
VERTROUWEN

Hinderbeleving 
Verwachte hinder?

Ondervonden
hinder?

Risicoperceptie: Maakt u zich wel eens
zorgen over de risico’s van dit project?

Begrip voor hinder?

Kwaliteit van communicatie: welk
cijfer geeft u de huidige

communicatie van het project?

Via welke kanalen
op de hoogte?

Meer informatie
over project?

Waarover?

Profiel doelgroep

Nut en
noodzaak van het

project?

Als ontwikkeling voor
stad?

Als ontwikkeling voor u
als bewoner?

Als ontwikkeling voor u
als ondernemer?

Voordelen voor u als
bewoner na realisatie?

Nadelen voor u als
bewoner na realisatie?

Toelichting 

Persoonlijkheidskenmerken

Man of vrouw

Leeftijd

Gezinssamenstelling

Opleidingsniveau

Betaald werk of niet

Straat/wijk 
Bewoner of
ondernemer

Huurder of eigenaar

Bekendheid met
het project?

Toelichting

Kennisniveau ondergrond/bouw

Meer weten over risico's, hinder
en beheersmaatregelen?

Waarover?

Welk kanaal?

Cijfer communicatie over
risico's, hinder en de
beheersmaatregelen?

Toelichting

Stelling: Risico’s zijn een serieus
probleem in dit project

Stelling: Risico's zijn een serieus
probleem in mijn wijk/straat

Stelling: Risico's
worden vanuit het

project erg aangedikt

Vertrouwen in 
beheersmaatregelen?

Toelichting

Ervaren schade?

Stelling: Ik denk dat ik scheuren in mijn
huis krijg door trillingen of verzakkingen

Stelling: Ik denk dat ik last krijg van
wateroverlast in mijn woning

Vergelijkbaar met welk dier?

Toelichting

Maatregelen om
zelf te nemen?

Toelichting

Maatregelen om
zelf te nemen?

Toelichting

Voordelen voor u als
ondernemer na realisatie?

Nadelen voor u als
ondernemer na realisatie?

Stelling: Ik vertrouw erop dat ik
in de toekomst tijdig, begrijpelijk
en compleet geinformeerd wordt

over risico's en hinder

Type hinder?

Type hinder?

Type schade?

Onderwerpen
van zorg?

Ondernemer: zorgen over
omzetderving?

Toelichting

Zorgen over
gezondheidsklachten?

Onderwerpen
van zorg?

Nu al gezondheidsklachten
door project?

Hoe sterk is verband
met project?Oorzaken?

Beste bron tot nu toe?

Actief op zoek naar
meer informatie?

Welk kanaal?

Welk kanaal?

Stelling: Ik ben tot nu toe
tijdig, begrijpelijk en

compleet geinformeerd
over risico's en hinder

Maatregelen om
zelf te nemen?

Toelichting

Stelling: Risico's worden
vanuit het project

verborgen gehouden


