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1. Samenvatting
Om de impact van de inspanningen van de Slingersteden gedurende de afgelopen vijf jaar vast te
stellen is natuurlijk allereerst een heldere maatstaf nodig. In hoofdstukje 3 “Toetssteen” wordt deze
nader toegelicht. Daar wordt beschreven hoe we gekeken hebben naar drie opeenvolgend niveaus van
impact op de doelgroep: bereikt, betrokken en begaan.
Ons onderzoek toont aan, dat de Slinger veel mensen bereikt, en er voor zorgt, dat een groot aantal
mensen betrokken raken. Maar het toont ook aan dat er weinig zicht is op de mate waarin mensen en
organisaties zodanig geïnspireerd, dat zij op hun beurt actief het gedachtegoed van de Slinger
uitdragen naar derden (in andere woorden dat ze “begaan” zijn).
Dat de Slingersteden een groot aantal mensen bereiken, is vooral te danken aan de inzet van (lokale)
media. Dat veel mensen betrokken raken bij de Slinger, is te danken aan de talloze activiteiten, die de
Slingersteden mogelijk maken. De rol van de Slinger in deze activiteiten is meestal gericht op het
verbinden van verschillende partijen die de activiteit gezamenlijk tot stand brengen. In enkele
situaties organiseert de Slinger ook zelf activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de expertforums,
beursvloeren, matches, Slinger Awards en meer. Het leggen van verbindingen heeft voor de meeste
Slingersteden de hoogste prioriteit en dat heeft een positief effect op het aantal betrokken mensen.
Uit het onderzoek is ook duidelijk geworden dat de meeste Slingersteden nog weinig aandacht hebben
voor het meten en volgen van de impact die ze creëren. Wel zijn er een aantal Slingersteden bezig met
het kwantificeren van de matches die zijn gerealiseerd. Deze Slingersteden berekenen de waarde van
de gemaakte matches naar manuren en kosten, zodat dit zich concreet vertaalt naar een totale waarde
van de match. Zo heeft de Slinger Almelo berekend dat de waarde van de matches die zijn gemaakt op
de laatste beursvloer, een totaal bedrag van Euro 97.500, - vertegenwoordigt.
Als onderdeel van het onderzoek is een enquête gehouden onder alle Slingersteden naar de
maatschappelijke impact op basis van een door de Erasmus Universiteit ontwikkeld model. De
uitkomsten van deze enquête laten zien, dat de Slingers op de voornaamste dimensies - transparantie,
activiteiten en organisatie- een voldoende scoren. Transparantie is het belangrijkste aandachtspunt,
vooral daar waar het betreft de publicatie van beleidsstukken en jaarverslagen op de website.
Samenvattend komen wij tot de volgende kwalitatieve conclusies:
1.

De Slingersteden hebben een goede impact daar waar het om het bereiken en betrekken van
mensen gaat, er is nog beperkt zich op in hoeverre mensen en organisaties begaan zijn.
2. De kwaliteit van de Slinger is het betrekken van het bedrijfsleven. De Slinger spreekt vaak zowel de
taal van het bedrijfsleven als die van de maatschappelijke organisaties, waar zij de verbindingen
kan realiseren.
3. Het Slinger gedachtegoed wordt geleidelijk aan verankerd in de lokale gemeenschappen

Naast de hierboven genoemde positieve punten, zijn er natuurlijk ook aandachtspunten voor
verbetering in de komende jaren, Dit zijn vooral:
1. De afhankelijkheid van één of enkele funding-partners;
2. De grotendeels nog onbenutte mogelijkheden van nieuwe media (twitter, facebook, linkedin, etc);
3. De personele bezetting van de staande organisatie, die vaak nog afhankelijk is van een zeer beperkt
aantal personen.
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In een overleg onder leiding van Mickey Huibregtsen hebben de Steden besloten oom hun
samenwerking in de komende jaren te intensiveren en vooral, die activiteiten die groot voordeel
kunnen hebben bij schaal vergroting en coördinatie te bundelen.
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2. Introductie
Eerder dit jaar besloten de Slingersteden gezamenlijk een onderzoek te verrichten naar de resultaten
van de afgelopen jaren en in het bijzonder naar de impact, die de verschillende activiteiten gehad
hebben als bron van inspiratie voor de inspanningen in de komende jaren.
PwC- een trouwe partner van de Publieke Zaak en de Slinger vanaf het eerste uur – heeft een aantal
mensen ter beschikking gesteld om te helpen bij dit onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op
informatie welke door de Slingersteden zelf is aangeleverd. Daarmee vertolkt dit document dan ook
vooral de inzichten, zoals deze bij de Slingersteden zelf bestaan. Dit document dient dan ook niet te
worden gezien als een mening van PwC.
Het volgende geeft een overzicht van bevindingen en aanbevelingen, die uit het onderzoek voortvloeien
voor zover deze van algemeen belang zijn. Om de leesbaarheid van dit document te vergroten is
afgezien van gedetailleerde vergelijkingen tussen steden, maar worden juist de algemene kenmerken
van de beweging en haar effecten getoond.
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3. Toetssteen
Om impact te kunnen meten is vanzelfsprekend een duidelijke maatstaf voor de overkoepelende
Slingerdoelstelling
doelstelling noodzakelijk. Het streven van De Slinger is erop gericht om de ontwikkeling van
een constructief samenwerkende gemeenschap te bevorderen, waarin respect en zorg voor de
medemens en bezieling in de vorm van maatschappelijke initiatieven centraal staan. Daarbij heeft de
Slinger er in de afgelopen jaar voor gekozen om zich te positioneren vanuit het maatschappelijk
betrokken ondernemen van bedrijven.
In praktische zin heeft De Slinger er voor gekozen om dit te vertalen in de volgende ambitie: “...in de
hoofden van 16 miljoen Nederlanders een knopje omdraaien, zodat zij iets voor een ander doen vetcool, kapotgaaf - of wat dan ook de vigerende terminologie is voor mooi – vinden….”
….”.
Bovendien gaat De Slinger er in haar activiteiten vanuit, dat haar primaire
imaire taak de marketing van dit
idee is en niet om zelf uitvoering te geven aan goede doelen taken. De uitdaging is juist om dergelijk
positief denken breed ingang te doen vinden en daarmee actief burgerschap “boven het maaiveld uit te
tillen”.
Voor dit onderzoek hebben we drie stadia van succes gedefinieerd met de betrekking tot het realiseren
van de overkoepelende Slingerdoelstelling:
Slingerdoelstelling

Bereikt
Betrokken
Begaan

Bereikt: op dit niveau gaan we na hoeveel burgers en organisaties (maatschappelijke organisaties,
overheden en bedrijfsleven) het gedachtegoed van De Slinger hebben leren kennen
Betrokken:: op dit niveau gaan we na welk deel van de bovengenoemde groep zich daadwerkelijk
aangesproken voelt en het gedachtegoed deelt
Begaan: op dit niveau tenslotte gaan we na welk deel van de betrokken groep zelf actief is geworden in
het uitdragen van de Slinger boodschap
Het rapport beschrijft achtereenvolgens onze bevindingen voor alle drie niveaus,, deels in kwantitatieve
zin, maar vooral ook in kwalitatieve zin. We hebben gekozen voor een formaat, dat zijn kracht ontleent
aan illustraties van effecten, die bereikt zijn op verschillende plaatsen als bron voor andere en
toekomstige nieuwe Slingersteden.
steden.
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Ten behoeve van het onderzoek is een door de Erasmus Universiteit ontwikkelde enquête voor de
kwaliteitsmeting van goede doelen onder de acht steden gehouden. De uitkomsten daarvan zijn in
bijlage toegevoegd.
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4. Uitkomsten
Bereikt: Groot bereik voornamelijk via lokale media
Het is duidelijk geworden dat de Slingersteden een groot aantal mensen bereikt. De belangrijkste
manier om mensen te bereiken, is het gebruik van lokale media. Slingersteden als Utrecht, Hengelo en
Almelo hebben gezamenlijk al een bereik van ongeveer 300.000 burgers. Wekelijks, maandelijks of
gekoppeld aan activiteiten hebben deze steden de mogelijkheid om informatie over de Slinger en haar
activiteiten te delen via een lokaal medium.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Slinger Almelo heeft 10 keer per jaar een halve pagina ter beschikking in het lokale huis aan
huisblad met een oplage van 70.000.
- Slinger Utrecht heeft elke maand een hele of halve pagina in de krant “Ons Utrecht” om te vullen
met informatie rondom de Slinger, haar partners en hun maatschappelijke activiteiten.
- Slinger Amsterdam heeft regelmatig zendtijd op Amsterdam FM en andere media van SALTO
(Publieke Omroep Amsterdam).
- Slinger Hengelo heeft via het Hengelo’s weekblad een bereik van 80.000 huishoudens, waarvan
35% ook daadwerkelijk het weekblad leest.
De overige mensen die worden bereikt, worden veelal via activiteiten en evenementen bereikt. Omdat
wij uitgaan dat mensen die deelnemen aan een activiteit van de Slinger of een evenement bezoeken al
enige affiniteit met de Slinger of het gedachtegoed van de Slinger hebben, hebben we deze opgenomen
in de categorie “betrokken” die direct hierna volgt.

Betrokken: Veel activiteiten zorgen voor hoge mate van
betrokkenheid
Veel bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de activiteiten van de
Slingersteden. Bij elk van deze organisaties is er in ieder geval 1 medewerker of bestuurder die zich
positief uitspreekt over de Slingerdoelstellingen en een bijdrage (in naam, natura of geld) wil leveren.
Om een inschatting te maken van het aantal mensen dat is betrokken, hebben we de volgende
onderverdeling gemaakt:
1.

De activiteiten (inclusief matches en evenementen), die zijn georganiseerd en het aantal
organisaties dat daarbij is betrokken;
2. De organisaties, die zijn aangesloten bij de Slingerstad.

1 Groot aantal en zeer verschillende activiteiten zorgen voor brede
betrokkenheid
De Slingersteden verbindt organisaties uit het bedrijfsleven, de overheden en het maatschappelijke
veld aan elkaar die activiteiten organiseren. De impact die dergelijke activiteiten hebben, is onder
andere te demonstreren via aantallen mensen en organisaties die zijn aangesloten.
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Slinger Den Haag
In de afgelopen drie jaar zijn via participatie in de netwerken, het organiseren van evenementen en het
maken van matches naar schatting 8.000 mensen en 800 organisaties bereikt. Van die 800
organisaties zijn naar verwachting 70% maatschappelijke organisaties en 30% bedrijven.
Op hoofdlijnen zijn er drie activiteiten te onderscheiden: organisatie van grootschalige evenementen,
organiseren van kleinschalige evenementen en het maken van verbindingen.
Verbinden - Het maken van verbindingen zien de meeste Slingersteden als de kern van hun bestaan.
De schatting is dat de Slingersteden gezamenlijk afgelopen jaar 1070 matches hebben gerealiseerd.
Daarbij is de bijzondere toegevoegde waarde de link die de Slingersteden veelal kunnen maken met het
bedrijfsleven. Voor veel maatschappelijk en overheidsorganisaties is dit namelijk erg lastig.
De impact die bereikt wordt met de matches is erg divers. In sommige gevallen gaat het om een
individuele koppeling tussen een organisatie (een bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie en heeft
daarom oude bureaustoelen over) en een maatschappelijk instelling of initiatief (een buurthuis heeft
een computerhoek opgezet en heeft een aantal stoelen nodig). Bijna alle Slingersteden zijn echter op
zoek naar langere (en dus duurzame) relaties tussen vragen en aanbieder. De impact van deze matches
is voor de Slinger nog moeilijker te meten en te volgen aangezien de voortzetting meestal buiten het
gezichtsveld van de Slingersteden plaatsvindt.
Tot slot hebben veel van de matches die worden gemaakt op het oog weinig impact, terwijl ze voor de
betrokken organisaties van grote betekenis zijn. Een voorbeeld is de Rotterdamse Slinger die een
maatschappelijke organisatie koppelt aan het WTC in Rotterdam voor de organisatie van een
evenement. Dit lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige link tussen twee organisaties, echter voor de
betrokken maatschappelijk organisatie heeft dit een grote impact. In dit geval konden ze op een groot
business evenement in het WTC Rotterdam (met 5.000 bezoekers!) hun naam bekend maken en
initiatieven onder de aandacht brengen.
Grote evenementen – grote evenementen zijn een belangrijke factor voor veel Slingersteden. Deze
grote evenementen dragen bij aan de bekendheid onder alle deelnemers over de activiteiten en de
doelstellingen van de Slinger. Daarnaast worden er op deze evenementen een groot aantal matches
gerealiseerd. Verder worden er door
verschillende Slingersteden Slingerprijzen of
Slinger Awards georganiseerd om
maatschappelijke betrokkenheid te
stimuleren en in de spotlight te zetten.
Amsterdam, Hengelo, Almelo, Den Haag en
Rotterdam organiseren allemaal een
Beursvloer die ieder tussen de 100 en 500
deelnemers trekken.
Slinger Utrecht
Utrecht heeft zojuist in oktober 2011 ter
gelegenheid van hun eerste lustrum haar
grote 4x4 evenement, met meer dan 400
deelnemers, georganiseerd in aanwezigheid
van H.K.H. Prinses Máxima.

Het Slinger-Event 4 x 4 25 oktober 2011in Utrecht
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Kleine evenementen – tot slot worden er een groot aantal kleinere evenementen georganiseerd. De
impact op de deelnemers van deze evenementen is vaak groter dan die van de grote evenementen. Dit
omdat er vaak een actievere rol van de deelnemers wordt gevraagd. Alle Slingersteden krijgen het bij
deze evenementen voor elkaar om een goede mix van bezoekers van bedrijfsleven, overheden en
maatschappelijke organisaties te realiseren. Dit vergroot de waarde van deze evenementen en daarmee
de impact.
Voorbeelden van een klein evenement
- de CSR tafel van Amsterdam (4 keer per jaar georganiseerd), waarbij per keer 30 deelnemers met
elkaar kennisdelen over een maatschappelijk onderwerp.
- de expertavond van Rotterdam met ongeveer 40 deelnemers, waarbij maatschappelijke organisaties
bedrijfsvoeringkennis met elkaar delen en in een tweede sessie met experts vraagstukken worden
besproken.
- de netwerk bijeenkomsten in Hengelo waar per keer 70 deelnemers zijn vanuit het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.

2 Groot verschil tussen actieve en passieve organisaties die zijn
aangesloten bij de Slingersteden
Met de organisaties die zijn aangesloten bij de Slinger (hierna: partner), wordt een groot aantal
mensen bereikt die zich achter de doelstelling van de Slinger scharen. Alle Slingersteden werken met
partners, die zich aan de Slinger verbinden. Elke Slingerstad heeft minimaal 20 partners, wat soms
oploopt tot 100 partners. De partners zijn organisaties uit bedrijfsleven, overheden en
maatschappelijke organisaties. Veelal blijkt dat de waarde van de Slinger juist ligt in de relaties met het
bedrijfsleven omdat die voor maatschappelijke organisaties moeilijk te benaderen zijn.
De bijdrage van de partners varieert sterk. Aan de ene kant gaat het om zeer actieve partners die
bestuursleden of mankracht leveren, activiteiten financieren of zelf activiteiten organiseren. De actieve
partners promoten de gedachten van de Slinger ook intern (organisaties met soms een bereik van wel
5.000 medewerkers) en organiseren in- of extern activiteiten die voortkomen uit de inspiratie van de
Slinger. Hoe veel dit gebeurt en wat de impact hiervan is voor veel Slingersteden lastig vast te stellen.
Aan de andere kant zijn er organisaties die alleen uit naam de Slinger steunen. Bij deze partner
organisaties zijn vaak slechts 1 of 2 medewerkers/bestuursleden, die bekend zijn met de Slinger en het
gedachtegoed steunen.

Begaan: directe medewerkers en 1-op-1 contacten zijn het meest
begaan
Het concreet maken van het aantal mensen dat is begaan met de Slinger is erg lastig. De mensen die
direct bij de Slinger zijn betrokken, als bestuurslid, projectleider of vrijwilliger, zijn veelal zeer begaan
met de Slinger. Daarnaast zijn er de mensen die via indirect, vaak 1-op-1, contact met de Slinger
geïnspireerd raken.
De mensen die direct betrokken zijn
De kwaliteit en de betrokkenheid van de projectleiders is erg hoog. Deze projectleiders zijn dan ook in
staat om de boodschap van de Slinger uit te dragen en kunnen mensen aan zich binden. De
betrokkenheid zorgt er voor dat een aantal van de projectleiders zelfs bij afwezigheid van budget, hun
activiteiten doorzetten. Deze mensen hebben dus grote impact op hun omgeving, de organisaties waar
ze mee in aanraking komen en andere betrokkenen.
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Slinger Hengelo
De Slinger Hengelo heeft ook 3 medewerkers gehad die een afstand hadden tot de banenmarkt en
inmiddels via werkzaamheden bij de Slinger bij een organisatie een volwaardige baan hebben
gekregen.
Bij de besturen van de Slingersteden verschilt dit nogal. Een aantal Slingersteden heeft zeer betrokken
bestuursleden die hun netwerken ter beschikking stellen en sterk bijdragen aan het vergroten van de
impact van de Slinger in de betreffende stad. In een aantal steden is het bestuur meer op afstand en
komt de verantwoordelijkheid dus grotendeels bij de projectleider te liggen.
De mensen die indirect betrokken zijn
Daarnaast is er een groep mensen die geïnspireerd raakt door de Slinger. Deze personen uit
verschillende organisaties (bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie of overheid) willen naar
aanleiding van contact met de Slinger de georganiseerde activiteit voortzetten, activiteiten financieel of
in natura ondersteunen, nieuwe activiteiten ontplooien en/of de gedachten van de Slinger in de
organisatie verspreiden.
Het inspireren van personen wordt vooral gerealiseerd via 1-op-1 contact met de Slingermedewerkers
of door deelname aan een van de, meestal kleinschalige, evenementen. De impact van deze contacten
is het grootst, omdat het vaak bijdraagt aan een duurzame voortzetting van maatschappelijke
betrokkenheid van een persoon of een organisatie. Daarnaast zijn vooral de goede contacten van
mensen met invloed voor veel Slingersteden van grote waarde.
Dit helpt de Slinger op meerdere manieren om de impact te vergroten. Hierdoor wordt namelijk
toegang tot organisaties, financiering, media en andere zaken, gemakkelijker. Echter de Slingersteden
hebben geen zicht op het niveau van de impact van deze voortzetting en contacten.
Voorbeelden van personen in de netwerken van de Slingersteden
- Hengelo: Frank Kerhaert, burgemeester van Hengelo
- Den Haag: Femke Wolthuis, presentatrice van RTL ontbijtnieuws
- Utrecht: Aleid Wolfsen, burgemeester Utrecht
- Amsterdam: Rudolf Buurma, directeur SALTO publieke omroep Amsterdam
- Almelo: Mieke (J.M.M.) Kuik-Verweg, wethouder Almelo

Wethouder Almelo, Mieke (J.M.M.) Kuik-Verweg:
“ik ben een fan van de Slinger vanwege haar positieve bijdrage in de stad. Het is bijzonder
belangrijk wat de Slinger doet, namelijk mensen uit verschillende werelden met elkaar in
contact brengen.”
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5. Enquête resultaten
Als onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst door alle Slingersteden ingevuld. Deze vragenlijst is
opgesteld door het Erasmus Center for Strategic Philanthropy. De vragenlijst is gebaseerd op drie
pijlers, transparantie, organisatie en activiteiten, die volgens dit instituut worden gezien als de
basiselementen voor het leveren van maatschappelijke impact.
De Slingersteden zelf hebben de pijlers en de bijbehorende onderdelen beoordeeld met een cijfer
tussen de 1 en 10. In het geval bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld” het publiceren van het jaarverslag
op de website”, ontbreken is een score van 5 (onvoldoende) toegekend aan het betreffende onderdeel.

Bron: Erasmus Center for Strategic Philantrophy
De complete resultaten van de vragenlijst zijn te zien in de bijlage. Een middeling van de resultaten
van de zeven deelnemende Slingersteden laat de volgende gemiddelde scores zien op de drie
onderdelen.
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Transparantie
Bereikbaarheid
Verslaggeving
Publicatie online
Activiteiten
Aanpak
Ownership
Evaluatie
Organisatie
Richting
Strategie
Bestuur
Totaal

6,80
7,25
7,00
6,14
7,44
7,86
7,72
6,74
7,10
7,29
7,10
6,90
7,11

De belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken uit de resultaten van de vragenlijsten, zijn:
1 dat de score op activiteiten het beste is. Dit komt ook overeen met het beeld uit de interviews. De
Slingersteden besteden de meeste aandacht aan het organiseren van activiteiten om daarmee concrete
resultaten te kunnen laten zien.
2 dat er op hoofdlijnen een voldoende wordt gescoord. De Slingersteden zijn zich bewust van hun rol
en verantwoordelijkheden en laten dit ook zien door op alle drie de pilaren een goede structuur neer te
zetten.
3 dat de publicatie online de categorie is waar het slechts wordt gescoord. Dit betreft voornamelijk de
publicatie op de website van het beleidsplan en het jaarverslag. Dit wordt door de overgrote
meerderheid van de Slingersteden niet gedaan.
4 dat er wisselend wordt gepresteerd op de volgende deelonderwerpen (conclusies uit de
onderliggende resultaten, zie bijlagen voor scores): kwaliteit van de website, beleidsplan voor 3 jaar of
meer, terugkoppeling van evaluatie naar de strategie, het betrekken van de doelgroep bij de
strategiebepaling, het scheiden van toezicht en besturen.
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6. Vergroten van de impact via funding, media,
communicatie en kwaliteit van de organisatie
Belangrijkste mogelijkheden om impact te vergroten hebben betrekking op funding, traditionele
media, moderne communicatie middelen en aandacht voor de organisatie. Hieronder worden deze
kort beschreven:
Funding
Voor de funding zijn veel Slingersteden afhankelijk van een beperkt aantal of zelfs één partij. Dit
maakt die Slingersteden kwetsbaar. Ondanks dat veel medewerkers een hoge mate van loyaliteit naar
de Slinger laten zien, is dit geen duurzaam model. De Slinger Utrecht heeft dit opgelost door veel
commerciële partijen aan zich te binden die ieder een jaarlijkse kleine financiële bijdrage doen (Euro
5.000, - tot Euro 7.500, -). Dit zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de kwetsbaarheid en daardoor
een grote kans op langdurige impact.
Het beter monitoren van de impact die wordt gerealiseerd, kan helpen bij het werven van nieuwe
fondsen. Zo heeft de Slinger Almelo berekend dat de waarde van de matches die zijn gemaakt op de
laatste beursvloer, een totaal bedrag van Euro 97.500, - vertegenwoordigt. Dit is een uiterst nuttige
manier om de waarde van de Slingeractiviteiten te communiceren.
Rol media
Voor het bereiken van burgers in de samenleving blijkt dat traditionele mediapartijen een cruciale rol
kunnen spelen. Slingersteden die wel mediapartners aan zich hebben kunnen binden, vergroten
daarmee het (potentiële) bereik met tientallen duizenden. Overigens zou juist op dit onderwerp ook
een landelijke functie zijn weggelegd, om in één keer voor alle steden grote media partners te
verbinden aan de Slinger.
Moderne communicatie middelen
Diverse moderne communicatie middelen spelen voor bijna alle organisaties in de wereld een steeds
meer cruciale rol. Daarbij moet worden gedacht aan websites, facebook, twitter, linkedin en meer. Via
deze middelen worden mensen bereikt, maar ook steeds vaker betrokken bij initiatieven en
activiteiten. Bijna alle Slingersteden hebben weinig of geen ruimte ook serieus tijd te investeren in het
opbouwen van dergelijke media rondom de Slinger. Meer aandacht hiervoor kan een positief effect
hebben op de impact die de Slinger kan bereiken..
Slinger organisatie
Tot slot zijn een aantal van de Slingersteden kwetsbaar in hun functioneren en continuïteit op twee
punten met betrekking tot de eigen organisatie.
Ten eerste halen veel Slingersteden waarde uit het netwerk met invloedrijke persoonlijkheden in de
regio. Deze netwerken zijn vaak direct gelieerd aan een persoon. Dit betekent dat wanneer deze
persoon de organisatie verlaat ook direct het netwerk voor de Slinger verloren gaat. Het verbreden van
de personen in de organisatie die betrokken zijn bij de netwerken zou deze kwetsbaarheid
terugdringen.
Ten tweede varieert de betrokkenheid van de Slingerbestuursleden bij de Slinger. Deze betrokkenheid
is essentieel om de inbreng van deze bestuursleden op de invulling van de lokale Slinger en het
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benutten van persoonlijke netwerken te optimaliseren. Investeren in de kwaliteit van de besturen kan
daarmee dus van grote waarde zijn voor de Slinger.
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Bijlagen
1. Enquêteresultaten vragenlijst maatschappelijke impact,
ingevuld door de Slingersteden
De Slingersteden hebben onderstaande vragen beantwoord met scores van 1 tot 10, waarbij 1 de laagste
score is en 10 de hoogste. Daarbij is er gekozen om indien het antwoord op een vraag is dat “iets niet
aanwezig is”, dit te scoren met een 5. Hierdoor is 5 het laagste cijfer dat is gebruikt in deze enquête.
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Vragenlijst ten behoeven van onderzoek impact Slinger
November 2011
TRANSPARANTIE

1 Bereikbaarheid
- Media: post, telefoon, email
- Website
2 Verslaggeving
- Opvraagbaar beleidsplan
- Opvraagbaar jaarverslag
- Jaarverslag inhoudelijk
3 Publicatie online
- Beleidsplan op website
- Jaarverslag op website
- Identiteit van min. 3 bestuursleden op website
ACTIVITEITEN
4 Aanpak
- Activiteiten gebaseerd op ervaring praktijk/wetenschap
- Doelgroep betrokken bij opzet activiteit
5 Ownership
- Doelgroep betrokken bij opzet activiteit
- Doelgroep betrokken bij voortgang activiteit
6 Evaluatie
- Doelgroep betrokken bij evaluatie activiteit
- Terugkoppeling evaluatie naar strategie
- Geëvalueerde nevenactiviteiten
ORGANISATIE
7 Richting
- Beschrijving statutaire doelstelling
- Verband doelstellingen en activiteiten
- Beleidsplan voor >3 jaar
- SMART doelstellingen
8 Strategie
- Aanwezigheid andere organisaties heeft invloed op
doelstellingen
- Samenwerking met andere organisaties
- Alternatieve activiteiten worden overwogen
- Doelgroep is betrokken bij strategie
9 Bestuur
- Toezicht houden gescheiden van besturen
- Samenstelling bestuur
Totaal

Totaal

Range

7,79

6,5-8

6,71

5-8

6,71

5-9

7,29

5-9

7,00

5-9

6,00

5-9

5,71

5-9

6,71

5-8

7,86

7-9

7,86

6-9

7,57

6-9

7,86

7-9

7,29

5-9

6,33

5-8

6,60

5-8

8,20

7-9

8,20

7-9

6,00

5-8

6,75

5-8

7,14

5-9

7,83

6-10

7,29

5-8

6,14

5-9

6,00

5-8

7,80

6-9

7,07

Vragenlijst op basis van Erasmus Institute for Filantropy, exclusief de vragen
over een klachtenprocedure en de risico analyse
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