit volgen aanbevelingen, zoals geformuleerd in de doelstellingen, 
voor het verbeteren van klantbeleving en de producttevredenheid en het optimaliseren 
van de dienstverlening van de GVAG.

De twee hoofdvragen van het onderzoek luiden als volgt:

“In welke mate zijn de leden van de GVAG op de hoogte en tevreden over de rol van 
de GVAG en welke wensen en behoeften hebben deze leden ten aanzien van de 
dienstverlening van de GVAG?”

“In hoeverre zijn klanten van Antea Group, die geen lid zijn van de GVAG, geïnteresseerd 
in een lidmaatschap bij de GVAG?”

5.1 Tevredenheid GVAG

Algemeen
Bijna de helft van de leden is in enige mate tevreden over de GVAG. Tevreden leden zijn 
goed op de hoogte van de GVAG. Zij weten welke bijeenkomsten de GVAG organiseert 
en onderneemt. Daarnaast zijn zij over het algemeen tevreden over de manier waarop 
de GVAG de belangen van aangesloten organisaties behartigt.

Leden van de GVAG die ontevreden of noch tevreden noch ontevreden zijn, weten 
niet goed welke activiteiten de GVAG ontplooit. Zij zijn dan ook niet tevreden over de 
communicatie vanuit de GVAG. Hierdoor kunnen ze niet goed inschatten of en in welke 
hoedanigheid de GVAG de belangen vertegenwoordigt.

Aspecten tevredenheid
De leden die bekend zijn met de GVAG, zijn positiever gestemd over de manier waarop 
de GVAG de belangen van haar leden vertegenwoordigt in vergelijking met leden die 
minder bekend met de GVAG zijn. In de regel geldt dat men meer tevreden is over de 
wijze waarop de GVAG de belangen van haar klanten vertegenwoordigd, wanneer men 
goed op de hoogte is van de GVAG. Daarbij moet gezegd worden dat ontevredenheid 
voornamelijk voortkomt uit het gebrek aan informatie en kennis over de GVAG, en niet 
zozeer uit de handelswijze van de GVAG om voor de belangen van haar leden op te 
komen. Dit blijkt ook uit de beoordeling van de communicatie vanuit de GVAG. Leden die 
onbekend zijn met de activiteiten van de GVAG zijn niet tevreden over de communicatie 
vanuit de GVAG over hetgeen zij onderneemt. Van de leden die op de hoogte zijn van 
hetgeen de GVAG organiseert en onderneemt, is een kleine meerderheid tevreden 
over de communicatie vanuit de GVAG. Omdat het een kleine meerderheid betreft, 
betekent het dat de communicatie zelf ook ruimte voor verbetering biedt.

Wij raden de GVAG aan om de communicatie richting haar leden scherp in de gaten te 
houden. De informatievoorziening is de voornaamste bron voor leden om op de hoogte 
te blijven van nieuws rondom de GVAG.
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Website & wensen
De leden die goed op de hoogte zijn van de activiteiten van de GVAG bezoeken 
vaker de website dan de leden die minder goed weten wat er binnen de GVAG speelt. 
Frequente bezoekers van de website zijn beter te spreken over de website dan de 
incidentele bezoekers. Frequente bezoekers vinden de website van toegevoegde 
waarde en gebruiken de website veelal voor de laatste relevante informatie. Zij zijn 
zodoende beter op de hoogte van de activiteiten van de GVAG.

Een ruime meerderheid van de leden is voorstander van een forum op de website 
om informatie uit te wisselen. Frequente bezoekers zien bijna allemaal een 
toegevoegde waarde in een dergelijk forum. Wederom blijkt het belang van een goede 
informatievoorziening vanuit de GVAG.

De website van de GVAG is een belangrijk onderdeel in de communicatie richting de 
leden.  Hierbij hebben bezoekers de voorkeur voor een overzichtelijke website om 
snel de gewenste informatie te kunnen vinden. De aanbeveling op het gebied van 
communicatie heeft ook betrekking op de website van de GVAG. Daarnaast zien de 
leden graag een makkelijk toegankelijk forum op de website waar gebruikers hun 
ervaringen kunnen uitwisselen.

Wij raden daarnaast de GVAG aan om de mogelijke verbeterpunten van de leden en de 
gebruikers serieus in overweging te nemen. De nieuwsbrief is bijvoorbeeld een e� ectief 
middel om de laatste relevante informatie te delen met leden die minder frequent de 
website raadplegen.

GBI
Bij de meeste gebruikers van GBI6 voldoet het pakket aan de verwachtingen van de 
gebruikers. Wanneer het pakket niet aan de verwachtingen voldoet, en de kwaliteit 
zodoende tegenvalt, zijn leden logischerwijs vaak ontevreden over de prijs-kwaliteit 
verhouding van het pakket.
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5.2 Lidmaatschap GVAG

Het aantal gebruikers van GBI-software van Antea Group, van wie de organisatie nog 
geen lid is van de GVAG, is te laag om representatieve uitspraken over te doen. De 
uitkomsten geven wel de indicatie dat de organisaties niet allemaal onwelwillend 
tegenover een lidmaatschap staan. Om dit met zekerheid te kunnen stellen is aanvullend 
onderzoek nodig.

Terugkoppeling deelnemers
Inherent aan het afnemen van de vragenlijst voor dit onderzoek is het creëren van 
verwachtingen bij deelnemers over de ondervraagde onderwerpen. Zodoende hebben 
de deelnemers waarschijnlijk verwachtingen als het gaat om (verbeteringen op het 
gebied van) de dienstverlening van de GVAG, de bijeenkomsten, de website en een 
mogelijk forum. Het is belangrijk deze verwachtingen goed te inventariseren en te 
regelen. Getuige de behoefte aan informatie en duidelijke communicatie vanuit de 
GVAG.

Wij raden de GVAG aan om de deelnemers op de hoogte te brengen van de belangrijkste 
uitkomsten en actiepunten van het onderzoek. De deelnemers weten zodoende wat 
hun input oplevert. Met de terugkoppeling kunnen direct de verwachtingen van de 
leden gereguleerd worden. Hierom dienen reële en haalbare actiepunten te worden 
opgesteld. De deelnemers verwachten immers dat deze worden nagekomen. Tenslotte 
kunnen de deelnemers voor een toekomstig onderzoek over dit onderwerp wederom 
benaderd worden.



Bijlage I & II
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Bijlage I

1. In welke categorie valt uw organisatie?
• Gemeente
• Anders, namelijk: <open invoer>

2. Hoeveel inwoners vertegenwoordigt uw organisatie?
• Minder dan 25.000 inwoners
• 25.000 tot 60.000 inwoners
• Meer 60.000 inwoners

3. Wat is uw functie binnen deze organisatie?
• I&A coördinator
• Afdelingshoofd
• Coördinator
• Beheerder
• Anders, namelijk: <open invoer>

GVAG

4. Is uw organisatie lid van de Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG)?
• Ja
• Nee

Indien het antwoord op vraag 4 optie 2 is
5. Is uw organisatie geïnteresseerd om lid te worden van de GVAG?
• Ja
• Misschien
• Nee
• Weet ik niet

Indien het antwoord op vraag 5 optie 1 of 2 is
6. Waarom is uw organisatie geïnteresseerd om lid te worden van de GVAG?
<open invoer>

Indien het antwoord op vraag 5 optie 3 is
7. Waarom is uw organisatie niet geïnteresseerd lid te worden van de GVAG?
<open invoer>
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Klanttevredenheid GVAG 

8. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de GVAG? 
(Helemaal mee oneens/mee oneens/niet mee oneens-niet mee eens/mee eens/helemaal 
mee eens/weet ik niet)
• Ik weet wat de GVAG onderneemt en organiseert
• Onze belangen worden goed vertegenwoordigd door GVAG
• Je kunt gemakkelijk met de GVAG in contact komen
• Ik ben tevreden over de communicatie vanuit de GVAG over hetgeen zij onderneemt 

en organiseert

9. In hoeverre bent u tevreden over de GVAG?
• Zeer tevreden
• Tevreden
• Niet ontevreden/niet tevreden
• Ontevreden
• Zeer ontevreden
• Weet niet

Indien vraag 9 met “zeer ontevreden of ontevreden” wordt beantwoord
10. Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over de GVAG?
<open invoer>

11. De GVAG organiseert regelmatig verschillende bijeenkomsten. Aan welke van 
onderstaande bijeenkomsten heeft u deelgenomen?
• Vakbroederbijeenkomsten
• Projectgroepen
• Themagroepen
• Ik heb aan geen van bovenstaande groepen of bijeenkomsten deelgenomen

Toelichting in helptekst:
• Vakbroederbijeenkomsten: waar je ervaringen met vakgenoten kunt delen om je 

kennis op -het gebied van GBI te vergroten
• Projectgroepen over een bepaald thema zijn kortdurend en eenmalig
• In de themagroepen ontmoeten de leden elkaar en behandelen ze elkaars 

vraagstukken. Deze groepen zijn langdurig en permanent van aard

12. Waaraan zou u in de toekomst (vaker) willen deelnemen?
• Vakbroederbijeenkomsten
• Projectgroepen
• Themagroepen
• Ik wil niet deelnemen aan bovenstaande bijeenkomste
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Indien vraag 11 niet “optie 4” is
13. In hoeverre bent u tevreden over de…. georganiseerd door de GVAG? 
(Helemaal mee oneens/mee oneens/niet mee oneens-niet mee eens/mee eens/helemaal 
mee eens/weet ik niet)
• <Antwoord vraag 11 meenemen>
• <Antwoord vraag 11 meenemen>

14. Hoe vaak bezoekt u de website van de GVAG?
• Vaker per maand
• 1x per maand
• 1x per 2-3 maanden
• 1x per half jaar
• Minder dan 1x per half jaar
• Nooit

Indien het antwoord op vraag 14 niet “nooit” is
15. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de website van de GVAG? 
(Helemaal mee oneens/mee oneens/niet mee oneens-niet mee eens/mee eens/helemaal 
mee eens/weet ik niet)
• De website is van toegevoegde waarde
• Op de website vind ik snel de informatie die ik zoek
• Ik zal de website in de toekomst vaker bezoeken
• Via de website wordt ik op de hoogte gehouden van relevante informatie
• Een forum op de website waar informatie tussen gebruikers uitgewisseld kan worden 

is van toegevoegde waarde
• Ik zou graag zien dat de GVAG meer via social media gaat communiceren in plaats 

van via de website

Indien het antwoord op vraag 15 stelling 5 “(helemaal) mee eens” is
16. Waar moet een dergelijk forum volgens u op zijn minst aan voldoen? (meerkeuze)
• Makkelijk toegankelijk via de website
• Makkelijk toegankelijk via een app
• Makkelijk toegankelijk via de mobiele telefoon
• Afgesloten (vak)groep
• Anders, namelijk: <open invoer>

17. Wij zijn als GVAG bezig om onze dienstverlening te ontwikkelen en 
te verbeteren. Heeft u hiervoor tips of ideeën die u met ons wilt delen?
<open invoer>
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GBI4 / GBI6

18. Van welk softwarepakket voor het beheer van openbare ruimte maakt uw organisatie 
gebruik?
• GBI6
• GBI4

Indien het antwoord op vraag 18 optie 1 is
19. Voldoet GBI6 aan uw verwachtingen?
• Ja, helemaal
• Voor een groot deel
• Voor een klein deel
• Nee, helemaal niet

Indien het antwoord op vraag 18 optie 2 is
20. Is uw organisatie van plan om over te stappen naar GBI6?
• Ja, wij zijn van plan om op korte termijn (binnen 6 maanden) over te stappen naar 

GBI6
• Ja, wij zijn van plan om over 6-12 maanden over te stappen naar GBI6
• Ja, wij zijn van plan om op lange termijn (over meer dan 12 maanden) over te stappen 

naar GBI6
• Wij zijn niet van plan om over te stappen naar GBI6

Indien het antwoord op vraag 20 optie 4 is
21. Waarom is uw organisatie niet van plan om over te stappen naar GBI6?
<open invoer>

Antea Group

22. In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de Antea Group? 
(Zeer ontevreden/Ontevreden/Niet ontevreden-Niet tevreden/Tevreden/Zeer Tevreden)
• De prijs-kwaliteit verhouding van het pakket GBI van de Antea Group
• Het behalen van planningen door de Antea Group
• Het nakomen van afspraken door de Antea Group
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Afsluiting

23. Zijn er verder nog zaken met betrekking tot dit onderzoek die u ons wilt meegeven?
<open invoer>

Indien het antwoord op vraag 5 optie 1 of 2 is
24. U heeft aangegeven dat uw organisatie geïnteresseerd is om lid te worden van de 
Gebruikersvereniging Antea Group. Mogen wij u hierover benaderen?
• Ja
• Nee

Indien het antwoord op vraag 24 optie 1 is
25. Wat is uw naam en emailadres waarop wij u hiervoor kunnen benaderen?
• Naam: <open invoer>
• Emailadres: <open invoer>

Dit is het einde van de vragenlijst. Bedankt voor uw medewerking.
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Bijlage II

Tips voor de GVAG

• Dichter bij de klant staan en beter inzicht in reeds gerealiseerde maatwerkoplossingen 
bij andere gebruikers.

• Zorg ervoor dat je de gebruikers vertegenwoordigd en voldoende kennis in de 
themagroepen hebt. Themagroepen moeten zelfstandig kunnen bepalen of 
bepaalde ontwikkelingen nodig zijn en prioriteit kunnen stellen.

• De zichtbaarheid voor van de GVAG voor gebruikers en beheerders kan beter en 
meer profi leren bij de gebruikers.

• Ik ben nog nooit uitgenodigd voor bijeenkomsten maar zou dit wel graag willen.
• Per kwartaal of 2x per jaar, informatie over de stand van zaken sturen via mail aan 

alle leden, zo blijven we up-to-date.
• BOR beheerders intensief betrekken bij vakbroederbijeenkomsten.
• Zorg dat de klant ook daadwerkelijk een draaiend systeem ter beschikking heeft. 

Antea Group (en voorheen Oranjewoud) is alleen geïnteresseerd in monopolie.
• Een nieuwsbrief met aankondigingen van wat er nieuw is op de site. Zie de werkwijze 

van het IGOV.
• Voorheen kreeg ik uitnodigingen voor de vakbroederbijeenkomsten, maar deze zie 

ik nooit meer. Ik weet niet eens of ze er nog zijn.
• Oude klanten en gebruikers 4.10 niet vergeten.
• Een digitale nieuwsbrief voor alle leden.
• Leden meer actief benaderen. Dit soort mailtjes zijn actief; het bezoeken van de 

website is passief.
• Als jullie actief een nieuwsbrief versturen, dan zal vanuit Almelo meer gebruik 

worden gemaakt van de vereniging.
• Het delen van vakkennis enerzijds en anderzijds hoe GBI hiervoor weer in te zetten 

is.
• Buiten de GBI dag zie en hoor en zien we weinig van de GVAG. 
• Op de gebruikers dag is er een stand (meestal gewoon een van de) en het praatje 

van de voorzitter, dit is wat ik van de GVAG zie en hoor.
• Een forum op de website zou inderdaad een toevoeging zijn.
• Helder krijgen wat we als opdrachtgever van belang vinden voor de ontwikkeling 

van GBI. Het primaire belang van Antea, kan de ontwikkeling van GBI frustreren en 
het gezamenlijk belang ondergeschikt maken, de regie van de ontwikkelingen ligt 
bij Antea. We moeten ons als GVAG afvragen of we dit goed vinden.

• De tegengestelde belangen helder maken, inventariseren en er uiteindelijk een 
gezamenlijk belang van maken.

• Maak je zichtbaar, laat horen waar je mee bezig bent, deel kennis.
• De wensen van vakbroeders beter behartigen.
• Met enige regelmaat nieuwsbrieven sturen.
• Wij weten van het bestaan van de GVAG niet af.
• Let op nieuwe ontwikkelingen en combineer deze met bestaand concept, 

bijvoorbeeld Crowdsourcing in combinatie (regio)bijeenkomsten of kennisdelen in 
combinatie met YouTube.
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• De vakbroeders zouden in gesprek moeten gaan over het product van de Antea 
Group.

• Terug naar de oude productgroepenstructuur gaan.
• Naar mijn idee meer mededelingen/nieuws communiceren richting hun gebruikers. 

De GVAG moet zich meer laten zien naar de gebruikers toe.
• De structuur van productgroepen per discipline herstellen.
• De informatie die we ontvangen is te algemeen.
• Meer inhoudelijk, minder commercieel.
• Ga als bestuur wat vaker bij de gebruikers langs. Wacht niet tot een GBI dag.
• Ik wist niet dat de GVAG een website heeft.
• Er mag meer focus worden gelegd op de gebruiksvriendelijkheid van GBI en we 

zien graag meer ontwikkelingen richting openstandaarden
• Snelheid van het programma is nu vrij traag.
• Een forum zou van veel toegevoegde waarde zijn. Verder zouden de vakbroeders 

bijeenkomsten weer meer centraal binnen het GVAG moeten staan.
• Maak weer ruimte vrij voor een accountmanneger die met regelmaat contact zoekt. 
• Een tip is om voor dat overgegaan wordt tot aanschaf van GBI duidelijk wordt 

aangegeven wat standaard is en wat niet, dat voorkomt discussies.
• De website van de GVAG kan veel overzichtelijker.
• Antea vragen een beter presterend product te bouwen.
• Laat duidelijk zien wat je doet als GVAG.
• Geef meer openheid en transparantie.
• Goede communicatie.
• Ik zou graag getipt worden over onderwerpen die op de website nieuw zijn zodat ik 

sneller op de website ga kijken. Bijv. door mail met link naar de website. 
• Vooral de communicatie richting klant kan men verbeteren. 
• TIP vakbroeders bijeenkomst in het midden van het land organiseren in verband 

met reistijd.
• Wellicht meer communiceren maar misschien gebeurt dat wel en kan het zijn dat ik 

dat gewoon mis.
• De GBI programmatuur gebruiksvriendelijker maken, vaak zijn er heel veel 

muisklikken nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
• Laat eens wat vaker van je horen.
• Meer terugkoppeling aan en informatie-inwinning bij alle gebruikers. Met name over 

de zaken waar dagelijks tegenaan gelopen wordt.
• Antea aansporen tot snellere ontwikkeling van diverse applicaties.








