
 
 
 
 
 

 
Hoe kan het vertrouwen in de lokale overheid worden vergroot? 

 
 
Graag nodigen we u uit om op 5 maart, tussen 15.00-17.00 uur, in gesprek te gaan over 
het vertrouwen in de lokale overheid. Er wordt vaak gesproken over afnemend 
vertrouwen in de overheid. Een belangrijk deel van de inwoners vindt dat het met 
Nederland de verkeerde kant op gaat. 
 
 

"De politiek is incompetent en laat gewone mensen in de kou staan." 

"Er zijn zorgen over collectieve voorzieningen zoals zorg en onderwijs." 

 
 
Geldt dit voor gemeenten in onze regio ook? En zo ja, hoe kunnen we dit (beeld) 
ombuigen? Aan de hand van twee presentaties wordt het thema uitgediept. Daarna volgt 
een interactieve discussie over vertrouwen in de lokale overheid. Aan het eind stemmen 
we over het beste idee om het vertrouwen te vergroten.  
 
 
 
 
 

Of kopieër onderstaande link in uw browser: 
https://surveys.enalyzer.com?pid=h6k7b4me 

 
 
Datum, tijd & locatie 
Het kennisatelier vind plaats op donderdag 5 maart tussen 15.00 – 17.00 uur in het 
Stadskantoor Dordrecht, vergaderkamer. Vanaf 14.30 uur bent u welkom voor koffie en 
thee.  
 
 
Introductie sprekers 
Dr. Jannes Blokstra (gemeente Zwijndrecht) - Eind december is Jannes Blokstra van de 
gemeente Zwijndrecht bij Jurian Edelenbos (Erasmus Universiteit) gepromoveerd op een 
onderzoek naar vertrouwen in het lokaal bestuur. Jannes onderzocht wat het vertrouwen 
in de gemeente bepaalt en daarmee hoe het te verbeteren is. Responsief bestuur en 
beeldvorming zijn de twee belangrijkste factoren.  
 
 
Prof. Dr. Paul Dekker (SCP) - Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meet ieder kwartaal 
het vertrouwen in de regering (en andere instituties) van burgers en hun opvattingen over 
maatschappelijke en politieke kwesties. Paul Dekker zal vertellen over de methode en 
uitkomst  van dit Continu Onderzoek Burgerperspectieven en de ontwikkeling van het 
vertrouwen. Wat heeft de Haagse politiek van dit onderzoek van het SCP geleerd?  
 
 
Programma & inhoud 
Wat is het effect van een kritische oppositie? Bepalen de prestaties van de gemeente 
ook in grote mate het vertrouwen? En kun je als bestuurder beter luisteren naar 
inwoners of naar ambtenaren? Tijdens het kennisatelier gaan we in op deze en nog 
meer vragen. Dat doen we als volgt:  
 
 

Ontvangst/inloop    14:30 - 15:00 

Opening    15:00 - 15:10 

Presentatie Jannes Blokstra  15:10 - 15:40  

Presentatie Paul Dekker  15:50 - 16:20 

Discussie/gesprek   16:20 – 16:50 

Afsluiting     16:50 – 17:00 

 
 
Over ons 
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden werkt voor de zeven gemeenten in de regio 
Drechtsteden. Enkele keren per jaar organiseren wij kennisateliers over een actueel 
thema op het raakvlak van onderzoek en beleid. Wilt u meer over ons weten? Kijk dan op 
onze website.  
  
 
 

 
 
Volg ons op: 

 

UITNODIGING KENNISATELIER 

Meld u hier aan! 
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