
Beeldbrief
In maart en april 2022 is in de gemeente Moerdijk een onderzoek uitgevoerd onder de panelleden van 
Moerdijk Spreekt. Het onderzoek ging over twee soorten brieven. Gemeente Moerdijk vroeg inwoners 
wat ze van de brieven vonden en welke informatie het beste overbrengt. Graag delen wij de belangrijkste 
resultaten met u. 

Wie hebben er meegedaan? 
In totaal hebben 445 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Met dit aantal deelnemers kunnen we 
betrouwbare en nauwkeurige uitspraken doen over de populatie.

Resultaten

Moerdijk spreekt

Wat is het eerste dat in u opkomt als 
u brief 1 ziet?

Hoe groter het woord, hoe vaker het is genoemd. 

Wat is het eerste dat in u opkomt als 
u brief 2 ziet?
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Hoe kan brief 1 volgens u 
verbeterd worden? 

Hieronder staat een aantal stellingen. 
Wilt u per stelling aangeven of u het eens of oneens bent met deze stelling? 

“Vermeld 
alleen dat wat op 

mij van toepassing 
is in de brief.”

“Geef iets 
meer uitleg om 

het duidelijker te 
maken.”

“Pictogrammen 
zijn niet altijd 
noodzakelijk.”

“Maak er 
een volledige 

infographic van 
(minder tekst).”

“Probeer 
gebruik van 

moeilijke woorden 
als te voorkomenr.”

“Maak 
het overzich-

telijker.”
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Hoe kan brief 2 volgens u 
verbeterd worden? 

Resultaten

Ik begrijp wat er in de brief staat

Ik vind de brief prettig om te lezen

Ik weet wat er van mij wordt verwacht na het lezen van de brief

93% begrijpt wat er in de 
brief staat

87% weet wat er wordt 
verwacht van hem/haar na 
het lezen van de brief

53% vindt de brief prettig om te 
lezen

94% begrijpt wat er in de brief staat

87% weet wat er wordt verwacht van 
hem/haar na het lezen van de brief

69% vindt de brief prettig om te lezen
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Welke brief heeft uw voorkeur? 

 25%

64%

12%
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