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Geachte leden,

In deze brief informeren wij u over het onderzoek Basismonitor Politieke Ambtsdragers. Vorig jaar 
is deze vragenlijst reeds afgenomen onder alle politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders 
en burgemeesters) in de Nederlandse gemeenten. In 2020 wordt dit onderzoek herhaald bij de 
politieke ambtsdragers in alle Nederlandse provincies en waterschappen. Wij en de 
beroepsverenigingen van de waterschappen steunen het onderzoek en nodigen u van harte uit 
hieraan deel te nemen door de vragenlijst in te vullen.

Basismonitor Politieke Ambtsdragers
De Basismonitor Politieke Ambtsdragers is opgezet door de Universiteit Twente (UT) en Tilburg 
University (TiU). De vragenlijst wordt uitgezet door CentERdata (verbonden aan Tilburg 
University). Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te kunnen geven van de 
verschillende politieke ambtsdragers die actief zijn in het Nederlands binnenlands bestuur. 
Bijkomend doel is om verschillende bestaande uitvragen te bundelen, waardoor politieke 
ambtsdragers minder belast worden met de hoeveelheid vragenlijsten die hetzelfde doel dienen. 
De basismonitor is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek richt zich op:
• De invulling en beleving van uw ambt, 
• Uw opvattingen over de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van uw ambt.
• Uw politieke en maatschappelijke achtergrond

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, is uw medewerking onontbeerlijk. De 
onderzoekers, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Unie van 
Waterschappen en de beroepsverenigingen de Kring van Voorzitters Waterschappen (KVW), de 
Vereniging Belangenbehartiging van Dagelijks bestuurders van Waterschappen (VBDW) en de 
Vereniging Waterschapsbestuurders (VWB) zouden uw medewerking daarom zeer waarderen.
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Anonimiteit
De Basismonitor Politieke Ambtsdragers is een meerjarig onderzoek. In de toekomst kunt u 
benaderd worden voor vervolgonderzoek. Uitgangspunt van de monitor is om de gegevens 
uiteindelijk over de tijd te kunnen vergelijken, en dat kan alleen door het koppelen van uw 
persoonlijke informatie. Uw antwoorden worden echter veilig opgeslagen en vertrouwelijk 
verwerkt. Dat betekent dat in rapportages uw persoonlijke gegevens nooit herleidbaar zijn, noch 
tot een specifieke provincie of waterschap. 

Meer weten over het onderzoek?
U wordt per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Indien u nadere informatie 
behoeft over dit onderzoek kunt u ook contact opnemen met de projectleider dr. Giedo Jansen 
(giedo.jansen@utwente.nl).

Mede namens de beroepsverenigingen KVW, VBDW en VWB.

Hoogachtend,

directeur Unie van Waterschappen.


