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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
 

Als onderdeel van de herijkte toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’, is een onderzoek 

uitgevoerd naar de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. De volgende 

vragen staan hierbij centraal: wat is de huidige identiteit van de gemeenschap Borne; 

waar kan Borne zich verder ontwikkelen; wat is het imago van de gemeenschap Borne; 

wat zijn verschillen/overeenkomsten tussen de identiteit en het imago van Borne? 

 

Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd, op het gebied van o.a. place marketing, place 

identity en place image. Vervolgens is een vooronderzoek uitgevoerd om mogelijke 

imago- en identiteitsdimensies welke expliciet van toepassing zijn op de gemeenschap 

Borne te achterhalen. Op basis van de literatuurstudie en het vooronderzoek, zijn een 

tweetal vragenlijsten, één gericht op identiteit en één gericht op imago, ontworpen. 

Hierbij staan de constructen economie, sociaal, cultuur, omgeving, voorzieningen en 

emotioneel centraal. Op verzoek van de opdrachtgever is bij identiteit het construct 

gemeente Borne toegevoegd. De algemene tevredenheid van respondenten over de 

gemeenschap Borne is gemeten middels een rapportcijfer. Daarnaast is de intentie om in 

Borne te (blijven) wonen gemeten middels een drietal stellingen. De eerste vragenlijst 

(identiteit) is door 203 respondenten volledig ingevuld, de tweede vragenlijst (imago) is 

door 107 respondenten volledig ingevuld. Op basis van opmerkelijke resultaten uit de 

vragenlijst gericht op identiteit, zijn over over veiligheid, uitgaan, dorpskern Zenderen en 

emotioneel diepte-interviews afgenomen, om zo de oorzaken van deze opmerkelijke 

resultaten te achterhalen. 

 

Inwoners van de Bornse gemeenschap beoordelen hun gemeenschap met een 7.36. De 

algemene tevredenheid wordt vooral beïnvloed door de constructen sociaal, omgeving en 

emotioneel. De gemeenschap Borne wordt door haar inwoners als positief ervaren. De 

gemeenschap Borne is sociaal, waar inwoners zich veilig voelen; goed bereikbaar; heeft 

een redelijke infrastructuur; heeft een mooie, aantrekkelijke omgeving met voldoende 

natuur; heeft een rijke historische achtergrond en biedt voldoende voorzieningen op 

verschillende gebieden. Inwoners van de gemeente Borne wonen prettig en willen graag 

blijven wonen binnen de gemeenschap. Ze voelen zich thuis en verbonden met Borne. 

Echter, het uitgaansleven, voorzieningen voor jongeren, en de dorpskern van Zenderen 

laten te wensen over. Deze drie onderwerpen zijn tevens verbeterpunten voor de 

gemeenschap Borne. Daarnaast kan de gemeenschap Borne zich verder ontwikkelen wat 

betreft een aantrekkelijker winkelaanbod; meer (dag)toerisme; meer nadruk op de 

kwaliteit dan op de kwantiteit van het woonklimaat en meer aandacht voor de 

kerkdorpen.  

 

De gemeenschap Borne wordt door buitenstaanders beoordeeld met een 7.24. Dit is een 

minimaal verschil met de beoordeling van inwoners van de gemeente Borne. Deze 

algemene tevredenheid wordt vooral beïnvloed door de constructen omgeving en 

emotioneel. Gezien de resultaten uit de vragenlijsten, komt het imago van de 

gemeenschap Borne sterk overeen met de identiteit. Echter, op het gebied emotioneel en 
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wat betreft intentie om in Borne te (blijven) wonen zijn er verschillen. Buitenstaanders 

voelen zich minder aangetrokken en minder verbonden met Borne dan inwoners van de 

gemeente Borne. Daarnaast vinden buitenstaanders het niet aantrekkelijk om naar de 

gemeente Borne te verhuizen en zien dit ook niet snel gebeuren, vaak omdat ze op dit 

moment al prima wonen. Inwoners van de gemeente Borne willen juist graag voor 

langere tijd in Borne blijven wonen.
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

Met dit rapport sluit ik mijn Bachelor Communicatiewetenschap af, waarna ik verder ga 

met een specialisatie in de communicatiewetenschap. In opdracht van de Gemeente 

Borne en de regiegroep van de toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’ heb ik onderzoek gedaan 

naar de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. De resultaten kunnen de 

Gemeente Borne en de regiegroep een handvat bieden voor het opstellen van de 

toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’. Tevens kunnen de resultaten een bijdrage leveren aan 

betrokkenen van de gemeenschap Borne. 

 

Tijdens mijn onderzoek ben ik door verschillende personen bijgestaan. Allereerst wil ik 

mijn begeleider Jeroen Timmer bedanken. Op enthousiaste wijze maar met een kritische 

noot heeft hij me gedurende het gehele proces begeleid. Vanuit de gemeente Borne wil ik 

de betrokken ambtenaren bedanken, met in het bijzonder Roeland Ambting en Miranda 

Mulder. Zij hebben mij op een stimulerende wijze geweldig ondersteund. Daarnaast wil 

ik de regiegroep van de toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’, voor het vertrouwen dat ze me 

hebben gegeven voor het uitvoeren van dit onderzoek. 

 

Ten slotte wil ik mijn ouders en mijn vriend Peter bedanken voor de steun, inspiratie en 

aanmoedigende woorden. Allen hartelijk dank!
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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
Dit onderzoek richt zich op de identiteit en het imago van de gemeente Borne. Het gaat 

hierbij niet om de gemeente Borne als ambtelijke organisatie, maar om de gemeente 

Borne als gemeenschap. Daarom zal in dit rapport worden gesproken over de 

‘gemeenschap Borne’. Identiteit is hoe mensen zichzelf of haar eigen organisatie zien. 

Identiteit straalt men uit naar de buitenwereld. Imago is hoe de buitenwereld de 

gemeenschap ziet (Oomkes, 2003). In deze studie wordt ingegaan op de identiteit en het 

imago van de gemeenschap Borne. Dus, wat en hoe is Borne en hoe kijkt de buitenwereld 

tegen Borne aan. 

 

1.1 Probleemstelling1.1 Probleemstelling1.1 Probleemstelling1.1 Probleemstelling    

De Gemeente Borne heeft in 2001 een toekomstvisie opgesteld, de ‘Visie Borne Nieuw’. 

Nu, 10 jaar later, is deze toekomstvisie aan herijking toe, vooral door de economische en 

demografische omstandigheden binnen de Gemeente Borne. Het doel van het project is 

“te komen tot een actuele toekomstvisie van en voor de Bornse gemeenschap met actuele 

ambities en een actuele strategie. Kwalitatief gaat het om een visie waarin sociale en 

fysieke ambities met elkaar verweven zijn die bijdragen aan Borne als een vitale 

gemeenschap” (Baveld & Welten, 2010). Daarbij zal uit worden gegaan van een visie op 

Borne in 2030.  

 

Vanaf april 2010 is de Gemeente Borne gestart met het project ‘Mijn Borne 2030!’. Voor 

het uitwerken van de toekomstvisie is een speciale regiegroep samengesteld. Deze 

regiegroep zal de toekomstvisie in mei 2011 afronden. De visie schetst een beeld van de 

gemeenschap Borne in de toekomst. Er zal onder andere aandacht worden gegeven aan de 

identiteit en het imago van Borne (Baveld & Welten, 2010).  

 

Het (communicatie) ‘probleem’ is dat de Gemeente Borne geen actueel overzicht heeft 

van de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. Het hoofddoel van dit 

onderzoek is om de huidige identiteit en het huidige imago van de gemeenschap Borne 

helder te krijgen. Dus kennis hebben over hoe Borne wordt waargenomen (imago) en hoe 

Borne daadwerkelijk is (identiteit) (van Riel, 2003). Dit onderzoek zal uiteindelijk 

ondersteuning bieden aan het ontwikkelen van de toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’. 
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1.2 Onderzoeksvragen1.2 Onderzoeksvragen1.2 Onderzoeksvragen1.2 Onderzoeksvragen    

In deze beschrijvende studie wordt onderzocht naar wat de huidige identiteit en het 

huidige imago van Borne zijn. Identiteit en imago worden gevormd door gedrag, 

symboliek en communicatie. Gedrag is de manier waarop Borne ‘acteert’. Bij symboliek 

draait het om de huisstijl, de inrichting van het dorp, etc. Bij communicatie gaat het om 

zowel de externe als de interne communicatie. De communicatie heeft een erg grote 

invloed op het imago en de identiteit (Floor & van Raaij, 2006). In dit onderzoek staat 

identiteit centraal, imago zal een bescheidener rol spelen. De centrale onderzoeksvraag in 

deze studie luidt als volgt: 

 

Wat is de identiteit en hetWat is de identiteit en hetWat is de identiteit en hetWat is de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne? imago van de gemeenschap Borne? imago van de gemeenschap Borne? imago van de gemeenschap Borne?    

    

Middels deelvragen zal worden getracht meer specifieke aspecten te onderzoeken. 

Identiteit en Imago hangen namelijk nauw samen met elkaar (Birkigt & Stadler, 1986). In 

dit onderzoek wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de identiteit en 

het imago van de gemeenschap Borne. Daarnaast wordt onderzocht waar Borne zich 

mogelijk verder kan ontwikkelen. De deelvragen in deze studie luiden als volgt: 

 

Wat is de huidige identiteit van Borne? 

 

Hoe ziet het imago van Borne eruit? 

 

Wat zijn sterke verschillen tussen de identiteit en het imago van Borne? 

 

Waar kan Borne zich verder ontwikkelen? 

 

1.3 Relevantie1.3 Relevantie1.3 Relevantie1.3 Relevantie    

Dit onderzoek heeft zowel een wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. In 

onderstaande subparagrafen wordt aangegeven wat hiermee wordt bedoeld. 

 

1.3.1 Wetenschappelijke relevantie1.3.1 Wetenschappelijke relevantie1.3.1 Wetenschappelijke relevantie1.3.1 Wetenschappelijke relevantie    

Het onderzoek heeft een toegevoegde waarde op wetenschappelijk gebied. Middels de 

uitgevoerde literatuurstudie en het uitgevoerde onderzoek naar de identiteit en het imago 

van een gemeenschap is dit rapport een toegevoegde waarde op het gebied van place 

marketing, place identity en place image. Deze onderwerpen zijn en worden steeds 

populairder. Imago- en identiteitsdimensies zijn (nog) minder populair binnen de 

wetenschappelijke literatuur. In dit onderzoek is middels een vooronderzoek gezocht 

naar aanvullende imago- en identiteitsdimensies om zo een compleet aantal dimensies te 

krijgen. Dit is gelukt. Dit onderzoek heeft namelijk nieuwe imago- en 

identiteitsdimensies gebracht, welke in de toekomst ook mogelijk voor andere imago- en 

identiteitsonderzoeken kunnen worden gehanteerd. Daarnaast wordt uit dit onderzoek 

duidelijk welke imago- en identiteitsdimensies de algemene tevredenheid en de intentie 

om ergens te (blijven) wonen beïnvloeden, voor zowel inwoners als buitenstaanders. 
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Binnen de wetenschappelijke literatuur is hier nog relatief weinig te vinden, vergeleken 

met het aanbod wat betreft place marketing, place identity en place marketing. 

 

1.3.2 Maatschappelijke relevantie1.3.2 Maatschappelijke relevantie1.3.2 Maatschappelijke relevantie1.3.2 Maatschappelijke relevantie    

Het onderzoek is maatschappelijk relevant voor verschillende partijen. Allereerst is dit 

onderzoek maatschappelijk relevant voor de opdrachtgevers, de gemeente Borne en de 

regiegroep van ‘Mijn Borne 2030!’. Het onderzoek zal resultaten opleveren, waardoor de 

opdrachtgevers een actueel beeld hebben van de identiteit, de gewenste identiteit en het 

imago van Borne als gemeenschap. Deze informatie zal nuttig zijn voor het opstellen van 

de toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’, en is dus van maatschappelijk belang op de korte 

termijn. Op basis van de toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’ zal de gemeente Borne samen 

met de regiegroep van dit project plannen maken en uitvoeren. Hierdoor is dit onderzoek 

van maatschappelijk belang voor de lange termijn.  

 Daarnaast is dit onderzoek maatschappelijk relevant voor de inwoners van de gemeente 

Borne. Op basis van de toekomstvisie ‘Mijn Borne 2030!’ zal de gemeente Borne plannen 

maken en uitvoeren, wat weer invloed zal hebben op bijvoorbeeld de leefomgeving van 

de inwoners van de gemeente Borne.  

 

1.4 Indeling onderzoeksrapport1.4 Indeling onderzoeksrapport1.4 Indeling onderzoeksrapport1.4 Indeling onderzoeksrapport    

Het gehele onderzoek bestaat uit drie delen: literatuurstudie, vooronderzoek en 

hoofdonderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de literatuurstudie besproken. Hier wordt 

ingegaan op de begrippen place marketing, identiteit, place identity, imago en place 

image. Het vooronderzoek wordt in hoofdstuk 3 besproken. Hierin wordt besproken 

welke methode er gehanteerd is en welke resultaten er uit zijn voortgekomen. De 

resultaten zijn gebruikt ter voorbereiding van het hoofdonderzoek. Het hoofdonderzoek 

is in hoofdstuk 4 en 5 gerapporteerd. In hoofdstuk 4 wordt de gehanteerde methode 

weergegeven, waarna in hoofdstuk 5 de resultaten worden weergegeven. Op basis van 

een aantal opmerkelijke resultaten zijn er diepte-interviews afgenomen. De opzet, 

procedure en resultaten van deze diepte-interviews worden in hoofdstuk 6 weergegeven. 

Op basis van de totale resultaten worden conclusies getrokken en wordt getracht de 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit is te vinden in hoofdstuk 7. Ten slotte wordt in 

hoofdstuk 8 het onderzoek kritisch bekeken, middels een discussie.
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2. Theoretisch Kader2. Theoretisch Kader2. Theoretisch Kader2. Theoretisch Kader    
Voordat er is gestart met het identiteits- en imago-onderzoek, is eerst een literatuurstudie 

uitgevoerd. Met het onderzoek zal worden getracht de huidige identiteit en het huidige 

imago van de gemeenschap Borne helder te krijgen. In dit hoofdstuk komen uiteraard 

identiteit, place identity en imago aan bod. De identiteit en het imago van een stad of 

gemeente kunnen worden gezien als onderdeel van place marketing. Daarom zal place 

marketing als eerste worden behandeld, met daarna identiteit, place identity, imago en 

ten slotte de samenhang tussen identiteit en imago.  

 

2.12.12.12.1 Place Place Place Place    marketingmarketingmarketingmarketing    

“I amsterdam”. Deze slogan, welke eveneens dienst doet als logo, is een instrument om de 

stad Amsterdam te promoten (Kavaratzis & Ashworth, 2007). Het promoten van plaatsen 

is eeuwenoud. Al vanaf de 19e eeuw wordt het promoten van plaatsen toegepast (Ward, 

1998). Volgens Kavaratzis & Ashworth (2005) willen plaatsen altijd anders zijn dan 

andere plaatsen. Ze willen zich onderscheiden van de ander, ze willen uniek zijn. 

Hierdoor werd het promoten van een stad door de jaren heen uitgebreid tot ‘place-

marketing’, waarbij het niet meer alleen draait om logo’s en slogans. ‘Place marketing’ 

wordt binnen de wetenschappelijke literatuur ook wel city marketing genoemd. 

“Citymarketing    is het geheel van activiteiten van de stad, welke erop gericht zijn 

transacties te initiëren, te bevorderen, te vergemakkelijken, te bespoedigen en tot 

uitvoering te brengen, voor zover deze activiteiten passen binnen de strategie van en 

gecoördineerd worden door het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie” 

(Kriekaard, 1993). Volgens Ashworth en Voogd (1994) komt deze interesse voor de 

filosofie en technieken van place marketing en citymarketing van zowel uitvoerders als 

wetenschappers door de voorafgaande ontwikkelingen van ‘social marketing’, ‘corporate 

marketing’ en ‘imagomarketing’. Place marketing wordt binnen de wetenschappelijke 

literatuur steeds meer besproken.  

 

Binnen de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende definities van place marketing 

aanwezig. Ashworth en Voogd (1990) beschrijven place marketing als “een proces waarbij 

lokale activiteiten zeer dicht gerelateerd zijn aan de eisen van de stakeholders.” De 

intentie is om het sociale en economische functioneren van de stad/gemeente zo efficiënt 

mogelijk te maximaliseren, “in overeenstemming met bredere doelen welke zijn 

vastgesteld”. Deze beschrijving laat zien dat place marketing meer is dan alleen promotie 

en een totale benadering vereist (van den Berg et al, 1990). Braun (2008) definieert city 

marketing als volgt: “City marketing is het gecoördineerde gebruik van ‘marketing tools’ 

gestimuleerd door een gedeeld klantgerichte filosofie, voor het creëren, communiceren, 

afleveren en wisselen van ‘stedelijke zaken’ welke waarde hebben voor de stakeholders 

van de stad en voor de gemeenschap van de stad in het geheel”. Deze ‘marketing tools’ 

zijn onder andere een website, promotieactiviteiten, branding strategie, sport/cultuur 

evenementen (Hospers, 2009). Met ‘stedelijke zaken’ bedoelt Braun (2008) alle 

activiteiten van de stad. Activiteiten van de stad, zijn activiteiten om mensen van binnen 

en/of buiten de stad aan te trekken en aan te sporen tot aanwezigheid of deelname. Die 

activiteiten kunnen liggen op het terrein van sport, cultuur, of van andere vormen van 
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recreatie en kunnen een commercieel doel hebben, een niet-commercieel doel, of beide. 

Steden trachten ook hun attractiviteit te verhogen door investeringen in bijvoorbeeld 

groenvoorzieningen, zoals parken en plantsoenen, en verbeteringen van bijvoorbeeld 

bereikbaarheid en infrastructuur (Kriekaard, 1993). Deze ‘stedelijke zaken’ worden door 

andere wetenschappers als ‘stedelijke producten’ aangeduid. Een stedelijk product is “alles 

wat de behoeften van de stakeholders kan bevrediging” (Kotler, 1999). Een stedelijk 

product wordt ook wel “het totale aanbod van een plaats voor stakeholders van de stad” 

(Rainisto, 2003).  

 

De volgende stap van place marketing is ‘place branding’ (Kavartzis, 2004). Place 

branding is een van de instrumenten van place marketing, welke erg belangrijk is (Braun, 

2008). Volgens Merrilees, Miller en Herington (2009) is place branding de manier waarop 

gemeenschappen, steden, regio’s en landen hun ‘zijn’ marketeren. Een ‘nieuwe versie’ van 

het eeuwenoude promoten van de stad of gemeente (Kavartzis, 2004). Ook hierbij moet 

in het achterhoofd worden gehouden dat plaatsen complex zijn, wat place branding 

ingewikkelder maakt dan ‘corporate branding’. Bij corprate branding is het doel een 

product naar de buitenwereld te verkopen. Bij place branding is het anders, hierbij 

worden de ‘stedelijke zaken’ gebruikt om de plaats als geheel te promoten naar 

verschillende stakeholders (Rainisto, 2003).   

 

Stakeholders van een stad of gemeente zijn onder te verdelen in verschillende groepen. 

Berg et al. (1990) categoriseert de belangrijkste stakeholders in inwoners, bezoekers en 

bedrijven. Voor de gemeentelijke organisatie zijn bezoekers een populaire doelgroep. De 

toeristische industrie doet richting bezoekers veel inspanningen als het om place 

marketing gaat. Daarnaast kan het aantrekken van bedrijven een belangrijk doel van 

place marketing zijn. Bedrijven beïnvloeden de economie en de werkgelegenheid van de 

stad of gemeente (Rainisto, 2003). Echter, inwoners zijn niet alleen een belangrijke 

doelgroep, zij zijn ook de meest belangrijke uitvoerders van place marketing (Kavartzis & 

Ashworth, 2008). Braun (2008) maakt nog een extra onderscheid, door ‘potentieel’ toe te 

voegen aan de drie groepen. Deze potentiëlen zijn volgens Braun (2008) erg belangrijk 

voor een stad of gemeente.  

 

Dit onderzoek zal zich richten op de (potentiële) inwoners en bezoekers van de 

gemeenschap Borne.  

 

2.22.22.22.2 Wat  Wat  Wat  Wat is identiteitis identiteitis identiteitis identiteit    

Identiteit staat binnen dit onderzoek centraal. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt 

dat er uiteenlopende definities van identiteit bestaan. Bij identiteit gaat het om hoe de 

eigen persoon (bijvoorbeeld werknemer, lid, inwoner) haar eigen bedrijf, organisatie of 

stad beleeft. Het gaat om hoe iets daadwerkelijk is. Identiteit is voor een organisatie, 

bedrijf, stad of regio erg belangrijk: weten hoe je bent, wat je doet en waar je voor staat 

(Miller, 2006).  
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Omdat dit onderzoek zich richt op de identiteit van een gemeenschap, wordt er 

gesproken over place identity. Net als bij place marketing, wordt ook place identity steeds 

populairder binnen de wetenschappelijke literatuur, door de voorafgaande 

ontwikkelingen van corporate marketing en corporate identity (Ashworth & Voogd, 

1994). Corporate identity (organisatie-identiteit) heeft een belangrijke plek binnen de 

wetenschappelijke literatuur verworven en wordt veel besproken.  

  

In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende definities aan (corporate) 

identity gegeven. Van Gemert en Woudstra (2000) definiëren identiteit als de 

zelfrepresentatie van een organisatie, bedrijf, vereniging. Bernstein (1984) definieert 

identiteit als volgt: “Identity means the sum of all the ways a company chooses to identify 

itself to all its publics”. Bernstein (1984) zegt dus dat het bij het begrip identiteit gaat om 

de wijze waarop een organisatie zichzelf in zijn totaalheid identificeert. Van Riel (2003) 

maakt binnen identiteit onderscheid in drie aspecten:  

- Gepercipieerde identiteit: hoe de organisatie is door de ogen van 

medewerkers/leden; 

- Gewenste identiteit: hoe de organisatie graag wil zijn/worden; 

- Toegepaste identiteit: de signalen die de organisatie, bewust en ook zeker 

onbewust, naar buiten uitstraalt. 

 

Voor dit onderzoek zijn deze 3 aspecten relevant: de gepercipieerde identiteit (hoe is de 

gemeenschap Borne door de ogen van haar inwoners); de gewenste identiteit (hoe zien de 

inwoners de gemeenschap Borne graag); toegepaste identiteit (hoe wordt de gemeenschap 

Borne door buitenstaanders ervaren).  

 

In tegenstelling tot de voorgaande wetenschappers, spreken Balmer en Geyser (2001) 

expliciet over corporate identity, terwijl voorgaande wetenschappers over identiteit 

spreken, maar dit indirect wel toepassen op een organisatie. Evenals van Riel (2003) 

maken Balmer & Geyser (2001) onderscheid in verschillende identiteiten. Deze 

wetenschappers hebben een framework voor identiteit ontworpen, de ‘ACCID-Test‘ 

genaamd. In deze test worden vijf types identiteiten onderscheiden:  

- Actual Identity (actuele identiteit): de huidige eigenschappen van de organisatie. 

- Communicated Identity (gecommuniceerde identiteit): de identiteit die intern en 

extern wordt gecommuniceerd, middels sponsoring, adverteren, pr etc. 

- Conceived Identity (opgevatte identiteit): de percepties van de stakeholders. 

- Ideal Identity (ideale identiteit): optimale positie in de markt in een bepaald 

tijdsschema. 

- Desired Identity (wenselijke identiteit): visie van de leiders van de organisatie. 

 

Van deze vijf types identiteit zijn er drie relevant voor dit onderzoek: communicated 

identity, conceived identity en desired identity. Deze drie soorten van identiteit komen 

overeen met de drie identiteitsaspecten welke worden genoemd door van Riel (2003). 

Communicated identity komt overeen met de gepercipieerde identiteit; desired identity 
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komt overeen met gewenste identiteit; conceived identity komt overeen met toegepaste 

identiteit.  

 

Een organisatie heeft, zoals Balmer & Geyser (2001) zeggen, verschillende identiteiten. 

Naast deze verschillende typen van identiteit, zijn er ook verschillende fasen in het 

proces. Dit proces bestaat uit het beschrijven, analyseren en diagnosticeren van de 

identiteitstypen. Tenslotte wordt in het proces een gepaste strategie geselecteerd, met als 

doel de verschillende identiteitstypen grotendeels te laten overeenkomen. Het is de taak 

aan de leiders, de verschillende identiteiten zo te managen, dat deze grotendeels 

overeenkomen. Door de verschillende fasen van het proces te doorlopen, moet een 

organisatie in staat zijn veranderingen door te voeren waar nodig is.  

 

2.32.32.32.3 Place identity Place identity Place identity Place identity    

Net als bij place marketing, is het creëren van een specifieke place identity al eeuwenoud. 

Place identity is vaak het uiteindelijke doel dat middels place marketing en place 

branding kan worden bereikt (Kavaratzis & Ashworth, 2005). Volgens Barke en Harrop 

(1994) kan “de identiteit van een plaats worden gezien als een objectief ding: het is wat de 

plaats werkelijk is”. Volgens Braun (2008) bestaat place identity uit twee elementen: het 

objectieve element en het subjectieve element. Het objectieve element is gebaseerd op 

feiten, faciliteiten en infrastructuur van een plaats. Het subjectieve element is gebaseerd 

op de geschiedenis/historie en het gevoel van thuishoren. Doornmans et al. (2003) maken 

tevens onderscheid binnen place identity, of ook wel stedelijke identiteit: de 

essentialistische visie en de constructivistische visie. Bij de essentialistische visie op 

stedelijke identiteit gaat het om de essentie van de stad, welke mogelijk moeilijk te 

definiëren is, maar welke wel kenbaar en communiceerbaar is. Bij deze essentialistische 

visie op stedelijke identiteit gaat het om de vraag of de realiteit objectief en 

waarheidsgetrouw wordt beschreven. Bij de constructivistische visie gaat het om de idee 

dat de identiteit van een stad niet kenbaar is, maar als een sociale constructie moet 

worden gezien. Hierbij is de stedelijke identiteit niet de werkelijkheid zelf, maar de 

verbeelding van de werkelijkheid. De stad heeft voor iedere stakeholder een andere 

identiteit. De combinatie van deze twee visies maakt het zeer moeilijk een stad in zijn 

algemeenheid te omschrijven (Doornmans et al., 2003).  

 

Buursink (1991) legt het begrip stedelijke identiteit verder uit. “Een stad heeft een zekere 

identiteit, maar hoe deze identiteit tot stand komt is niet altijd helder. Verder berust 

stedelijke identiteit enerzijds op objectieve verschillen ten opzichte van andere steden en 

anderzijds op de erkenning als product met een eigen karakter door de gebruikers 

(subjectief)”, aldus Buursink (1991). De elementen die de identiteit van een stad bepalen 

zijn volgens Buursink (1991) de volgende: 

- Ligging. Ligging heeft drie verschillende betekenissen. De eerste is de geografische 

ligging. De tweede is de positie in de markt, of de manier waarop de producten en 

diensten van een binnenstad aan haar klanten beschikbaar en toegankelijk worden 

gemaakt. De derde betekenis is de gepercipieerde ligging. De gepercipieerde ligging is het 

meest essentieel. Men moet in brede kringen op zijn minst een vage notie hebben van 
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waar de plaats ongeveer ligt. Aan dit beeld zijn bepaalde associaties gekoppeld, 

bijvoorbeeld ‘ver weg’, ‘dichtbij een bekend punt’ of ‘in een mooie omgeving’. Gemeenten 

kunnen dit in hun promotiecampagnes meenemen, maar moeten dit niet pushen. 

- Ouderdom. De binnenstad kan zich profileren als een plaats met een langdurige en 

interessante ontwikkeling en een rijke historie. 

- Uiterlijk. Historische of juist moderne stedenbouwkundige kwaliteiten en 

tekortkomingen dragen voor een belangrijk deel bij aan de identiteitsvorming. Steden 

met een historische binnenstad hebben een voorspong op steden die alleen sporen van 

een snelle ontwikkeling als industrieplaats. Naast een historische binnenstad zijn pleinen, 

aantrekkelijke winkelstraten, maar ook ruimtelijke, functionele, visuele en culturele 

gebruikskenmerken van een binnenstad bepalend voor de stedelijke identiteit. Steden 

ontlenen hun identiteit grotendeels aan hun binnenstad. 

- Grootte. Naarmate een stad meer inwoners heeft neemt haar kans op bekendheid toe. In 

de praktijk weten echter maar weinig mensen met enige nauwkeurigheid de 

bevolkingsomvang van een wat grotere stad te noemen. Het inwoneraantal lijkt echter 

wel bij te dragen tot de status van een stad. 

- Stedelijke attributen. Met stedelijke attributen worden bekende gebouwen, bedrijven of 

evenementen bedoeld. Identiteit wordt in grote mate bepaald door blikvangers en 

publiektrekkers.  

 

 2.42.42.42.4 Imago  Imago  Imago  Imago     

Imago kan worden beschreven als “het mentale plaatje dat het publiek direct heeft over 

een product, merk, organisatie, bedrijf etc.”. Het gaat om hoe iets wordt waargenomen 

(Chun & West, 2005). In dit onderzoek gaat het om hoe de gemeenschap Borne wordt 

waargenomen door buitenstaanders.  

 

Evenals marketing en identiteit is imago een populair onderwerp binnen de 

wetenschappelijke literatuur. Het ‘corporate image’, ook wel organisatie-imago, wordt 

voornamelijk behandeld. Voor deze vorm van imago zijn verschillende definities. Balmer 

(2001) zegt dat het organisatie-imago een van de doelstellingen is om (niet-) effectief een 

organisatie-identiteit te beheren en dat het gaat om het verwezenlijken van een positief 

of negatief imago. Van Riel (1996) definieert organisatie-imago, met de eerdere woorden 

van Dowling (2001), als “het geheel van meningen waarmee een object bekend staat en 

waarmee mensen het beschrijven, herinneren en er naar verwijzen. Dit is het netto 

resultaat van de interactie tussen de overtuigingen, ideeën, gevoelens en impressies van 

een individu over een object”. Volgens Bernstein (1984) is organisatie-imago het “beeld 

dat mensen krijgen over een organisatie middels ervaringen, veronderstellingen, kennis, 

gevoelens en indrukken die ze hebben opgedaan over de organisatie”. Volgens Alvesson 

(1990) bestaat organisatie-imago uit “een beeld van de organisatie en uit de indrukken die 

de organisatie communiceert”.  

 

Dowling (1986) maakt onder organisatie-imago onderscheid tussen verschillende vormen 

van imago. Organisatie-imago kan in verschillende contexten worden geplaatst. Hierbij 

kan het zowel om bedrijven, organisaties als steden gaan. Zo is er bedrijfsimago, 
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productimago, merkimago, etc. (Dowling, 1986). Wanneer een organisatie als merk wordt 

gezien, gaat het om merkimago, wanneer een organisatie als product wordt gezien, gaat 

het om productimago. Echter, het is moeilijk imago als geheel in een bepaalde context te 

plaatsen. Het totale imago van een bedrijf, organisatie of stad bestaat uit een 

samenstelling van bovengenoemde imagosoorten (Dowling, 1986).  

 

2.5 Place image2.5 Place image2.5 Place image2.5 Place image    

In dit onderzoek gaat om ‘place image’, ook wel plaatsimago. Evenals bij place identity, 

wordt place image steeds populairder binnen de wetenschappelijke literatuur. Kotler 

(1999) definieert plaatsimago als de som van overtuigingen, ideeën en indrukken van 

stakeholders. Graham (2002) maakt onderscheid tussen twee imagoniveaus van een 

plaats: de externe en de interne plaats. De externe plaats of stad bestaat uit “een beperkt 

beeld dat bijdraagt aan de herkenning van de plaats, bijvoorbeeld twee onderscheidende 

gebouwen”. De interne plaats of stad is de “stad van de gedachte. Lifestyle, sociaal gevoel 

en de aanwezigheid van cultuur creëren het beeld van de interne stad”. Van den Berg, 

Klaassen en van der Meer (1990) beschouwen een stad als product, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen twee soorten productimago: stedelijke producten (woningen, 

onderwijsvoorzieningen, winkels, horeca, bedrijfsterreinen, toerisme) versus de stad zelf 

als product. Buursink (1991) maakt hetzelfde onderscheid: de gepercipieerde kenmerken 

en attributen versus de stad zelf in zijn totaliteit. De totale combinatie van gepercipieerde 

kenmerken en attributen hebben invloed op het imago van de stad zelf in zijn totaliteit. 

Er ontstaat dan een beeld van de stad als ‘saai’, ‘aantrekkelijk’, ‘ondernemend’, ‘onveilig’. 

Deze stedelijke producten en gepercipieerde kenmerken en attributen zijn onder te 

verdelen in verschillende onderdelen; ook wel identiteits- en imagodimensies.  

 

2.62.62.62.6 Identiteits Identiteits Identiteits Identiteits---- en imag en imag en imag en imagodimensiesodimensiesodimensiesodimensies    

De verschillende onderdelen waaruit de stad bestaat, houdt in dat de stad een complex 

geheel is van kleinere onderdelen die met elkaar samenhangen. Het aantal onderdelen 

waaruit de stad bestaat is ontzettend groot (van den Berg, 1999). Bonaiuto (2002) 

onderscheidt de dimensies architectuur, kwaliteit van wegen, de hoeveelheid groen, zorg 

en scholing, recreatiemogelijkheden, openbaar vervoer, winkelaanbod, 

omgevingskwaliteit en leefklimaat. Christakopoulou (2001) voegt hier de dimensies 

openbaar vervoer, economie, uitgaansmogelijkheden, sportfaciliteiten, architectuur, 

sociale gemeenschap, sfeer in de plaats en veiligheid aan toe.  

 

Graef (1999), Amelink (2003) en Heinsmann (2007) hebben onderzoek gedaan naar de 

identiteit en het imago van een stad of gemeente. Zij hebben een stad/gemeente 

gedetailleerd onderverdeeld in onderdelen, welke ook wel imagodimensies worden 

genoemd. Dormans, van Houtum & Lagendijk (2003) bespreken in hun onderzoek 

eveneens de onderdelen van een stad. Zij hebben het over identiteitsbepalende 

karakteriseringen met betrekking tot stedelijke identiteit. De onderverdeling betekent 

niet dat een thema uitsluitend tot één categorie behoort. Zo kan het culturele leven in de 

stad even goed onder de economische als onder de sociale categorie vallen. De 

onderscheiden categorieën dienen dus vooral te worden opgevat als een methodisch 
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hulpmiddel om de associaties tussen elementen/karakteriseringen en beelden/identiteit te 

bestuderen (Dormans, van Houtum & Lagendijk, 2003). In bijlage 1 zijn zowel de imago- 

als identiteitsdimensies weergegeven. 

 

2.72.72.72.7 Samenhang identiteit en imago Samenhang identiteit en imago Samenhang identiteit en imago Samenhang identiteit en imago    

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat identiteit en imago met elkaar 

samenhangen. Het model van Birkigt en Stadler (1986) laat deze samenhang schematisch 

duidelijk zien:  

 

Figuur 2.1: Model Birkigt & Stadler (1986) 

 

    
 

Het imago van een organisatie is volgens Birkigt en Stadler (1986) “een afspiegeling van 

de identiteit van de organisatie op de externe stakeholders, en kan door middel van drie 

instrumenten (communicatie, symbolen en gedrag) worden aangepast”. De 

persoonlijkheid vormt de kern van de identiteit. De activiteiten (gericht op 

communicatie, symboliek en gedrag) die zij onderneemt richting haar doelgroep, vormen 

samen de zogenoemde ‘corporate-identiteitsmix (CI-mix)’. De persoonlijkheid wordt door 

deze CI-mix uitgestraald. Gedrag wordt gezien als het belangrijkste en meest bruikbare 

instrument uit de identiteitsmix. Doelgroepen beoordelen een organisatie namelijk op het 

gedrag. Communicatie is het meest flexibele instrument en tactisch inzetbaar. Symboliek 

geeft op impliciete wijze aan waar de organisatie voor staat en volgt de rest van de 

organisatie-identiteitsuitingen. Door middel van deze drie instrumenten, kan de 

organisatie reageren op signalen van buiten en indien gewenst het imago aanpassen. 

 

Het imago van een organisatie is, volgens Birkigt & Stadler (1986) een afspiegeling van de 

organisatie-identiteit. Echter, hierbij moet een kanttekening worden geplaatst. Uit deze 

figuur lijkt het alsof het imago alleen wordt gevormd door de CI-mix. Echter, het is een 

simplificatie van de werkelijkheid. Andere mogelijke factoren worden buiten 

beschouwing gelaten. Van Riel (2003) geeft dezelfde uitleg. De persoonlijkheid kan 

worden beschouwd als de diepere, achterliggende kern en de CI-mix zijn uitingsvormen 

aan de oppervlakte. Maar van Riel (2003) geeft hierbij ook andere factoren weer welke 
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van invloed kunnen zijn op de vorming van het imago. Zaken als cultuurgeschiedenis, 

strategie, organisationele prestaties en omgeving kunnen naast de CI-mix invloed hebben 

op het imago. Dit maakt tevens dat de perceptie van de persoonlijkheid door 

buitenstaanders (imago), niet altijd hetzelfde is als die van organisatieleden (identiteit). 

 

2.82.82.82.8 Resumé Resumé Resumé Resumé    

Met deze literatuurstudie is een theoretische onderbouwing gemaakt voor het uitvoeren 

van het onderzoek. Het begrip placemarketing is uiteengezet, waaruit de begrippen 

(stedelijke) identiteit en (stedelijke) imago voortvloeiden. Naast de wetenschappelijke 

literatuur zijn identiteit- en imago-onderzoeken op het gebied van steden en gemeenten 

bestudeerd. Uit deze onderzoeken zijn identiteit- en imagodimensies naar voren 

gekomen. Op basis van het onderzoek van Dormans, van Houtum & Lagendijk (2003) en 

Buursink (1991) zijn de imago- en identiteitsdimensies ingedeeld in verschillende 

constructen, waardoor een duidelijk overzicht ontstaat. Deze dimensies zullen dienen als 

basis voor het opstellen van vragenlijsten voor het huidige onderzoek. 

 

Economie 

Aanwezigheid industrie (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003; Dormans et al., 2003) 

Economische groei (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003) 

Economische positie (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Relatieve welvaart van de regio/stad (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003) 

Gerichtheid op Europa (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003) 

Economie (Bonaiuto, 2002) 

 

Sociaal 

Bruisende/dynamische leefsfeer (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003) 

Veiligheid (Graef, 1999; Bonaiuto, 2002) 

Sociale gemeenschap (Bonaiuto, 2002) 

Open/gesloten regio/stad (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003; Dormans et al., 2003) 

 

Cultuur 

Historische achtergrond (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003) 

Karakteristieke architectuur (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003; Dormans et al., 2003; 

Christakopoulou, 2001; Bonaiuto, 2002) 

Sociaal cultureel leven (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Naoorlogse bouw (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003) 

Toerisme/recreatie (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003) 

Streektaal (Heinsmann, 2006) 

Evenwichtige leeftijdsopbouw (Heinsmann, 2006) 

Uitgaansmogelijkheden (Bonaiuto, 2002) 

Cultuurstad (Dormans et al., 2003) 

Jonge stad (Dormans et al., 2003) 

 

Omgeving 
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Landschappelijke ligging (Heinsmann, 2006; Graef, 1999; Dormans et. Al, 2003; 

Christakopoulou, 2001; Bonaiuto, 2002) 

Strategische ligging (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003; Dormans et al., 2003) 

Bereikbaarheid (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003; Dormans et al., 2003) 

Stedelijke uitstraling (Heinsmann, 2006, Graef, 1999; Dormans et al., 2003) 

Verhouding stedelijk/landelijk gebied (Heinsmann, 2006) 

Infrastructuur (Christakopoulou, 2001; Bonaiuto, 2002) 

Openbaar vervoer (Bonaiuto, 2002) 

Omgevingskwaliteit (Christakopoulou, 2001; Bonaiuto, 2002) 

 

 

Voorzieningen 

Aanwezigheid dienstensector (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003; Christakopoulou, 

2001; Bonaiuto, 2002) 

Winkelaanbod (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003; Dormans et al., 2003; Christakopoulou, 

2001; Bonaiuto, 2002) 

Volledig onderwijsaanbod (Heinsmann, 2006; Dormans et al., 2003; Christakopoulou, 

2001; Bonaiuto, 2002) 

Recreatiemogelijkheden (Christakopoulou, 2001; Bonaiuto, 2002) 

Sportfaciliteiten (Bonaiuto, 2002) 

 

Emotioneel 

Leefklimaat (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003; Christakopoulou, 2001; Bonaiuto, 2002) 

Zelfbewustzijn (Heinsmann, 2006) 

Woonklimaat (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Trots (Dormans et al., 2003) 

Sfeer (Bonaiuto, 2002) 
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3. Vooronderzoek3. Vooronderzoek3. Vooronderzoek3. Vooronderzoek 

Ter voorbereiding voor het hoofdonderzoek is naast een literatuurstudie een kwalitatief 

vooronderzoek uitgevoerd. Het doel van dit vooronderzoek is het achterhalen van 

identiteits- en imagodimensies, welke tijdens de literatuurstudie niet achterhaald zijn, 

maar wel van toepassing zijn op het onderzoek. Hiervoor wordt een diepte-interview 

gebruikt. De meest relevante dimensies zullen worden meegenomen in het 

hoofdonderzoek, waarbij ze als basis zullen dienen voor de formulering van de stellingen, 

welke worden opgenomen in de twee vragenlijsten van het hoofdonderzoek. 

 

3.1 Methode3.1 Methode3.1 Methode3.1 Methode    

3.1.1 Respondenten3.1.1 Respondenten3.1.1 Respondenten3.1.1 Respondenten    

In het hoofdonderzoek zal onderzoek worden gedaan naar de huidige identiteit, de 

gewenste identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. Voor het onderzoeken van 

de huidige identiteit en de gewenste identiteit wordt eenzelfde populatie benaderd, 

namelijk mensen welke op dit moment woonachtig zijn in de gemeente Borne en dus 

deel uitmaken van de Bornse gemeenschap. Voor het onderzoeken van het imago van 

Borne zullen mensen welke niet woonachtig zijn binnen de gemeente Borne, maar de 

gemeenschap Borne wel enigszins kennen. Dit is noodzakelijk, omdat er naar hun mening 

en gevoel ten opzichte van Borne wordt gevraagd. Daarnaast wordt er gevraagd naar 

achtergrondkenmerken. Bij het identiteitsonderzoek zal naar geslacht, leeftijd, hoogst 

genoten opleiding, geboorteplaats, aantal jaren woonachtig in Borne worden gevraagd. Bij 

het imago-onderzoek zal naar geslacht, leeftijd, hoogst genoten opleiding, woonplaats en 

relatie met Borne worden gevraagd.  

 

Tijdens het hoofdonderzoek worden respondenten alleen geselecteerd op basis van hun 

woonplaats en bij imago ook op bekendheid met de gemeenschap Borne. Daardoor zullen 

de achtergrondkenmerken van deze respondenten uiteenlopen. Door voor het 

vooronderzoek respondenten met verschillende achtergrondkenmerken te benaderen, 

wordt getracht de verschillen tussen de achtergrondkenmerken van de respondenten van 

het vooronderzoek en de achtergrondkenmerken van de respondenten van het 

hoofdonderzoek zo klein mogelijk te houden. Daarnaast zal dit een veelzijdig beeld 

genereren. Tevens wordt hiermee getracht deze populaties een zo goed mogelijke 

weerspiegeling van de werkelijke populaties te laten zijn. 

 

3333.1.2 Instrument.1.2 Instrument.1.2 Instrument.1.2 Instrument    

Om mogelijk nieuwe dimensies te achterhalen is de methode diepte-interview gebruikt. 

Een diepte-interview is de aangewezen methode om informatie te verkrijgen over 

attitudes, opinies en kennis. Daarom is een diepte-interview erg geschikt als 

vooronderzoek (Baarda & de Goede, 1997). Er kan een gestructureerd, semigestructureerd 

of ongestructureerd interview worden gehanteerd. Voor dit vooronderzoek is een 

semigestructureerd interview gehanteerd. Hierbij krijgen respondenten dezelfde 

basisvragen (gestructureerd). De antwoorden van de respondent zullen aanleiding zijn tot 

doorvragen (niet-gestructureerd). Hierdoor ontstaat er interactie wat zorgt voor een 

diepte-interview (Seydel, 2000). Het resultaat van een diepte-interview is vaak 
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ongestructureerde informatie. Doordat hier gebruik wordt gemaakt van een semi-

gestructureerd interview, wordt dit verholpen (Jansen, Steehouder & Gijsen, 2006).  

 

Tijdens het interview is ter bevestiging opnieuw gevraagd naar de 

achtergrondkenmerken van de respondent. Voor het interviewen van de twee groepen 

respondenten (identiteit en imago) zijn twee interviewschema’s opgezet. De basisvragen 

voor de ene groep zijn zo veel mogelijk in overeenstemming met de basisvragen voor de 

andere groep. De respondenten zijn bijvoorbeeld gevraagd naar wat hun eerste gedachten 

zijn wanneer ze aan Borne denken en naar wat zij positieve en negatieve kenmerken van 

Borne vinden. Echter, er zijn een aantal vragen, welke verschillend zijn. Bijvoorbeeld aan 

de respondenten woonachtig binnen de gemeente Borne (identiteit) is gevraagd waarom 

ze in de gemeente Borne wonen. Aan de respondenten woonachtig buiten de gemeente 

Borne (imago) is gevraagd waarom ze de gemeente Borne bezoeken. Op deze manier is 

getracht mogelijk aanvullende dimensies gericht op de identiteit en het imago van de 

gemeenschap Borne te achterhalen. Zie bijlage 2 voor de twee interviewschema’s.  

 

3.1.3 Procedure3.1.3 Procedure3.1.3 Procedure3.1.3 Procedure    

Gedurende een periode van 3 weken zijn de respondenten van de twee populaties 

benaderd en geïnterviewd. De respondenten zijn via het informele netwerk van de 

onderzoeker en de opdrachtgever telefonisch of via e-mail benaderd. Vervolgens is een 

afspraak gemaakt voor het diepte-interview. Deze heeft altijd plaatsgevonden bij de 

respondent thuis, waarbij werd getracht het interview zo informeel mogelijk te houden. 

Op deze manier werd geprobeerd de respondent op haar gemak te stellen (Baarda & de 

Goede, 1997).  

    

3.2 Resultaten3.2 Resultaten3.2 Resultaten3.2 Resultaten    

In deze subparagraaf worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. Hierbij 

wordt ingegaan op de respons en de resulterende dimensies. 

    

3.2.1. Respons3.2.1. Respons3.2.1. Respons3.2.1. Respons    

In totaal hebben 6 respondenten deelgenomen aan het interview. 3 respondenten gericht 

op identiteit en 3 respondenten gericht op imago. 3 respondenten hebben de afspraak 

afgezegd, vanwege andere activiteiten en 1 respondent is afgewezen, vanwege zijn 

achtergrondkenmerken. Deze was namelijk niet meer woonachtig binnen de gemeente 

Borne. In tabel 3.1 wordt schematisch weergegeven, hoeveel respondenten er benaderd 

zijn, hoeveel respondenten er geïnterviewd zijn en hoeveel respons er is geweest. 

 

Tabel 3.1: Respons 
 Aantal respondenten 

benaderd 

Aantal respondenten  

geïnterviewd  

Respons in procenten (%) 

Identiteit 5 3 60% 

Imago 5 3 60% 

Totaal 10 6 60% 
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Tabel 3.2: Achtergrondkenmerken respondenten totaal 
Achtergrondkenmerken Respondenten (N=6) 

Geslacht Man (33%) 

Vrouw (67%) 

Leeftijd Gem. 39 jaar 

Hoogst genoten opleiding MBO (33%) 

HBO (33%) 

WO (33%) 

 

Van de respondenten die hebben deelgenomen aan het vooronderzoek, is in totaal 33% 

man en 67% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de alle respondenten is 39 jaar. De 

achtergrondkenmerken van identiteit en imago worden in twee afzonderlijke tabellen 

weergegeven in bijlage 3.  

    

3.2.23.2.23.2.23.2.2    DimensiesDimensiesDimensiesDimensies    

Middels het diepte-interview zijn aan de respondenten woonachtig binnen de gemeente 

Borne basisvragen gesteld met betrekking tot de identiteit en de gewenste identiteit van 

Borne. Bij de respondenten woonachtig buiten de gemeente Borne zijn basisvragen 

gesteld met betrekking tot het imago en het gewenste imago van Borne. Op basis van de 

antwoorden op deze basisvragen, zijn aanvullende vragen gesteld.  

Door het diepte-interview zijn verschillende dimensies gericht op identiteit en imago 

naar voren gekomen. Sommige dimensies waren verschillend geformuleerd, maar wezen 

op hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld ‘ouderen’ en ‘bejaarden’. Met het analyseren van de 

interviews zijn deze overkomende dimensies als een dimensie meegenomen.  

 

De dimensies welke resulteren uit de analyses van de afgenomen interviews, zijn in grote 

overeenstemming met elkaar, en hebben alleen betrekking op dit onderzoek. Deze 

dimensies zijn zowel een bevestiging als aanvulling van de dimensies welke eerder naar 

voren zijn gekomen tijdens de literatuurstudie. Hierdoor is een zeer complete lijst 

ontstaan. In bijlage 4 worden de resulterende dimensies uit het vooronderzoek 

weergegeven. Hierbij wordt aangegeven hoe vaak een dimensie is genoemd bij identiteit 

en bij imago. Daarnaast wordt middels een X aangegeven welke dimensies uit het 

vooronderzoek overlap hebben met de dimensies uit de literatuurstudie. De dimensies 

zijn in de tabel gerangschikt onder de constructen, welke op basis van de literatuurstudie 

zijn ontwikkeld.  

 

3.3 3.3 3.3 3.3 ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Middels semi-gestructureerde diepte-interviews onder 6 respondenten zijn verschillende 

dimensies, gerelateerd aan de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne, naar 

voren gekomen. Deze begrippen dienen als leidraad voor het hoofdonderzoek. Uit de 

tabel in bijlage 4 valt op te maken dat de onderwerpen veiligheid, hechte gemeenschap, 

winkelaanbod, rijke historie, horecagelegenheden en infrastructuur voor zowel identiteit 

als imago vaak aan Borne worden gerelateerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 

zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente Borne deze onderwerpen aan de 
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gemeenschap van Borne koppelen. Echter, tussen identiteit en imago zijn ook een aantal 

verschillen te vinden. De onderwerpen omgeving, verbondenheid, thuis voelen, prettig 

wonen, leefklimaat en betrokkenheid worden vaak bij identiteit genoemd. Dit betekent 

dat deze onderwerpen voor inwoners van de gemeente Borne van belang zijn. 

Daarentegen worden de onderwerpen openbaar vervoer, prettige sfeer, uitgaan, 

bereikbaarheid en bezoeken vaak bij imago genoemd. Dit betekent dat voor niet-

inwoners van de gemeente Borne deze onderwerpen belangrijk zijn.  

De dimensies welke tijdens de literatuurstudie zijn gevonden, zijn afkomstig van 

onderzoeken met verschillende onderzoeksdoelen en onderwerpen. Dit maakt het lastig 

deze dimensies rechtstreeks toe te passen in dit onderzoek. Uit de tabel van bijlage 4 

blijkt, dat veel dimensies uit het vooronderzoek overeenkomen met de dimensies welke 

in de wetenschappelijke literatuur zijn genoemd. De dimensies welke door de 

respondenten van het vooronderzoek worden genoemd, worden allen meegenomen in 

het hoofdonderzoek. Deze dimensies zijn namelijk van toepassing op de gemeenschap 

Borne en daarmee van belang voor dit onderzoek. Hiermee wordt ook een zeer groot 

gedeelte van de dimensies welke in de wetenschappelijke literatuur worden benoemd in 

het onderzoek meegenomen. 
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4. Hoofdonderzoek4. Hoofdonderzoek4. Hoofdonderzoek4. Hoofdonderzoek 

Dit onderzoek kan een beschrijvend onderzoek genoemd worden. Om de identiteit, de 

gewenste identiteit en het imago naar voren te krijgen, worden meningen en opvattingen 

van inwoners binnen en buiten de gemeente Borne geïnventariseerd en beschreven. Het 

gaat er dus niet om of iets wel of niet juist is, er wordt alleen gekeken naar de visies van 

de respondenten (Baarda, de Goede en Teunissen, 2005). Deze meningen en opvattingen 

worden middels een tweetal vragenlijsten achterhaald. Een vragenlijst is gericht op 

identiteit en een vragenlijst is gericht op imago. 

 

4.1 Modellering onderzoek4.1 Modellering onderzoek4.1 Modellering onderzoek4.1 Modellering onderzoek    

De dimensies uit de literatuurstudie en het vooronderzoek zijn verdeeld over 

constructen. Deze constructen zijn vervolgens onderverdeeld in subconstructen voor een 

gespecificeerd en helder beeld. De constructen en subconstructen van identiteit en imago 

komen grotendeels met elkaar overeen. Echter, op verzoek van de opdrachtgever is bij 

identiteit een extra item “Borne heeft een onderscheidende positie in Twente” en een 

extra construct ‘Gemeente Borne’ toegevoegd. Dit construct zal bestaan uit 3 stellingen 

gericht op het functioneren van de ambtelijke organisatie. De ambtelijke organisatie van 

de gemeente Borne wil graag weten hoe ze zichzelf kan verbeteren. Daarom wordt hier 

alleen onder verbeterpunten aandacht aan besteed. De resultaten zijn uitsluitend bedoeld 

voor de gemeente Borne, en worden niet verder in de analyse en conclusies gericht op de 

identiteit en het imago van de gemeenschap Borne meegenomen. De constructen, 

subconstructen en bijbehorende items worden in bijlage 5 weergegeven. Hierbij wordt 

een toelichting gegeven.  

 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 Vragenlijst  Vragenlijst  Vragenlijst  Vragenlijst     

Om de huidige identiteit van Borne te achterhalen, wordt een vragenlijst afgenomen 

onder de inwoners van de gemeente Borne. Om het huidige imago van Borne te 

achterhalen, wordt een vragenlijst afgenomen onder niet-inwoners van de gemeente 

Borne. De vragenlijsten zijn op dezelfde manier geconstrueerd. De vragenlijst bestaat uit 

vier delen: inleiding, algemene vragen, stellingen en afsluiting. In de inleiding is 

aangeven wat de reden is van het onderzoek, wat het doel is van het onderzoek en zijn 

instructies voor de respondent gegeven. De algemene vragen zijn gericht op de 

kenmerken van de respondent. Hier wordt bijvoorbeeld gevraagd naar geslacht, leeftijd 

etc. Op basis van de literatuurstudie en de resultaten van het vooronderzoek zijn 

constructen, subconstructen en bijbehorende items opgesteld. Met deze basis zijn per 

construct specifieke stellingen voor de vragenlijst opgesteld. Voor beide vragenlijsten zijn 

de items grotendeels hetzelfde. Echter, er zijn wel een aantal items die bijvoorbeeld niet 

in de vragenlijst gericht op identiteit voorkomt, en wel in de vragenlijst gericht op imago 

voorkomt. Dit omdat sommige items (‘ik voel me thuis in Borne’) wel van toepassing zijn 

op inwoners van Borne (identiteit) en niet op niet-inwoners van Borne (imago). Tot slot 

wordt er in de afsluiting naar een algemeen rapportcijfer gevraagd en mogelijk 

opmerkingen op de vragenlijst. Uiteraard wordt de respondent bedankt voor zijn 

medewerking. De vragenlijst voor identiteit is te vinden in bijlage 6. De vragenlijst voor 

imago is te vinden in bijlage 7. 
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4.1.24.1.24.1.24.1.2    RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    

De enige eis bij de vragenlijst gericht op identiteit is dat de respondent inwoner is van de 

gemeente Borne. Voor de vragenlijst gericht op imago is de enige eis dat de respondent 

geen inwoner is van de gemeente Borne, maar wel enig relatie met Borne heeft om er een 

mening over te kunnen geven. Beide vragenlijsten hebben 3 weken online gestaan via de 

enquêtewebsite www.thesistools.com. Voor de vragenlijst gericht op identiteit is via 

verschillende lokale media melding gemaakt van het onderzoek en is eveneens de 

betreffende link genoemd. Daarbij zijn inwoners van Borne verzocht de vragenlijst online 

in te vullen. Ook is er expliciet melding gemaakt dat inwoners van Borne, die niet in staat 

zijn de vragenlijst online in te kunnen vullen, een papieren versie van de vragenlijst 

kunnen opvragen bij de gemeente Borne. De lokale media welke zijn gebruikt zijn 

‘Bornse Krantje’, website ‘mijnBorne2030’, website gemeente Borne, websites 

verschillende verenigingen en stichtingen gevestigd in Borne, melding gemaakt aan 

relaties en partners van de gemeente Borne via e-mail, aanplakbiljetten. Voor de 

vragenlijst gericht op imago zijn via het informele netwerk van de onderzoeker en via het 

formele en informele netwerk van de gemeente Borne respondenten uit omliggende 

plaatsen per e-mail benaderd. Middels deze e-mail werden zij verzocht de vragenlijst in te 

vullen en werd de link naar de vragenlijst gegeven. Ook is een aantal van deze mensen 

persoonlijk benaderd. Zij hebben de vragenlijst op papier kunnen invullen. De papieren 

versies van identiteit en imago zijn vervolgens door de onderzoeker in de online-versie 

ingevuld. 

 

4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.1.3 InstrumentInstrumentInstrumentInstrument    

Voor het kwantitatieve deel van het hoofdonderzoek, wordt gebruik gemaakt van een 

vragenlijst. Een vragenlijst is een uitstekend instrument voor het verkrijgen van data van 

mensen (Dooley, 2001), en een zeer geschikt instrument wanneer een onderzoeker een 

populatie wil beschrijven, die van te grote omvang is om deze direct te observeren (van 

Riel, Sroeker & Maathuis, 1998). In dit onderzoek wordt middels de vragenlijst de 

attitude ‘tevredenheid’ gemeten. Een vragenlijst is een zeer geschikt instrument om 

opinies, associaties en attitudes van populaties te meten (Babbie, 2004). Hierbij is een 

attitudeschaal, namelijk de Likert-Scale met een schaal van 5 punten toegepast. Dit type 

onderzoek heeft een grote hoeveelheid respondenten nodig die ook nog eens bekend zijn 

met Borne. Het verkrijgen en analyseren van de data is relatief eenvoudig, waarmee 

gemakkelijk vergelijkingen kunnen worden gemaakt (van Riel et al., 1998). Van deze 

vragenlijst is zowel een digitale als papieren versie beschikbaar. Hierdoor is de vragenlijst 

voor de respondenten erg toegankelijk.  

 

4.1.4 4.1.4 4.1.4 4.1.4 Afhankelijke variabeleAfhankelijke variabeleAfhankelijke variabeleAfhankelijke variabele 

De onafhankelijke variabelen van dit onderzoek zijn de achtergrondkenmerken van de 

respondenten en de stellingen binnen de constructen en subconstructen. Deze hebben 

invloed op de afhankelijke variabele. De afhankelijke variabelen van dit onderzoek zijn 

tevredenheid en intentie om in Borne te (blijven) wonen. De ‘Theory of Place’ (ToP) 

(Canter, 1977) bestudeert de relatie tussen bewoners en omgeving. Binnen deze theorie 

wordt het begrip ‘bewonerstevredenheid’ uitgewerkt, en staat voor “de beleving van het 
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plezier of voldoening die voortkomt uit het leven op een specifieke plek” Canter, 1977). 

De tevredenheid wordt gemeten middels een rapportcijfer. De respondent wordt 

gevraagd een rapportcijfer te geven over Borne. Hierbij gaat het om de algemene 

tevredenheid over de gemeenschap Borne. Tevredenheid valt onder attitude. Door het 

meten van de attitude van Bornenaren over Borne, wordt getracht de identiteit van de 

Bornse gemeenschap te achterhalen. Daarnaast wordt de intentie om in Borne te (blijven) 

wonen van de respondenten gemeten. Dit gebeurt middels een drietal stellingen. De 

stellingen betreffen: 

 

Identiteit 

Ik heb nu de intentie te verhuizen naar een plek buiten de gemeente Borne  

Ik denk over 10 jaar buiten de gemeente Borne te wonen 

Ik denk altijd in de gemeente Borne te blijven wonen 

 

Imago 

De gemeente Borne is voor mij aantrekkelijk om naar toe te verhuizen 

Ik heb de intentie naar de gemeente Borne te verhuizen 

De kans is groot dat ik over 10 jaar in de gemeente Borne woon 

 

4.1.54.1.54.1.54.1.5 Achtergrondvariabelen Achtergrondvariabelen Achtergrondvariabelen Achtergrondvariabelen    

Voordat de respondenten starten met het beantwoorden van de stellingen, zullen ze eerst 

een aantal algemene vragen beantwoorden. Hierbij is gevraagd naar geslacht, leeftijd, 

hoogst genoten opleiding. Bij de inwoners van de gemeente Borne wordt gevraagd naar 

het aantal jaren dat ze in Borne wonen. Bij de niet-inwoners van de gemeente Borne 

wordt gevraagd naar de relatie (winkelen, familie/vrienden, werk, etc.) die zij met Borne 

hebben. Dit onderzoek houdt zich bezig met het bestuderen van de opinie en mening van 

de respondenten. De opinie/mening van respondenten kunnen van elkaar verschillen, op 

basis van geslacht, leeftijd en/of het aantal jaren dat men in Borne woont of de relatie die 

men met Borne heeft. Daarom worden deze achtergrondvariabelen meegenomen in dit 

onderzoek (Baarda & de Goede, 1997). 

 

4.1.6 4.1.6 4.1.6 4.1.6 Open vragenOpen vragenOpen vragenOpen vragen    

Naast de stellingen komen in de vragenlijsten ook open vragen voor. Hiermee wordt de 

gewenste identiteit gemeten. Per construct wordt er 1 open vraag gesteld. Hier wordt 

gevraagd of de respondent tevreden is over de aspecten van het betreffende construct en 

of zij verbeterpunten kunnen aangeven. Bij het construct intentie om in Borne te 

(blijven) wonen wordt gevraagd naar de motivatie van de gegeven scores op de 

bijbehorende stellingen.  

 

4.24.24.24.2 Pretest vragenlijst Pretest vragenlijst Pretest vragenlijst Pretest vragenlijst    

Voordat de vragenlijst openbaar is gemaakt, is er een pretest gehouden. De vragenlijst 

gericht op identiteit is aan 3 inwoners van de gemeente Borne voorgelegd, de vragenlijst 

gericht op imago is aan 3 niet-inwoners van de gemeente Borne voorgelegd. Dit om 

onjuistheden en onduidelijkheden op te sporen. Deze pretest respondenten zijn via het 
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informele netwerk van de onderzoeker benaderd. De respondenten hebben de vragenlijst 

online kunnen invullen. Hen werd hierbij gevraagd hun mening over en beoordeling van 

de vragenlijst op papier te zetten. Tevens is de vragenlijst voorgelegd aan 2 medewerkers 

van de gemeente Borne. Zij hebben de vragenlijst op papier kunnen invullen. Ook hen is 

gevraagd naar hun mening en beoordeling van de vragenlijst. Omdat respondenten de 

vragenlijst of online of op papier invullen, is tijdens de pretest de vragenlijst zowel online 

als op papier voorgelegd. Op basis van de verkregen informatie van de 6 respondenten en 

de 2 medewerkers van de gemeente Borne, is de vragenlijst aangepast waar nodig. Dit 

betroffen uitsluitend aanpassingen wat betreft formulering van zinnen en stellingen. 

Inhoudelijke aanpassingen zijn niet uitgevoerd.  
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5. Resultaten5. Resultaten5. Resultaten5. Resultaten    
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Allereerst wordt 

ingegaan op de responsresultaten. Vervolgens komen in paragraaf 5.2 de 

betrouwbaarheidsanalyses van de constructen en subconstructen aan bod. In paragraaf 5.3 

komen de gemiddelde scores per item kort aan bod. In paragraaf 5.4 worden de 

beoordelingen van de constructen en subconstructen besproken. Vervolgens worden de 

verschillen en overeenkomsten tussen identiteit en imago in paragraaf 5.5 besproken. 

De invloed van de constructen en subconstructen op identiteit en imago worden in 

paragraaf 5.6 besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 5.7 beschreven waar volgens 

inwoners van de gemeente Borne de gemeenschap Borne zich verder kan ontwikkelen. 

Tenslotte wordt in paragraaf 5.8 een samenvatting gegeven. 

 

 

5.1. Respons5.1. Respons5.1. Respons5.1. Respons    

In totaal hebben 429 respondenten de vragenlijsten ingevuld. Hiervan zijn er 310 geldig 

en zijn er 119 vragenlijsten ongeldig verklaard, omdat deze niet volledig waren ingevuld. 

Voor een vragenlijst zijn 50 respondenten of meer nodig voor een betrouwbaar resultaat 

(van Riel et al., 1998). In tabel 5.1 wordt dit weergegeven, evenals de respons op de 

vragenlijsten gericht op identiteit en imago. In tabel 5.2 worden de 

achtergrondvariabelen weergegeven.  

 

Tabel 5.1: Respons beide vragenlijsten 

VragenlijstVragenlijstVragenlijstVragenlijst    IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    ImagoImagoImagoImago    AantalAantalAantalAantal    

Vragenlijst ingevuld, N (%) 293 (68.3%) 136 (31.3%) 429 (100%) 

Vragenlijst geldig, N (%) 203 (65.5%) 107 (34.5%) 310 (100%) 

Vragenlijst ongeldig, N (%) 90   (75.6%) 29   (24.4%) 119 (100%) 

 

 

 

Tabel 5.2: Achtergrondvariabelen respondenten 

AchtergrondvariabeleAchtergrondvariabeleAchtergrondvariabeleAchtergrondvariabele    IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit (N=203) (N=203) (N=203) (N=203)    Imago Imago Imago Imago (N=107)(N=107)(N=107)(N=107)    

Geslacht  

               Man, N (%) 

               Vrouw, N (%) 

 

121 (60%) 

82 (40%) 

 

53 (49.5%) 

54 (50.5%) 

Leeftijd 

               Gemiddeld, N (SD) 

 

53.9 (14.4) 

 

40.7 (14.3) 

Hoogst genoten opleiding 

              Basisschool 

              Speciaal Onderwijs 

              VMBO 

              HAVO 

              VWO 

              MBO 

              HBO 

              WO 

 

2 (1%) 

1 (0.5%) 

8 (3.9%) 

15 (7.4%) 

6 (3%) 

42 (20.7%) 

94 (46.3%) 

28 (13.8%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

5 (4.7%) 

5 (4.7%) 

4 (3.7%) 

20 (18.7%) 

50 (46.7%) 

22 (20.6%) 
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              Anders 

 

Gemiddeld 

7 (3.4%) 

 

6.48 = MBO/HBO 

1 (0.9%) 

 

6.64 = MBO/HBO 

Geboorteplaats 

             Borne, N (%) 

             Hengelo, N (%) 

             Enschede, N (%) 

             Anders, N (%) 

 

66 (32.5%) 

29 (14.3%) 

19 (9.4%) 

89 (43.8%) 

 

n.v.t. 

Aantal jaren woonachtig in Borne, M  29.8 n.v.t. 

Woonplaats 

            Hengelo, N (%) 

            Saasveld, N (%) 

            Almelo, N (%) 

            Enschede, N (%) 

            Anders, N (%) 

 

 

n.v.t. 

 

17 (15.9%) 

16 (14.9%) 

14 (13.1%) 

11 (10.3%) 

49 (45.8%) 

 

Aantal bezoeken per maand, M n.v.t. 9.6  

 

 

Van de respondenten gericht op identiteit (203) behoort 60% tot het mannelijke geslacht 

en 40% tot het vrouwelijke geslacht. De gemiddelde leeftijd betreft 53.9 jaar, waarvan de 

jongste respondent 17 jaar is en de oudste respondent 84 jaar is. Van de respondenten 

gericht op imago (107) ligt het aantal vrouwen en mannen dichter bij elkaar. 49.5% 

behoort tot het mannelijke geslacht en 50.5 % tot het vrouwelijke geslacht. De 

gemiddelde leeftijd betreft 40.7 jaar en ligt daarbij lager dan de gemiddelde leeftijd van 

respondenten van de vragenlijst op identiteit. De jongste respondent is 17 jaar en de 

oudste respondent is 74 jaar. 

 

5.2 5.2 5.2 5.2 Beschrijvende resultatenBeschrijvende resultatenBeschrijvende resultatenBeschrijvende resultaten    

Om de betrouwbaarheid van de constructen en subconstructen van identiteit en imago te 

meten, is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Normaal gesproken is een Cronbach’s 

Alpha met de waarde van .70 voor reeds gevalideerde constructen gewenst (Pallant, 

2007). De constructen in deze vragenlijst zijn niet eerder gevalideerd. Daarom kan een 

(sub)construct met de waarde voor Cronbach’s Alpha van 0.60 als betrouwbaar worden 

beschouwd (De Heus et al., 1995). Deze waarde wordt voor dit onderzoek gehanteerd. In 

tabel 5.3 worden de scores op betrouwbaarheid van identiteit en imago weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

Tabel 5.3: betrouwbaarheidsanalyse (sub-)constructen identiteit en imago 
ConstructConstructConstructConstruct    SubconstructSubconstructSubconstructSubconstruct    IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    

Cronbach’s Alpha (N) 

ImagoImagoImagoImago 

Cronbach’s Alpha (N) 

Economie  

Werkgelegenheid  

Leefsituatie  

.60                (7)    

....58585858    (4)    (4)    (4)    (4)    

.50.50.50.50    (3)    (3)    (3)    (3)    

.61    (7) 

.64    (4) 

.50    (3).50    (3).50    (3).50    (3)    

Sociaal  

Bevolking  

Veiligheid 

.79    (8) 

.72    (5) 

.85    (3) 

.72    (6) 

.69    (3) 

.82    (3) 

Cultuur  

Culturele mogelijkheden 

Historie 

.59.59.59.59    (9    (9    (9    (9))))    

.56    (5).56    (5).56    (5).56    (5)    

.60    (4) 

.54.54.54.54    (9    (9    (9    (9))))    

.46.46.46.46    (5)    (5)    (5)    (5)    

.53   .53   .53   .53    (4) (4) (4) (4)    

Omgeving  

Verkeerssituatie  

Omgevingskenmerken 

Dorpskenmerken 

.80    (16) 

.54.54.54.54    (4)    (4)    (4)    (4)    

.78    (8) 

.55    (4).55    (4).55    (4).55    (4)    

.79    (16) 

.39.39.39.39    (4)    (4)    (4)    (4)    

.77    (8) 

.39.39.39.39    (4)    (4)    (4)    (4)    

Voorzieningen  

Recreatiemogelijkheden 

Faciliteiten 

.66    (11) 

.23.23.23.23    (3)    (3)    (3)    (3)    

.66    (8) 

.49.49.49.49    (8)    (8)    (8)    (8)    

....34343434    (3)    (3)    (3)    (3)    

.47    (5).47    (5).47    (5).47    (5)    

Gemeente Borne  .42.42.42.42    (3)    (3)    (3)    (3)    n.v.t. 

Emotioneel  

Aantrekkingskracht 

Verbondenheid 

.95    (9) 

.87    (4) 

.93    (5) 

.87    (8) 

.77    (4) 

.82    (4) 

 

 

Uit deze eerste betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat zowel bij identiteit als bij imago, een 

aantal constructen en subconstructen niet voldoen aan de noodzakelijke waarde van 

Cronbach’s Alpha van 0.6. Deze waarden zijn vetgedrukt. Een lage waarde betekent dat 

de interne consistentie erg laag is. Hierdoor kunnen er op basis van analyses van de 

constructen en subconstructen geen betrouwbare conclusies worden getrokken (Moore & 

McCabe, 2005). Echter, er zijn ook een aantal constructen en subconstructen met een 

hoge waarde van Cronbach’s Alpha. Bij identiteit en imago hebben zowel de constructen 

‘omgeving’ en ‘emotioneel’ en de subconstructen ‘veiligheid’, ‘aantrekkingskracht’ en 

‘verbondenheid’ hoge waarden.  

Om de interne consistentie en betrouwbaarheid van de constructen en subconstructen 

mogelijk te kunnen verhogen, is er op de stellingen van identiteit en imago een 

exploratieve factoranalyse uitgevoerd (zie bijlage 8). Op basis van deze resultaten zijn 

binnen de constructen en subconstructen wijzigingen aangebracht. In de volgende tabel 

worden de gewijzigde constructen en subconstructen met de gewijzigde waarde van 

Cronbach’s Alpha weergegeven. 
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Tabel 5.4: gewijzigde (sub-)constructen vragenlijst identiteit 
ConstructConstructConstructConstruct    SubconstructSubconstructSubconstructSubconstruct    IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    

Cronbach’s Alpha (N) 

ImagoImagoImagoImago 

Cronbach’s Alpha (N) 

Economie  .61    (5) .66    (5) 

Sociaal  

Bevolking 

Veiligheid 

.83    (7) 

.81    (4) 

.85    (3) 

.72    (6) 

.69    (3) 

.82    (3) 

Cultuur  

Culturele mogelijkheden 

Historie 

.65    (11) 

.62    (8) 

.68    (3) 

.63    (11) 

.4.4.4.48888    (8)    (8)    (8)    (8)    

.68    (3) 

Omgeving  

Verkeerssituatie 

Omgevingskenmerken 

.81    (10) 

.60    (3) 

.84    (7) 

.81    (10)    

.59.59.59.59    (3)    (3)    (3)    (3)    

.81    (7) 

Facilitaire 

Voorzieningen 

 

 

 

.70   (7) 

    

....50505050    (4)    (4)    (4)    (4)    

Gemeente Borne  .42.42.42.42    (3)    (3)    (3)    (3) n.v.t. 

Emotioneel  

Aantrekkingskracht 

Verbondenheid 

.95    (9) 

.87    (4) 

.93    (5) 

.87    (8) 

.77    (4) 

.82    (4) 

 

In tabel 5.4 is te zien dat het aantal vetgedrukte waarden door de wijzigingen sterk is 

gereduceerd, maar niet is verdwenen. Deze wijzigingen, welke met cursief in de tabel zijn 

aangegeven, zullen worden besproken. 

Door de wijzigingen voldoet het construct ‘Economie’ voor zowel identiteit als imago aan 

de minimale waarde van 0.60. Hierbij zijn de subconstructen ‘Werkgelegenheid’ en 

‘Leefsituatie’ opgeheven. Het construct ‘Cultuur’ en de bijbehorende subconstructen 

‘Culturele mogelijkheden’, en ‘Historie’ voldeden bijna allemaal niet aan de minimale 

waarde van 0.60. Door de 3 items van het subconstruct ‘Recreatiemogelijkheden’ bij het 

subconstruct ‘Culturele mogelijkheden’ te voegen, zijn de waarden voor dit construct 

gestegen. Echter, de waarde van het subconstruct onder imago blijft met 0.48 laag. Omdat 

de bijbehorende items wel van belang zijn voor het onderzoek en uit de factoranalyse 

geen andere mogelijkheden resulteerden, is deze samenvoeging gehanteerd. Onder het 

construct ‘Omgeving’ zijn op basis van de factoranalyse ook een aantal aanpassingen 

gedaan. De belangrijkste betreft de opheffing van het subconstruct ‘Dorpskenmerken’. Dit 

subconstruct is opgeheven, omdat uit de factoranalyse blijkt dat de bijbehorende items 

niet binnen een andere samenstelling passen. Echter, omdat de items als belangrijk 

worden geacht, worden deze als losse items in de verdere analyses meegenomen. In 

bijlage 9 wordt uitgebreid aangegeven welke wijzigingen hebben plaatsgevonden. 

 

5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 Afhankelijke variabelenAfhankelijke variabelenAfhankelijke variabelenAfhankelijke variabelen    

In het onderzoek worden twee afhankelijke variabelen gemeten, te weten ‘tevredenheid’ 

en ‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’. De eerste afhankelijke variabele 

‘tevredenheid’ wordt gemeten middels een rapportcijfer. Beide groepen respondenten 
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(identiteit en imago) zijn gevraagd een rapportcijfer te geven over de gemeenschap Borne. 

In tabel 5.5 worden de gemiddelde rapportcijfers van beide groepen weergegeven: 

 

 

 

Tabel 5.5: gemiddelde rapportcijfers identiteit en imago 

GroepenGroepenGroepenGroepen    Rapportcijfer, MRapportcijfer, MRapportcijfer, MRapportcijfer, M    

Identiteit 7.36 

Imago 7.24 

 

Borne wordt door zowel inwoners (7.36) als niet-inwoners (7.24) van de gemeente Borne, 

beoordeeld met een rapportcijfer dat ruim voldoende is. Dat wil zeggen dat zowel 

inwoners als niet-inwoners tevreden zijn over Borne. Het verschil tussen de twee 

gemiddelde rapportcijfers is zeer minimaal, namelijk 0.12. Hieruit is af te leiden dat 

Borne door zowel inwoners als niet-inwoners op bijna gelijke waarde wordt beoordeeld. 

Dus de score van de afhankelijke variabele ‘tevredenheid’ gericht op identiteit, verschilt 

zeer minimaal met de score van de afhankelijke variabele ‘tevredenheid’ gericht op 

imago. 

 

De tweede afhankelijke variabele ‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’, is gemeten 

middels drie stellingen die door de twee groepen zijn beoordeeld. In tabel 5.6 wordt de 

waarde van Cronbach’s Alpha voor ‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’ 

weergegeven: 

 

Tabel 5.6: waarde Cronbach’s Alpha voor intentie om in Borne te (blijven) wonen 

identiteit en imago 

GroepenGroepenGroepenGroepen    Intentie om in Borne te (blijven) Intentie om in Borne te (blijven) Intentie om in Borne te (blijven) Intentie om in Borne te (blijven) 

wonenwonenwonenwonen (Cronbac (Cronbac (Cronbac (Cronbach’s Alpha)h’s Alpha)h’s Alpha)h’s Alpha)    

Identiteit .82 

Imago .89 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct 

‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’ zowel op de vragenlijst gericht op identiteit 

(.819) als op de vragenlijst gericht op imago (.887) hoog is. Hieruit is af te leiden dat het 

construct ‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’ voor beide vragenlijsten als zeer 

betrouwbaar kan worden beschouwd. In de volgende paragrafen wordt deze afhankelijke 

variabele ‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’ verder geanalyseerd. 

 

5.3 5.3 5.3 5.3 Scores op de identiteitScores op de identiteitScores op de identiteitScores op de identiteit---- en imagodimensies en imagodimensies en imagodimensies en imagodimensies    

In deze paragraaf wordt gekeken naar de gemiddelde score per item, die middels een 

Likert-scale van 5 punten door inwoners en niet-inwoners van Borne zijn gegeven. Deze 

gemiddelde scores zijn voor de verdere analyse van de resultaten niet van belang. Echter, 

wanneer in het volgende hoofdstuk conclusies worden getrokken, kunnen deze waarden 



 33 

een toegevoegde waarde zijn. Dit kan leiden tot het geven van voorbeelden per construct 

en subconstruct. De gemiddelde scores per item zijn te vinden in bijlage 10. 

  

5.4 5.4 5.4 5.4     Scores constructen en subconstructenScores constructen en subconstructenScores constructen en subconstructenScores constructen en subconstructen    

In deze paragraaf wordt gekeken naar de beoordeling van de constructen en 

subconstructen. Dit kan worden geanalyseerd middels een one-samples t-test, waarbij een 

testwaarde van 3 als neutrale waarde wordt gehanteerd. Per construct en subconstruct 

wordt bekeken of de gemiddelde score positief (hoger dan 3) of negatief (lager dan 3) is. 

Hoewel het construct ‘Intentie om in Borne te (blijven) wonen’ een afhankelijke 

variabele is, wordt deze wel in deze t-test meegenomen. Op deze manier kan worden 

bekeken, hoe de items binnen dit construct door de respondenten zijn beoordeeld. 

Wanneer een construct of subconstruct niet significant is, door het significantieniveau 

boven de waarde 0.05 ligt, wordt dit met een * aangegeven. 

In onderstaande tabel worden de resultaten met betrekking tot de beoordeling door 

inwoners van Borne (identiteit) weergegeven. De constructen en subconstructen zijn in 

chronologische volgorde van hoog naar laag weergegeven. 

 

Tabel 5.7: Scores (sub)constructen Identiteit met testwaarde 3 

(sub)(sub)(sub)(sub)----constructconstructconstructconstruct    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    tttt----waardewaardewaardewaarde    
Construct Emotioneel 3.98 18.90 

Construct Sociaal 3.64 13.64 

Construct Omgeving 3.62 14.71 

Construct Voorzieningen 3.42 12.07 

Construct Cultuur 3.25 7.27 

Construct Economie 2.85 -3.86 

   

Subconstruct Verbondenheid 4.02 17.50 

Subconstruct Veiligheid 3.99 17.56 

Subconstruct Aantrekkingskracht 3.92 19.51 

Subconstruct Historie 3.70 13.14 

Subconstruct Omgevingskenmerken 3.68 14.04 

Subconstruct Verkeerssituatie 3.48 8.94 

Subconstruct Bevolking 3.37 6.82 

Subconstruct culturele mogelijkheden 3.08 2.19 

   

Afh. variabele Intentie om in Borne te blijven wonen 3.84 11.39 

 

De scores uit de tabel zijn allen significant. De meest opvallende (sub)constructen zijn: 

het subconstruct ‘Veiligheid’; het construct ‘Emotioneel’; haar bijbehorende 

subconstructen ‘Aantrekkingskracht’ en ‘Verbondenheid’. Het verschil tussen de 

testwaarde 3 en de gemiddelde waarden van deze (sub)constructen zijn het grootst 

vergeleken met de waarden van de overige (sub)constructen. Omdat de gemiddelde 

waarden van bovengenoemde (sub)constructen hoog zijn, kan gezegd worden dat de 

(sub)constructen ‘Veiligheid’, ‘Emotioneel’, ‘Aantrekkingskracht’ en ‘Verbondenheid’ wat 

betreft identiteit als meest positief worden beoordeeld.  

Daarbij scoort de afhankelijke variabele Intentie om in Borne te blijven wonen zeer hoog. 

Dit blijkt ook uit de t-waarde. 



 34 

 

In tabel 5.8 worden de resultaten van de 4 losse items met betrekking tot de inwoners van 

Borne weergegeven: 

 

 

 

 

 

Tabel 5.8: Scores losse items Identiteit met testwaarde 3 

Items Items Items Items     Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde     tttt----waardewaardewaardewaarde    
Borne beschikt over aantrekkelijke woonwijken 3.77 13.98 

Hertme heeft een mooie dorpskern 3.61 9.16 

Het dorp Borne beschikt over een gezellig centrum **** 2.87 -1.76 

Zenderen heeft een mooie dorpskern 2.32 -10.23 

 

Uit de tabel blijkt er voor het eerste item ‘Het dorp Borne beschikt over een gezellig 

centrum’ geen bewijs is dat er een verschil is. Dit wordt aangegeven middels een *. Het 

wil niet zeggen dat er geen verschil is, maar het bewijs dat er verschil is, is er niet (Moore 

& McGabe, 2006). Het item ‘Zenderen heeft een mooie dorpskern’ wordt negatief 

beoordeeld. Het item ‘Het dorp Borne beschikt over een gezellig centrum wordt ook licht 

negatief beoordeeld. De andere twee items worden positief beoordeeld. 

 

In 5.9 worden de resultaten van de (sub)constructen gericht op imago weergegeven. 

 

Tabel 5.9: scores (sub)constructen Imago met testwaarde 3 

(sub)(sub)(sub)(sub)----constructconstructconstructconstruct    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    tttt----waardewaardewaardewaarde    
Construct Sociaal 3.82 18.99 

Construct Omgeving 3.60 11.84 

Construct Emotioneel 3.57 10.29 

Construct Voorzieningen 3.31 7.67 

Construct Cultuur 3.12 2.96 

Construct Economie **** 3.06 1.19 

   

Subconstruct Veiligheid 4.07 20.87 

Subconstruct Aantrekkingskracht 3.72 14.15 

Subconstruct Verkeerssituatie 3.69 11.65 

Subconstruct Bevolking 3.57 9.94 

Subconstruct Omgevingskenmerken 3.56 9.61 

Subconstruct Historie 3.44 6.82 

Subconstruct Verbondenheid 3.43 6.19 

Subconstruct culturele mogelijkheden **** 2.99 -0.18 

   

Afh. variabele Intentie om in Borne te gaan wonen 2.00 -1.00 

 

Het construct Economie en het subconstruct Culturele mogelijkheden zijn niet 

significant. De meest opvallende (sub)constructen zijn: het construct Sociaal; het 
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subconstruct ‘Veiligheid’ en het subconstruct ‘Aantrekkingskracht’. Deze hebben hoge 

scores en worden dus zeer positief beoordeeld.  

De afhankelijke variabele Intentie om in Borne te gaan wonen scoort laag. Daarbij heeft 

het een zeer lage t-waarde, -1.00. 

 

In tabel 5.10 worden de resultaten van de 4 losse items met betrekking tot de niet-

inwoners van Borne weergegeven: 

 

 

 

 

Tabel 5.10: Scores losse items Imago met testwaarde 3 

Items Items Items Items     Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde     tttt----waardewaardewaardewaarde    
Hertme heeft een mooie dorpskern 3.64 9.14 

Borne beschikt over aantrekkelijke woonwijken 3.47 6.99 

Het dorp Borne beschikt over een gezellig centrum ****    2.95 -0.47 

Zenderen heeft een mooie dorpskern 2.27 -7.50 

    

Uit de tabel is af te lezen dat het item ‘Het dorp Borne beschikt over een gezellig 

centrum’ niet significant is en dat er geen bewijs is dat er verschil is tussen de gemiddelde 

waarde van dit item en de testwaarde 3. Voor de overige items is dit bewijs er wel.  

Opvallend is het item ‘Zenderen heeft een mooie dorpskern’. Deze heeft een negatieve 

score. Dit betekent dat dit item door niet-inwoners van Borne negatief wordt beoordeeld.  

    

5.5 Identiteit versus Imago5.5 Identiteit versus Imago5.5 Identiteit versus Imago5.5 Identiteit versus Imago    

Nadat beide vragenlijst zijn geanalyseerd, worden de constructen en subconstructen van 

beide vragenlijsten met elkaar vergeleken. Er wordt dus gekeken naar verschillen en 

overeenkomsten tussen de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne.  

 

Allereerst zijn van ieder construct en subconstruct de gemiddelden per respondent 

berekend. De totale gemiddelden afkomstig van de inwoners van de gemeente Borne, 

worden vergeleken met de totale gemiddelden afkomstig van de niet-inwoners van de 

gemeente Borne. Omdat de scores van twee verschillende groepen met elkaar vergeleken 

worden, wordt er een ‘independent-samples t-test’ gedaan (Pallant, 2007). 

De resultaten worden in tabel 5.11 weergegeven.  
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Tabel 5.11: scores (sub)constructen 

(Sub)constructen(Sub)constructen(Sub)constructen(Sub)constructen    VragenlijstVragenlijstVragenlijstVragenlijst    NNNN    MeanMeanMeanMean    Std. Std. Std. Std. 

DeviationDeviationDeviationDeviation    

tttt----waardewaardewaardewaarde    Sig.Sig.Sig.Sig.    

Identiteit  203  2.85  .557   Construct Economie 

Imago 107  3.06  .520 -3.24 .001 

Identiteit 203  3.64  .665   Construct Sociaal 

Imago 107   3.82  .445 -2.85 .005 

Identiteit 203  3.37  .782   Subconstruct Bevolking 

Imago 107  3.57  .590 -2.43 .016 

Identiteit 203  3.99  .801   Subconstruct Veiligheid 

Imago 107  4.07  .530 -1.07 .284 

Identiteit 203  3.25  .486   Construct Cultuur 

Imago 107  3.12  .400 2.44 .015 

Identiteit 203  3.08  .525   Subconstruct Culturele 

mogelijkheden Imago 107  2.99  .403 1.64 .103 

Identiteit 203  3.70  .753   Subconstruct Historie 

Imago 107  3.44  .666 2.95 .003 

Identiteit 203  3.62  .598   Construct Omgeving 

Imago 107  3.60  .520 .32 .749 

Identiteit 203  3.48  .764   Subconstruct 

Verkeerssituatie Imago 107  3.69  .611   -2.62 .009 

Identiteit 203  3.68  .686   Subconstruct 

Omgevingskenmerken Imago 107  3.56  .598 1.54 .125 

Identiteit 203  3.42  .496   Construct Voorzieningen 

Imago 107  3.31  .422 1.90 .059 

Identiteit 203  3.98  .735   Construct Emotioneel 

Imago 107  3.57  .573 4.96 .000 

Identiteit    203  3.92  .671   Subconstruct 

Aantrekkingskracht Imago 107  3.72  .522 2.95 .003 

Identiteit 203  4.02  .830   Subconstruct 

Verbondenheid Imago 107  3.43  .711 6.29 .000 

       

Identiteit 203  3.84 1.045   Afh. Var. Intentie om in 

Borne te (blijven) wonen Imago 107  2.00  .913 15.34 .000 

 

Wat betreft de (sub)constructen Economie, Sociaal, Cultuur, Bevolking, Historie, 

Verkeerssituatie, Emotioneel, Aantrekkingskracht en Verbondenheid is er bewijs dat 

scores van identiteit en imago van elkaar verschillen. Echter, voor de (sub) constructen 

Omgeving, Voorzieningen, Veiligheid, Culturele mogelijkheden en 

Omgevingskenmerken is geen bewijs dat de scores van identiteit en imago verschillen. De 

(sub)constructen Economie, Sociaal, Bevolking, Veiligheid en Verkeerssituatie scoren wat 

betreft identiteit lager dan wat betreft imago. De (sub)constructen Cultuur, Culturele 
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mogelijkheden, Historie, Omgeving, Omgevingskenmerken, Voorzieningen en 

Aantrekkingskracht scoren wat betreft identiteit hoger dan imago. 

De meest opvallende verschillen zijn verbonden aan het construct Emotioneel, het 

subconstruct Verbondenheid en het construct Intentie om in Borne te (blijven) wonen. 

Voor het construct Emotioneel is het verschil 0.42, waarmee de gemeenschap Borne op 

het gebied van emotie voor identiteit hoger scoort dan voor imago. Het subconstruct 

Verbondenheid heeft een verschil van 0.59, waarmee de gemeenschap Borne op het 

gebied van verbondenheid voor identiteit hoger scoort dan voor imago. Het construct 

Intentie om in Borne te (blijven) wonen heeft een zeer groot verschil van 1.84 erg groot. 

Dit betekent de gemeenschap Borne op het gebied van intentie om in Borne te (blijven) 

wonen voor identiteit veel hoger scoort dan voor imago. Echter, omdat Intentie om in 

Borne te (blijven) wonen als afhankelijke variabele wordt gezien, wordt deze apart van de 

overige constructen behandeld. Het verschil is berekend op verzoek van de 

opdrachtgever. 

 

Voor de 4 losse items is tevens een independent-samples t-test uitgevoerd. In tabel 5.12 

worden de gemiddelde scores weergeven. In tabel 5.14 worden de resultaten van de 

independent-samples t-test van deze 4 items weergegeven.  

 

Tabel 5.12: gemiddelde scores per item 

ItemItemItemItem    VragenlijstVragenlijstVragenlijstVragenlijst    NNNN    MeanMeanMeanMean    Std. Std. Std. Std. 

DeviationDeviationDeviationDeviation    

tttt----waardewaardewaardewaarde    Sig.Sig.Sig.Sig.    

Identiteit 203 2.87 1.080   Het dorp Borne beschikt 

over een gezellig centrum Imago 107 2.95 1.031 -.68 .497 

Identiteit 203 2.32 .954   Zenderen heeft een mooie 

dorpskern Imago 107 2.26 1.013 .46 .646 

Identiteit 203 3.61 .950   Hertme beschikt over een 

mooie dorpskern Imago 107 3.64 .719 -.26 .798 

Identiteit 203 3.77 .788   Borne beschikt over 

aantrekkelijke woonwijken Imago 107 3.47 .691 3.39 .001 

 

Alleen voor het item ‘Borne beschikt over aantrekkelijke woonwijken’ is bewijs dat de 

scores van identiteit en imago verschillen. Het verschil is met 0.3 klein, maar wel het 

grootst vergeleken met de verschilscores van de overige 3 items. Uit de tabel blijkt dat de 

verschilscores tussen identiteit en imago voor de andere items zeer minimaal zijn.  

    

5.6 Invloed constructen 5.6 Invloed constructen 5.6 Invloed constructen 5.6 Invloed constructen en subconstructen en subconstructen en subconstructen en subconstructen op op op op tevredenheid en tevredenheid en tevredenheid en tevredenheid en intentieintentieintentieintentie om in Borne te  om in Borne te  om in Borne te  om in Borne te 

(blijven) wonen(blijven) wonen(blijven) wonen(blijven) wonen    

In deze paragraaf wordt de invloed van identiteit en imago op tevredenheid en intentie 

om in Borne te (blijven) wonen gemeten. Dit gebeurt middels een regressieanalyse. 

Hierbij wordt gekeken naar de relatie tussen de constructen uit de vragenlijst en de 

afhankelijke variabelen ‘tevredenheid’ en ‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’. De 

afhankelijke variabele ‘tevredenheid’ is gemeten middels een rapportcijfer. De 

afhankelijke variabele ‘intentie om in Borne te (blijven) wonen’ is gemeten middels een 
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drietal stellingen. Er is voor gekozen om de verhuisintentie kort te behandelen, omdat 

deze van minder groot belang is dan tevredenheid. 

 

5.6.1 5.6.1 5.6.1 5.6.1 Tevredenheid (iTevredenheid (iTevredenheid (iTevredenheid (identiteitdentiteitdentiteitdentiteit))))    

In deze subparagraaf worden de regressieanalyses wat betreft identiteit weergegeven. 

In tabel 5.13 wordt de regressieanalyse van de constructen van identiteit op de 

afhankelijke variabele ‘rapportcijfer’ weergegeven 

 

Tabel 5.13: regressieanalyse constructen op ‘Rapportcijfer’  

R SquareR SquareR SquareR Square    

.587 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBBetaetaetaeta    TTTT----waardewaardewaardewaarde    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Construct Economie .14 2.85 .005 

Construct Sociaal .25 4.60 .000 

Construct Cultuur .11 1.89 .060 

Construct Omgeving .20 3.49 .001 

Construct Voorzieningen -.01 -.26 .797 

Construct Emotioneel .40 6.78 .000 

 

R-square heeft een score van 0.587, wat betekent dat 58.7% van de tevredenheid wordt 

bepaald door de constructen. De constructen Sociaal, Omgeving en Emotioneel hebben 

een significantieniveau onder de gehanteerde waarde van 0.05. Dit betekent dat er bewijs 

is dat deze constructen invloed hebben op de tevredenheid. Voor de constructen Cultuur 

en Voorzieningen geldt dit niet. De constructen Sociaal en Emotioneel hebben hoge t-

waarden en hoge beta-waarden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de constructen 

Sociaal en met name Emotioneel een sterke invloed hebben op de tevredenheid. 

Opvallend is ook het construct Voorzieningen. Het heeft een zeer hoog 

significantieniveau en een negatieve beta-waarde en t-waarde. Dit construct heeft dus 

weinig invloed op de tevredenheid. 

 

Tabel 5.14: regressieanalyse subconstructen op ‘Rapportcijfer’  

R SquareR SquareR SquareR Square    

.590 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBBetaetaetaeta    TTTT----waardewaardewaardewaarde    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Subconstruct Bevolking .27 4.37 .000 

Subconstruct Veiligheid .02  .47 .638 

Subconstruct Culturele 

mogelijkheden 
.11 2.19 .030 

Subconstruct Historie .01  .13 .894 

Subconstruct 

Verkeerssituatie 
.10 1.91 .058 

Subconstruct 

Omgevingskenmerken 
.13 2.19 .030 

Subconstruct 

Aantrekkingskracht 
.35 3.52 .001 



 39 

Subconstruct 

Verbondenheid 
.06  .67 .502 

 

R Square heeft een waarde van 0.590. Dit betekent dat 59% van de tevredenheid gemeten 

middels het rapportcijfer wordt beïnvloed door de subconstructen van de vragenlijst 

gericht op identiteit. De 4 subconstructen, Bevolking, Culturele mogelijkheden, 

Omgevingskenmerken en Aantrekkingskracht hebben allen een significantieniveau lager 

dan de gehanteerde waarde van 0.05. Dit betekent dat er voor deze subconstructen sterk 

bewijs is dat ze invloed hebben op de tevredenheid. Voor de overige 4 subconstructen 

geldt dit niet. De subconstructen Bevolking en Aantrekkingskracht zijn zeer significant. 

Uit de beta-waarden en t-waarden blijkt dat deze twee subconstructen veel invloed 

uitoefenen op de tevredenheid.  

 

 5.6.2 Tevredenheid (i5.6.2 Tevredenheid (i5.6.2 Tevredenheid (i5.6.2 Tevredenheid (imagomagomagomago))))    

In deze subparagraaf worden de resultaten van de regressieanalyses wat betreft imago 

weergegeven.  

 

In tabel 5.17 worden de resultaten van de regressieanalyse van constructen op het 

rapportcijfer weergegeven.     

    

Tabel 5.17: regressieanalyse constructen op ‘Rapportcijfer’  

R SquareR SquareR SquareR Square    

.413 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBB    TTTT----waardewaardewaardewaarde    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Construct Economie .10  1.24 .218 

Construct Sociaal -.11 -1.24 .220 

Construct Cultuur .19 1.91 .059 

Construct Omgeving .21 2.18 .032 

Construct Voorzieningen -.01 -.07 .946 

Construct Emotioneel .42 4.38 .000 

 

R Square heeft een waarde van 0.413. 41.3% van de tevredenheid gemeten middels een 

rapportcijfer wordt beïnvloed door de constructen van de vragenlijst gericht op imago. 

Van de 6 constructen, hebben 4 constructen, Economie, Sociaal, Cultuur en 

Voorzieningen een hoger significantieniveau dan 0.05. Dit betekent dat er geen bewijs is 

dat deze constructen invloed hebben op de tevredenheid. De constructen Emotioneel en 

Omgeving hebben wel invloed. Het construct Emotioneel heeft een zeer laag 

significantieniveau van 0.000. De Beta-waarde (0.42) en de t-waarde (4.38) bevestigen dat 

het construct Emotioneel veel invloed heeft op de tevredenheid. 
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Tabel 5.18: regressieanalyse subconstructen op ‘Rapportcijfer’  

R SquareR SquareR SquareR Square    

.475 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBB    TTTT----waardewaardewaardewaarde    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Subconstruct Bevolking -.01 -.11 .910 

Subconstruct Veiligheid -.10 -1.26 .210 

Subconstruct Culturele 

mogelijkheden 
.26 3.10 .003 

Subconstruct Historie -.11 -1.16 .250 

Subconstruct 

Verkeerssituatie 
-.07 -.81 .418 

Subconstruct 

Omgevingskenmerken 
.28 3.08 .003 

Subconstruct 

Aantrekkingskracht 
.42 3.57 .001 

Subconstruct 

Verbondenheid 
.11 .99 .325 

 

47.5% van de tevredenheid wordt beïnvloed door de subconstructen uit de vragenlijst 

gericht op imago. Van de 8 subconstructen hebben 5 subconstructen een 

significantieniveau dat boven de gehanteerde waarde van 0.05 ligt. De subconstructen 

Bevolking, Veiligheid, Historie en Verkeerssituatie hebben daarbij negatieve beta-

waarden en negatieve t-waarden. De overige 3 subconstructen, Culturele mogelijkheden, 

Omgevingskenmerken en Aantrekkingskracht, hebben een significantieniveau dat onder 

de gehanteerde waarde van 0.05 ligt. Voor deze 3 subconstructen is er bewijs dat zij 

invloed hebben op de tevredenheid. Opvallend is het subconstruct Aantrekkingskracht 

met een hoge beta-waarde (0.42) en t-waarde (3.57). Dit subconstruct oefent veel invloed 

uit op het rapportcijfer.  

 

5.6.3 Intentie om in Borne te (blijven) wonen5.6.3 Intentie om in Borne te (blijven) wonen5.6.3 Intentie om in Borne te (blijven) wonen5.6.3 Intentie om in Borne te (blijven) wonen    

In deze subparagraaf worden de regressieanalyses op de intentie om in Borne te (blijven) 

wonen kort beschreven. De tabellen en meer uitgebreide bespreking worden 

weergegeven in bijlage 11. 

 

IdeIdeIdeIdentiteitntiteitntiteitntiteit    

43.2% van de intentie om in Borne te blijven wordt wonen beïnvloed door de 

constructen. Opvallend is dat alleen het construct Emotioneel, een lager 

significantieniveau heeft dan 0.05. Dit construct beschikt tevens over een hoge beta-

waarde (0.66) en een hoge t-waarde (9.49).  

 

45% van de intentie om in Borne te blijven wonen wordt beïnvloed door de 

subconstructen. Van de 8 subconstructen, hebben 7 subconstructen een hoger 

significantieniveau dan de gehanteerde waarde van 0.05. Alleen het subconstruct 

Verbondenheid, heeft een lager significantieniveau en is daarmee significant. Uit de beta-
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waarde (0.66) en t-waarde (6.10) blijkt dat dit subconstruct veel invloed heeft op de 

intentie om in Borne te blijven wonen.  

 

ImagoImagoImagoImago  

10.9% van de intentie om in Borne te wonen wordt beïnvloed door de constructen. Dit is 

vergeleken met de invloed die de constructen uit de vragenlijst gericht op identiteit 

hebben veel lager. Van de 6 constructen hebben 5 constructen een hoger 

significantieniveau dan de gehanteerde waarde van 0.05. Alleen het construct Emotioneel 

heeft een lager significantieniveau dan de gehanteerde waarde van 0.05. Uit de beta-

waarde (0.22) en de t-waarde (2.15) blijkt dat het construct Emotioneel de meeste invloed 

uitoefent op de intentie om in Borne te gaan wonen.  

 

15.4% van de subconstructen heeft invloed op de intentie om in Borne te gaat wonen.  

Van de 8 subconstructen hebben 7 subconstructen een hoger significantieniveau dan de 

gehanteerde waarde van 0.05. Echter, alleen het subconstruct Verbondenheid beschikt 

lager significantieniveau. Dit betekent dat er bewijs is dat het subconstruct 

Verbondenheid invloed heeft op de intentie om in Borne te (blijven) wonen. Uit de beta-

waarde (0.33) en de t-waarde (2.41) blijkt dat dit subconstruct het meeste invloed 

uitoefent op de intentie om in Borne te gaan wonen.  

 

    5.7 5.7 5.7 5.7 VerbeterpuntenVerbeterpuntenVerbeterpuntenVerbeterpunten        

De respondenten hebben naast het beoordelen van stellingen, open vragen beantwoord. 

Per construct is gevraagd of de respondent er tevreden over is en of er verbeterpunten 

zijn. Bij het construct Intentie om in Borne te (blijven) wonen is gevraagd naar de 

motivatie van de beoordeling van de bijbehorende stellingen. De antwoorden op de open 

vragen van de vragenlijst identiteit zijn per construct handmatig geanalyseerd. De 

antwoorden van inwoners van de gemeente Borne zijn relevant, omdat hiermee de 

gewenste identiteit kan worden vastgesteld. Uit de analyse blijkt dat veel inwoners niets 

hebben ingevuld of hebben aangegeven tevreden te zijn over de huidige situatie. In totaal 

hebben 114 inwoners (56%) verbeteringspunten aangegeven. Hieruit blijkt dat de 

antwoorden erg uiteenlopen. Vaak voorkomende onderwerpen welke binnen een 

construct zijn genoemd zijn handmatig geselecteerd. Bijbehorende citaten van 

respondenten zijn per construct hierbij meegenomen. Per citaat is aangegeven hoe vaak 

een soortgelijk citaat door andere respondenten is genoemd. Op deze manier wordt 

overzichtelijk welke verbeterpunten vaak of niet vaak worden genoemd. 

 

5.7.1 5.7.1 5.7.1 5.7.1 EconomieEconomieEconomieEconomie    

“De leegstand van winkelpanden aanpakken en het winkelaanbod aantrekkelijker 

maken”. (25x) 

Een veel voorkomend onderwerp is de leegstand van winkelpanden. Door respondenten 

wordt aangegeven dat de leegstand van winkelpanden in het centrum moet worden 

aangepakt. Dit zal het winkelaanbod aantrekkelijker maken. Verwacht wordt dat dit een 

positief effect zal hebben op de economische positie van Borne.  
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“Borne moet meer werkgelegenheid krijgen, met ook meer variatie wat betreft 

werkgelegenheid”. (14x) 

Regelmatig wordt genoemd dat de werkgelegenheid binnen de gemeente Borne moet 

worden uitgebreid. Nu is er te weinig werkgelegenheid. De werkgelegenheid die er nu is, 

is te eenzijdig. Respondenten zien graag dat er meer variatie wat betreft werkgelegenheid 

komt. Dit zal Borne in economisch opzicht beter in beeld brengen. Een voorbeeld is dat 

er meer bedrijven moeten komen die gespecialiseerd zijn in dienstverlening. “Men moet 

zich meer richten op bedrijven in de dienstverlening”. Hierdoor zal de variatie binnen de 

bedrijven en dus de werkgelegenheid gestimuleerd worden.  

Binnen de gemeente Borne wordt op dit moment een nieuw bedrijventerrein ‘De 

Veldkamp’ gerealiseerd. Dit zal voor een economische impuls moeten zorgen voor de 

gemeente Borne. Respondenten vinden dat er meer tijdsdruk moet worden gezet op het 

realiseren van dit bedrijventerrein. “Het bedrijventerrein ´De veldkamp´ moet zo snel 

mogelijk aantrekkelijk worden gemaakt voor ondernemers. Het duurt te lang, waardoor 

het steeds minder aantrekkelijk wordt”.  

 

“Borne is een forenzendorp. Daarom is het belangrijk het woonklimaat aantrekkelijk te 

houden”. (42x) 

Naast dat er wordt aangegeven dat de economie gestimuleerd moet worden, zijn er tevens 

respondenten die aangeven dat niet de focus moet worden gelegd op het stimuleren van 

de economie, maar van het woonklimaat. Borne wordt gezien als een forenzendorp. 

Mensen wonen in Borne, en werken elders. Borne wordt daarom ook wel een ‘slaapstad’ 

genoemd. “Borne is wat betreft werkgelegenheid een slaapstad, vergeleken met grote 

omliggende gemeenten”. De focus moet niet op economie gelegd worden, maar op het 

woonklimaat. Deze moet aantrekkelijk gehouden worden.  

 

5.7.2 5.7.2 5.7.2 5.7.2 SociaalSociaalSociaalSociaal    

 “Men moet meer doen tegen hangjongeren. Dus meer doen voor de jeugd/jongeren. Zoals 

het organiseren van activiteiten, zodat ze van de straat worden gehouden”. (54x) 

Uit de antwoorden gericht op het construct Sociaal, is zeer regelmatig duidelijk gemaakt 

dat er meer aandacht moet zijn voor jongeren. Op dit moment gebeurt dat te weinig 

vinden veel respondenten. Daarbij wordt aangegeven dat jongeren juist in Borne moeten 

blijven, omdat dit belangrijk is voor de leefbaarheid van de gemeente Borne voor de 

toekomst.  

 

“Er zijn veel ouderen. Er moet op worden toegezien dat deze groep niet vereenzaamt, 

bijvoorbeeld door het stimuleren van huisbezoeken”. (9x) 

Daarnaast moeten er meer activiteiten komen voor ouderen en moet er meer aandacht 

komen voor ouderen die niet in staat zijn aan de bestaande activiteiten deel te nemen.  

 

 “De politie en stadswachten  moeten zich meer ´laten zien´. Niet alleen wanneer het 

nodig is, maar ook het patrouilleren. Dat versterkt het gevoel van veiligheid”. (9x)  

Uit de eerdere resultaten blijkt dat de gemeenschap Borne hoog scoort op het gebied van 

Veiligheid. Echter, respondenten vinden dat op het gebied van veiligheid 
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verbeteringspunten zijn. Dit is met name gericht op de aanwezigheid van politie en 

stadswachten. 

 

 “Borne verandert door de komst van bewoners buiten Borne. Het is erg belangrijk dat zij 

goed kunnen integreren in de Bornse samenleving”. (6x) 

Ten slotte wordt aangegeven dat nieuwe inwoners binnen de gemeente Borne zich beter 

moeten kunnen integreren binnen de gemeenschap. Wat betreft de kerkdorpen wordt dit 

niet expliciet aangegeven. Het gaat met name om het dorp Borne. De oorzaak hiervan 

wordt onder andere gelegd bij het grote project de ‘Bornsche Maten’, waarbij een heel 

nieuwe wijk wordt gerealiseerd.  

 

5.7.3 5.7.3 5.7.3 5.7.3 CultuurCultuurCultuurCultuur    

 “Er moeten meer uitgaansgelegenheden komen. Dit kan door bijvoorbeeld 

horecaondernemers te stimuleren. Dan wordt Borne gezelliger. Dat is het nu niet echt”. 

(27x) 

Een veel genoemd verbeteringspunt is dat er meer uitgaansgelegenheden moeten komen, 

waardoor Borne op dat gebied gezelliger wordt. Voorbeelden van uitgaansgelegenheden 

die worden genoemd zijn (eet)café’s met terrassen.  

 

“Er moet een gevarieerder winkelaanbod komen, waardoor het winkelen aantrekkelijker 

wordt.”  (11x) 

Naast horeca moet er een gevarieerder winkelaanbod komen. Dit is onder het construct 

Economie ook aangegeven door respondenten. Nu wordt het winkelaanbod als ‘saai’ en 

‘eentonig’ beoordeeld. “Het huidige winkelaanbod is saai en te eentonig.”  Respondenten 

zien dit graag anders.  

 

“Men richt zich te veel op ouderen bij het organiseren van culturele activiteiten. Men 

moet zich meer richten op jongeren”. (7x) 

Een ander onderwerp wat eerder is genoemd is dat er meer aandacht moet komen voor 

jongeren. Respondenten geven aan dat er op het gebied van cultuur ook meer moet 

worden gedaan voor jongeren, door bijvoorbeeld culturele activiteiten voor en/of door 

jongeren te organiseren.  

 

“Er zijn veel culturele activiteiten, maar daar kom ik vaak achter als de activiteit al 

voorbij is. Culturele activiteiten moeten meer onder de aandacht worden gebracht.”  

(11x)  

Daarnaast wordt door respondenten aangegeven dat er voldoende culturele activiteiten 

zijn, maar dat deze onvoldoende onder de aandacht worden gebracht. Hierbij gaat het dus 

om de promotie van deze culturele activiteiten. 

 

“Borne heeft leuke en afwisselende evenementen, maar de uitstraling laat vaak te wensen 

over”. (6x) 

Tevens wordt regelmatig aangegeven dat de uitstraling van de evenementen te wensen 

over laat. Wel is men tevreden over de bestaande evenementen.  
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“Borne moet haar unieke eigenschappen meer laten schitteren en promoten. Er is te 

weinig toerisme in een mooie gemeente als Borne”. (21x) 

Een ander verbeterpunt is dat er te weinig toerisme is in de gehele gemeente. De 

gemeente heeft vele aantrekkelijkheden voor toeristen, maar hier wordt te weinig 

aandacht aan gegeven. Hierbij gaat het niet alleen om de culturele aspecten, maar ook om 

de natuur. 

 

“Borne heeft een rijke cultuur en geschiedenis. Daar moeten we trots op zijn en dat mag 

meer uitgedragen worden”. (12x) 

Als laatste wordt aangegeven dat er te weinig aandacht is voor de rijke cultuur en 

geschiedenis van Borne. Zowel de gemeentelijke organisatie als de gemeenschap zelf mag 

hier meer aandacht voor hebben. 

 

5.7.4 5.7.4 5.7.4 5.7.4 OmgevingOmgevingOmgevingOmgeving    

“Er moet meer worden geïnvesteerd in toeristische ontwikkeling, met bijbehorende 

waardevolle bezoekitems”. (16x) 

Ook onder dit construct is door respondenten aangegeven dat er meer aandacht mag 

komen voor het toerisme in de gemeente Borne. Een vaak genoemd voorbeeld is dat ter 

bevordering van (dag)toerisme er meer fiets- en wandelpaden kunnen worden aangelegd 

door de gemeente. “Er moeten meer wandel- en fietspaden worden aangelegd, zodat meer 

mensen een bezoek brengen aan Borne en haar omgeving”.  

 

 “Het centrum van Borne moet aantrekkelijker worden gemaakt.”  (32x) 

Door respondenten wordt aangegeven dat het centrum van het dorp Borne verbeterd kan 

worden. Op dit moment wordt het niet als ‘aantrekkelijk’ ervaren. Dit komt doordat er 

onder andere te weinig groen in het centrum te vinden is. Daarnaast worden de panden 

in het centrum als ‘onaantrekkelijk’ ervaren. “Oud-Borne is wat betreft architectuur erg 

mooi. Het centrum van Borne niet. De architectuur in het centrum moet worden 

verbeterd, met als voorbeeld de architectuur van oud-Borne.”  Daarnaast wordt over het 

dorp Borne gezegd dat het te veel verstedelijkt. Er is sprake van veel nieuwbouw, 

waardoor Borne steeds groter wordt. Terwijl Borne een dorp is met een dorpskarakter, 

dat moet worden gekoesterd. “Borne verstedelijkt te veel, onder andere door veel 

nieuwbouw. Het dorpse wat ze nu nog heeft moet worden gekoesterd.” 

 

 “De natuur die Borne nog heeft moet men koesteren. En niet nog meer gaan 

volbouwen.” (28x) 

Om deze nieuwbouw te kunnen realiseren is daar grond voor nodig. Een aantal 

respondenten geeft aan hier moeite mee te hebben, omdat hiervoor ‘natuur’ voor wordt 

opgeofferd. 

 

“De kerkdorpen moeten worden gekoesterd. Ook moeten deze meer aandacht krijgen. 

Het draait met alles vaak alleen om de kern Borne.” (24x)  

Als verbeteringspunten worden ook de kerkdorpen aangehaald. Door respondenten 

wordt aangegeven dat de kerkdorpen moeten worden gekoesterd en dat deze niet 
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vergeten moeten worden. De gemeente Borne heeft twee kerkdorpen, Hertme en 

Zenderen. Voor Hertme worden geen verbeterpunten aangegeven. Echter, voor 

Zenderen wel.  

 

“De dorpskern van Zenderen moet worden aangepakt. Dit kan zo niet langer.”  (52x) 

Door respondenten wordt herhaaldelijk aangegeven dat de dorpskern van Zenderen 

verbeterd moet worden. Dit leidt ook tot cynische opmerkingen van respondenten. 

“Volgens mij is er met de huidige situatie helemaal geen sprake van een dorpskern.” 

 

“De situatie rondom de spoorwegovergangen moet worden verbeterd. Het is er vaak 

gevaarlijk, en over moet lang worden gewacht. Tunnels, viaducten etc. zijn goede 

oplossingen”. (7x) 

Op het gebied van verkeersveiligheid, worden de spoorwegovergangen vaak genoemd. 

Respondenten vinden de huidige situatie rondom spoorwegovergangen onveilig. Dit zou 

verbeterd moeten worden.  

 

5.7.5 5.7.5 5.7.5 5.7.5 VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    

“Er moet meer aandacht en belangstelling voor jongeren komen. Ze moeten betrokken 

worden bij de ontwikkeling van Borne.” (38x) 

Ook onder het construct Voorzieningen worden jongeren wederom genoemd. Hierbij 

wordt door respondenten weer aangegeven dat er meer aandacht moet komen voor 

jongeren. Daarnaast wordt regelmatig door respondenten aangegeven de voorzieningen 

voor jongeren verbeterd kan worden. “Er moeten meer en betere voorzieningen komen 

voor jongeren.” 

 

“Het buitenzwembad is een gemis, met name voor de kinderen. Er moet weer een 

buitenzwembad komen.”  (5x) 

Een aantal jaren geleden had de gemeenschap van Borne de mogelijkheid gebruik te 

maken van een zwembad in de openlucht. Echter, een aantal jaren geleden is dit 

zwembad gesloten. Een aantal respondenten ziet dit graag anders. 

 

“De sportvoorzieningen die er zijn, moeten beter onderhouden worden. Borne moet meer 

sport-minded worden en er meer aandacht aan besteden.”  (8x) 

Op het gebied van sport zijn niet veel opmerkelijke verbeterpunten aangegeven. Echter, 

wel wordt door respondenten aangegeven dat het onderhoud van de huidige 

sportvoorzieningen verbeterd kan worden. Daarbij wordt aangegeven dat er meer 

aandacht voor sport mag zijn.  

 

5.7.6 5.7.6 5.7.6 5.7.6 Gemeente BorneGemeente BorneGemeente BorneGemeente Borne    

Hoewel de antwoorden op de stellingen en open vragen onder het construct Gemeente 

Borne niet worden meegenomen in het onderzoek naar de identiteit en het imago van de 

gemeenschap Borne, worden de antwoorden op de open vragen hier wel behandeld. Het 

doel hiervan is de opdrachtgever informeren over welke verbeterpunten de respondenten 

hebben gegeven met betrekking tot de organisatie Gemeente Borne.  
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“Er moeten meer enquêtes worden gehouden, over wat inwoners vinden. Zo weet de 

gemeente Borne wat er speelt. Ik heb het gevoel dat ze dat op dit moment onvoldoende 

weet.”  (21x) 

Respondenten geven aan het op prijs te stellen, wanneer de gemeente Borne enquêtes 

afneemt bij haar inwoners. Daardoor krijgt de gemeente een beter zicht op wat er speelt 

onder inwoners. Daarnaast geven respondenten aan dat ze zich meer gehoord voelen.  

 

 “De gemeente Borne moet haar burgers beter informeren over plannen, veranderingen 

etc., zodat de burger weet wat er gaat gebeuren.”  (39x) 

Een tweede verbeterpunt is volgens respondenten het verstrekken van informatie door de 

gemeente Borne. Op dit moment ervaren respondenten dat ze te weinig geïnformeerd 

worden. Een vaak genoemde manier om dit te verbeteren is het aanpassen van de huidige 

website van de gemeente Borne. “De website moet verbeterd en geactualiseerd worden. 

De burgemeester doet zijn best met de weblog. Alles kan absoluut professioneler.”  

Daarnaast wordt de ambtelijke organisatie als ‘traag’ ervaren en worden 

vragen/verzoeken niet voldoende beantwoord. “Ik ervaar de ambtelijke organisatie als erg 

traag. Vragen en verzoeken kunnen beter en sneller beantwoord worden. Op dit moment 

gebeurt het vaak geheel niet.”   

 

“Ik voel me niet erg welkom bij de publieksbalie. Dit moet absoluut worden verbeterd. 

Het moet een open uitstraling krijgen zodat je je welkom voelt.”  (16x) 

De publieksbalie is een punt waar inwoners terecht kunnen voor publieke zaken. Echter, 

deze publieksbalie wordt niet erg positief ervaren. Door respondenten wordt met name 

aangegeven dat de uitstraling te wensen overlaat, waardoor ze zich niet welkom voelen.  

 

“Er moeten meer honden uitlaatgebieden worden aangelegd en er moeten meer 

afvalbakken door de gemeente worden geplaatst.”  (5x) 

Een meer praktisch onderwerp betreft de uitlaatgebieden voor honden. Regelmatig geven 

respondenten aan dat deze verbeterd moeten worden. Respondenten zien graag dat het 

aantal uitlaatgebieden moet worden uitgebreid en dat er meer afvalbakken door de gehele 

gemeente moeten worden geplaatst. Respondenten geven aan dat er dan minder overlast 

is van hondenpoep.  

 

5.7.7 5.7.7 5.7.7 5.7.7 EmotioneelEmotioneelEmotioneelEmotioneel    

Veel inwoners van de gemeente Borne geven aan dat ze tevreden zijn over hun gevoel 

over de gemeenschap Borne. Echter, er zijn respondenten die verbeterpunten aangeven 

waardoor hun gevoel over Borne nog beter wordt.  

 

“Het centrum van Borne moet aantrekkelijker en gezelliger worden gemaakt. Dit zorgt 

voor een veel beter gevoel over Borne.”  (16x) 

Een eerste verbeterpunt is dat het centrum van het dorp Borne aantrekkelijker moet 

worden gemaakt. Dit werd onder eerdere constructen ook aangegeven. Daarnaast moet 

het dorp Borne ook haar dorpse karakter behouden. Dit werd ook al eerder aangegeven. 
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Respondenten geven aan dit erg belangrijk te vinden. “Borne moet een dorp blijven. Er 

moet worden geïnvesteerd in kwaliteit, en niet in kwantiteit.” (24x) Het woonklimaat 

moet prettig blijven. 

 

 “De gemeente Borne moet de kerkdorpen Hertme en Zenderen het gevoel geven dat ze 

ook belangrijk zijn. Nu wordt er te veel gefocust op het dorp Borne, terwijl we één 

gemeenschap zijn.”  (8x) 

Daarnaast wordt aangegeven dat aandacht voor de kerkdorpen belangrijk is. Wanneer er 

meer aandacht komt, voelen inwoners zich meer één als gemeenschap. 

 

5.8 Resumé5.8 Resumé5.8 Resumé5.8 Resumé    

Middels verschillende analysemethoden zijn de data uit de vragenlijsten geanalyseerd. 

Deze resultaten zijn in dit hoofdstuk uitvoerig besproken. Uit deze resultaten komen een 

aantal opvallendheden naar voren. Gebleken is dat de scores op de constructen en 

subconstructen over het algemeen als positief kunnen worden gezien. Daarbij zijn wel 

een aantal opvallende scores.  

De constructen Emotioneel en Sociaal, de subconstructen Verbondenheid, Veiligheid en 

Aantrekkingskracht en de afhankelijke variabele Intentie om in Borne te (blijven) wonen 

hebben bij identiteit hoog hebben gescoord. Het item ‘Zenderen heeft een mooie 

dorpskern’ en het item ‘in Borne kun je leuk uitgaan’ (zie bijlage 10) hebben daarentegen 

zeer laag gescoord. Bij imago hebben de constructen Sociaal, Omgeving en Emotioneel en 

de subconstructen Veiligheid en Aantrekkingskracht hoog gescoord. Evenals bij identiteit 

scoren de items ‘Zenderen heeft een mooie dorpskern’ en ‘in Borne kun je leuk uitgaan’ 

(zie bijlage 10) zeer laag. Echter, in tegenstelling tot de score bij identiteit, scoort de 

afhankelijke variabele Intentie om in Borne te (blijven) wonen zeer laag bij imago. 

Bij het vergelijken van de constructen en subconstructen tussen identiteit en imago, is 

naar voren gekomen dat scores van identiteit zeer dicht bij de scores van imago liggen. 

Met name de scores van het construct Omgeving en het subconstruct Veiligheid komen 

zeer met elkaar overeen. Tussen de (sub)constructen Emotioneel, Verbondenheid en de 

afhankelijke variabele Intentie om in Borne te (blijven) wonen zijn de verschillen groot. 

Bij identiteit hebben de constructen Sociaal, Omgeving en Emotioneel en de 

subconstructen Bevolking en Aantrekkingskracht de meeste invloed op de tevredenheid 

van de inwoners van de gemeenschap Borne. Daarentegen heeft het construct 

Voorzieningen zeer weinig invloed op de tevredenheid. Bij imago hebben de constructen 

Omgeving en Emotioneel en de subconstructen Culturele mogelijkheden, 

Omgevingskenmerken en met name Aantrekkingskracht de meeste invloed op 

tevredenheid van niet-inwoners van de gemeenschap Borne. Het construct 

Voorzieningen en het subconstruct Bevolking hebben daarentegen zeer weinig invloed 

op de tevredenheid van niet-inwoners van de gemeenschap Borne.  

Bij de intentie om in Borne te (blijven) wonen is het opvallend dat bij zowel identiteit als 

imago het construct Emotioneel en het subconstruct Verbondenheid de meeste invloed 

hebben. 
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6. Interview6. Interview6. Interview6. Interview    

In het resumé van het vorige hoofdstuk zijn de meest opvallende resultaten genoemd. 

Om de oorzaken van deze opvallende resultaten te achterhalen, is het kwantitatieve deel 

van het onderzoek (vragenlijsten) aangevuld met een kwalitatief deel. Het kwalitatieve 

deel zal bestaan uit een diepte-interview. Een combinatie van kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethodes geven meer inzicht dan een enkele 

onderzoeksmethode. Middels de interviews wordt getracht meer duidelijk en begrip te 

krijgen over waarom de respondent een bepaalde mening en/of opvatting heeft (Baarda, 

de Goede en Teunissen, 2005).    De nadruk van dit onderzoek ligt op de huidige identiteit 

van Borne. Daarom zal het interview uitsluitend worden afgenomen onder Bornenaren.     

 

6.16.16.16.1 Methode Methode Methode Methode    

Participanten 

In de wetenschappelijke literatuur wordt gezegd dat er geen eisen zijn aan het aantal 

deelnemers dat geïnterviewd wordt (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005). Per 

onderwerp zijn 2 participanten benaderd. In totaal zijn er 8 participanten benaderd. De 

participanten zijn via het informele netwerk van de onderzoeker telefonisch of per e-mail 

benaderd voor een afspraak. De enige eis die wordt gesteld aan de participant, is dat hij 

inwoner is van de gemeente Borne. De achtergrondkenmerken van de respondenten van 

de vragenlijst liepen erg uiteen. Daarom is geprobeerd participanten te benaderen, met 

verschillende achtergrondkenmerken wat betreft leeftijd, hoogst genoten opleiding en 

aantal jaren woonachtig in Borne. Op deze manier wordt getracht een overeenkomstig 

beeld te genereren. 

 

Instrument 

Voor dit kwalitatieve deel van het onderzoek wordt als instrument, evenals bij het 

vooronderzoek, een semi-gestructureerd diepte-interview gehanteerd. Er wordt gebruik 

gemaakt van een aantal basisvragen, maar hoofdzakelijk wordt uitgegaan van de 

antwoorden van de participant. Het verloop van het interview is daardoor grotendeels 

gebaseerd op de antwoorden en het doorvragen van de onderzoeker. Het doel van het 

interview is het ‘waarom’ te achterhalen bij resultaten van de betreffende 

onderwerpen/stellingen. (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005).  

 

Constructie interview 

De constructie van het diepte-interview is als volgt: Eerst wordt er door de onderzoeker 

een korte inleiding gegeven over het totale onderzoek. Vervolgens wordt de stelling van 

het betreffende onderwerp opgenoemd. Daarbij wordt de score op de stelling 

weergegeven. Hierbij wordt de participant gevraagd naar de oorzaak van dit resultaat 

middels verschillende basisvragen. De interviewschema’s zijn te vinden in bijlage 12. 

 

Afhankelijke variabelen 

De afhankelijke variabele is, evenals bij de vragenlijsten, de tevredenheid van de 

respondent. Tijdens het interview wordt ingegaan op de onderwerpen waar de 
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respondenten uit de vragenlijst het meest tevreden of ontevreden over is. Middels het 

interview wordt getracht deze tevredenheid dieper uit te lichten. 

 

6.26.26.26.2 Pretes Pretes Pretes Pretest interviewt interviewt interviewt interview 

Omdat het interview een semi-gestructureerd interview betreft, kunnen alleen de 

inleiding en de basisvragen worden getest. Hoofdzakelijk wordt er uitgegaan van de 

antwoorden van de participant. Voor de pretest zijn 2 inwoners van de gemeente Borne 

genomen. Deze 2 inwoners zijn via het informele netwerk van de onderzoeker benaderd. 

Hen werd het inleidende verhaal en de basisvragen voorgelegd. Hun beoordeling was 

zeer positief. Er waren geen grote onduidelijkheden. Wel zijn een paar zinnen anders 

geformuleerd.  

 

6.36.36.36.3 Procedure Procedure Procedure Procedure    

De interviews zijn bij de respondenten thuis afgenomen. Allereerst werd door de 

onderzoeker een korte inleiding gegeven over het doel van het interview. Het onderwerp 

en de resultaten van de vragenlijst betreffende dit onderwerp werd aangegeven. 

Vervolgens werden de vragen door de onderzoeker aan de respondent gesteld. Wanneer 

het nodig was werd door de onderzoeker doorgevraagd. De duur van de interviews waren 

tussen de 8 en 15 minuten. De interviews zijn met een voice-recorder opgenomen en 

vervolgens uitgewerkt. Op basis hiervan zijn samenvattingen gemaakt, welke de kern van 

de antwoorden verwoorden. 

 

6.4 Resultaten6.4 Resultaten6.4 Resultaten6.4 Resultaten    

Op basis van de eerdere analyses zijn een viertal opmerkelijke resultaten naar voren 

gekomen. Uit de resultaten bleek dat; de gemeente Borne als erg veilig wordt ervaren; de 

items ‘uitgaan’ en ‘uitgaansgelegenheden’ negatief zijn beoordeeld; het item ‘Zenderen’ 

negatief is beoordeeld; het construct Emotioneel zeer positief is beoordeeld. In 

onderstaande subparagrafen wordt een korte samenvatting per interview weergegeven. 

 

6.4.16.4.16.4.16.4.1 Subconstruct veiligheid Subconstruct veiligheid Subconstruct veiligheid Subconstruct veiligheid    

Uit de resultaten van het hoofdonderzoek blijkt dat de gemeenschap Borne hoog scoort 

op het gebied van veiligheid. De twee respondenten zijn het hiermee eens. Zij hebben 

zich nooit onveilig gevoeld binnen de gemeenschap Borne. Inwoners zijn gastvrij en 

vriendelijk en er is weinig overlast. Binnen de gemeenschap Borne kennen veel mensen 

elkaar en is er grote mate van sociale controle. Wanneer er iets ‘vreemds’ gebeurt, wordt 

dit direct opgemerkt. Dit stimuleert de veiligheid en het veilige gevoel. Daarnaast zijn er 

weinig uitgaansgelegenheden, waardoor jongeren ’s avonds uitwijken naar omliggende 

steden en er daardoor weinig overlast is. Tevens geeft een respondent aan dat er 

voldoende aanwezigheid is van politie en stadswachten. 

Veiligheid wordt als belangrijk ervaren. De gastvrije uitstraling en de gemoedelijke sfeer 

die de gemeenschap Borne uitstraalt zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat. 

Wanneer men zich niet veilig zou voelen zouden die kenmerken snel verdwijnen. 
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6.4.26.4.26.4.26.4.2 Item uitgaan Item uitgaan Item uitgaan Item uitgaan    

Uit de resultaten van het hoofdonderzoek blijkt dat het uitgaan in de gemeenschap Borne 

negatief wordt beoordeeld. Door de respondenten wordt als oorzaak gegeven het 

minimale aanbod van cafés en uitgaansgelegenheden. Hierdoor komen er weinig mensen 

van buiten naar Borne om te stappen. Daarbij gaan de inwoners van Borne naar andere 

plaatsen omdat dat interessanter en leuker is.  

De jonge man geeft aan dat het belangrijk is dat het uitgaan in Borne wordt bevorderd, 

door meer horeca te creëren, en het voor ondernemers aantrekkelijker te maken hier een 

horecazaak te beginnen. Dit is belangrijk omdat het voor de bekendheid van Borne goed 

is en voor de jongeren uit Borne. Zij hoeven niet meer uit te wijken naar andere steden. 

Echter, de vrouw weet niet of er behoefte aan is om meer horecagelegenheden te creëren. 

Hengelo is dichtbij en biedt voldoende mogelijkheden. Het is beter de kwaliteit van de 

horeca te verbeteren, dus mooiere terrassen etc. creëren. Niet de kwantiteit omhoog 

duwen.  

 

6.4.36.4.36.4.36.4.3 Item  Item  Item  Item Dorpskern Dorpskern Dorpskern Dorpskern ZenderenZenderenZenderenZenderen    

Uit het hoofdonderzoek is gebleken dat de dorpskern van Zenderen negatief wordt 

beoordeeld. Daar zijn beide respondenten het mee eens. Als oorzaak wordt een drukke 

hoofdstraat die midden door het dorp loopt aangewezen. Daardoor is er geen sprake van 

een echte dorpskern. Daarbij wordt door de mannelijke respondent aangegeven dat aan 

deze hoofdstraat veel grauwe gebouwen staan. Beide respondenten vinden het belangrijk 

dat de dorpskern van Zenderen wordt verbeterd. Er zou een rondweg moeten komen, en 

de huidige hoofdstraat zou een 30km zone moeten worden. Dan is er ook de mogelijkheid 

om een mooi dorpshart in de vorm van een plein te creëren.  

    

6.4.46.4.46.4.46.4.4    Construct Construct Construct Construct EEEEmotioneelmotioneelmotioneelmotioneel    

Uit het hoofdonderzoek blijkt dat inwoners van de gemeente Borne zich aangetrokken en 

verbonden voelen met de Bornse gemeenschap. Dit komt doordat de gemeenschap Borne 

een ‘dorps karakter’ heeft. Borne is een gemeenschap die alleen uit dorpen bestaat, Borne, 

Hertme en Zenderen. Er is sprake van een ‘ons kent ons’ gevoel. “Het is kleinschalig, 

gezellig, gemoedelijk, gastvrij en iedereen kent elkaar”. Daarnaast heeft Borne veel te 

bieden, bijvoorbeeld mooie natuur en leuke activiteiten. “Vooral de activiteiten brengt de 

mensen samen. Dit zorgt ook voor meer saamhorigheid, waardoor je je fijner voelt en een 

positiever gevoel krijgt over Borne in z’n geheel.”  
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7777. Conclusie. Conclusie. Conclusie. Conclusie    
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten en de interviews zijn conclusies 

getrokken. Deze worden in dit hoofdstuk besproken. Tevens wordt getracht de 

hoofdvraag en deelvragen van dit onderzoek daarbij indirect te beantwoorden. In 

paragraaf 7.1 wordt ingegaan op de huidige identiteit van de gemeenschap Borne. In 

paragraaf 7.2 wordt het imago van Borne beschreven. In paragraaf 7.3 worden de 

voornaamste verbeterpunten gegeven, waarmee Borne zich verder kant ontwikkelen. 

Tenslotte worden in paragraaf 7.4 de overeenkomsten en verschillen tussen identiteit en 

imago beschreven. 

 

7777.1 Zo ziet Borne zic.1 Zo ziet Borne zic.1 Zo ziet Borne zic.1 Zo ziet Borne zichzelfhzelfhzelfhzelf    

 

Wat is de huidige identiteit van Borne? 

 

Economie 

De gemeenschap Borne wordt wat betreft Economie neutraal (zeer licht negatief) 

beoordeeld door de inwoners van de gemeente Borne. Hieruit blijkt dat Borne geen 

economisch gerelateerde gemeente en gemeenschap is. Borne is een gemeenschap met 

beperkte industrie en werkgelegenheid. 

 

Sociaal 

De gemeenschap Borne wordt wat betreft Sociaal neutraal tot positief beoordeeld door de 

inwoners van de gemeente Borne. De onderlinge betrokkenheid tussen de bevolking is 

positief. Echter, de positieve beoordeling komt met name doordat Borne op het gebied 

van veiligheid zeer positief wordt beoordeeld. Inwoners van de gemeente Borne voelen 

zich veilig. Dat heeft te maken met onder andere de sociale controle en een beperkt 

aantal hangjongeren die voor overlast (criminaliteit) zorgen. Daarbij heeft het sociale 

aspect van de gemeenschap Borne, en dan met name de aard van de bevolking (hechte 

gemeenschap, betrokkenheid etc.), grote invloed op de algehele tevredenheid van de 

eigen inwoners.  

 

Cultuur 

De gemeenschap Borne wordt op het gebied van cultuur neutraal tot positief beoordeeld. 

Echter, er is één aspect welke negatief wordt beoordeeld, namelijk het uitgaan. In Borne 

kun je niet leuk uitgaan. Dat men niet leuk kan uitgaan, is te wijten aan het feit dat er 

maar 1 leuke kroeg is in het centrum van Borne. Er zijn geen uitgaansgelegenheden 

(dancing) in de gemeente Borne. Hiervoor wijkt de jeugd uit naar omliggende plaatsen. 

Dus Borne is geen ‘uitgaansgemeente’. Echter, dit heeft weinig invloed op de algehele 

tevredenheid van de inwoners. Cultuur en daarbij culturele mogelijkheden en historie 

hebben namelijk zeer weinig invloed op de algehele tevredenheid.  

Wat betreft culturele mogelijkheden scoort de gemeenschap Borne neutraal tot licht 

positief. De gemeenschap Borne wordt niet sterk geassocieerd met cultuur. Dit geldt met 

name voor culturele evenementen, musea en recreatiemogelijkheden. Echter, op het 

gebied van historie scoort de gemeenschap Borne positief. Borne is een gemeenschap met 
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een rijke historische achtergrond en met tradities. Hoewel dit positief is, heeft het, zoals 

gezegd, weinig invloed op de algehele tevredenheid.  

 

Omgeving 

De omgeving heeft veel invloed op de algehele tevredenheid van de inwoners van de 

gemeenschap Borne. Daarom is dit construct van belang voor de identiteit. De 

gemeenschap Borne scoort wat betreft omgeving neutraal tot positief. Borne is een goed 

bereikbare gemeente, met een redelijke infrastructuur. Daarnaast heeft Borne een mooie 

en aantrekkelijke omgeving, met voldoende natuur. De woonwijken zijn aantrekkelijk, 

maar het centrum van Borne wordt redelijk negatief beoordeeld. Het centrum van Borne 

is niet erg aantrekkelijk. Dit geldt tevens voor de dorpskern van Zenderen. De dorpskern 

van Zenderen wordt zeer negatief beoordeeld. In Zenderen is bijna geen sprake van een 

dorpskern doordat er een drukke straat midden door het dorp gaat.  

 

Voorzieningen 

De voorzieningen binnen de gemeente Borne worden neutraal tot positief beoordeeld. 

Borne heeft voldoende en kwalitatief goede voorzieningen op het gebied van 

gezondheidszorg, sport en basisonderwijs. Ook voor ouderen zijn er voldoende 

voorzieningen. Echter, dit geldt niet voor de voorzieningen voor jongeren. Deze zijn er 

onvoldoende. Het voortgezet onderwijs in Borne wordt ook negatief beoordeeld. Hoewel 

een aantal aspecten van de voorzieningen negatief beoordeeld zijn, heeft dit weinig 

invloed op de algehele tevredenheid van de inwoners van de gemeenschap Borne. 

 

Emotioneel 

De inwoners van de gemeente Borne voelen zich aangetrokken tot Borne. Inwoners van 

Borne hebben positieve gevoelens over Borne. Daarbij is het prettig wonen. Daarnaast 

voelen inwoners van de gemeente Borne zich verbonden met de gemeenschap. In Borne 

voelt men zich thuis en daar wil men graag blijven wonen. Hierbij speelt het ‘ons kent 

ons’ gevoel een grote rol. Borne is gemoedelijk en gezellig, wat de gevoelens van de 

inwoners positief beïnvloedt. Deze ‘emotionele’ gevoelens hebben zeer veel invloed op 

zowel de algehele tevredenheid als de intentie om in Borne te blijven wonen. Bij de 

algehele tevredenheid speelt de aantrekkingskracht een grote rol, terwijl bij de intentie 

om in Borne te blijven wonen de verbondenheid juist een grote rol speelt.  

 

Advies hierbij is de kwaliteit van de aspecten uit de constructen en subconstructen 

Sociaal, Omgeving, Emotioneel, Bevolking en Aantrekkingskracht goed te waarborgen. 

Dit omdat deze constructen en subconstructen veel invloed hebben op de algehele 

tevredenheid van de inwoners van de gemeente Borne over de gemeenschap Borne. Dit 

geldt tevens voor het subconstruct Verbondenheid, want deze heeft samen met het 

construct Emotioneel veel invloed op de intentie om in Borne te blijven wonen. 
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7.27.27.27.2 Het imago van de gemeenschap Borne Het imago van de gemeenschap Borne Het imago van de gemeenschap Borne Het imago van de gemeenschap Borne    

 

Hoe ziet het imago van Borne eruit? 

 

Economie 

De niet-inwoners van de gemeente Borne hebben de stellingen op het gebied van 

economie erg neutraal beoordeeld. Borne is geen economische, maar ook geen niet-

economische gemeenschap. Borne wordt in ieder geval niet sterk geassocieerd met 

economie en industrie.  

 

Sociaal 

De niet-inwoners van de gemeente Borne zien Borne als een sociale gemeenschap. Dit 

komt met name omdat Borne erg gastvrij is. Echter, de aard van de bevolking heeft zeer 

weinig invloed op de algehele tevredenheid van deze buitenstaanders. Daarnaast wordt 

Borne als zeer veilig ervaren. Niet-inwoners voelen zich in Borne veilig op straat en zien 

Borne als een veilige gemeente. Borne is dus een veilige gemeenschap.  

 

Cultuur 

Borne wordt op cultureel gebied door niet-inwoners erg neutraal gezien. Echter, er zijn 

twee opvallende aspecten. Niet-inwoners van de gemeente Borne zien Borne als een 

gemeenschap met een rijke historische achtergrond. Dit wordt namelijk zeer positief 

beoordeeld. Echter, het uitgaan en het aantal uitgaansgelegenheden worden negatief 

beoordeeld. Niet-inwoners zien Borne niet als een uitgaansdorp met gezellige en 

voldoende uitgaansgelegenheden. Dus Borne heeft een saai uitgaansleven. Dit is van 

belang voor de algehele tevredenheid van de buitenstaander. Culturele mogelijkheden 

hebben namelijk veel invloed op de algehele tevredenheid van niet-inwoners van de 

gemeenschap Borne. 

 

Omgeving 

Borne scoort op het gebied van omgeving neutraal tot positief. Borne is volgens niet-

inwoners goed bereikbaar met de auto. Daarnaast heeft Borne een mooie omgeving heeft 

met voldoende natuur. Echter, een negatief punt is dat Zenderen geen mooie dorpskern 

heeft. Hertme wordt daarentegen wel positief beoordeeld. De omgeving en met name de 

omgevingskenmerken zijn voor buitenstaanders van belang. De omgeving en de 

omgevingskenmerken hebben invloed op de algehele tevredenheid van niet-inwoners 

van de gemeente Borne. 

 

Voorzieningen 

Wat betreft voorzieningen wordt Borne neutraal beoordeeld door niet-inwoners van de 

gemeente Borne. Borne heeft goede sportvoorzieningen en heeft redelijke voorzieningen 

voor ouderen. Echter, de voorzieningen voor jongeren worden negatiever beoordeeld. Dit 

is voor de algehele tevredenheid van niet-inwoners van de gemeente Borne niet van 

groot belang. Voorzieningen hebben namelijk weinig invloed op de algehele 

tevredenheid van niet-inwoners van de gemeente Borne. 
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Emotioneel 

Niet-inwoners beoordelen Borne op emotioneel gebied neutraal tot positief. Niet-

inwoners voelen zich erg aangetrokken tot de gemeenschap Borne. Borne straalt een 

prettige sfeer uit en zorgt voor positieve gevoelens bij niet-inwoners, waardoor mensen 

buiten Borne de gemeente graag bezoeken. Hoewel niet-inwoners zich fijn voelen in 

Borne, voelen niet-inwoners zich niet sterk verbonden met de gemeenschap Borne. Deze 

‘emotionele’ aspecten hebben zeer veel invloed op zowel de algehele tevredenheid als de 

intentie om in Borne te gaan wonen. Bij de algehele tevredenheid speelt de 

aantrekkingskracht een grote rol, terwijl bij de intentie om in Borne te gaan wonen de 

verbondenheid juist een grote rol speelt. 

 

Advies hierbij is om de kwaliteit van de aspecten uit de constructen en subconstructen 

Omgeving, Emotioneel, Culturele mogelijkheden, Omgevingskenmerken en 

Aantrekkingskracht te waarborgen. Deze constructen hebben namelijk veel invloed op de 

tevredenheid van niet-inwoners van de gemeente Borne over de gemeenschap Borne. Dit 

geldt tevens voor het subconstruct Verbondenheid, want deze heeft samen met het 

construct Emotioneel veel invloed op de intentie van buitenstaanders om mogelijk in 

Borne te gaan wonen.  

    

7.37.37.37.3 Verschillen tussen identiteit en imago Verschillen tussen identiteit en imago Verschillen tussen identiteit en imago Verschillen tussen identiteit en imago    

 

Wat zijn verschillen/overeenkomsten tussen de identiteit en het imago van Borne? 

    

De scores van de constructen en subconstructen van identiteit liggen zeer dicht bij de 

scores van de constructen, subconstructen en items van imago. Dit valt direct te zien uit 

de mate van tevredenheid van zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente Borne. 

De rapportcijfers en dus de mate van algehele tevredenheid liggen zeer dicht bij elkaar. 

De beoordeling van de gemeenschap Borne door inwoners van de gemeente Borne, komt 

grotendeels overeen met de beoordeling door niet-inwoners van de gemeente Borne. Dit 

geldt met name voor het construct Omgeving en het subconstruct Veiligheid. De 

verschillen van de scores tussen identiteit en imago zijn zeer klein. Echter, er zijn wel een 

aantal opmerkelijke verschillen: 

 

De beoordeling van het construct ´Emotioneel´ door inwoners en niet-inwoners van de 

gemeente Borne verschillen van elkaar. Het construct Emotioneel wordt door inwoners 

van de gemeente Borne positiever beoordeeld dan door niet-inwoners van de gemeente 

Borne. Hieruit blijkt dat de inwoners zich meer aangetrokken voelen tot en verbonden 

voelen met de gemeenschap Borne dan niet-inwoners. Met name wat betreft de 

verbondenheid is er een opmerkelijk verschil. Dit komt duidelijk naar voren bij de 

resultaten van het subconstruct ´Verbondenheid´. Hierop scoren inwoners beter dan 

niet-inwoners van de gemeente Borne. 
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(Expliciet voor de opdrachtgever) De afhankelijke variabele ´Intentie om in Borne te 

(blijven) wonen´ wordt door inwoners en niet-inwoners van de gemeente Borne erg 

verschillend beoordeeld. Inwoners van de gemeente Borne laten zich veel positiever uit 

over het willen wonen in Borne dan niet-inwoners. Inwoners van de gemeente Borne 

geven aan graag in Borne te willen blijven wonen, en zien zich over 10 jaar ook nog in 

Borne wonen. Echter, niet-inwoners van Borne vinden de gemeente Borne niet 

aantrekkelijk om naartoe te verhuizen en zien zich over 10 jaar niet in de gemeente 

Borne wonen. Reden hiervoor is dat ze tevreden zijn over hun huidige woonsituatie.  

 

Bij identiteit hebben de sociale aspecten, en met name de aard van de bevolking, veel 

invloed op de algehele tevredenheid van de inwoners van de gemeenschap. Dit is in 

tegenstelling tot de invloed bij imago. Bij imago heeft met name de aard van de bevolking 

zeer weinig invloed op de algehele tevredenheid van de inwoners van de gemeenschap. 

    

7.47.47.47.4 Verbeterpunten  Verbeterpunten  Verbeterpunten  Verbeterpunten en aanbevelingen en aanbevelingen en aanbevelingen en aanbevelingen voor de gemeenschap Bornevoor de gemeenschap Bornevoor de gemeenschap Bornevoor de gemeenschap Borne 

 

Waar kan Borne zich verder ontwikkelen? 

 

De respondenten hebben middels het beantwoorden van open vragen in de vragenlijst 

aangegeven wat zij graag verbeterd zien binnen Borne.  

 

Economie 

Borne is een gemeenschap die niet erg wordt geassocieerd met economische aspecten en 

een sterke economie. Sommige inwoners zien graag dat de economie wordt gestimuleerd 

door verbeteringen. Verbeterpunten zijn: het aanpakken van leegstand van 

winkelpanden; het aantrekkelijker maken van winkelaanbod; meer werkgelegenheid met 

meer variatie. Echter, meer inwoners geven aan Borne een ‘forenzenstad’ te vinden, 

waardoor de focus niet moet liggen op het stimuleren van de economie maar op het 

stimuleren van het woon- en leefklimaat.   

 

Sociaal 

Borne is een sociale en veilige gemeenschap. De inwoners hebben weinig verbeterpunten 

wat betreft de aard van de bevolking. Dit wordt bevestigd met de interviews. Een klein 

verbeterpuntje is het meer stimuleren van de ‘integratie’ van nieuwkomers. Inwoners van 

Borne stellen het op prijs dat nieuwkomers goed integreren binnen de gemeenschap. Dit 

is van belang voor de algehele tevredenheid van de inwoners. Daarnaast is meer 

aanwezigheid van politie en stadswachten gewenst. Echter, dit spreek de resultaten uit de 

interviews tegen. Hier wordt aangegeven dat door het regelmatig patrouilleren van 

agenten en stadswachten er een gevoel van veiligheid wordt gecreëerd bij inwoners. 

Daarbij voelen inwoners zich zeer veilig binnen de gemeenschap Borne. 

 

Cultuur 

Borne is een redelijk culturele gemeenschap met een rijke historie. Toch zien inwoners 

een aantal zaken graag anders. Borne moet op uitgaansgebied gezelliger worden. Dit kan 
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door het stimuleren van het aantal uitgaansgelegenheden en het verbeteren van de 

kwaliteit van bestaande uitgaans/horecagelegenheden. Echter, dit is afhankelijk van hoe 

de gemeenschap Borne zich wil profileren (wel/geen uitgaansgemeente). Daarnaast zien 

inwoners graag meer aandacht en activiteiten voor jongeren. Daarbij is het wenselijk dat 

er meer activiteiten komen voor ouderen en meer aandacht komt voor ouderen die niet 

in staat zijn aan de bestaande activiteiten deel te nemen. Daarnaast kan het winkelaanbod 

gevarieerder, zodat het aantrekkelijker wordt. Tevens zien inwoners graag dat er meer 

culturele activiteiten voor en door jongeren worden georganiseerd, met een betere 

uitstraling en promotie. Daarnaast heeft Borne veel te bieden, maar zijn er te weinig 

(dag)toeristen die Borne bezoeken. Deze verbeterpunten zijn met name voor 

buitenstaanders aantrekkelijk, want culturele mogelijkheden hebben invloed op de 

algehele tevredenheid van niet-inwoners van de gemeenschap Borne. 

 

Omgeving 

Hoewel Borne een prachtige en aantrekkelijke omgeving heeft, wensen inwoners 

sommige zaken anders. Inwoners willen graag dat het dorp Borne een aantrekkelijker 

centrum krijgt, door mooie architectuur en de aanwezigheid van groen. Dit groen moet 

worden gekoesterd, ook in het buitengebied. Borne moet een dorpse gemeenschap 

blijven. De kerkdorpen moeten daarom meer aandacht krijgen. Het kerkdorp Zenderen 

heeft geen mooie dorpskern doordat het gespleten wordt door een drukke weg. Inwoners 

zien graag dat Zenderen een mooie dorpskern krijgt, door bijvoorbeeld het aanleggen van 

een rondweg. Omgeving heeft invloed op de algehele tevredenheid van inwoners van de 

gemeente Borne. Daarom zijn deze verbeterpunten zeker van belang. 

 

Voorzieningen 

Wat betreft voorzieningen hebben inwoners een aantal verbeterpunten. Ze zien graag dat 

Borne meer voorzieningen voor jongeren krijgt en dat er meer aandacht voor deze groep 

komt. Daarnaast moet Borne meer ‘sport-minded’ worden. Meer aandacht voor sport en 

het onderhoud van sportvoorzieningen. Echter, voorzieningen hebben zeer weinig 

invloed op de algehele tevredenheid van inwoners van de gemeente Borne. 

 

Emotioneel 

Inwoners van de gemeente Borne voelen zich aangetrokken tot en verbonden met Borne. 

Echter, het gevoel kan verbeterd worden door een aantal praktische verbeterpunten. Het 

centrum van Borne kan aantrekkelijker en gezelliger worden gemaakt. Daarnaast moet er 

niet zoals nu geïnvesteerd worden in kwantiteit, maar in kwaliteit. Het woon- en 

leefklimaat zijn belangrijk. Daarnaast moet Borne meer één gemeenschap worden, door 

meer aandacht te schenken aan de kerkdorpen. Deze verbeterpunten zijn van belang, 

want emotionele aspecten hebben invloed op zowel de algehele tevredenheid als de 

intentie om binnen de gemeenschap te blijven wonen van de inwoners van de 

gemeenschap Borne.  
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Gemeente Borne (uitsluitend van belang voor opdrachtgever) 

Respondenten geven aan het op prijs te stellen, wanneer de gemeente Borne enquêtes 

afneemt bij haar inwoners. Daardoor krijgt de gemeente een beter zicht op wat er speelt 

onder inwoners. Daarnaast geven respondenten aan dat ze zich meer gehoord voelen.  

Een tweede verbeterpunt is volgens respondenten het verstrekken van informatie door de 

gemeente Borne. Op dit moment ervaren respondenten dat ze te weinig geïnformeerd 

worden. Een vaak genoemde manier om dit te verbeteren is het aanpassen van de huidige 

website van de gemeente Borne. Daarnaast wordt de ambtelijke organisatie als ‘traag’ 

ervaren en worden vragen/verzoeken niet voldoende beantwoord.  

De publieksbalie is een punt waar inwoners terecht kunnen voor publieke zaken. Echter, 

deze publieksbalie wordt niet erg positief ervaren. Door respondenten wordt met name 

aangegeven dat de uitstraling te wensen overlaat, waardoor ze zich niet welkom voelen.  

Een meer praktisch onderwerp betreft de uitlaatgebieden voor honden. Regelmatig geven 

respondenten aan dat deze verbeterd moeten worden. Respondenten zien graag dat het 

aantal uitlaatgebieden moet worden uitgebreid en dat er meer afvalbakken door de gehele 

gemeente moeten worden geplaatst. Respondenten geven aan dat er dan minder overlast 

is van hondenpoep.  

 

De verbeterpunten welke het meest zijn genoemd, worden hier concreet genoemd. 

Geadviseerd wordt deze verbeterpunten (voor zover mogelijk) over te nemen. Dit is 

immers de wenselijke identiteit. Hierbij is geen rekening gehouden met de haalbaarheid 

van de gegeven punten. Het zijn verbeterpunten, welke door de inwoners zijn 

aangedragen. 

 

- Het woonklimaat aantrekkelijk houden voor de inwoners. Kwaliteit gaat voor 

kwantiteit. 

- Meer aandacht voor jongeren. Wenselijk is dat jongeren een eigen plek 

krijgen, waar activiteiten voor hen worden georganiseerd.  

- Het centrum van het dorp Borne aantrekkelijker maken. Dit kan middels het 

gebruik van meer groen, maar ook door de leegstand van winkelpanden aan te 

pakken en de horeca te verbeteren. Het aanpakken van horeca kan zowel 

kwalitatief als kwantitatief. Echter, dit is afhankelijk van hoe de gemeenschap 

Borne zich wil profileren. 

- De natuur die Borne heeft is prachtig en deze moet worden gekoesterd. 

- De kerkdorpen moeten meer betrokken worden op verschillende niveaus. 

- De dorpskern van Zenderen behoeft een grondige aanpak. Wenselijk is dat er 

een rondweg komt, zodat Zenderen een dorpshart krijgt. 

 

(Gemeente Borne) 

- De gemeente Borne kan haar inwoners beter informeren over ontwikkelingen, 

plannen en andere zaken binnen de gemeente Borne. 

- De gemeente Borne moet meer aan haar inwoners vragen, bijvoorbeeld door 

middel van enquêtes, wat er leeft onder haar gemeenschap.  
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8888. Discussie. Discussie. Discussie. Discussie 

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het onderzoek. Hierbij wordt de literatuurstudie, 

het vooronderzoek, het hoofdonderzoek en de resultaten ter discussie gesteld. Vervolgens 

wordt de bruikbaarheid van dit onderzoek bediscussieerd. Ten slotte worden 

mogelijkheden voor vervolgonderzoek gegeven.  

 

8888.1 Literatuurstudie.1 Literatuurstudie.1 Literatuurstudie.1 Literatuurstudie    

Tijdens het bestuderen van de wetenschappelijke literatuur, is informatie gebruikt uit 

universitaire onderzoeken welke niet als ‘wetenschappelijke literatuur’ zijn bestempeld. 

Hoewel deze rapporten de benodigde informatie hebben verschaft, vallen deze rapporten 

niet onder wetenschappelijke literatuur. Hierdoor is er kans dat de interne validiteit van 

het onderzoek lager is uitgevallen, dan wanneer gebruik zou zijn gemaakt van uitsluitend 

wetenschappelijke literatuur. Echter, zonder deze aanvullende informatie kon geen 

uitgebreid overzicht van imago- en indentiteitsdimensies worden weergegeven. 

 

8888.2 Vooronderzoek.2 Vooronderzoek.2 Vooronderzoek.2 Vooronderzoek    

Om informatie te krijgen met betrekking tot identiteit en imago gerelateerd aan de 

gemeenschap Borne, is een vooronderzoek uitgevoerd. Hierbij is de methode diepte-

interview gehanteerd. Een diepte-interview is zeer geschikt als methode voor een 

vooronderzoek, omdat op deze manier veel informatie kan worden verschaft. Echter, er 

zijn ook een aantal valkuilen. Wanneer de onderzoeker weinig inzicht heeft in het 

onderwerp, kan de verkeerde informatie worden verkregen. Een tweede valkuil is dat de 

onderzoeker zijn/haar neutraliteit verliest (Jansen, Steehouder & Gijsen, 2006). In dit 

onderzoek is getracht zo veel mogelijk de neutraliteit te behouden. Echter, het verlies van 

neutraliteit is nooit uit te sluiten.  

 

8888.3 Hoofdonderzoek.3 Hoofdonderzoek.3 Hoofdonderzoek.3 Hoofdonderzoek    

8.3.18.3.18.3.18.3.1 Meetinstrument Meetinstrument Meetinstrument Meetinstrument    

Voor het uitvoeren van het hoofdonderzoek is gebruik gemaakt van een tweetal 

vragenlijsten. De volgorde en de manier van het formuleren van stellingen kan invloed 

hebben op de beoordeling van de respondenten. Om de vragenlijst gestructureerd te 

houden, is er voor gekozen om de stellingen per construct in de vragenlijst te zetten. 

Daarnaast zijn de stellingen zowel positief als negatief geformuleerd. Wanneer stellingen 

bijvoorbeeld alleen positief geformuleerd worden, kan dit indirect invloed hebben op de 

beoordeling door de respondent. Stellingen kunnen dan bijvoorbeeld positiever worden 

beoordeeld dan normaal het geval is (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005).  

 

Voor het analyseren en met name voor het vergelijken van de vragenlijsten, is het van 

belang dat de vragenlijsten zo gelijk mogelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld, dezelfde 

inhoud en structuur (Dooley, 2001). Echter, dit was voor dit onderzoek niet mogelijk. De 

twee vragenlijsten werden voorgelegd aan twee doelgroepen. Daardoor was het niet 

mogelijk dezelfde stellingen van de vragenlijst gericht op identiteit in de vragenlijst 

gericht op imago te hanteren. De vragenlijst gericht op identiteit bestaat uit een extra 

construct en heeft 70 stellingen. De vragenlijst gericht op imago heeft dus een construct 
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minder en heeft 61 stellingen. Daarnaast werd vanuit de opdrachtgever de wens 

uitgesproken een extra construct in de vragenlijst gericht op identiteit op te nemen. Het 

betreft het construct ‘Gemeente Borne’ waarin drie stellingen zijn opgenomen, die 

gerelateerd zijn aan de diensten van de gemeente Borne als organisatie. Deze stellingen 

zijn dus uitsluitend beoordeeld door inwoners van de gemeenschap Borne. De twee 

gehanteerde vragenlijsten komen wat betreft inhoud en structuur niet geheel overeen. 

Hierdoor is het mogelijk dat de interne validiteit is gereduceerd. 

 

De stellingen konden middels een Likert-schaal van 5 punten worden beoordeeld. De 

punten liepen van ‘sterk mee oneens’ tot ‘sterk mee eens’. Er is bewust gekozen om geen 

extra punt ‘geen mening’ bij de schaal te voegen. Dit punt maakt de antwoorden namelijk 

minder bruikbaar (Dooley, 2001). Wel konden respondenten kiezen voor het middelste 

punt in de schaal, dat duidt op ‘neutraal’. Echter, het is niet duidelijk of de respondenten 

dit punt kozen omdat ze de stelling neutraal wilden beantwoorden, of omdat ze ‘geen 

mening’ hadden. Dit is een bedreiging voor de interne validiteit van het onderzoek.  

 

8.3.28.3.28.3.28.3.2 Respondenten Respondenten Respondenten Respondenten    

Voor dit onderzoek zijn twee groepen respondenten benaderd. Bij imago is gevraagd naar 

de woonplaats van de respondent. Echter, bij de vragenlijst gericht op identiteit is deze 

vraag niet gesteld. Hierdoor was het bij het analyseren van de resultaten onmogelijk 

resultaten van inwoners van Borne, Hertme en Zenderen met elkaar te vergelijken. Of er 

onderscheid is in de beoordeling van de gemeenschap Borne door inwoners van Borne, 

Hertme of Zenderen is niet te traceren. Dit is een gemiste mogelijkheid die voor 

interessante resultaten zou hebben kunnen leiden (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005).  

 

De vragenlijst gericht op identiteit is door 203 respondenten geheel ingevuld. De 

vragenlijst gericht op imago is door 107 respondenten geheel ingevuld. Het aantal 

respondenten is veel meer dan het noodzakelijke aantal van 50 respondenten. Dit is zeer 

positief voor validiteit en betrouwbaarheid van het gehele onderzoek. (van Riel et al., 

1998). Echter, er zit een verschil tussen de aantallen respondenten van identiteit en 

imago. Hierdoor is er een zeer kleine kans dat dit nadelige gevolgen heeft op de 

betrouwbaarheid van de resultaten en de conclusies dan wanneer het aantal 

respondenten gelijk zou zijn geweest (van Riel et al., 1998). 

 

8.4 8.4 8.4 8.4 ResultatenResultatenResultatenResultaten    

8.4.18.4.18.4.18.4.1    Construct EmotioneelConstruct EmotioneelConstruct EmotioneelConstruct Emotioneel en subconstruc en subconstruc en subconstruc en subconstruct Verbondenheidt Verbondenheidt Verbondenheidt Verbondenheid    

Uit het onderzoek is gebleken dat het construct Emotioneel veel invloed heeft op zowel 

de algemene tevredenheid van respondenten als op de intentie om in Borne te (blijven) 

wonen. Het subconstruct Verbondenheid heeft veel invloed op de intentie om in Borne 

te (blijven) wonen. Echter, dit is logisch. Dit blijkt uit het door van Riel ontwikkelde 

RepTrak Pulse-model en de door Fombrun ontwikkelde Reputation Quotient (Fombrun 

& van Riel, 2004). Beide modellen zijn zeer complex. Van Riel meet reputatie op basis 

van zeven pijlers, welke weer worden opgedeeld in 23 attributen. Deze attributen 

worden door respondenten beoordeeld, wat leidt tot een gedetailleerde score. Hoewel 
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deze modellen ontwikkeld zijn voor reputatiemanagement voor organisaties, kan de 

resultaten van dit identiteits- en imago-onderzoek uitleggen. De modellen leggen uit hoe 

mensen iets beoordelen. Zelf noemt van Riel (Fombrun & van Riel, 2004) zijn RepTrak 

Pulse een ‘buikscore’. De beoordeling van een organisatie komt vooral tot stand op basis 

van ervaringen, gevoelens en percepties die, in dit geval, de inwoner van de gemeenschap 

Borne heeft met de onderdelen van de gemeenschap Borne. Dat het construct emotioneel 

dus veel invloed heeft op de algemene tevredenheid en de intentie om in Borne te 

(blijven) wonen, en het subconstruct verbondenheid veel invloed heeft op de intentie om 

in Borne te (blijven) wonen, is dus logisch.  

 

8.4.2 8.4.2 8.4.2 8.4.2 Subconstruct VeiligheidSubconstruct VeiligheidSubconstruct VeiligheidSubconstruct Veiligheid    

Het subconstruct Veiligheid heeft zowel bij identiteit als bij imago zeer hoog gescoord. 

Oorzaak hiervan is vooral de sociale controle en daarbij de aanwezigheid van politie en 

stadswachten op straat. Echter, als verbeterpunt wordt door een aantal inwoners 

genoemd, dat ze graag meer politie en stadswachten op straat zien om hun gevoel van 

veiligheid te stimuleren. Dit is opvallend, want de gemeenschap Borne scoort immers 

hoog op veiligheid. Echter, de piramide van Maslow (Oomkes, 2003) verklaart deze 

behoefte aan veiligheid. Middels deze piramide worden de basisbehoeften van de mens 

weergegeven. Na lichamelijke behoeften (voedsel etc.) is de behoefte aan veiligheid de 

belangrijkste basisbehoefte van een mens. Daarom is het niet apart dat inwoners graag de 

veiligheid willen waarborgen.  

Wat tevens opvallend is, is dat het subconstruct veiligheid zeer weinig invloed heeft op 

de algehele tevredenheid en de intentie om in Borne te (blijven) wonen. Op basis van de 

theorie van Maslow zou het waarschijnlijker zijn dat het gevoel van veiligheid juist wel 

invloed zou hebben op de algehele tevredenheid en de intentie om in Borne te (blijven) 

wonen. Dit is in dit onderzoek dus niet het geval.  

 

8.5 8.5 8.5 8.5 Bruikbaarheid onderzoekBruikbaarheid onderzoekBruikbaarheid onderzoekBruikbaarheid onderzoek    

Dit onderzoek is stapsgewijs opgezet: literatuuronderzoek, kwalitatief voor onderzoek, 

kwantitatief hoofdonderzoek en aanvullend kwalitatief onderzoek. Dit uitgebreide proces 

heeft geleid tot een betrouwbaar meetinstrument. Echter, een klein aantal 

(sub)constructen hebben een te lage Cronbach’s Alpha. Dit betreffen het construct 

Gemeente Borne (identiteit), het subconstruct Culturele mogelijkheden (imago) en het 

construct Voorzieningen (imago). Het construct Gemeente Borne heeft geen invloed op 

de betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat dit construct niet verder is meegenomen 

in de analyses van de data van het onderzoek. Helaas geldt dit voor de (sub)constructen 

Culturele mogelijkheden en Voorzieningen wel. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het 

onderzoek gereduceerd. 

 

Daarnaast is het onderzoek zeer bruikbaar voor de opdrachtgever. Het biedt handvatten 

voor het opstellen van de toekomstvisie op de gemeenschap Borne. Daarnaast is het 

onderzoek bruikbaar op het gebied van identiteit- en imago-onderzoek onder 

steden/gemeenten/regio’s. Het onderzoek biedt namelijk nieuwe inzichten in de 

identiteits- en imagodimensies en daarbij zijn er nieuwe identiteits- en imagodimensies 
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naar voren gekomen. Dit is interessant voor zowel wetenschappers als voor uitvoerders 

van place marketing.  

    

8.6 8.6 8.6 8.6 VervolgonderzoekVervolgonderzoekVervolgonderzoekVervolgonderzoek    

Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten gegeven in de identiteits- en imagodimensies 

gericht op place identity en place image. Omdat er naast nieuwe inzichten ook nieuwe 

identiteits- en imagodimensies naar voren zijn gekomen, is het zeer interessant hier meer 

onderzoek naar te doen. Een mogelijkheid is om onder andere gemeenschappen, steden 

of gemeenten identeits- en imago-onderzoeken uit te voeren, zodat er een totaal inzicht 

in identeits- en imagodimensies wordt gegenereerd. Hier zou (indien mogelijk) gekeken 

kunnen worden naar welke dimensies uitsluitend voor identiteit en welke dimensies 

uitsluitend voor imago gelden. Dit zal zeer interessant zijn voor de wetenschap en voor 

uitvoerders van place marketing.  

 

Voor de opdrachtgever is het aantrekkelijk een vervolgonderzoek te doen. Dit onderzoek 

richt zich uitsluitend op inwoners, wat een beperkt beeld geeft van de identiteit en het 

imago van de gemeenschap Borne. Echter, bedrijven worden ook gezien als belangrijke 

stakeholders van een stad of gemeente. Een identiteit- en imago-onderzoek onder 

uitsluitend bedrijven kan zeer interessante, nieuwe inzichten geven in de identiteit en 

het imago van de gemeenschap Borne. 
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BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    
 

BijlageBijlageBijlageBijlage 1: identiteits 1: identiteits 1: identiteits 1: identiteits---- en imagodimensies en imagodimensies en imagodimensies en imagodimensies    
 
Aanwezigheid industrie (Heinsmann, 2006; 

Amelink, 2003) 

Economische groei (Heinsmann, 2006) 

Economische positie (Heinsmann, 2006; Amelink, 

2003) 

Relatieve welvaart van de regio (Heinsmann, 2006) 

Open/gesloten regio (Heinsmann, 2006; Amelink, 

2003) 

Gerichtheid op Europa (Heinsmann, 2006) 

Evenwichtige leeftijdsopbouw (Heinsmann, 2006) 

Bruisende/dynamische leefsfeer (Heinsmann, 2006) 

Sociaal cultureel leven (Heinsmann, 2006; Amelink, 

2003) 

Veiligheid (Graef, 1999) 

Historische achtergrond (Heinsmann, 2006) 

Karakteristieke bebouwing/architectuur 

(Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Naoorlogse bouw (Heinsmann, 2006) 

Toerisme/recreatie (Heinsmann, 2006) 

Streektaal (Heinsmann, 2006) 

Landschappelijke ligging (Heinsmann, 2006; Graef, 

1999) 

Strategische ligging (Heinsmann, 2006; Amelink, 

2003) 

Bereikbaarheid (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Stedelijke uitstraling (Heinsmann, 2006, Graef, 

1999) 

Verhouding stedelijk/landelijk gebied (Heinsmann, 

2006) 

Aanwezigheid dienstensector (Heinsmann, 2006) 

Winkelaanbod (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Volledig onderwijsaanbod (Heinsmann, 2006) 

Leefkliaat (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Zelfbewustzijn (Heinsmann, 2006) 

Woonklimaat (Heinsmann, 2006; Amelink, 2003) 

Tabel 2.1: Imagodimensies: Graef (1999), Amelink (2003) & Heinsman (2006) 
 

KenmerkenKenmerkenKenmerkenKenmerken    identiteitsdimensiesidentiteitsdimensiesidentiteitsdimensiesidentiteitsdimensies    

Fysieke kenmerken Landschappelijke ligging 

Strategische ligging 

Europese integratie 

Historisch centrum 

Moderne architectuur 

Bereikbaarheid 

Stedelijke uitstraling 

Naoorlogse bouw 

Opbouw 

Economische kenmerken Economische groei 

Economische achterstand t.o.v. Randstad 

Dienstensector 

Industrie 

Winkels 

Toerisme/recreatie 

Sociale kenmerken Relatief arme stad 

Arme én rijke stad 

Onderwijs/universiteit 

Jonge stad 

Gesloten stad 

Open stad 

Bruisende stad 

Trots 

Cultuurstad 

Tabel 2.2: Identiteitsdimensies: Dormans, van Houtum & Lagendijk (2003) 
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Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2: Interviewschema’s vooronderzoek: Interviewschema’s vooronderzoek: Interviewschema’s vooronderzoek: Interviewschema’s vooronderzoek    

    

Interviewschema respondenten woonachtig binnen de gemeente BorneInterviewschema respondenten woonachtig binnen de gemeente BorneInterviewschema respondenten woonachtig binnen de gemeente BorneInterviewschema respondenten woonachtig binnen de gemeente Borne    
 

 

Algemene VragenAlgemene VragenAlgemene VragenAlgemene Vragen    

 

1. Wat is uw geslacht? 

2. Wat is uw leeftijd? 

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

4. Wat is uw geboorteplaats? 

5. Hoeveel jaren woont u in Borne? 

 

    

IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    

    

- Wat komt er bij u op als u aan Borne denkt? 

- Wat zijn positieve kenmerken van Borne? 

- Wat zijn negatieve kenmerken van Borne? 

- Waarom heeft u ervoor gekozen om in Borne te wonen? 

 

 

Gewenste identiteitGewenste identiteitGewenste identiteitGewenste identiteit    

 

- Wat zou u graag verbeterd willen zien binnen Borne? 
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Interviewschema respondenten woonachtig buiten de gemeente BorneInterviewschema respondenten woonachtig buiten de gemeente BorneInterviewschema respondenten woonachtig buiten de gemeente BorneInterviewschema respondenten woonachtig buiten de gemeente Borne    

    

    
Algemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragen    

    

1. Wat is uw geslacht? 

2. Wat is uw leeftijd? 

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

4. Wat is uw woonplaats? 

5. Wat is uw relatie met Borne? 

 

 

ImagoImagoImagoImago    

 

- Wat komt er bij u op als u aan Borne denkt? 

- Wat zijn positieve kenmerken van Borne? 

- Wat zijn negatieve kenmerken van Borne? 

- Hoe vaak per maand bezoekt u Borne en waarom? 

    

    

Gewenst imagoGewenst imagoGewenst imagoGewenst imago    

    

- Wat zou u graag verbeterd willen zien binnen Borne? 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 3: Achtergrondkenmerken vooronderzoek3: Achtergrondkenmerken vooronderzoek3: Achtergrondkenmerken vooronderzoek3: Achtergrondkenmerken vooronderzoek 

    

    
Achtergrondkenmerken identiteit 
Achtergrondkenmerk Respondenten woonachtig in Borne (N=3) 

Geslacht Man (33%) 

Vrouw (67%) 

Leeftijd Gem. 39 jaar 

Hoogst genoten opleiding MBO (33%) 

HBO (33%) 

WO (33%) 

Geboorteplaats Borne (66%) 

Almelo (33%) 

Aantal jaren woonachtig in Borne Gem. 32 jaar 

 

 

Achtergrondkenmerken imago 
Achtergrondkenmerk Respondenten woonachtig buiten Borne (N=3) 

Geslacht Man (33%) 

Vrouw (67%) 

Leeftijd Gem. 38 jaar 

Hoogst genoten opleiding MBO (33%) 

HBO (33%) 

WO (33%) 

Woonplaats Saasveld (33%) 

Hengelo (33%) 

Delden (33%) 

Relatie met Borne Winkelen/Boodschappen doen (67%) 

Vrienden/familie (67%) 

Werk (33%) 

Sport (33%) 
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Bijlage 4: identiteitsBijlage 4: identiteitsBijlage 4: identiteitsBijlage 4: identiteits---- en imagodimensies en imagodimensies en imagodimensies en imagodimensies    

    
ConstructenConstructenConstructenConstructen    DimensiesDimensiesDimensiesDimensies    IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    ImagoImagoImagoImago    Overlap literatuurOverlap literatuurOverlap literatuurOverlap literatuur    

Economie     

 Werkgelegenheid 2 3  

 Veel ondernemers 2 1  

 Economie  1 2 X 

 Levensonderhoud 1 0  

 Industrie 0 1 X 

Sociaal      

 Hechte gemeenschap 3 3 X 

 Veiligheid 3 3 X 

 Familie en Vrienden 2 0  

 Gastvrij 0 2 X 

Cultuur     

 Rijke historie 3 3 X 

 Evenementen 2 2  

 Theater 1 2  

 Architectuur 1 0 X 

 Dialect 1 0 X 

 Uitgaan 0 3 X 

Omgeving     

 Infrastructuur 3 3 X 

 Omgeving 3 2 X 

 Openbaar vervoer 2 3 X 

 Grote steden 2 2  

 Landelijk 2 1 X 

 Aantrekkelijk 2 0  

 Centrale ligging 2 0 X 

 Kerkdorpen 1 2  

 Goede bereikbaarheid 0 3 X 

Voorzieningen     

 Winkelaanbod 3 3 X 

 Horecagelegenheden 3 3  

 Voorzieningen voor 

jongeren 

1 1  

 Sportvoorzieningen 1 0 X 

 Recreatiemogelijkheden 0 2 X 

 Kinderopvang 0 1  

 Gezondheidszorg 

(huisarts, tandarts) 

0 1 X 

 Scholen 0 1 X 

Emotioneel     

 Verbondenheid 3 2  

 Thuis voelen 3 0  

 Prettig wonen 3 0 X 

 Leefklimaat 3 0 X 

 Betrokkenheid 3 0  

 Gezellig 2 2  

 Prettige sfeer 0 3 X 

 Bezoeken 0 3  
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Bijlage 5: constructen, subconstructen en dimensiesBijlage 5: constructen, subconstructen en dimensiesBijlage 5: constructen, subconstructen en dimensiesBijlage 5: constructen, subconstructen en dimensies    

    
(sub)constructen(sub)constructen(sub)constructen(sub)constructen    IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    ImagoImagoImagoImago    

EconomieEconomieEconomieEconomie    

Werkgelegenheid 

 

 

 

 

Leefsituatie 

 

Industrie 

Ondernemers 

Werkgevers 

Werkgelegenheid 

 

Economie 

Welvaart 

levensonderhoud 

 

Industrie 

Ondernemers 

Werkgevers 

Werkgelegenheid 

 

Economie 

Welvaart 

levensonderhoud 

SociaalSociaalSociaalSociaal    

Bevolking 

 

 

 

 

Veiligheid 

 

Open karakter 

Onderlinge betrokkenheid 

Erbij horen 

Hechte gemeenschap 

Familie en vrienden 

 

Veilig thuis 

Veilig op straat 

criminaliteit 

 

Open karakter 

Hechte gemeenschap 

Gastvrij 

 

 

 

Veilige gemeente 

Veilig op straat 

criminaliteit 

CultuurCultuurCultuurCultuur    

Culturele mogelijkheden 

 

 

 

 

Historie 

 

 

 

 

Uitgaan 

Culturele evenementen 

Culturele verenigingen 

Theater 

Musea 

 

Tradities 

Historische achtergrond 

Dialect 

Onderscheidende positie 

 

Uitgaan 

Culturele evenementen 

Culturele verenigingen 

Theater 

Musea 

 

Tradities 

Historische achtergrond 

Dialect 

Onderscheidende positie 

OmgevingOmgevingOmgevingOmgeving    

Verkeerssituatie 

 

 

 

Omgevingskenmerken 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Openbaar vervoer 

Bereikbaarheid 

Infrastructuur 

Verkeersdrukte 

 

mooie omgeving 

voldoende natuur 

landelijke gemeente 

landschappelijke uitstraling 

aantrekkelijke uitstraling 

karakteristieke uitstraling

  

architectuur 

 

Openbaar vervoer 

Bereikbaarheid 

Infrastructuur 

Verkeersdrukte 

 

mooie omgeving 

voldoende natuur 

landelijke gemeente 

landschappelijke uitstraling 

aantrekkelijke uitstraling 

karakteristieke uitstraling

  

architectuur 
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Dorpskenmerken 

van grote steden 

 

aantrekkelijke woonwijken 

Dorp Borne 

Dorp Zenderen 

Dorp Hertme 

van grote steden 

 

aantrekkelijke woonwijken 

Dorp Borne 

Dorp Zenderen 

Dorp Hertme 

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    

Recreatie 

 

 
 

Faciliteiten 

 

winkelaanbod 

recreatiemogelijkheden 

horecagelegenheden  

 

basisscholen 

middelbare scholen 

sportvoorzieningen 

voorzieningen ouderen 

voorzieningen jongeren 

diensten gezondheidszorg 

kinderopvang 

 

winkelaanbod 

recreatiemogelijkheden 

horecagelegenheden  

 

 

 

sportvoorzieningen 

voorzieningen ouderen 

voorzieningen jongeren 

diensten gezondheidszorg 

kinderopvang 

Gemeente BorneGemeente BorneGemeente BorneGemeente Borne    serieus nemen 

betrekken bij ontwikkelingen 

dienstverlening 

Niet van toepassing 

EmotioneelEmotioneelEmotioneelEmotioneel    

Aantrekkingskracht 

 

 
 

 

Verbondenheid 

 

prettige sfeer 

positieve gevoelens 

prettig wonen  

gezellig 

 

warm hart toedragen 

thuis voelen 

verbondenheid 

in Borne blijven wonen

  

Borne belangrijk    

 

prettige sfeer 

positieve gevoelens 

bezoeken  

gezellig 

 

warm hart toedragen 

fijn voelen 

verbondenheid 

  

Borne belangrijk 

WonenWonenWonenWonen    Intentie tot verhuizen  

Wonen in Borne over 10 jaar 

Altijd in Borne blijven 

Aantrekkelijk tot verhuizen 

Intentie tot verhuizen 

Over 10 jaar in Borne wonen 

        
Economie 

Uit de literatuurstudie en voornamelijk uit het vooronderzoek blijkt dat economische 

factoren van invloed zijn op de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. 

Economische factoren die naar voren komen zijn onder andere industrie, 

werkgelegenheid, ondernemers en duur wonen. Hierbij gaat het om baangerelateerde 

factoren en financiële factoren. Daarom wordt dit construct onderverdeeld onder de twee 

subconstructen werkgelegenheid en leefsituatie. 

 

Sociaal  
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Uit de literatuurstudie en het vooronderzoek kwamen een aantal sociale factoren naar 

voren, welke van invloed zijn op de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. 

Hierbij gaat het om factoren gerelateerd aan de eigenschappen van de sociale 

gemeenschap van Borne. Deze factoren worden onder het subconstruct bevolking 

meegenomen. Daarnaast kwam de factor veiligheid duidelijk naar voren. Hierbij gaat het 

onder andere om veiligheid op straat en criminaliteit. Deze factoren worden in het 

subconstruct veiligheid meegenomen. 

 

Cultuur 

Onder cultuur worden verschillende factoren verstaan. Zo zijn er culturele 

mogelijkheden, zoals het aanbod van musea, evenementen en het aantal culturele 

verenigingen. Daarnaast valt onder cultuur de meer brede onderwerpen als tradities en 

historie. Al deze factoren worden in de constructen culturele mogelijkheden en historie 

meegenomen. 

 

Omgeving 

Bij het construct omgeving gaat het om de uiterlijke kenmerken. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie subconstructen. Bij het subconstruct verkeerssituatie 

worden factoren als openbaar vervoer en infrastructuur meegenomen. Bij het 

subconstruct omgevingskenmerken worden uiterlijke kenmerken als ligging, uistraling en 

architectuur meegenomen. Bij het laatste subconstruct dorpskenmerken wordt specifiek 

de aandacht gevestigd op het dorp Borne en de kerkdorpen Hertme en Zenderen.  

 

Voorzieningen 

Binnen het construct voorzieningen wordt onderscheid gemaakt tussen recreatie en 

faciliteiten. Bij het subconstruct recreatie gaat het om ontspanningsmogelijkheden, zoals 

recreatiemogelijkheden en horecagelegenheden. Bij het subconstruct faciliteiten gaat het 

om de aanwezigheid van bijvoorbeeld scholen, voorzieningen voor ouderen en jongeren 

en gezondheidszorg. 

 

Gemeente Borne (identiteit) 

Op verzoek van de opdrachtgever de gemeente Borne, wordt dit construct meegenomen 

in het onderzoek. Echter, de resultaten worden niet meegenomen bij het bepalen van de 

identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. Dit construct is uitsluitend in de 

vragenlijst identiteit opgenomen, omdat het van belang is dat deze stellingen 

gewaardeerd worden door inwoners van de gemeente Borne.  

Dit construct heeft betrekking op het functioneren van de gemeente Borne als ambtelijke 

organisatie. Factoren die hierbij worden meegenomen zijn de dienstverlening en het 

betrekken van inwoners bij ontwikkelingen.  

 

Emotioneel 

Uit de literatuurstudie en het vooronderzoek blijkt dat de emotionele relatie tussen de 

persoon en de stad/gemeente van belang is voor de mate waarin de stad/gemeente wordt 

beoordeeld en gewaardeerd. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen factoren die 
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betrekking hebben op de mate van verbondenheid en factoren die betrekking hebben op 

de mate van aantrekkingskracht.  

 

Intentie om in Borne te (blijven) wonen 

De vorige constructen zijn onafhankelijke variabelen. In tegenstelling tot deze vorige 

constructen is dit construct een afhankelijke variabele. Echter, deze afhankelijke 

variabele wordt eveneens gemeten middels stellingen. Daarom is er voor gekozen deze 

afhankelijke variabele als construct in de vragenlijst mee te nemen. Dit construct in de 

vragenlijst gericht op identiteit, gaat om de intentie om in Borne te (blijven) wonen van 

inwoners naar buiten de gemeente Borne. Echter, in de vragenlijst gericht op imago gaat 

het om de intentie om in Borne te (blijven) wonen van buitenstaanders naar de gemeente 

Borne. 
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Bijlage 6Bijlage 6Bijlage 6Bijlage 6: : : : Vragenlijst Vragenlijst Vragenlijst Vragenlijst identiteitidentiteitidentiteitidentiteit    
    

    

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
 

Beste inwoner van de gemeente Borne, 

 

Borne werkt aan een nieuwe toekomstvisie: ‘Mijn Borne 2030’. Het doel van dit project is 

te komen tot een actuele toekomstvisie voor en door de Bornse gemeenschap.  

 

Om een goede toekomstvisie te kunnen maken, is het belangrijk te weten waar Borne nu 

staat, wat de identiteit van Borne is. Wij vragen u, als inwoner van de gemeente Borne, 

de identiteit van Borne te bepalen door deze vragenlijst in te vullen. 

 

Om deze vragenlijst te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk dat u inwoner bent van 

de gemeente Borne. Wanneer er in de vragenlijst gesproken wordt over ‘Borne’, dan 

wordt daarmee de gehele gemeenschap van de gemeente Borne bedoeld. Het gaat dus niet 

over het dorp Borne, maar over Borne, Hertme, Zenderen en haar gehele buitengebied als 

één gemeenschap. 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De gegevens zullen 

vertrouwelijk worden behandeld.    

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Met het invullen van deze vragenlijst levert 

u een belangrijke bijdrage aan ‘Mijn Borne 2030!’ 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Romy Breukers 

MijnBorne2030 
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Er worden u eerst een aantal algemene vragen gesteld. Daarna volgen er stellingen en 

open vragen over verschillende onderwerpen. 

    

    

Algemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragen    
 

1. Wat is uw geslacht?1. Wat is uw geslacht?1. Wat is uw geslacht?1. Wat is uw geslacht?    

� Man  � Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd?2. Wat is uw leeftijd?2. Wat is uw leeftijd?2. Wat is uw leeftijd?    

… Jaar 

 

3. Wat is uw hoogst genoten ople3. Wat is uw hoogst genoten ople3. Wat is uw hoogst genoten ople3. Wat is uw hoogst genoten opleiding?iding?iding?iding?    

� Basisonderwijs 

� Speciaal onderwijs 

� VMBO 

� HAVO 

� VWO 

� MBO 

� HBO 

� WO 

� Anders, namelijk:……………………………. 

 

4. Hoeveel jaren woont u in Borne?4. Hoeveel jaren woont u in Borne?4. Hoeveel jaren woont u in Borne?4. Hoeveel jaren woont u in Borne?    

… Jaar 

 

5. Komt u van oorsprong uit Borne?5. Komt u van oorsprong uit Borne?5. Komt u van oorsprong uit Borne?5. Komt u van oorsprong uit Borne?    

� Ja  � Nee, namelijk uit…………………… 
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VragenlijstVragenlijstVragenlijstVragenlijst    
 

 

 

Nu volgen er per onderwerp een aantal stellingen. Leest u deze goed door! De stellingen 

worden afwisselend positief en negatief geformuleerd.  

 

Per stelling kunt u kiezen uit 5 antwoorden:  

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

Kiest u alstublieft 1 antwoord, namelijk het antwoord dat het beste uw mening 

weergeeft. Vul altijd een antwoord in, ook als u twijfelt.  

 

Bij de afsluiting van ieder onderwerp wordt u een open vraag gesteld. Probeert u deze zo 

helder mogelijk te beantwoorden. Er bestaan geen goede of foute antwoorden. In dit 

onderzoek gaat het om uw mening.  

 

Let op! Let op! Let op! Let op! Wanneer er in de vragenlijst gesproken wordt over ‘Borne’, dan wordt daarmee 

de gehele gemeenschap van de gemeente Borne bedoeld. Het gaat dus niet over het dorp 

Borne, maar over Borne, Hertme, Zenderen en haar gehele buitengebied als één 

gemeenschap. 

 

 

 

EconomieEconomieEconomieEconomie    
    

Borne beschikt over weinig industrieBorne beschikt over weinig industrieBorne beschikt over weinig industrieBorne beschikt over weinig industrie                

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over veel ondernemersBorne beschikt over veel ondernemersBorne beschikt over veel ondernemersBorne beschikt over veel ondernemers        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne biedt weinig werkgelegenheidBorne biedt weinig werkgelegenheidBorne biedt weinig werkgelegenheidBorne biedt weinig werkgelegenheid    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne zijn veel aantrekkelijke werkgeversIn Borne zijn veel aantrekkelijke werkgeversIn Borne zijn veel aantrekkelijke werkgeversIn Borne zijn veel aantrekkelijke werkgevers    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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De inwoners van Borne zijn veelal welgestelde mensen De inwoners van Borne zijn veelal welgestelde mensen De inwoners van Borne zijn veelal welgestelde mensen De inwoners van Borne zijn veelal welgestelde mensen     

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een sterke economieBorne heeft een sterke economieBorne heeft een sterke economieBorne heeft een sterke economie                    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne zijn de kosten voor levensonderhoudIn Borne zijn de kosten voor levensonderhoudIn Borne zijn de kosten voor levensonderhoudIn Borne zijn de kosten voor levensonderhoud laag laag laag laag    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over de economische aspecten van Borne? Wat kan er volgens u Bent u tevreden over de economische aspecten van Borne? Wat kan er volgens u Bent u tevreden over de economische aspecten van Borne? Wat kan er volgens u Bent u tevreden over de economische aspecten van Borne? Wat kan er volgens u 

verbeterd worden?verbeterd worden?verbeterd worden?verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

SociaalSociaalSociaalSociaal    
 

Inwoners van de gemeente Borne hebben een open karakterInwoners van de gemeente Borne hebben een open karakterInwoners van de gemeente Borne hebben een open karakterInwoners van de gemeente Borne hebben een open karakter                

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

De onderlinge betroDe onderlinge betroDe onderlinge betroDe onderlinge betrokkenheid tussen inwoners is laagkkenheid tussen inwoners is laagkkenheid tussen inwoners is laagkkenheid tussen inwoners is laag        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Veel van mijn familie en vrienden wonen in BorneVeel van mijn familie en vrienden wonen in BorneVeel van mijn familie en vrienden wonen in BorneVeel van mijn familie en vrienden wonen in Borne    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

De inwoners van Borne geven mij het gevoel dat ik erbij hoorDe inwoners van Borne geven mij het gevoel dat ik erbij hoorDe inwoners van Borne geven mij het gevoel dat ik erbij hoorDe inwoners van Borne geven mij het gevoel dat ik erbij hoor                

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is een hechte gemeenschapBorne is een hechte gemeenschapBorne is een hechte gemeenschapBorne is een hechte gemeenschap    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Over het algemeen voel ik me thuis veiligOver het algemeen voel ik me thuis veiligOver het algemeen voel ik me thuis veiligOver het algemeen voel ik me thuis veilig        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Ik voel me veilig op straat in BorneIk voel me veilig op straat in BorneIk voel me veilig op straat in BorneIk voel me veilig op straat in Borne            

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Er is weinig criminaliteit in BorneEr is weinig criminaliteit in BorneEr is weinig criminaliteit in BorneEr is weinig criminaliteit in Borne                

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over BorBent u tevreden over BorBent u tevreden over BorBent u tevreden over Borne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?ne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?ne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?ne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

    

CultuurCultuurCultuurCultuur    
 

In Borne kun je leuk uitgaanIn Borne kun je leuk uitgaanIn Borne kun je leuk uitgaanIn Borne kun je leuk uitgaan    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne zijn onvoldoende culturele evenementenIn Borne zijn onvoldoende culturele evenementenIn Borne zijn onvoldoende culturele evenementenIn Borne zijn onvoldoende culturele evenementen            

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over voldoende culturele verBorne beschikt over voldoende culturele verBorne beschikt over voldoende culturele verBorne beschikt over voldoende culturele verenigingenenigingenenigingenenigingen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over voldoende theatersBorne beschikt over voldoende theatersBorne beschikt over voldoende theatersBorne beschikt over voldoende theaters    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne bBorne bBorne bBorne beschikt over onvoldoende museaeschikt over onvoldoende museaeschikt over onvoldoende museaeschikt over onvoldoende musea    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Borne is rijk aan traditiesBorne is rijk aan traditiesBorne is rijk aan traditiesBorne is rijk aan tradities    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een rijke historische achtergrondBorne heeft een rijke historische achtergrondBorne heeft een rijke historische achtergrondBorne heeft een rijke historische achtergrond    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wordt veel dialect gesprokenIn Borne wordt veel dialect gesprokenIn Borne wordt veel dialect gesprokenIn Borne wordt veel dialect gesproken    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen weinig allochtonenIn Borne wonen weinig allochtonenIn Borne wonen weinig allochtonenIn Borne wonen weinig allochtonen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen veel ouderenIn Borne wonen veel ouderenIn Borne wonen veel ouderenIn Borne wonen veel ouderen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen veel gezinnen met kinderenIn Borne wonen veel gezinnen met kinderenIn Borne wonen veel gezinnen met kinderenIn Borne wonen veel gezinnen met kinderen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen weinig jongerenIn Borne wonen weinig jongerenIn Borne wonen weinig jongerenIn Borne wonen weinig jongeren    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in TwenteBorne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in TwenteBorne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in TwenteBorne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in Twente    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden overBent u tevreden overBent u tevreden overBent u tevreden over de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden? de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden? de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden? de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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OmgevingOmgevingOmgevingOmgeving    
 

In Borne is het openbaar vervoer onvoldoendeIn Borne is het openbaar vervoer onvoldoendeIn Borne is het openbaar vervoer onvoldoendeIn Borne is het openbaar vervoer onvoldoende    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is goed bereikbaar met de autoBorne is goed bereikbaar met de autoBorne is goed bereikbaar met de autoBorne is goed bereikbaar met de auto    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

De infrastructuur in Borne is De infrastructuur in Borne is De infrastructuur in Borne is De infrastructuur in Borne is goedgoedgoedgoed    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

De verkeersdrukte in Borne is laagDe verkeersdrukte in Borne is laagDe verkeersdrukte in Borne is laagDe verkeersdrukte in Borne is laag    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne ligt niet Borne ligt niet Borne ligt niet Borne ligt niet in de buurt van grote stedenin de buurt van grote stedenin de buurt van grote stedenin de buurt van grote steden    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een mooie omgevingBorne heeft een mooie omgevingBorne heeft een mooie omgevingBorne heeft een mooie omgeving    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne is voldoende natuurIn Borne is voldoende natuurIn Borne is voldoende natuurIn Borne is voldoende natuur    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is een landelijke gemeenteBorne is een landelijke gemeenteBorne is een landelijke gemeenteBorne is een landelijke gemeente    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een landschappelijke uitstralingBorne heeft een landschappelijke uitstralingBorne heeft een landschappelijke uitstralingBorne heeft een landschappelijke uitstraling    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een aantrekkelijke uitstralingBorne heeft een aantrekkelijke uitstralingBorne heeft een aantrekkelijke uitstralingBorne heeft een aantrekkelijke uitstraling    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Borne heeft een karakteristieke uitstralingBorne heeft een karakteristieke uitstralingBorne heeft een karakteristieke uitstralingBorne heeft een karakteristieke uitstraling        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over mooie architectuurBorne beschikt over mooie architectuurBorne beschikt over mooie architectuurBorne beschikt over mooie architectuur    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Het dorp Borne beschikt over een gezellig centrumHet dorp Borne beschikt over een gezellig centrumHet dorp Borne beschikt over een gezellig centrumHet dorp Borne beschikt over een gezellig centrum    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Zenderen heeft een mooie dorpskernZenderen heeft een mooie dorpskernZenderen heeft een mooie dorpskernZenderen heeft een mooie dorpskern    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Hertme heeft een mooie dorpskernHertme heeft een mooie dorpskernHertme heeft een mooie dorpskernHertme heeft een mooie dorpskern    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over aantBorne beschikt over aantBorne beschikt over aantBorne beschikt over aantrekkelijke woonwijkenrekkelijke woonwijkenrekkelijke woonwijkenrekkelijke woonwijken    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over de omgeving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de omgeving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de omgeving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de omgeving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    
    

Borne beschikt over een gevarieerd winkelaanbodBorne beschikt over een gevarieerd winkelaanbodBorne beschikt over een gevarieerd winkelaanbodBorne beschikt over een gevarieerd winkelaanbod    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Er zijn onvoldoende hEr zijn onvoldoende hEr zijn onvoldoende hEr zijn onvoldoende horecagelegenheden in Borneorecagelegenheden in Borneorecagelegenheden in Borneorecagelegenheden in Borne    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 



 82 

 

Borne biedt voldoende recreatiemogelijkhedenBorne biedt voldoende recreatiemogelijkhedenBorne biedt voldoende recreatiemogelijkhedenBorne biedt voldoende recreatiemogelijkheden    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over goede basisscholenBorne beschikt over goede basisscholenBorne beschikt over goede basisscholenBorne beschikt over goede basisscholen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over goede middelbare scholenBorne beschikt over goede middelbare scholenBorne beschikt over goede middelbare scholenBorne beschikt over goede middelbare scholen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft voldoende sportvoorzieningenBorne heeft voldoende sportvoorzieningenBorne heeft voldoende sportvoorzieningenBorne heeft voldoende sportvoorzieningen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

De sportvoorzieningen van Borne zijn van goede kwaliteitDe sportvoorzieningen van Borne zijn van goede kwaliteitDe sportvoorzieningen van Borne zijn van goede kwaliteitDe sportvoorzieningen van Borne zijn van goede kwaliteit    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over goede voorzieningen voor ouderenBorne beschikt over goede voorzieningen voor ouderenBorne beschikt over goede voorzieningen voor ouderenBorne beschikt over goede voorzieningen voor ouderen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt ovBorne beschikt ovBorne beschikt ovBorne beschikt over goede voorzieningen voor jongerener goede voorzieningen voor jongerener goede voorzieningen voor jongerener goede voorzieningen voor jongeren    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over onvoldoende kinderopvangBorne beschikt over onvoldoende kinderopvangBorne beschikt over onvoldoende kinderopvangBorne beschikt over onvoldoende kinderopvang    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne biedt voldoende diensten op het gebied van gezondheidszorgBorne biedt voldoende diensten op het gebied van gezondheidszorgBorne biedt voldoende diensten op het gebied van gezondheidszorgBorne biedt voldoende diensten op het gebied van gezondheidszorg    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Bent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kanBent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kanBent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kanBent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kan volgens u verbeterd  volgens u verbeterd  volgens u verbeterd  volgens u verbeterd 

worden?worden?worden?worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gemeente BorneGemeente BorneGemeente BorneGemeente Borne    
 

Ik heb het gevoel dat de gemeente Borne mij serieus neemtIk heb het gevoel dat de gemeente Borne mij serieus neemtIk heb het gevoel dat de gemeente Borne mij serieus neemtIk heb het gevoel dat de gemeente Borne mij serieus neemt    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

De gemeente Borne betrekt mij onvoldoende bij ontwikkelingen binnen de gemeenschapDe gemeente Borne betrekt mij onvoldoende bij ontwikkelingen binnen de gemeenschapDe gemeente Borne betrekt mij onvoldoende bij ontwikkelingen binnen de gemeenschapDe gemeente Borne betrekt mij onvoldoende bij ontwikkelingen binnen de gemeenschap    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

DeDeDeDe dienstverlening van de gemeente Borne is goed dienstverlening van de gemeente Borne is goed dienstverlening van de gemeente Borne is goed dienstverlening van de gemeente Borne is goed    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over de gemeente Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de gemeente Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de gemeente Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de gemeente Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

EmotioneelEmotioneelEmotioneelEmotioneel    
 

Borne heeft een prettige sfeerBorne heeft een prettige sfeerBorne heeft een prettige sfeerBorne heeft een prettige sfeer    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Ik draag Borne een warm harIk draag Borne een warm harIk draag Borne een warm harIk draag Borne een warm hart toet toet toet toe    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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In Borne voel ik me thuisIn Borne voel ik me thuisIn Borne voel ik me thuisIn Borne voel ik me thuis    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Ik heb positieve gevoeleIk heb positieve gevoeleIk heb positieve gevoeleIk heb positieve gevoelens over Bornens over Bornens over Bornens over Borne    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Ik voel me verbonden met BorneIk voel me verbonden met BorneIk voel me verbonden met BorneIk voel me verbonden met Borne    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Het is pretHet is pretHet is pretHet is prettig wonen in Bornetig wonen in Bornetig wonen in Bornetig wonen in Borne        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Ik wil graag in Borne blijven wonenIk wil graag in Borne blijven wonenIk wil graag in Borne blijven wonenIk wil graag in Borne blijven wonen        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne is het altijd gezelligIn Borne is het altijd gezelligIn Borne is het altijd gezelligIn Borne is het altijd gezellig    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is belangrijk voor mijBorne is belangrijk voor mijBorne is belangrijk voor mijBorne is belangrijk voor mij    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

WonenWonenWonenWonen    
    

Ik heb nu de intentie te verhuizen naar een plek buiten Ik heb nu de intentie te verhuizen naar een plek buiten Ik heb nu de intentie te verhuizen naar een plek buiten Ik heb nu de intentie te verhuizen naar een plek buiten de gemeente Bornede gemeente Bornede gemeente Bornede gemeente Borne        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Ik denk over 10 jaar buiten de gemeente Borne te wonenIk denk over 10 jaar buiten de gemeente Borne te wonenIk denk over 10 jaar buiten de gemeente Borne te wonenIk denk over 10 jaar buiten de gemeente Borne te wonen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

    

Ik denk altijd in de gemeente Borne te blijven wonenIk denk altijd in de gemeente Borne te blijven wonenIk denk altijd in de gemeente Borne te blijven wonenIk denk altijd in de gemeente Borne te blijven wonen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

AfsluitingAfsluitingAfsluitingAfsluiting    
    

Wat is uw algemene beoordeling van Borne in een rapportcijfer van 1 tot 10?Wat is uw algemene beoordeling van Borne in een rapportcijfer van 1 tot 10?Wat is uw algemene beoordeling van Borne in een rapportcijfer van 1 tot 10?Wat is uw algemene beoordeling van Borne in een rapportcijfer van 1 tot 10?    

…………………………………………………………………………………………………

………......................................................................................................................................... 

    

Heeft u onderwerpen en/of andere dingen in deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke?Heeft u onderwerpen en/of andere dingen in deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke?Heeft u onderwerpen en/of andere dingen in deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke?Heeft u onderwerpen en/of andere dingen in deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke?    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Klaar!  

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Wilt u de ontwikkelingen van de Toekomstvisie op Borne voor 2030 volgen? 

Kijk dan op www.mijnborne2030.nl  
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Bijlage 7: Vragenlijst iBijlage 7: Vragenlijst iBijlage 7: Vragenlijst iBijlage 7: Vragenlijst imagomagomagomago    
    

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
 

Beste deelnemer, 

 

De Gemeente Borne werkt aan een nieuwe toekomstvisie: ‘Mijn Borne 2030’. Het doel 

van dit project is te komen tot een actuele toekomstvisie voor en door de Bornse 

gemeenschap.  

 

Om een goede toekomstvisie te kunnen maken, is het belangrijk te weten waar Borne nu 

staat, wat de identiteit van Borne is en wat het imago van Borne is. Bornenaren hebben al 

een vragenlijst ingevuld, gericht op de identiteit van Borne.  

 

Deze vragenlijst is gericht op het imago van Borne en is bestemd voor mensen die buiten 

de gemeente Borne wonen. Bent u woonachtig buiten de gemeente Borne? Dan vragen 

wij uw medewerking, door deze vragenlijst in te vullen. 

 

Let op! Let op! Let op! Let op! Wanneer er in de vragenlijst gesproken wordt over ‘Borne’, dan wordt daarmee de 

gehele gemeenschap van de gemeente Borne bedoeld. Het gaat dus niet over het dorp 

Borne, maar over Borne, Hertme, Zenderen en haar gehele buitengebied als één 

gemeenschap. 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De gegevens zullen 

vertrouwelijk worden behandeld.    

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Met het invullen van deze vragenlijst levert 

u een belangrijke bijdrage aan ‘Mijn Borne 2030!’ 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Romy Breukers 

MijnBorne2030 
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Er worden u eerst een aantal algemene vragen gesteld. Daarna volgen er stellingen en 

open vragen over verschillende onderwerpen. 

    

Algemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragenAlgemene vragen    
 

1. Wat is uw geslacht?1. Wat is uw geslacht?1. Wat is uw geslacht?1. Wat is uw geslacht?    

� Man  � Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd?2. Wat is uw leeftijd?2. Wat is uw leeftijd?2. Wat is uw leeftijd?    

… Jaar 

 

3. Wat is uw h3. Wat is uw h3. Wat is uw h3. Wat is uw hoogst genoten opleiding?oogst genoten opleiding?oogst genoten opleiding?oogst genoten opleiding?    

� Basisonderwijs 

� Speciaal onderwijs 

� VMBO 

� HAVO 

� VWO 

� MBO 

� HBO 

� WO 

� Anders, namelijk:……………………………. 

 

4. Wat is uw woonplaats?4. Wat is uw woonplaats?4. Wat is uw woonplaats?4. Wat is uw woonplaats?    

………………………………………………………………………………………………………… 

    

5. Wat is uw relatie met Borne? 5. Wat is uw relatie met Borne? 5. Wat is uw relatie met Borne? 5. Wat is uw relatie met Borne?     

Bijvoorbeeld: vrienden/Bijvoorbeeld: vrienden/Bijvoorbeeld: vrienden/Bijvoorbeeld: vrienden/familie wonen er, werk, winkelen etc. familie wonen er, werk, winkelen etc. familie wonen er, werk, winkelen etc. familie wonen er, werk, winkelen etc.     

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Hoe vaak bezoekt u Borne per maand? 6. Hoe vaak bezoekt u Borne per maand? 6. Hoe vaak bezoekt u Borne per maand? 6. Hoe vaak bezoekt u Borne per maand?     

………………………………………. 
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VragenlijstVragenlijstVragenlijstVragenlijst    
 

 

 

Nu volgen er per onderwerp een aantal stellingen. Leest u deze goed door! De stellingen 

worden afwisselend positief en negatief geformuleerd.  

 

Per stelling kunt u kiezen uit 5 antwoorden:  

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

Kiest u alstublieft 1 antwoord, namelijk het antwoord dat het beste uw mening 

weergeeft. Vul altijd een antwoord in, ook als u twijfelt.  

 

Bij de afsluiting van ieder onderwerp wordt u een open vraag gesteld. Probeert u deze zo 

helder mogelijk te beantwoorden. Er bestaan geen goede of foute antwoorden. In dit 

onderzoek gaat het om uw mening.  

 

Let op! Let op! Let op! Let op! Wanneer er in de vragenlijst gesproken wordt over ‘Borne’, dan wordt daarmee 

de gehele gemeenschap van de gemeente Borne bedoeld. Het gaat dus niet over het dorp 

Borne, maar over Borne, Hertme, Zenderen en haar gehele buitengebied als één 

gemeenschap. 

 

 

 

EconomieEconomieEconomieEconomie    
    

Borne beschikt over weinig industrieBorne beschikt over weinig industrieBorne beschikt over weinig industrieBorne beschikt over weinig industrie                

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over veel ondernemersBorne beschikt over veel ondernemersBorne beschikt over veel ondernemersBorne beschikt over veel ondernemers        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne biedt weinig werkgelegenheidBorne biedt weinig werkgelegenheidBorne biedt weinig werkgelegenheidBorne biedt weinig werkgelegenheid    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne zijn veel aIn Borne zijn veel aIn Borne zijn veel aIn Borne zijn veel aantrekkelijke werkgevers gevestigdantrekkelijke werkgevers gevestigdantrekkelijke werkgevers gevestigdantrekkelijke werkgevers gevestigd    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Borne is een welvarende gemeenteBorne is een welvarende gemeenteBorne is een welvarende gemeenteBorne is een welvarende gemeente    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een sterke economieBorne heeft een sterke economieBorne heeft een sterke economieBorne heeft een sterke economie                    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne zijn de kosten voor levensonderhoud laagIn Borne zijn de kosten voor levensonderhoud laagIn Borne zijn de kosten voor levensonderhoud laagIn Borne zijn de kosten voor levensonderhoud laag    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over de economische aspecten, zoals hierboven genoemd, van Borne? Bent u tevreden over de economische aspecten, zoals hierboven genoemd, van Borne? Bent u tevreden over de economische aspecten, zoals hierboven genoemd, van Borne? Bent u tevreden over de economische aspecten, zoals hierboven genoemd, van Borne? 

Wat kan er volgens u verbeterd worden?Wat kan er volgens u verbeterd worden?Wat kan er volgens u verbeterd worden?Wat kan er volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

SociaalSociaalSociaalSociaal    
 

Inwoners van de gemeente Borne hebben een open karakterInwoners van de gemeente Borne hebben een open karakterInwoners van de gemeente Borne hebben een open karakterInwoners van de gemeente Borne hebben een open karakter                

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is gastvrijBorne is gastvrijBorne is gastvrijBorne is gastvrij    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is een hechte gemeenschapBorne is een hechte gemeenschapBorne is een hechte gemeenschapBorne is een hechte gemeenschap    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is een veilige gemeenteBorne is een veilige gemeenteBorne is een veilige gemeenteBorne is een veilige gemeente    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

    

Ik voel me veilig op straat in BorneIk voel me veilig op straat in BorneIk voel me veilig op straat in BorneIk voel me veilig op straat in Borne            

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Er is weinig criminaliteit in BorneEr is weinig criminaliteit in BorneEr is weinig criminaliteit in BorneEr is weinig criminaliteit in Borne                

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over Borne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over Borne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over Borne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over Borne op sociaal gebied? Wat kan volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

    

CultuurCultuurCultuurCultuur    
 

In Borne kun je leuk uitgaanIn Borne kun je leuk uitgaanIn Borne kun je leuk uitgaanIn Borne kun je leuk uitgaan    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne zijn onvoldoende culturele evenementenIn Borne zijn onvoldoende culturele evenementenIn Borne zijn onvoldoende culturele evenementenIn Borne zijn onvoldoende culturele evenementen            

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over voldoende culturele verenigingenBorne beschikt over voldoende culturele verenigingenBorne beschikt over voldoende culturele verenigingenBorne beschikt over voldoende culturele verenigingen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over voldoende tBorne beschikt over voldoende tBorne beschikt over voldoende tBorne beschikt over voldoende theatersheatersheatersheaters    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over onvoldoende museaBorne beschikt over onvoldoende museaBorne beschikt over onvoldoende museaBorne beschikt over onvoldoende musea    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is rBorne is rBorne is rBorne is rijk aan traditiesijk aan traditiesijk aan traditiesijk aan tradities    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een rijke historische achtergrondBorne heeft een rijke historische achtergrondBorne heeft een rijke historische achtergrondBorne heeft een rijke historische achtergrond    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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In Borne wordt veel dialect gesprokenIn Borne wordt veel dialect gesprokenIn Borne wordt veel dialect gesprokenIn Borne wordt veel dialect gesproken    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen weinig allochtonenIn Borne wonen weinig allochtonenIn Borne wonen weinig allochtonenIn Borne wonen weinig allochtonen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen veel ouderenIn Borne wonen veel ouderenIn Borne wonen veel ouderenIn Borne wonen veel ouderen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen veel gezinnen met kinderenIn Borne wonen veel gezinnen met kinderenIn Borne wonen veel gezinnen met kinderenIn Borne wonen veel gezinnen met kinderen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne wonen weinig jongerenIn Borne wonen weinig jongerenIn Borne wonen weinig jongerenIn Borne wonen weinig jongeren    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in TwenteBorne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in TwenteBorne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in TwenteBorne heeft unieke eigenschappen en daarmee een onderscheidende positie in Twente    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden?Bent u tevreden over de cultuur in en van Borne? Wat kan volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

    

OmgevingOmgevingOmgevingOmgeving    
 

In Borne is het openbaar vervoer onvoldoendeIn Borne is het openbaar vervoer onvoldoendeIn Borne is het openbaar vervoer onvoldoendeIn Borne is het openbaar vervoer onvoldoende    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is goed bereikbaar met de autoBorne is goed bereikbaar met de autoBorne is goed bereikbaar met de autoBorne is goed bereikbaar met de auto    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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De infrastructuur in Borne is goedDe infrastructuur in Borne is goedDe infrastructuur in Borne is goedDe infrastructuur in Borne is goed    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

De verkeersdrukte in Borne is laagDe verkeersdrukte in Borne is laagDe verkeersdrukte in Borne is laagDe verkeersdrukte in Borne is laag    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne ligt niet in de buurt van grote stedenBorne ligt niet in de buurt van grote stedenBorne ligt niet in de buurt van grote stedenBorne ligt niet in de buurt van grote steden    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft eeBorne heeft eeBorne heeft eeBorne heeft een mooie omgevingn mooie omgevingn mooie omgevingn mooie omgeving    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne is voldoende natuurIn Borne is voldoende natuurIn Borne is voldoende natuurIn Borne is voldoende natuur    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is eBorne is eBorne is eBorne is een landelijke gemeenteen landelijke gemeenteen landelijke gemeenteen landelijke gemeente    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een landelijke uitstralingBorne heeft een landelijke uitstralingBorne heeft een landelijke uitstralingBorne heeft een landelijke uitstraling    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een aantrekkelijke uitstralingBorne heeft een aantrekkelijke uitstralingBorne heeft een aantrekkelijke uitstralingBorne heeft een aantrekkelijke uitstraling    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft een karakteristieke uitstralingBorne heeft een karakteristieke uitstralingBorne heeft een karakteristieke uitstralingBorne heeft een karakteristieke uitstraling        

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over mooie architectuurBorne beschikt over mooie architectuurBorne beschikt over mooie architectuurBorne beschikt over mooie architectuur    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Het dorp Borne beschikt over een gezellig centrumHet dorp Borne beschikt over een gezellig centrumHet dorp Borne beschikt over een gezellig centrumHet dorp Borne beschikt over een gezellig centrum    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Zenderen heeft een mooie dorpskernZenderen heeft een mooie dorpskernZenderen heeft een mooie dorpskernZenderen heeft een mooie dorpskern    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Hertme heeft een mooie dorpskernHertme heeft een mooie dorpskernHertme heeft een mooie dorpskernHertme heeft een mooie dorpskern    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over aantrekkelijke woonwijkenBorne beschikt over aantrekkelijke woonwijkenBorne beschikt over aantrekkelijke woonwijkenBorne beschikt over aantrekkelijke woonwijken    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over de omgBent u tevreden over de omgBent u tevreden over de omgBent u tevreden over de omgeving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?eving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?eving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?eving van Borne? Wat kan er volgens u verbeterd worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    
    

Borne beschikt over een gevarieerd winkelaanbodBorne beschikt over een gevarieerd winkelaanbodBorne beschikt over een gevarieerd winkelaanbodBorne beschikt over een gevarieerd winkelaanbod    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Er zijn onvoldoende horecagelegenheden in BorneEr zijn onvoldoende horecagelegenheden in BorneEr zijn onvoldoende horecagelegenheden in BorneEr zijn onvoldoende horecagelegenheden in Borne    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne biedt voldoende Borne biedt voldoende Borne biedt voldoende Borne biedt voldoende recreatiemogelijkhedenrecreatiemogelijkhedenrecreatiemogelijkhedenrecreatiemogelijkheden    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne heeft voldoende sportvoorzieningenBorne heeft voldoende sportvoorzieningenBorne heeft voldoende sportvoorzieningenBorne heeft voldoende sportvoorzieningen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Borne beschikt over goede voorzieningen voor ouderenBorne beschikt over goede voorzieningen voor ouderenBorne beschikt over goede voorzieningen voor ouderenBorne beschikt over goede voorzieningen voor ouderen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over goede voorzieningen voor jongerenBorne beschikt over goede voorzieningen voor jongerenBorne beschikt over goede voorzieningen voor jongerenBorne beschikt over goede voorzieningen voor jongeren    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne beschikt over onvoldoende kinderopvangBorne beschikt over onvoldoende kinderopvangBorne beschikt over onvoldoende kinderopvangBorne beschikt over onvoldoende kinderopvang    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne biedt voldoende diensten op het gebied van gezBorne biedt voldoende diensten op het gebied van gezBorne biedt voldoende diensten op het gebied van gezBorne biedt voldoende diensten op het gebied van gezondheidszorgondheidszorgondheidszorgondheidszorg    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Bent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kan volgens u verbeterd Bent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kan volgens u verbeterd Bent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kan volgens u verbeterd Bent u tevreden over de voorzieningen in het algemeen? Wat kan volgens u verbeterd 

worden?worden?worden?worden?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

EmotioneelEmotioneelEmotioneelEmotioneel    
 

Borne straalt een prettige sfeer uitBorne straalt een prettige sfeer uitBorne straalt een prettige sfeer uitBorne straalt een prettige sfeer uit    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Ik draag Borne een warm hart toeIk draag Borne een warm hart toeIk draag Borne een warm hart toeIk draag Borne een warm hart toe    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

In Borne voel ik me fijnIn Borne voel ik me fijnIn Borne voel ik me fijnIn Borne voel ik me fijn    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

    

Ik heb positieve gevoelens over BoIk heb positieve gevoelens over BoIk heb positieve gevoelens over BoIk heb positieve gevoelens over Bornernernerne    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 
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Ik voel me verbonden met BorneIk voel me verbonden met BorneIk voel me verbonden met BorneIk voel me verbonden met Borne    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Ik bezoek Borne graagIk bezoek Borne graagIk bezoek Borne graagIk bezoek Borne graag    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

    

In Borne is het altijd gezelligIn Borne is het altijd gezelligIn Borne is het altijd gezelligIn Borne is het altijd gezellig    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Borne is belangrijk vooBorne is belangrijk vooBorne is belangrijk vooBorne is belangrijk voor mijr mijr mijr mij    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?Wat kan ervoor zorgen dat uw gevoel over Borne wordt verbeterd?    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

WonenWonenWonenWonen    
    

De gemeente Borne is voor mij aantrekkelijk om naar toe te verhuizenDe gemeente Borne is voor mij aantrekkelijk om naar toe te verhuizenDe gemeente Borne is voor mij aantrekkelijk om naar toe te verhuizenDe gemeente Borne is voor mij aantrekkelijk om naar toe te verhuizen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

    

Ik heb de intentie naar de gemeente Borne tIk heb de intentie naar de gemeente Borne tIk heb de intentie naar de gemeente Borne tIk heb de intentie naar de gemeente Borne te verhuizene verhuizene verhuizene verhuizen    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

    

De kans is groot dat ik over 10 jaar in de gemeente Borne woonDe kans is groot dat ik over 10 jaar in de gemeente Borne woonDe kans is groot dat ik over 10 jaar in de gemeente Borne woonDe kans is groot dat ik over 10 jaar in de gemeente Borne woon    

� Sterk mee oneens        � Mee oneens        � Neutraal        � Mee eens        � Sterk mee eens 

 

Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?Kunt u uw antwoorden op de drie vragen hierboven motiveren?    
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

AfsluitingAfsluitingAfsluitingAfsluiting    
    

Wat is uw algemene beoordeling van Borne Wat is uw algemene beoordeling van Borne Wat is uw algemene beoordeling van Borne Wat is uw algemene beoordeling van Borne in een rapportcijfer van 1 tot 10?in een rapportcijfer van 1 tot 10?in een rapportcijfer van 1 tot 10?in een rapportcijfer van 1 tot 10?    

…………………………………………………………………………………………………

………......................................................................................................................................... 

    

Heeft u onderwerpen en/of andere dingen inHeeft u onderwerpen en/of andere dingen inHeeft u onderwerpen en/of andere dingen inHeeft u onderwerpen en/of andere dingen in deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke? deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke? deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke? deze vragenlijst gemist? Zo ja, welke?    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Klaar!  

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Wilt u de ontwikkelingen van de Toekomstvisie op Borne voor 2030 volgen? 

Kijk dan op www.mijnborne2030.nl  
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BiBiBiBijlage 8jlage 8jlage 8jlage 8    

FactoranalyseFactoranalyseFactoranalyseFactoranalyse    

    
Factoranalyse alle items vragenlijst identiteit Factoranalyse alle items vragenlijst identiteit Factoranalyse alle items vragenlijst identiteit Factoranalyse alle items vragenlijst identiteit     

StellingStellingStellingStelling    ComponentComponentComponentComponent    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Borne heeft veel industrie    .319           .448   .423   

Borne heeft veel ondernemers    .407                 

In Borne is voldoende werkgelegenheid    .389                 

Borne heeft aantrekkelijke werkgevers  -.350  .319                 

Bornenaren zijn welgesteld   .380       .320      -.319     

Borne heeft een sterke economie   .460                  

Kosten voor levensonderhoud zijn laag .320     -.311         -.326 .377     

Bornenaren hebben een open karakter .524    -.352                

De onderlinge betrokkenheid is hoog .480                    

Veel familie en vrienden wonen in Borne   -.403                  

Ik krijg het gevoel dat ik erbij hoor .566    -.411                

Borne is een hechte gemeenschap .548    -.365                

Thuis voel ik me veilig  .658                   

Op straat in Borne voel ik me veilig  .652  .301                 

Er is weinig criminaliteit in Borne .348 .496                   

In Borne kun je leuk uitgaan      .327      -.314 -.303        

Borne heeft voldoende culturele evenementen      .449      .326         
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Borne heeft voldoende culturele verenigingen .428    .430                

Borne heeft voldoende theaters .375    .357                

Borne heeft voldoende musea         .344       .332     

Borne is rijk aan tradities .595      .304              

Borne heeft een rijke historische achtergrond .317      .457    -.389          

In Borne wordt veel dialect gesproken     .361 .309     -.330         .342 

In Borne wonen veel allochtonen  -.408            .324       

In Borne wonen veel ouderen        .347    .471         

In Borne wonen veel gezinnen met kinderen         .430            

In Borne wonen veel jongeren    .313        -.418         

Borne heeft unieke eigenschappen en dus een 

onderscheidende positie in Twente 
.625                    

Het openbaar vervoer in Borne is voldoende     .347           .310 .400    

Borne is goed bereikbaar met de auto .334     -.301         .410      

De infrastructuur in Borne is goed .419      .317              

De verkeersdrukte in Borne is laag    -.360   .331              

Borne ligt in de buurt van grote steden          -.338           

Borne heeft een mooie omgeving .394 .321  -.427                 

In Borne is voldoende natuur .390   -.551   -.356              

Borne is een landelijke gemeente .325   -.528   -.396              

Borne heeft een landschappelijke uitstraling .499  .352 -.508                 

Borne heeft een aantrekkelijke uitstraling .712                    

Borne heeft een karakteristieke uitstraling .565  .397                  
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Borne beschikt over mooie architectuur .551                    

Het dorp Borne beschikt over een gezellig 

centrum 
.520  .387                  

Zenderen heeft een mooie dorpskern           .357         .341 

Hertme heeft een mooie dorpskern         -.437 -.310 .318          

Borne beschikt over aantrekkelijke woonwijken .640                    

Borne beschikt over een gevarieerd 

winkelaanbod 
.487        -.328            

Borne beschikt over voldoende 

horecagelegenheden 
     .418        -.307       

Borne biedt voldoende recreatiemogelijkheden .439                    

Borne beschikt over goede basisscholen .583                    

Borne beschikt over goede middelbare scholen .335    .301                

Borne heeft voldoende sportvoorzieningen .362    .474                

De sportvoorzieningen zijn van goede kwaliteit .462    .445                

Borne beschikt over goede voorzieningen voor 

ouderen 
 .374   .345   .388             

Borne beschikt over goede voorzieningen voor 

jongeren 
.308  .398          -.324 -.306       

Borne beschikt over voldoende kinderopvang     .347         .333       

Borne biedt voldoende diensten op het gebied 

van gezondheidszorg 
 .441            -.340       

Ik heb het gevoel dat de gemeente Borne mij 

serieus neemt 
.591                  .303  
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De gemeente Borne betrekt mij voldoende bij 

ontwikkelingen  
                    

De dienstverlening van de gemeente Borne is 

goed 
.489 .345    -.393               

Borne heeft een prettige sfeer .788                    

Ik draag Borne een warm hart toe .721  -.355                  

In Borne voel ik me thuis .759  -.396                  

Ik heb positieve gevoelens over Borne .786                    

Ik voel me verbonden met Borne .787  -.358                  

Het is prettig wonen in Borne .676  -.350                  

Ik wil graag in Borne blijven wonen .751  -.388                  

In Borne is het altijd gezellig .753                    

Borne is belangrijk voor mij .781                    

Niet de intentie om te verhuizen -.519 .317                   

Ik denk over 10 jaar in Borne te wonen .578 -.392                   

Ik denk altijd in de gemeente Borne te blijven 

wonen 
.507 -.336                -.338   
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Factoranalyse alle items vragenlijstFactoranalyse alle items vragenlijstFactoranalyse alle items vragenlijstFactoranalyse alle items vragenlijst imago imago imago imago    

StellingenStellingenStellingenStellingen    ComponentComponentComponentComponent    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Borne heeft veel industrie   .599               

Borne heeft veel ondernemers   .457        .511       

In Borne is voldoende werkgelegenheid   .571               

Borne heeft aantrekkelijke werkgevers .314  .564            -.327   

Borne is een welvarende gemeente      -.371            

Borne heeft een sterke economie   .364   -.477 .429           

Kosten voor levensonderhoud zijn laag      -.303  .361     .315  .423   

Bornenaren hebben een open karakter .423    -.415             

Borne is gastvrij .523    -.344             

Borne is een hechte gemeenschap .387  -.349  -.322        .305     

Borne is een veilige gemeente  .398 -.408    .331    .357       

Op straat in Borne voel ik me veilig .394 .393 -.319        .332  -.372     

Er is weinig criminaliteit in Borne .324 .430 -.333    .383           

In Borne kun je leuk uitgaan .307 -.474     -.329           

Borne heeft voldoende culturele evenementen   .310 -.302      .328        

Borne heeft voldoende culturele verenigingen .464                 

Borne heeft voldoende theaters .428 .449       .340         

Borne heeft voldoende musea   .314    -.301 -.351  .388        

Borne is rijk aan tradities .573         .365        

Borne heeft een rijke historische achtergrond .524 .368                
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In Borne wordt veel dialect gesproken  -.336            -.421    

In Borne wonen veel allochtonen    -.380 -.341             

In Borne wonen veel ouderen  .498    .302   -.398         

In Borne wonen veel gezinnen met kinderen    .367          -.360  .358  

In Borne wonen veel jongeren   .445             .359  

Borne heeft unieke eigenschappen en dus een 

onderscheidende positie in Twente 
.574          .315       

Het openbaar vervoer in Borne is voldoende   .402         .520 -.433     

Borne is goed bereikbaar met de auto .489        .369         

De infrastructuur in Borne is goed .440    -.302  .300    -.394       

De verkeersdrukte in Borne is laag .389  -.323   -.331          .384  

Borne ligt in de buurt van grote steden      .338      .446     .320 

Borne heeft een mooie omgeving .557   .386              

In Borne is voldoende natuur .543   .432              

Borne is een landelijke gemeente .505 -.346  .355              

Borne heeft een landschappelijke uitstraling .547 -.388  .454              

Borne heeft een aantrekkelijke uitstraling .592       -.318          

Borne heeft een karakteristieke uitstraling .563     .425            

Borne beschikt over mooie architectuur .331   -.320 -.378 .325            

Het dorp Borne beschikt over een gezellig 

centrum 
.602        -.315         

Zenderen heeft een mooie dorpskern .310 -.434           -.336     

Hertme heeft een mooie dorpskern  .358 .304               

Borne beschikt over aantrekkelijke woonwijken .410     .455            
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Borne beschikt over een gevarieerd 

winkelaanbod 
.408             .370    

Borne beschikt over voldoende 

horecagelegenheden 
 -.520      .310         .347 

Borne biedt voldoende recreatiemogelijkheden .431              .389   

Borne heeft voldoende sportvoorzieningen .327    .463             

Borne beschikt over goede voorzieningen voor 

ouderen 
 .473 .483               

Borne beschikt over goede voorzieningen voor 

jongeren 
.476                 

Borne beschikt over voldoende kinderopvang    .471   -.312 .318          

Borne biedt voldoende diensten op het gebied 

van gezondheidszorg 
 .372 .424    -.310           

Borne heeft een prettige sfeer .629                 

Ik draag Borne een warm hart toe .678                 

In Borne voel ik me fijn .646                 

Ik heb positieve gevoelens over Borne .651                 

Ik voel me verbonden met Borne .587    .347 -.308            

ik bezoek Borne graag .556 .306                

In Borne is het altijd gezellig .647                 

Borne is belangrijk voor mij .446   -.367 .391             

Borne is aantrekkelijk om naartoe te verhuizen    -.378 .373 .323 .360           

Wel de intentie om naar Borne toe te verhuizen .303   -.486 .514             

Ik denk over 10 jaar in Borne te wonen .320   -.465 .510  .300           
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Bijlage 9Bijlage 9Bijlage 9Bijlage 9    

Aangepaste constructen en subconstructenAangepaste constructen en subconstructenAangepaste constructen en subconstructenAangepaste constructen en subconstructen    

    
IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    

 

Economie 

Om Cronbach’s Alpha te verhogen, is besloten het construct ‘Economie’ niet onder te 

verdelen in subconstructen. De stellingen lagen dicht bij elkaar, dus het onderscheiden 

van stellingen middels subconstructen was niet nodig. Tevens zijn er 2 items 

(‘Bornenaren zijn welgestelde mensen’ en ‘het levensonderhoud in Borne is laag’) 

verwijderd. Hierdoor is de waarde van Cronbach’s Alpha voldoende. 

 

Sociaal 

Het construct ‘Sociaal’ en haar subconstructen ‘Bevolking’ en ‘Veiligheid’ hebben een erg 

hoge waarde van Cronbach’s Alpha. Uit de factoranalyse blijkt dat deze verhoogd kan 

worden door het item ‘veel familie en vrienden van mij wonen in Borne’ te verwijderen 

uit het construct. Hierdoor wordt de waarde van Cronbach’s Alpha voor het gehele 

construct tevens verhoogd. 

 

Cultuur 

Uit de factoranalyse blijkt dat door de 3 items van het subconstruct 

‘Recreatiemogelijkheden’ bij de 5 items van het subconstruct ‘Culturele mogelijkheden’ te 

voegen, de waarde van Cronbach’s Alpha wordt verhoogd. Hierdoor ligt de nieuwe 

waarde van Cronbach’s Alpha (0.62) boven de grens van 0.6, en is het subconstruct 

‘Recreatiemogelijkheden’ (0.277) opgeheven. Het item ‘in Borne wordt veel dialect 

gesproken’ is verwijderd uit het subconstruct ‘Historie’. Hierdoor stijgt de waarde van 

Cronbach’s Alpha voor dit subconstruct van 0.604 naar 0.683. Door de wijzigingen 

binnen de subconstructen van het construct ‘Cultuur’, is de waarde van Cronbach’s Alpha 

voor het construct ‘Cultuur’ verhoogd naar 0.649, waardoor het boven de minimale grens 

van 0.6 ligt. 

 

Omgeving 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Omgeving’ is met 0.798 voldoende. 

Dit geldt tevens voor het subconstruct ‘Omgevingskenmerken’ met een waarde van 

Cronbach’s Alpha van 0.767. Echter, uit de factoranalyse blijkt dat wanneer het item 

‘Borne ligt in de buurt van grote steden’ niet wordt meegenomen de waarde van 

Cronbach’s Alpha zal stijgen naar 0.842. Daarom wordt dit item niet meegenomen. De 

waarden van Cronbach’s Alpha voor de subconstructen ‘Verkeerssituatie’ (0.539) en 

‘Dorpskenmerken’ (0.551) liggen onder de noodzakelijke waarde van 0.6. Uit de 

factoranalyse blijkt dat door bij het subconstruct ‘Verkeerssituatie’ het item ‘openbaar 

vervoer’ niet past binnen het subconstruct. Daarom wordt dit item niet meegenomen, 

waardoor de waarde van Cronbach’s Alpha voor dit subconstruct stijgt van 0.539 naar 

0.602. Uit de factoranalyse blijkt dat het lastig is de items van het subconstruct 
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‘Dorpskenmerken’ met andere items samen te stellen. Het subconstruct bevat items met 

als onderwerp de twee kerkdorpen Hertme en Zenderen. Omdat deze onderwerpen niet 

expliciet worden meegenomen in de andere subconstructen, is het van belang dat deze 

items bij de analyse worden betrokken. Het subconstruct ‘Dorpskenmerken’ heeft een 

lage waarde van Cronbach’s Alpha (0.551) en wordt daarom niet meegenomen als 

subconstruct. Omdat de items wel als belangrijk worden gezien, worden deze items 

individueel meegenomen.   

 

Voorzieningen 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Voorzieningen’ is voldoende. 

Echter, de waarde van Cronbach’s Alpha voor het subconstruct ‘Recreatiemogelijkheden’ 

is erg laag. Dit is opgelost door de 3 items van dit subconstruct samen te voegen met de 5 

items van het subconstruct ‘Culturele mogelijkheden’.  

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het subconstruct ‘Faciliteiten’ is voldoende 

(0.662). Echter, door het item ‘kinderopvang’ uit het subconstruct te halen, wordt de 

waarde van Cronbach’s Alpha verhoogd naar 0.703.  

 

Gemeente Borne 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Gemeente Borne’ is met 0.416 

onvoldoende. Echter, voor het onderzoek zal dit geen probleem zijn. Dit construct wordt 

niet verder meegenomen in de verdere analyses van dit onderzoek naar identiteit. Het 

doel van dit construct is het geven van aanvullende informatie voor de opdrachtgever. De 

resultaten van dit construct zullen daarom apart worden behandeld.  

 

Emotioneel 

Het construct ‘Emotioneel’ beschikt over een zeer hoge waarde van Cronbach’s Alpha. De 

factoranalyse bevestigt dat de samenstelling van deze items een juiste keuze is en het niet 

nodig is de samenstelling van het construct en de subconstructen te wijzigen. 

 

ImagoImagoImagoImago    

    

Economie 

Het construct ‘Economie’ was onderverdeeld in de subconstructen ‘Werkgelegenheid’ en 

‘Leefsituatie’. Uit de factoranalyse blijkt dat het lastig is deze items in een andere 

samenstelling te zetten. Tevens geven de items een onvolledig inhoud aan de 

subconstructen. Daarom is besloten het construct ‘Economie’ niet verder onder te 

verdelen in subconstructen. Wel zijn er 2 items (‘In Borne wonen veel welgestelde 

mensen’ en ‘de kosten voor levensonderhoud zijn in Borne laag’) verwijderd. Hierdoor is 

de waarde van Cronbach’s Alpha gestegen. 

Sociaal 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Sociaal’ is met 0.772 ruim 

voldoende. De factoranalyse bevestigt de keuze voor de samenstelling van deze items. 

Daarom wordt de samenstelling van dit construct en de subconstructen niet gewijzigd.  
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Cultuur 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Cultuur’ voldoet niet aan de norm 

van 0.6. Dit geldt tevens voor het subconstruct ‘Culturele mogelijkheden’. Dit 

subconstruct is op basis van de vorige factoranalyse samengevoegd met het subconstruct 

‘Recreatiemogelijkheden’. Echter, uit deze factoranalyse blijkt dat niet alle items geschikt 

zijn om samen te voegen. Dat blijkt ook uit de nieuwe betrouwbaarheidsanalyse. De 

waarde van Cronbach’s Alpha voor het nieuwe subconstruct ‘Culturele mogelijkheden’ 

stijgt matig van 0.458 naar 0.478 en voldoet daarmee niet aan de norm van 0.6. Een 

bijkomend voordeel is wel dat het subconstruct ‘Recreatiemogelijkheden’ met een zeer 

lage waarde van Cronbach’s Alpha van 0.339 is opgeheven, zonder dat de items verloren 

gaan. Het subconstruct ‘Historie’ heeft een lage waarde van Cronbach’s Alpha van 0.534. 

Ook hier wordt het item ‘In Borne wordt veel dialect gesproken’ niet meegenomen, 

waardoor Cronbach’s Alpha stijgt van 0.534 naar 0.683. Door de aanpassing van 

subconstructen, is de waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Cultuur’ gestegen 

naar 0.634. Hiermee voldoet de waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct 

‘Cultuur’ aan de norm van 0.6. 

 

Omgeving 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Omgeving’ voldoet met 0.785 ruim 

aan de norm van 0.6. Echter, voor het subconstruct ‘Verkeerssituatie’ (0.388) geldt dit 

niet. Net als bij de vorige factoranalyse blijkt uit deze factoranalyse blijkt dat het item 

‘openbaar vervoer’ niet in deze samenstelling past. Door het item ‘openbaar vervoer’ uit 

het subconstruct te verwijderen, stijgt de waarde van Cronbach’s Alpha van 0.338 naar 

0.593. Daarmee is de waarde van Cronbach’s Alpha erg gestegen, maar voldoet net niet 

aan de norm van 0.6. 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het subconstruct ‘Omgevingskenmerken’ (0.767) 

voldoet wel aan de norm van 0.6. Echter, op basis van de vorige factoranalyse wordt ook 

hier het item ‘Borne ligt in de buurt van grote steden’ verwijderd. Hierdoor stijgt de 

waarde van Cronbach’s Alpha stijgt van 0.767 naar 0.808.  

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het subconstruct ‘Dorpskenmerken’ (0.389) 

voldoet niet aan de norm van 0.6. Echter, de items zijn wel van belang voor het 

onderzoek.  Het subconstruct bevat items met als onderwerp de twee kerkdorpen Hertme 

en Zenderen. Omdat de items wel als belangrijk worden gezien, worden deze los in de 

volgende analyses meegenomen.  

 

Voorzieningen 

De waarde van Cronbach’s Alpha voor het construct ‘Voorzieningen’ is 0.489 en voldoet 

daarmee niet aan de norm van 0.6. De items van het subconstruct 

‘Recreatiemogelijkheden’ zijn verplaatst naar het subconstruct ‘Culturele mogelijkheden’. 

Daarmee is het subconstruct ‘Recreatiemogelijkheden’ opgeheven. Het construct 

‘Voorzieningen’ bestaat daardoor alleen nog uit het subconstruct ‘Faciliteiten’. De waarde 

van Cronbach’s Alpha voor dit subconstruct is 0.474. Bij ditzelfde subconstruct, maar dan 

voor de vragenlijst gericht op identiteit, is het item ‘Kinderopvang’ verwijderd. Daarom 

wordt ook bij dit subconstruct het item ‘Kinderopvang’ verwijderd. Hierdoor stijgt de 
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waarde van Cronbach’s Alpha licht van 0.474 naar 0.495. Daarmee blijft de waarde van 

dit subconstruct nog steeds onder de norm van 0.6. 

 

Emotioneel 

Het construct ‘Emotioneel’ beschikt over een zeer hoge waarde van Cronbach’s Alpha. De 

factoranalyse bevestigt dat de samenstelling van deze items een juiste keuze is en het niet 

nodig is de samenstelling van het construct en de subconstructen te wijzigen. 
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Bijlage 10Bijlage 10Bijlage 10Bijlage 10    

GeGeGeGemiddelde scores constructen en subconstructen identiteit en imagomiddelde scores constructen en subconstructen identiteit en imagomiddelde scores constructen en subconstructen identiteit en imagomiddelde scores constructen en subconstructen identiteit en imago    
 

De opvallende scores zijn dikgedrukt.  

 

IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    

ConstructConstructConstructConstruct    SubconstructSubconstructSubconstructSubconstruct    ItemsItemsItemsItems    NNNN    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    
Borne heeft veel industrie 203 2.632.632.632.63    

Borne heeft veel ondernemers 203 3.34 

De werkgelegenheid in Borne 

is hoog 

203 2.72 

Borne heeft aantrekkelijke 

werkgevers 

203 2.83 

Economie  

Borne heeft een sterke 

economie 

203 2.73 

Bornenaren hebben een open 

karakter 

203 3.28 

De onderlinge betrokkenheid is 

hoog 

203 3.45 

Ik krijg het gevoel dat ik erbij 

hoor 

203 3.39 

Bevolking 

Borne is een hechte 

gemeenschap 

203 3.38 

Thuis voel ik me veilig 203 4.184.184.184.18    

Op straat in Borne voel ik me 

veilig 

203 4.154.154.154.15    

Sociaal 

Veiligheid 

Er is weinig criminaliteit in 

Borne 

203 3.63 

In Borne kun je leuk uitgaan 203 2.262.262.262.26    

In Borne zijn voldoende 

culturele evenementen 

203 3.12 

Borne heeft voldoende 

culturele verenigingen 

203 3.48 

Borne heeft voldoende theaters 203 3.44 

In Borne zijn voldoende musea 203 3.01 

Borne beschikt over een 

gevarieerd winkelaanbod 

20 3 3.50 

In Borne zijn voldoende 

horecagelegenheden 

203 2.90 

Culturele 

mogelijkheden 

Borne biedt voldoende 

recreatiemogelijkheden 

203 2.94 

Borne is rijk aan tradities 203 3.69 

Borne heeft een rijke 

historische achtergrond 

203 3.98 

Cultuur 

Historie 

Borne heeft unieke 

eigenschappen en dus een 

onderscheidende positie in 

Twente 

203 3.41 

Omgeving Verkeers-situatie Borne is goed bereikbaar met 

de auto 

203 4.284.284.284.28    
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De infrastructuur in Borne is 

goed 

203 3.28 

De verkeersdrukte in Borne is 

laag 

203 2.88 

Borne heeft een mooie 

omgeving 

203 4.424.424.424.42    

In Borne is voldoende natuur 203 3.75 

Borne is een landelijke 

gemeente 

203 3.69 

Borne heeft een 

landschappelijke uitstraling 

203 3.48 

Borne heeft een aantrekkelijke 

uitstraling 

203 3.62 

Borne heeft een karakteristieke 

uitstraling 

203 3.52 

Omgevings-

kenmerken 

Borne beschikt over mooie 

architectuur 

203 3.25 

Borne beschikt over goede 

basisscholen 

203 3.78 

Borne beschikt over goede 

middelbare scholen 

203 2.602.602.602.60    

Borne heeft voldoende 

sportvoorzieningen 

203 3.83 

De sportvoorzieningen zijn van 

goede kwaliteit 

203 3.75 

Borne beschikt over goede 

voorzieningen voor ouderen 

203 3.66 

Borne beschikt over goede 

voorzieningen voor jongeren 

203 2.622.622.622.62    

Voorzieningen  

Borne biedt voldoende diensten 

op het gebied van 

gezondheidszorg 

203 3.70 

Ik heb het gevoel dat de 

gemeente Borne mij serieus 

neemt 

203 3.03 

De gemeente Borne betrekt mij 

voldoende bij ontwikkelingen 

203 2.97 

Gemeente 

Borne 

 

De dienstverlening van de 

gemeente Borne is goed 

203 3.32 

Borne heeft een prettige sfeer 203 3.89 

Ik heb positieve gevoelens over 

Borne 

203 4.08 

Het is prettig wonen in Borne 203 4.224.224.224.22    

Aantrekkings-

kracht 

In Borne is het altijd gezellig 203 3.48 

Ik draag Borne een warm hart 

toe 

203 4.164.164.164.16    

In Borne voel ik me thuis 203 4.164.164.164.16    

Ik voel me verbonden met 

Borne 

203 3.99 

Ik wil graag in Borne blijven 

wonen 

203 4.094.094.094.09    

Emotioneel 

Verbondenheid 

Borne is belangrijk voor mij 203 3.69 



 110 

Niet de intentie om te 

verhuizen 

203 4.214.214.214.21    

Ik denk over 10 jaar nog steeds 

in Borne te wonen 

203 3.85 

Intentie om in 

Borne te 

(blijven) wonen 

 

Ik denk altijd in de gemeente 

Borne te blijven wonen 

203 3.45 

     

 Het dorp Borne beschikt over 

een gezellig centrum 

203 2.87 

 Zenderen heeft een mooie 

dorpskern 

203 2.322.322.322.32    

 Hertme heeft een mooie 

dorpskern 

203 3.61 

Losse items 

 Borne beschikt over 

aantrekkelijke woonwijken 

203 3.77 
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ImagoImagoImagoImago    

ConstructConstructConstructConstruct    SubconstructSubconstructSubconstructSubconstruct    ItemsItemsItemsItems    NNNN    Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde     
Borne heeft veel industrie 107 2.762.762.762.76    

Borne heeft veel 

ondernemers 

107 3.38 

De werkgelegenheid in 

Borne is hoog 

107 3.20 

Borne heeft aantrekkelijke 

werkgevers 

107 2.89 

Economie  

Borne heeft een sterke 

economie 

107 3.07 

Bornenaren hebben een open 

karakter 

107 3.29 

Borne is gastvrij 107 3.843.843.843.84    

Bevolking 

Borne is een hechte 

gemeenschap 

 3.57 

Borne is een veilige 

gemeente 

107 4.044.044.044.04    

Op straat in Borne voel ik me 

veilig 

107 4.244.244.244.24    

Sociaal 

Veiligheid 

Er is weinig criminaliteit in 

Borne 

107 3.933.933.933.93    

In Borne kun je leuk uitgaan 107 2.052.052.052.05    

In Borne zijn voldoende 

culturele evenementen 

107 3.31 

Borne heeft voldoende 

culturele verenigingen 

107 3.45 

Borne heeft voldoende 

theaters 

107 3.48 

In Borne zijn voldoende 

musea 

107 3.07 

Borne beschikt over een 

gevarieerd winkelaanbod 

107 3.31 

In Borne zijn voldoende 

horecagelegenheden 

107 2.242.242.242.24    

Culturele 

mogelijkheden 

Borne biedt voldoende 

recreatiemogelijkheden 

107 3.05 

Borne is rijk aan tradities 107 3.44 

Borne heeft een rijke 

historische achtergrond 

107 3.843.843.843.84    

Cultuur 

Historie 

Borne heeft unieke 

eigenschappen en dus een 

onderscheidende positie in 

Twente 

107 3.04 

Borne is goed bereikbaar met 

de auto 

107 4.244.244.244.24    

De infrastructuur in Borne is 

goed 

107 3.63 

Verkeers-situatie 

De verkeersdrukte in Borne 

is laag 

107 3.20 

Omgeving 

Omgevings- Borne heeft een mooie 

omgeving 

107 3.943.943.943.94    
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In Borne is voldoende natuur 107 3.793.793.793.79    

Borne is een landelijke 

gemeente 

107 3.50 

Borne heeft een 

landschappelijke uitstraling 

107 3.38 

Borne heeft een 

aantrekkelijke uitstraling 

107 3.52 

Borne heeft een 

karakteristieke uitstraling 

107 3.52 

kenmerken 

Borne beschikt over mooie 

architectuur 

107 3.22 

Borne heeft voldoende 

sportvoorzieningen 

107 3.60 

Borne beschikt over goede 

voorzieningen voor ouderen 

107 3.54 

Borne beschikt over goede 

voorzieningen voor jongeren 

107 2.74 

Voorzieningen  

Borne biedt voldoende 

diensten op het gebied van 

gezondheidszorg 

107 3.37 

Borne heeft een prettige sfeer 107 3.893.893.893.89    

Ik heb positieve gevoelens 

over Borne 

107 3.933.933.933.93    

Ik bezoek Borne graag 107 3.823.823.823.82    

Aantrekkings-

kracht 

In Borne is het altijd gezellig 107 3.22 

Ik draag Borne een warm 

hart toe 

107 3.75 

In Borne voel ik me fijn 107 3.82 

Ik voel me verbonden met 

Borne 

107 3.05 

Emotioneel 

Verbondenheid 

Borne is belangrijk voor mij 107 3.08 

De gemeente Borne is voor 

mij aantrekkelijk om naartoe 

te verhuizen 

107 2.392.392.392.39    

Ik heb de intentie om naar de 

gemeente Borne te verhuizen 

107 1.801.801.801.80    

Intentie om in 

Borne te (blijven) 

wonen 

 

De kans is groot dat ik over 

10 jaar in de gemeente Borne 

woon 

107 1.801.801.801.80    

 

 Het dorp Borne beschikt over 

een gezellig centrum 

107 2.95 

 Zenderen heeft een mooie 

dorpskern 

107 2.272.272.272.27    

 Hertme heeft een mooie 

dorpskern 

107 3.64 

Losse items 

 Borne beschikt over 

aantrekkelijke woonwijken 

107 3.47 
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Bijlage 11: regressieanalyses ‘intentie om in Borne te (blijven) wBijlage 11: regressieanalyses ‘intentie om in Borne te (blijven) wBijlage 11: regressieanalyses ‘intentie om in Borne te (blijven) wBijlage 11: regressieanalyses ‘intentie om in Borne te (blijven) wonenonenonenonen    

    
IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit    

    
Tabel: regressieanalyse constructen ‘Intentie om in Borne te (blijven) wonen’  

R SquareR SquareR SquareR Square    

.432 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBB    TTTT----waardewaardewaardewaarde    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Construct Economie .01   .22 .824 

Construct Sociaal -.11 -1.70 .091 

Construct Cultuur .00   .05 .961 

Construct Omgeving .01   .19 .852 

Construct Voorzieningen .06   .84 .404 

Construct Emotioneel .66  9.49 .000 

 

 

R Square heeft een waarde van 0.432, wat betekent dat 43.2% van de intentie om in 

Borne te (blijven) wonen beïnvloed wordt door de constructen. Opvallend is dat alleen 

het construct Emotioneel, een lager significantieniveau heeft dan 0.05. Dit construct 

beschikt over een hoge beta-waarde (0.66) en een hoge t-waarde (9.49), wat wil zeggen 

dat het construct Emotioneel veel invloed uitoefent op de intentie om in Borne te 

(blijven) wonen van inwoners van de gemeente Borne. De overige constructen zijn niet-

significant. Opvallend hierbij is dat de beta-waarde (-0.11) en t-waarde (-1.70) van het 

construct Sociaal negatief zijn.  

 

Tabel: regressieanalyse subconstructen op ‘Intentie om in Borne te (blijven) wonen’  

R SquareR SquareR SquareR Square    

.450 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBB    TTTT----waardewaardewaardewaarde    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Subconstruct Bevolking -.04 -.50 .617 

Subconstruct Veiligheid -.07 -1.17 .244 

Subconstruct Culturele 

mogelijkheden 
.03  .58 .564 

Subconstruct Historie .00  .05 .963 

Subconstruct 

Verkeerssituatie 
-.03 -.54 .588 

Subconstruct 

Omgevingskenmerken 
.06  .96 .339 

Subconstruct 

Aantrekkingskracht 
-.01 -.04 .965 

Subconstruct 

Verbondenheid 
.66 6.10 .000 
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R Square heeft een waarde van 0.450, wat inhoudt dat 45% van de intentie om in Borne 

te (blijven) wonen wordt beïnvloed door de subconstructen. Van de 8 subconstructen, 

hebben 7 subconstructen een hoger significantieniveau dan de gehanteerde waarde van 

0.05. Alleen het subconstruct Verbondenheid, heeft een lager significantieniveau dan de 

gehanteerde waarde van 0.05 en is daarmee significant. Uit de beta-waarde en t-waarde 

blijkt dat dit subconstruct veel invloed heeft op de intentie om in Borne te (blijven) 

wonen. Opvallend is dat de subconstructen Historie (0.963) en Aantrekkingskracht 

(0.965) een zeer hoog significantieniveau hebben. Daarnaast is het opvallend dat de 

subconstructen Bevolking, Veiligheid, Verkeerssituatie en Aantrekkingskracht negatieve 

beta-waarden en t-waarden hebben. Deze subconstructen hebben dus weinig invloed op 

de intentie om in Borne te blijven wonen. 

 

 

ImagoImagoImagoImago  

 

Tabel 5.19: regressieanalyse constructen op ‘Intentie om in Borne te (blijven) wonen’  

R SquareR SquareR SquareR Square    

.109 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBB    TTTT----waardewaardewaardewaarde    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Construct Economie .08 .75 .456 

Construct Sociaal -.09 -.78 .435 

Construct Cultuur .12 .98 .330 

Construct Omgeving .01 .08 .936 

Construct Voorzieningen .02  .18 .858 

Construct Emotioneel .25 2.15 .034 

 

 

10.9% van de intentie om in Borne te (blijven) wonen wordt beïnvloed door de 

constructen. Dit is vergeleken met de invloed die de constructen uit de vragenlijst gericht 

op identiteit hebben veel lager. Van de 6 constructen hebben 5 constructen een hoger 

significantieniveau dan de gehanteerde waarde van 0.05. Alleen het construct Emotioneel 

heeft een lager significantieniveau dan de gehanteerde waarde van 0.05. Dat wil zeggen 

dat er alleen voor dit construct bewijs is dat het invloed heeft op de intentie om in Borne 

te (blijven) wonen. Uit de beta-waarde (0.22) en de t-waarde (2.15) blijkt dat het 

construct Emotioneel de meeste invloed uitoefent op de intentie om in Borne te (blijven) 

wonen. Een tweede opvallend punt is dat de beta-waarde en t-waarde van het construct 

sociaal negatief zijn.  
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Tabel 5.20: regressieanalyse subconstructen op ‘Intentie om in Borne te (blijven) wonen’ 

R SquareR SquareR SquareR Square    

.154 

ConstructenConstructenConstructenConstructen    BBBB    TTTT    Sig. Sig. Sig. Sig.     

Subconstruct Bevolking -.02 -.14 .886 

Subconstruct Veiligheid -.02 -.14 .888 

Subconstruct Culturele 

mogelijkheden 
.16 1.46 .147 

Subconstruct Historie -.04 -.31 .758 

Subconstruct 

Verkeerssituatie 
-.18 -1.60 .114 

Subconstruct 

Omgevingskenmerken 
.17 1.48 .143 

Subconstruct 

Aantrekkingskracht 
-.05 -.36 .722 

Subconstruct 

Verbondenheid 
.33 2.41 .018 

 

15.4% van de subconstructen heeft invloed op de intentie om in Borne te (blijven) 

wonen. Van de 8 subconstructen hebben 7 subconstructen een hoger significantieniveau 

dan de gehanteerde waarde van 0.05. Echter, het subconstruct Verbondenheid beschikt 

over een significantieniveau van 0.018, welke als enige subconstruct onder de 

gehanteerde waarde van 0.05 ligt. Dit betekent dat er bewijs is dat het subconstruct 

Verbondenheid invloed heeft op de intentie om in Borne te (blijven) wonen. Uit de beta-

waarde (0.328) en de t-waarde (2.411) blijkt dat dit subconstruct het meeste invloed 

uitoefent op de intentie om in Borne te (blijven) wonen van niet-inwoners van de 

gemeente Borne.
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Bijlage 12Bijlage 12Bijlage 12Bijlage 12: : : : Interviewschema’s open interviewInterviewschema’s open interviewInterviewschema’s open interviewInterviewschema’s open interview    
    

    

Inleiding (algemeen)Inleiding (algemeen)Inleiding (algemeen)Inleiding (algemeen)    

Naam (blijft in het onderzoek anoniem): 

Geslacht: 

Leeftijd: 

Hoogst genoten opleiding: 

 

Borne werkt aan een nieuwe toekomstvisie: ‘Mijn Borne 2030’. Het doel van dit project is 

te komen tot een actuele toekomstvisie voor en door de Bornse gemeenschap.  

 

Om een goede toekomstvisie te kunnen maken, is het belangrijk te weten waar Borne nu 

staat, wat de identiteit van Borne is. Om de identiteit te kunnen bepalen, is er door 203 

Bornenaren een vragenlijst ingevuld.  

 

Op basis van de antwoorden op deze vragenlijst, wil ik jou een aantal vragen stellen. Het 

gaat hierbij om je mening, dus jouw antwoord kan niet ‘fout’ zijn. Probeer bij elke vraag 

je mening zo goed mogelijk te verwoorden en, heel erg belangrijk, beargumenteer je 

antwoorden! 

 

 

UitgaanUitgaanUitgaanUitgaan    

 

Uit deze vragenlijst is naar voren gekomen, dat inwoners van de gemeente Borne niet 

tevreden zijn over het uitgaan in Borne. Met de stelling: ‘In Borne kun je leuk uitgaan’ 

waren veel Bornenaren het (sterk) mee oneens.  

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat men niet leuk kan uitgaan in Borne.  

a. Ben je het daarmee eens? 

b. Waarom wel/niet? 

 

2. Wat zijn oorzaken waarom men niet leuk kan uitgaan in Borne? Beargumenteren. 

 

3. Is het belangrijk dat er wat gedaan wordt, om het uitgaan in Borne te verbeteren? 

Waarom? 

 

4. Noem mogelijkheden waardoor het uitgaan in Borne leuker wordt. 

Beargumenteren. 
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EmotioneelEmotioneelEmotioneelEmotioneel    

    

Uit de vragenlijst is gebleken dat emotioneel gezien inwoners van de gemeente Borne erg 

betrokken zijn bij de gemeenschap Borne. De gemeenschap Borne heeft een sterke 

aantrekkingskracht en inwoners voelen zich sterk verbonden met de Bornse 

gemeenschap. 

 

1. Voel je je zelf verbonden met de gemeenschap van Borne? 

 

2. Wat zijn de oorzaken van het feit dat inwoners van de gemeente Borne zich 

aangetrokken voelen tot en zich verbonden voelen met de Bornse gemeenschap? 

Beargumenteren. 

 

3. Noem mogelijkheden waardoor de aantrekkingskracht en verbondenheid tussen 

inwoners en de gehele gemeenschap verbeterd kunnen worden. 

 

 

VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    

 

Uit de vragenlijst is gebleken dat de gemeenschap Borne op het gebied van veiligheid 

hoog scoort. De volgende stellingen werden gegeven: 

- Thuis voel ik me veilig 

- Ik voel me veilig op straat in Borne 

- Er is weinig criminaliteit in Borne. 

 

Met deze stellingen waren de 203 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld het 

(sterk) mee eens. Beantwoord de volgende vragen: 

 

1. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Borne hoog scoort op het gebied van 

veiligheid.  

a. Ben je het hiermee eens? 

b. Waarom wel/niet? 

 

2. Wat zijn de oorzaken van het feit dat Borne als ‘veilig’ wordt ervaren? 

Beargumenteren. 

 

3. Is het item ‘veiligheid’ belangrijk voor het leefklimaat van Bornenaren en voor de 

waardering van Borne? Beargumenteren. 
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ZenderenZenderenZenderenZenderen    

 

Uit de vragenlijst is gebleken dat inwoners van de gemeente Borne de stelling “Zenderen 

heeft een mooie dorpskern” waarderen met ‘mee oneens’.  

 

1. Ben je het ermee eens dat Zenderen geen mooie dorpskern heeft? (Waarom wel, 

waarom niet?) 

 

2. Wat zijn de oorzaken van het feit dat Zenderen geen mooie dorpskern heeft? 

 

3. Is het belangrijk dat er wat gedaan wordt om de dorpskern van Zenderen te 

verbeteren? Beargumenteren. 

 

4. Noem mogelijkheden waardoor de dorpskern van Zenderen mooier wordt. 

Beargumenteren. 
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Bijlage 13: achtergrondkenmerken participanten diepteBijlage 13: achtergrondkenmerken participanten diepteBijlage 13: achtergrondkenmerken participanten diepteBijlage 13: achtergrondkenmerken participanten diepte----interviewinterviewinterviewinterview    
 

 

 

Achtergrondkenmerken subconstruct Veiligheid 

N 2 

Geslacht 1 Vrouw 

1 Man 

Leeftijd 23 

33 

Hoogst genoten Opleiding HBO 

MBO 

Woonplaats Borne 

Hertme 

    
 

 

 

Achtergrondkenmerken items uitgaan en uitgaansgelegenheden 

N 2 

Geslacht 1 Man 

1 Vrouw 

Leeftijd 18 

35 

Hoogst genoten opleiding HAVO 

MBO 

Woonplaats Borne 

Zenderen 

 

 

 

 

Achtergrondkenmerken item Zenderen 

N 2 

Geslacht 1 Vrouw 

1 Man 

Leeftijd 26 

42 

Hoogst genoten opleiding 2 HBO 

Woonplaats Borne 

Zenderen 
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Achtergrondkenmerken construct Emotioneel 

N 2 

Geslacht 1 Vrouw 

1 Man 

Leeftijd 23 

56 

Hoogst genoten opleiding MBO 

MBO 

Woonplaats Borne 

Hertme 

 


