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Kenmerken van de meting

Veldwerkperiode: 22 tot 31 maart 2021

Aantal respondenten: 1.050

In de respondentgroep waren jongeren tot 29 jaar ondervertegenwoordigd. Om dit te 

corrigeren zijn de antwoorden van deze groep met iets meer gewicht meegenomen in de 

analyse. Na deze herweging zijn de uitkomsten representatief op de kenmerken sexe en 

leeftijd. Wel geldt bij dit aantal respondenten een foutmarge van (afgerond) ± 3%. Stel als 

uitkomst ‘80% is tevreden’, dan ligt dit werkelijkheid tussen 77% en 83%.  

Los van de goede verdeling van de respondenten op de genoemde kenmerken, betreft 

het panel een groep relatief hoog opgeleide en betrokken burgers die bereid is om zonder 

beloning enkele keren per jaar hun mening te delen. Voor de eventuele bias die komt 

omdat het in algemene zin een betrokken groep betreft, is lastig te corrigeren. Dit ter 

nuance bij het interpreteren van de uitkomsten.

Deze rapportage toont de uitkomsten grafisch op hoofdlijnen, zonder verdere 

interpretatie, met als thema’s:

• Belang dat men hecht aan het Haags Gemeentearchief

• Associaties met de naam Haags Gemeentearchief

• Bezoek-/klantrelatie

• Niet bezoekers: bekendheid lokatie en interessepeiling

• Bezoekers: bezoekredenen en gebruik van media

• Overig: interessepeiling

In de vragenlijst konden panelleden nog een toelichting geven aan de gemeente over dit 

onderwerp. Deze antwoorden zijn niet in deze rapport verwerkt, maar zijn als aparte 

bijlage aan de opdrachtgever verstrekt. 

Respondenten: 1.050

De vragenlijst is, naast via het panel, ook op andere 

kanalen uitgezet. Hiermee zijn in totaal 36 

respondenten geworven, als volgt:

• Social media Haagse Gemeentearchief (n=27)

• Dagblad070 (n=5)

• Social media gemeente (n=4)
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Achtergrond / ervaren belang
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In het Haags Gemeentearchief wordt informatie over personen, locaties en de geschiedenis van Den Haag 

en Leidschendam-Voorburg opgeslagen en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Ook organiseert 

het archief lezingen, tentoonstellingen en workshops.
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Hoe belangrijk vindt u het voor de stad dat er een Haags Gemeentearchief is?
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Als u denkt aan het Haags Gemeentearchief, wat 

komt dan als eerste in u op?
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De lettergrootte is een indicatie voor hoe vaak de betreffende associatie is genoemd (groter = vaker)
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Achtergrond  / interesse 
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Bent u geïnteresseerd in uw eigen Haagse (familie) 
geschiedenis?
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Bezoek-/klantrelatie
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Heeft u weleens contact gehad met het Haags Gemeentearchief?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Niet bezoekers: bekendheid lokatie
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De studiezaal van het Haags Gemeentearchief is gevestigd in het 
stadhuis. Was dit u bekend, dus voordat u deze vragenlijst kreeg?



6 april 2021

Niet bezoekers: interesse in diensten
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Geen van deze

Workshop of cursus paleografie

Online lezingen

Fysieke lezingen

Historisch onderzoek

Opzoeken / bekijken van ander historisch
beeldmateriaal, zoals kaarten

Tentoonstellingen

Familieonderzoek (stamboom)

Informatie over een huis of straat

Opzoeken / bekijken van historische foto’s of films

Heeft u interesse in één of meerdere van de volgende diensten die het Haags Gemeentearchief 
biedt? (Meerdere mogelijk)
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Bezoekers/klanten: initiële bekendheid 
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Weet niet

Anders

Via social media

Zoeken op internet

Via krant / dagblad

Via familie, vrienden of kennissen

Via onderzoek dat ik doe of gedaan heb

Hoe bent u te weten gekomen waarvoor u bij het Haags Gemeentearchief terecht 
kunt? (Meerdere mogelijk)
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Bezoekers/klanten: wanneer contact per medium
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Bezoek

Telefonisch

Via mail

Via social media

Wanneer was de laatste keer dat u contact had met het Haags Gemeentearchief 
via de volgende media?

<1 jaar terug ca. 2 jaar terug ca. 3-5 jaar langer n..v.t. of w.n.
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Bezoekers/klanten: bezoekredenen studiezaal
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Geen van deze (alleen website bezocht)

Anders

Ik ben er vrijwilliger

Cursus gevolgd

Lezing bezocht

Historisch onderzoek

Opzoeken ander historisch beeldmateriaal, zoals kaarten

Familieonderzoek (stamboom)

Tentoonstelling bezocht

Opzoeken van historische foto’s of films

Informatie over een huis of straat

Waarvoor heeft u het Haags Gemeentearchief fysiek (dus in het stadhuis) weleens bezocht? 
(Meerdere mogelijk)
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Bezoekers/klanten: bezoekredenen website
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Geen van deze (alleen studiezaal bezocht)

Anders

Nieuws

Check welke activiteiten er zijn

Bezoekersinformatie

Historisch onderzoek

Opzoeken ander historisch beeldmateriaal, zoals kaarten

Familieonderzoek (stamboom)

Informatie over een huis of straat

Opzoeken van historische foto’s of films

Waarvoor heeft u de website van het Haags Gemeentearchief weleens bezocht? 
(Meerdere mogelijk)
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Bezoekers/klanten: overige soorten van contact
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Heeft u in de afgelopen 2 jaar nog op een andere manier contact gehad 
met het Haags Gemeentearchief? (Meerdere mogelijk)
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Overig: interessepeiling
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Geen van deze

Een online training je eigen archief maken

Een online training archiefonderzoek

Een workshop archiefonderzoek (fysiek bij het archief)

Een themabijeenkomst over wonen in Den Haag

Een workshop familiegeschiedenis (fysiek bij het archief)

Een online training familiegeschiedenis

Het Haags Gemeentearchief overweegt om enkele nieuwe activiteiten aan te bieden. Zou u één of 
meerdere van de onderstaande zaken overwegen? (Meerdere mogelijk)
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Overig: op de hoogte blijven / media
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Geen van deze

Anders

Twitter

Instagram

Facebook

Digitale nieuwsbrief (paar keer p/j)

Heeft u interesse om via de volgende media op de hoogte te blijven van de 
activiteiten van het Haags Gemeentearchief? (Meerdere mogelijk)

Op hoogte blijven - anders Genoemd

- Email 7x

- YouTube 5x

- Linkedin 4x

- Huis aan huis blad 4x

- Fysiek tijdschrift 3x

- Per post als er w orkshops zijn 3x

- Den Haag Centraal 1x

- Beelden in gedrukte media 1x

- RSS feed 1x

- Via de city 1x
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Stadspanel Den Haag contactinformatie
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Meer informatie? 
Wat zijn de mogelijkheden van Stadspanel Den Haag voor uw onderzoeksvraag? 

Neem dan contact op met de coördinator of kijk op www.stadspaneldenhaag.nl

De coördinatie van Stadspanel Den Haag gebeurt 

door de afdeling Communicatie & Citybranding. De 

algemene contactpersoon omtrent het panel is:

Dhr. A. Guns (Arnout)

E-mail: arnout.guns@denhaag.nl


