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Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

2

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1

Onderzoeksverantwoording

4

1.1

Inleiding

5

1.2

Uitvoering van het onderzoek

5

1.3

Responsoverzicht

5

1.4

Weging

6

1.5

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

6

1.6

Steekproefsamenstelling

7

1.7

Leeswijzer

7

Resultaten

8

Hoofdstuk 2
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HOOFDSTUK 1
ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Onderzoeksverantwoording
1.1

Inleiding

Dit onderzoek gaat over de keuzes die er zijn na overlijden. Een beladen onderwerp, niet iedereen heeft al nagedacht over zijn
of haar uitvaartwensen. Naast de keuze tussen begraven of cremeren, zijn er tegenwoordig ook andere alternatieven. Dat niet
alleen, maar wanneer u kiest voor begraven, komen er nog meer vervolgkeuzes zoals de keuze voor een nieuw graf, een
vrijgekomen graf of een natuurgraf.
Gemeente Barneveld wil graag een aantal vragen stellen over keuzes die inwoners zouden kunnen maken. In opdracht van
gemeente Barneveld heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over de uitvaartwensen van inwoners van de
gemeente Barneveld, uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Barneveld. Door dit onderzoek wil de gemeente een
beeld krijgen van de uitvaartwensen in het algemeen en natuurbegraven in het bijzonder.

1.2

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef
Methode
Uitnodiging

Veldwerkperiode
Herinnering

1.3

Inwonerspanel Barneveld
Online
Per e-mail

Maandag 19 april – zondag 9 mei 2021
1 keer

Responsoverzicht
N

Bruto steekproef

734

Complete vragenlijsten

427

Respons

58,2%
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Onderzoeksverantwoording
1.4

Weging

Als de respons afwijkt op de variabele leeftijd, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een juiste afspiegeling vormen van de
werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen
een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat. Personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen
een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder zwaar meetellen. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van een niet
geheel representatieve steekproef weg te nemen. Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.
Op dit moment is het inwonerspanel Barneveld nog niet representatief voor de werkelijke bevolking binnen de gemeente. De jongeren t/m 34
jaar zijn ondervertegenwoordigd en panelleden van 65 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd. Daarnaast nemen niet alle panelleden deel
aan een onderzoek, daarom wordt er niet alleen gekeken naar de verdeling binnen het panel ten opzichte van de gemeente, maar ook naar de
verdeling van de netto respons ten opzichte van de daadwerkelijke verdeling. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten
gecorrigeerd, waarmee de invloed van een niet geheel representatieve steekproef wordt verkleind.

1.5

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij een
betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere respondenten binnen
de doelgroep.
De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De foutmarge is het
percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van steekproef een bepaald antwoord geeft,
dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus tussen de 43% en 51% (een lagere foutmarge vereist
een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.
Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=427) kan met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,7% uitspraken
gedaan worden op totaalniveau. Deze marge is kleiner dan de 5% die algemeen geaccepteerd wordt bij (statistisch) kwantitatief onderzoek. De
resultaten kunnen niet zondermeer vertaald worden naar de (gemiddelde) mening van de inwoners, maar geven wel een goede indicatie.
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Onderzoeksverantwoording
1.6

Steekproefsamenstelling

De steekproef is, uitgesplitst naar leeftijd, als volgt samengesteld:
ONGEWOGEN

GEWOGEN

Leeftijd

N

%

N

%

16 t/m 34 jaar

48

11,2

140

32,7

35 t/m 49 jaar

114

26,7

94

22,1

50 t/m 64 jaar

137

32,1

102

23,8

65 jaar en ouder

128

30,0

91

21,4

1.7

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten
opzichte van de werkelijkheid op basis van de variabele leeftijd.
In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep 16 t/m 34 jaar
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.
De respondenten van 65 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd en
krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-en (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt
de ongewogen N weergegeven.
Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.
De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage.
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HOOFDSTUK 2
RESULTATEN

Resultaten
Heeft u nagedacht over uw uitvaartwensen na uw overlijden? (N=427)

Ik wil begraven worden

69%

Ik wil gecremeerd worden

19%

Ik wil geresomeerd worden

3%

Anders

3%

Nee, ik heb er nog niet over nagedacht

Nee, ik laat het aan mijn nabestaanden over

6%

Zeven op de tien (69%) respondenten wil begraven
worden. Eén op de vijf (19%) geeft de voorkeur aan
cremeren.

4%

9

Resultaten
Stel u wilt meer informatie over uw uitvaart, hoe gaat u dat dan opzoeken? (N=427)

Website van een uitvaartondernemer

63%

Familie/vrienden/kennissen

42%

Website van de gemeente

Open dag van een uitvaartondernemer

Anders

Weet niet

18%

Ruim zes op de tien (63%) respondenten wil informatie
over de uitvaart opzoeken via de website van een
uitvaartondernemer. Vier op de tien (42%) gaat op
zoek naar informatie bij familie/vrienden of kennissen.

1%

15%

10%

➢ Google/Internet
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Resultaten
Gemeente Barneveld heeft 5 begraafplaatsen in beheer. Op welke van onderstaande begraafplaatsen zou u begraven willen worden? (N=284*)

De Plantage in Barneveld

53%

Diepenbosch in Voorthuizen

17%

Veluwegaard in Kootwijkerbroek

Westerveld in Terschuur

Begraafplaats Kootwijk

7%

TOP 3

4%

De Plantage in Barneveld

3%

Ergens anders
Diepenbosch in Voorthuizen

Ergens anders

Weet niet / geen mening

19%

8%

➢ Begraafplaats Garderen
➢ Natuurbegraafplaats

*Selectie: respondent wil begraven worden
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Resultaten
Heeft u voorkeur voor een graf voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd? (N=284*)

Graf voor onbepaalde tijd

41%

Particulier graf voor 30 jaar

37%

Particulier graf voor 15 jaar

Algemeen graf (daarin worden 3 mensen
begraven, onbekenden van elkaar) voor 10 jaar

Anders

Weet ik niet

6%

2%

(Bijna) vier op de tien respondenten heeft een
voorkeur voor een graf voor onbepaalde tijd (41%) of
een particulier graf voor 30 jaar (37%).

2%

11%

*Selectie: respondent wil begraven worden
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Resultaten
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Ik vind het belangrijk dat mijn herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt in de gemeenteplaats
waar ik woon (N=402*)

7%

21%

72%
Zeven op de tien (72%) respondenten vindt het (zeer)
belangrijk dat de herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt
in de gemeente waar hij/zij woont.

(Zeer) mee eens
Neutraal
(Zeer) mee oneens

*Let op: het percentage weet niet/geen mening is niet opgenomen in deze grafiek
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Resultaten

Was u voor dit onderzoek reeds bekend met de
mogelijkheden van natuurbegraven? (N=427)

21%

79%

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende
stellingen?

N*

(Zeer) mee
eens

Neutraal

(Zeer) mee
oneens

Door natuurbegraven wordt het
lichaam teruggegeven aan de natuur

405

57%

27%

16%

Door natuurbegraven wordt
bijgedragen aan natuurbehoud- en
beheer door de ligging in een
natuurgebied

390

44%

31%

24%

Natuurbegraven zorgt voor grafrust
voor onbepaalde tijd

399

60%

24%

16%

Een natuurbegraafplaats draagt bij
aan natuurbeleving en
wandelmogelijkheden

394

41%

29%

29%

Acht op de tien (79%) respondenten was voor dit onderzoek reeds bekend met de
mogelijkheden van natuurbegraven.

Ja

Nee

(Bijna) zes op de tien respondenten vindt dat natuurbegraven zorgt voor grafrust voor
onbepaalde tijd (60%) en dat het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur (57%). (Ruim)
vier op de tien is het (zeer) eens met de stelling dat door natuurbegraven wordt bijgedragen
aan natuurbehoud- en beheer door de ligging in een natuurgebied (44%) en dat het bijdraagt
aan natuurbeleving en wandelmogelijkheden (41%).

*Let op: het percentage weet niet/geen mening is niet opgenomen in deze tabel
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Resultaten
Welke voorzieningen wilt u terugzien op een natuurbegraafplaats? (N=427)

Wandelpaden aanwezig zodat nabestaanden het
graf kunnen bezoeken

55%

Een gebouw voor ontmoeting, afscheidsrituelen en
voorzieningen als een toilet

38%

Alleen een verteerbare houtschijf op het graf als
vergankelijk monument

Anders

32%

Wandelpaden

8%

Ik wil zo min mogelijk voorzieningen

Weet niet / geen mening

TOP 3

19%

14%

Een gebouw voor
ontmoeting/rituelen/voorzieningen
Verteerbare houtschijf op het graf
Respondenten tot en met 64 jaar noemen vaker dat zij
wandelpaden terug willen zien op een natuurbegraafplaats
dan respondenten van 65 jaar en ouder.
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Resultaten
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Ik vind het belangrijk dat er een natuurbegraafplaats aanwezig is binnen de gemeente
Barneveld. (N=402*)

19%

56%

25%

Ruim de helft (56%) van de respondenten vindt het
(zeer) belangrijk dat er een natuurbegraafplaats
aanwezig is binnen de gemeente Barneveld.

(Zeer) mee eens
Neutraal
(Zeer) mee oneens

*Let op: het percentage weet niet/geen mening is niet opgenomen in deze grafiek
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Resultaten
Wat bent u bereid om te betalen voor een graf op een natuurbegraafplaats? (N=427)

Minder dan € 3.000

26%

Tussen de € 3.000 - € 5.000

27%

Tussen de € 5.000 - € 7.500

7%

Ruim zes op de tien (63%) respondenten is bereid te
betalen voor een graf op een natuurbegraafplaats.
(Ruim) een kwart is bereid om tussen de €3.000 en
€5.000 te betalen (27%) of minder dan €3.000 (26%).
Bijna vier op de tien (37%) respondenten is niet
geïnteresseerd in een graf op een natuurbegraafplaats.

Meer dan €7.500

Niets, ik ben niet geïnteresseerd

2%

37%
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Resultaten
Zou u het prettig vinden om zelf een plek uit te zoeken en te reserveren voor (natuur)begraven? (N=427)

Ja, ik zoek graag mijn eigen rustplaats uit
voor natuurbegraven

Ja, ik zoek graag mijn eigen rustplaats uit
voor een reguliere begraafplaats

34%

22%

Nee

Weet niet/geen mening

38%

21%

Bijna zes op de tien (56%) respondenten zou het
prettig vinden om zelf een plek uit te zoeken en te
reserveren voor (natuur)begraven. Een derde (34%)
zoekt graag een eigen rustplaats uit voor
natuurbegraven en één op de vijf (22%) doet dit graag
voor een reguliere begraafplaats.
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