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METHODIEK
Op 21 december 2017 werd een GroenMail (zie bijlage) rondgestuurd naar de ruim 2000
abonnees met de vraag om deel te nemen aan een lezersonderzoek over het vakblad
Groencontact. De deelnemers konden meedoen aan een loting voor een geschenk (boek). Op 8
januari 2018 werd de vraag nogmaals gesteld (rappel).
De online-enquête (zie bijlage) was opgemaakt met google-drive (op te roepen via een link in
GroenMail).
RESPONS
De enquête werd afgesloten op 23 januari 2018. Op dat moment hadden 60 personen
deelgenomen aan de enquête.
83,3% (50/60) van de respondenten waren werkzaam in een gemeente.
Hoogste opleiding

23,3% grad. Landschaps- en tuinarchitectuur
21,7% hoger secundair
13,3% bachelor (ander)
11,7% bachelor groenmanagement
8,3% master (ander)
5%master bio-ingenieur
Leeftijd

31,7% 51-60 jaar
26,7% 31-40 jaar
20%41-50 jaar
13,3% > 60 jaar
8,3%
< 30 jaar

HOE LEEST U GROENCONTACT?
13,3%
46,7%
43,3%
1,7%

leest Groencontact helemaal (8)
leest Groencontact grotendeels (28)
leest een beperkt aantal artikels/rubrieken van Groencontact (26)
doorbladert het alleen (1)
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Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen en/of doorbladeren van een nummer van
Groencontact?

50% half uur tot een uur
23,3% minder dan een half uur
20% een tot anderhalf uur
6,7% meer dan anderhalf uur

Hoe vaak neemt u een nummer van Groencontact ter hand om er in te lezen?

45%
23,3%
20%
11,7%

2 keer (27)
1 keer
meer dan 3 keer
3 keer (7)

Bewaart u Groencontact?

43,3%
23,3%
20%
8,3%
5%

altijd (26)
soms
meestal
geeft het door aan iemand anders
nooit (3)

VORMGEVING EN LAY-OUT
Deze vraag werd door niemand beantwoord !
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DE INHOUD
Wat denkt u over 't algemeen van de inhoud van Groencontact?
slecht

matig

goed

zeer goed

geen mening totaal

betrouwbaar -

-

13 (22%)

44 (75%)

2 (3%)

59

actueel

-

2(3%)

12 (20%)

44 (75%)

1 (2%)

59

duidelijk

-

1 (2%)

14 (24%)

43 (73%)

1 (2%)

59

nuttig

-

2 (3%)

16 (27%)

39 (66%)

2 (3%)

59

In welke mate komen volgende onderwerpen voldoende aan bod?
te weinig

voldoende

te veel

bomen

4

55

1

heesters

14

46

0

Vaste planten

15

44

1

bossen

17

42

1

parken

5

54

1

natuur(gebieden)

12

46

2

sportterreinen

10

48

2

speelruimte

8

50

2

begraafplaatsen

8

51

1

Ziekten en plagen

14

45

1

groenontwerp

9

50

1

groenbeheer

13

47

-

machines

8

50

2
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Zijn er nog andere onderwerpen die te veel of onvoldoende aan bod komen?
• Graag nog meer over klimaatuitdagingen in stedelijk gebied
• vertaling naar beleidsuitvoering komt te weinig aan bod
• nieuwe wetgeving , regels die voor de groenambtenaar van belang zijn
• ecologie
• Groenontwerp in functie van klimaatadaptatie
• Beheer van waterlopen en baangrachten
• Bodemleven en verbetering als speciZiek onderwerp
• Ik mis duurzaamheid, door de Groene Lente gaat er zeer veel aandacht naar bebloeming
• nieuwe relevante wetgeving of juridische uitspraken inzake groenkwesties zijn ook
interessant
• lopende studies mbt courante problemen (vb pesticidenvervangend)
• Wetgeving mag meer aan bod komen
• dat hangt er soms een beetje vanaf, je zou soms willen dat de problemen of onderwerpen
zijn afgestemd op je eigen bedrijf/werksituatie en dat kan je niet verlangen.
• Water komt in artikels eerder in het algemeen aanbod. Door het belang dat water meer en
meer krijgt in groen realisaties is het misschien leuk om hier dieper op in te gaan.
TOEKOMST VAN GROENCONTACT
Papier versus digitaal

50 % liefst in papieren versie behouden
23,3% papieren uitgave is niet meer van deze tijd
18,3 % combinatie van papier en digitaal

Wat vindt u van de frequentie van verschijnen?

70%
20%
10%

tweemaandelijks behouden
driemaandelijks is oké
geen mening
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Bedenkingen
• Het vakblad moet regelmatig verschijnen en vormt een band met de lezer
• tweemaandelijks kan men kort op de bal spelen
• Groencontact is een aangenaam tijdschrift aangepast aan de noden en problemen die zich stellen in
verband met de groene ruimte. Het geeft voldoende technische info om verder mee te werken.
• u allen mogen fier zijn zoals nu groencontact wordt aangeboden, net , verzorgd , leesbaar ,een
pluim waardig
• de papieren versie komt in onze vakbibliotheek en wordt vaak over de middag gelezen
• forum koppelen aan digitale artikelsGroencontact
• papieren versie is ideaal, deze leggen we in de refter en daar kunnen meerdere medewerkers erin
kijken
• indien alleen digitaal zou ik het zeker minder intens lezen, want ik krijg reeds zoveel digitale post.
Papier is even een rustpunt.
• eventueel driemaandelijks zou ook oké zijn, als het maar een tijdschrift blijft en geen digitaal
magazine, dat via de mailbox wordt verspreid en verloren gaat in de massa mails die iedereen
binnen krijgt. Met een tijdschrift wordt je nagenoeg verplicht om het te lezen, omdat het anders
steeds "in je weg" blijft liggen om te lezen, éénmaal in de mailbox aanbeland, vrees ik dat je het
helemaal niet meer zal bekijken.
MEDEWERKING AAN GROENCONTACT
• Bijna 70% van de respondenten heeft geen interesse om actief mee te werken aan Groencontact.
• 46,7% is bereid een interview toe te staan over zijn/haar werk (35% niet)
• 53,6% vindt het opportuun dat zijn/haar gemeente eens aan bod zou komen in Groencontact.
De respondenten geven wel heel wat suggesties voor artikels.
• werking van de groendienst (bijv. in elk nummer een groendienst aan ‘t woord)
• bomenbeheer, bomeninventarisatie, VTA
• merkwaardige bomenbeheer
• lokale projecten van landelijke gemeenten
• bosbeleid
• groeiplaatsinrichting bomen
• omvorming ikv pesticidenvrij beheer
• verticaal groen
BIJKOMENDE VRAGEN
Welke andere vakbladen leest u?
70 % van de respondenten leest ook Publieke Ruimte
42 % leest Green Tech Power
28 % leest CG-concept
28 % leest Garden Style
22 % leest Boomzorg (Nederland)
Slechts 12 % leest Tuin- & Landschap
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Zie grafiek (op basis van 50 reacties)

Welke online-media (over groen) leest u?
73,9 % leest openbaargroen.be
43,5 % leest de waarschuwingsberichten van het PCS
Zie grafiek (op basis van 46 reacties)
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GROENMAIL1
Beste lezer van Groencontact
Het laatste nummer van de 43ste jaargang van uw vakblad Groencontact is zopas verschenen. Zoals
vorige jaren is het een speciaal nummer met alle info over de Groene Lente 2017.
We verwachten dat het eerstdaags bij u in de bus valt.
Maar uitzonderlijk kunt u het nummer zonder login nu reeds inkijken via deze link:
https://issuu.com/vvog/docs/gc_43_6_volledig
Wat is uw mening over Groencontact?
Graag willen wij weten wat u denkt over Groencontact. Daarom willen wij u enkele vragen stellen.
https://goo.gl/forms/LNrsFmpbvnYqKYYE2
Mooi geschenk
Onder de deelnemers aan de enquête verloten we eind januari het boek ‘Gentbrugse Meersen, voor
elk wat wilds’.
Ik wens u prettige eindejaarsfeesten en tot in 2018.
ir. Jos De Wael
GROENMAIL2
Beste
Mag ik u namens de redactie van Groencontact en GroenMail eerst en vooral van harte een
gelukkig nieuw werkjaar toewensen! Zoals in de voorbije jaren wil de Vereniging voor Openbaar
Groen ook in 2018 voor u een bron van inspiratie zijn en een betrouwbare partner bij het uitwerken
van al uw 'groene' plannen. Via GroenMail zullen wij u ook dit jaar zo goed mogelijk op de hoogte
houden van al onze initiatieven en alle relevante activiteiten in de sector openbaar groen.
Wat is uw mening over ons vakblad Groencontact?
Ik kom graag nog eens terug op de inhoud van vorige GroenMail (21 december) waarin wij u
vroegen om mee te werken aan een korte enquête over Groencontact. Wij ontvingen reeds heel wat
reacties. Indien u nog niet in de mogelijkheid was om de vragenlijst in te vullen, wil ik u vriendelijk
vragen om dit toch nog te doen, liefst voor eind januari. Gebruik deze <<link>>
Mooi geschenk
Het invullen van de vragenlijst neemt hoogstens 10 minuten in beslag en onder de deelnemers
verloten we eind januari het mooie boek 'Gentbrugse Meersen, voor elk wat wilds'.
<Boek_Gentbrugse_Meersen.jpg>
ir. Jos De Wael

GROENCONTACT • LEZERSONDERZOEK 2017
Beste lezer,
Graag willen wij uw mening kennen over ons tijdschrift Groencontact, hét vakblad over openbaar
groen.
Ik dank u reeds bij voorbaat voor uw reactie en ik wens u alvast een voorspoedig 2018.
Onder de deelnemers verloten wij een prachtig boek.
ir. Jos De Wael, hoofdredacteur
*Vereist

1. E-mailadres *

2. Uw naam

3. Uw gemeente (enkel invullen indien u voor
een gemeentebestuur werkt)

4. Wat is de exacte benaming van uw functie
in de gemeente (idem als hierboven)?

5. Wat is uw hoogste opleiding?
Markeer slechts één ovaal.
lager secundair
hoger secundair
bachelor groenmanagement
bachelor tuin- en landschapsarchitectuur
bachelor (anders dan hierboven)
master bio-ingenieur
master biologie
master (anders dan hierboven)
Anders:

6. Uw leeftijd
Markeer slechts één ovaal.
ik ben 30 of jonger
31-40
41-50
51-60
ik ben ouder dan 60

Hoe leest u Groencontact?
Wij willen graag een idee hebben over de manier waarop u ons tijdschrift leest.
7. Hoe leest u Groencontact?
Vink alle toepasselijke opties aan.
ik lees Groencontact helemaal
ik lees Groencontact grotendeels
ik lees een beperkt aantal artikels/rubrieken
ik doorblader alleen het tijdschrift
8. Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen en/of doorbladeren van een nummer van
Groencontact?
Markeer slechts één ovaal.
minder dan een half uur
een half uur tot een uur
een tot anderhalf uur
meer dan anderhalf uur
9. Hoe vaak neemt u een nummer van Groencontact ter hand om er in te lezen?
Markeer slechts één ovaal.
1 keer
2 keer
3 keer
meer dan 3 keer
10. Bewaart u Groencontact?
Markeer slechts één ovaal.
altijd
meestal
soms
nooit
ik geef het aan iemand anders
Ga naar vraag 12.

De vormgeving (lay-out)
Wij hechten veel belang aan een lay-out die duidelijk is en uitnodigt om te lezen. Steeds vindt u
dezelfde soort artikels op dezelfde plaats. Ook staan de advertenties nooit lukraak tussen de
teksten. In principe vindt u de advertenties vooraan en achteraan en volkomen los van de
redactionele teksten.
11. Wat is uw mening over de lay-out van Groencontact?
Markeer slechts één ovaal per rij.
slecht

matig

goed

zeer goed

geen mening

Lay-out (algemeen)
Leesbaarheid (algemeen)
Formaat tijdschrift
Lettertype
Papier
Foto's
Andere afbeeldingen
Advertenties
12. Uw commentaar bij de lay-out

De inhoud
Wij willen graag weten in hoeverre ons tijdschrift beantwoordt aan uw verwachtingen.
13. Wat denkt u over 't algemeen van de inhoud van Groencontact?
Markeer slechts één ovaal per rij.
slecht
betrouwbaar
actueel
duidelijk
nuttig voor mijn vak

matig

goed

zeer goed

geen mening

14. In welke mate komen volgende onderwerpen voldoende aan bod? *
Markeer slechts één ovaal per rij.
te weinig

voldoende

te veel

Bomen
Heesters
Vaste planten
Bossen
Parken
Natuur (gebieden)
Sportterreinen
Speelruimte
Begraafplaatsen
Ziekten en plagen
Groenontwerp
Groenbeheer
Machines
15. Zijn er nog andere onderwerpen die te veel of onvoldoende aan bod komen?

Toekomst van Groencontact
We willen graag weten wat u denkt van een papieren tijdschrift ten opzichte van een digitale
tegenhanger.
16. Papier versus digitaal
Markeer slechts één ovaal.
Ik zou Groencontact liefst in papieren versie behouden (tweemaandelijks of
driemaandelijks)
Ik vind een papieren uitgave niet meer van deze tijd. Groencontact mag volledig
digitaal.
Ik verkies een combinatie van papier en digitaal - bijv. 4 papieren edities + 3 digitale
edities
Ik verkies een combinatie van papier en digitaal - bijv. 4 papieren edities + 6 digitale
edities
Anders:

17. Wat vindt u van de frequentie van verschijnen?
Markeer slechts één ovaal.
tweemaandelijks behouden
driemaandelijks is oké
geen mening
Anders:
18. Bedenkingen

Medewerking aan Groencontact
We willen graag weten of u interesse hebt om actief mee te werken aan de redactie van
Groencontact.
19. Bent u geïnteresseerd om actief mee te werken aan Groencontact?
Markeer slechts één ovaal.
nee
ja, als columnist
ja, als auteur van een artikel
Anders:
20. Over welk onderwerp zou u een artikel kunnen/willen schrijven

21. Bent u bereid een interview toe te staan over uw werk
Markeer slechts één ovaal.
nee
ja
ja, maar samen met schepen van groen (of andere mandataris)

22. Vindt u het opportuun dat uw gemeente eens aan bod zou komen in Groencontact?
Markeer slechts één ovaal.
nee
ja
Anders:
23. Over welk onderwerp zou het artikel over uw gemeente kunnen handelen (meerdere
onderwerpen is mogelijk)?

Bijkomende vragen
24. Welke andere vakbladen (over groen) leest u?
Vink alle toepasselijke opties aan.
Publieke Ruimte
CG-concept
ReScape
Garden Style
GreenTechPower
Groen (NL)
Boomzorg (NL)
Stad+Groen (NL)
Stadswerk (NL)
Tuin & Park Techniek (NL)
Tuin & Landschap (NL)
Anders:
25. Welke online-media (over groen) leest u?
Vink alle toepasselijke opties aan.
CG-concept
Openbaargroen.be
Waarschuwingsberichten PCS
Tuin&Landschap (NL)
De Groene Stad (NL)
Anders:

Slotbemerkingen

26. Hebt u nog suggesties of opmerkingen in verband met Groencontact? Aarzel dan niet
om het ons te vertellen.

Hartelijk dank voor uw medewerking
Wij willen u graag bedanken voor uw medewerking. Daarom verloten wij onder de deelnemers die
voor 31 januari 2018 geantwoord hebben een exemplaar van het boek 'De Gentbrugse Meersen,
voor elk wat wilds'. Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze prijs, bezorg ons dan het
postadres waarop we het boek kunnen toesturen. Hierna invullen aub.
27. Markeer slechts één ovaal.
ja, ik wil graag het geschenk ontvangen
neen, ik wens geen geschenk te ontvangen
28. Postadres voor verzending van het boek

Stuur mij een kopie van mijn reacties.

Mogelijk gemaakt door

