
Uitkomsten enquête
september 2019
Hoe ervaar je de GBB?



Opmerkingen:

Totaal aantal reacties: 541
Dubbelingen: 10
Aantal respondenten: 531

Aantal leden op 1 maart 2019: 3704
Respons: 14,34%  



Wat is je leeftijd?
531 antwoorden
Gemiddelde leeftijd respondenten: 65,3
(Gemiddelde leeftijd GBB-leden: 62)

  
Leeftijdgroepen

Onder de 25

25 - 40

40 - 60

60 - 70

70 - 100 

0,4% 

1,8% 

27,5% 

40,9% 

29,4% 



Waarom ben je lid van de GBB?
531 personen beantwoordden deze vraag. 
Er vielen een paar dubbele af en een paar die geen 
lid waren. Regelmatig bevatten de antwoorden 
meerdere redenen. Vandaar dat de aantallen 
sommeren tot 686. Voor een toelichting op de 
categorieën zie bijlage 1.  



Waarom ben je lid van de GBB?
n = 531; meerdere antwoorden mogelijk.
Voor meer details van de antwoorden zie bijlage 1.

Samen staan we sterk

Steun voor de rol van de GBB

Ben gedupeerde

Uit solidariteit

Omwille van goede informatie

GBB doet goed werk

Tegen onrechtvaardigheid

Om steun te krijgen

Anders

 

165

156

99

83

70

49

48

4

12



Ken je de afkorting GBB?
n = 531

Ja

Nee

 

98,9%

1,1%



Welk rapportcijfer 
zou je de GBB geven?
n = 531, Gemiddelde = 8,1 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

0,4%

0,6%

0,9%

0,4%

1,5%

2,4%

11,8%

45,7%

27,9%

8,5%



Wat vind je goed aan de GBB?
531 personen beantwoordden deze vraag. 
Er vielen een paar dubbele af en een paar die geen 
lid waren. Vaak bevatten de antwoorden meerdere 
redenen. Vandaar dat de aantallen sommeren tot 792. 
In onderstaande tabel een overzicht van de antwoor-
den. Ze zijn gegroepeerd naar kernaspecten.
Zie bijlage 2 voor uitgebreide toelichting. 



Wat vind je goed aan de GBB?
n = 531; meerdere antwoorden mogelijk.
Voor een uitgebreide toelichting op de antwoorden 
zie bijlage 2.

206Opkomen voor de belangen van gedupeerden

Positieve karakteristieken van het bestuur

Informatieverstrekking en communicatie

De inzet van het bestuur en kader

Goed georganiseerd

Aandacht vragen in de media

Het helpen en steunen van leden

Acties en demonstraties

Het voeren van rechtszaken

Kritische reacties

 

166

144

98

56

37

34

29

7

15



Genoemde positieve 
karakteristieken van het bestuur 
uitgesplitst. Zie vorige vraag. n = 166

49Kundig, professioneel

Actief, alert

Kritisch, krachtig, assertief

Duidelijk, uitgesproken

Niet radicaal,rustig, serieus

Correct,redelijk,respectvol

Onafhankelijk

Zoekt constructief overleg

Nuchter, niet elitair

Erg goed bezig

 

40

15

12

11

10

8

7

7

7



Wat kan de GBB beter doen 
volgens jou?
n = 531; meerdere antwoorden mogelijk

Het is goed zo 

Meer in het nieuws komen

Meer praktische informatie geven

Meer in gesprek gaan met leden

Meer informatie geven over externe ontwikkelingen 

Meer informatieavonden organiseren 

Duidelijkere informatie geven over interne ontwikkelingen 

 

53,6%

24%

15,2%

9,4%

8,5%

8,5%

5,4%



Is de GBB:

Actief 

Informatief

Betrokken

Onnodig

Betrouwbaar

Doelgericht

Passief

Onzichtbaar

Duidelijk

 

Oneens

6,1% 93,9%6,1%

3,5%

2,6%

96,7%

3,7%

10,4%

92,1%

88,2%

13%

Eens

96,5%

97,4%

3,3%

96,3%

89,6%

7,9%

11,8%

87%



Is de GBB:

Deskundig 

Strijdlustig

Proactief

Doelloos

Benaderbaar

Zinvol

Daadkrachtig

Afwachtend

Volhardend

 

Oneens

4,6% 95,4%

10,5%

22,7%

93,7%

10,7%

3,5%

13%

83,4%

5,4%

Eens

89,5%

77,3%

6,3%

89,3%

96,5%

87%

16,6%

94,6%



Heb je het idee op de hoogte 
te zijn van alle informatie en 
activiteiten van de GBB? 
n = 531

Ja

Nee

 

73,8%

26,2%



Hoe blijf je op de hoogte van 
de activiteiten van de GBB?
n = 531; meerdere antwoorden mogelijk

 

95%Nieuwsbrief

GBB Krant

Via de website

Tijdens informatiebijeenkomsten

Via Facebook

65,6%

23,8%

17%

13,3%



Welk van de voorgaande 
media heeft je voorkeur? 
n = 531; meerdere antwoorden mogelijk

91,7%Nieuwsbrief

GBB Krant

Tijdens informatiebijeenkomsten

Via de website

Via Facebook

45,5%

18,7%

17,7%

10,2%



Wat vind je van de kwaliteit van de 
informatie die de GBB verstrekt?
(1= heel slecht, 5 = heel goed) 
n = 531, Gemiddelde = 4,25

0,6%

0,9%

1

2

3

4

5

53,2%

7,9%

37,3%



De GBB houdt zich bezig met 
meerdere thema’s. Met welk van 
de thema’s ben je bekend? 
n = 531; meerdere antwoorden mogelijk

73,4%Veiligheid 

Gaswinning 

Schadeafhandeling

Versterking

Juridische zaken

Toekomstperspectief

Waarde woning

Gezondheids- en psychosociale problemen

Ik ben niet bekend met bovenstaande thema’s

 

73,2%

71,2%

70,2%

58,2%

57,9%

56,2%

45,8%

3,9%



Over welke thema’s zou je meer 
informatie willen ontvangen? 
n = 531; meerdere antwoorden mogelijk

39,4%Ik ontvang voldoende informatie

Schadeafhandeling

Waarde woning

Versterking

Toekomstperspectief

Juridische zaken

29,9%

29,4%

25,5%

22,6%

21,4%



Lees je de GBB krant? 
n = 531

Ja

Nee

 

78,2%

21,8%



Wat vind je van de krant? 
n = 415

Duidelijk
Overweldigend

Overzichtelijk
Informatief

Weinig nieuws
Onduidelijk

Niet overzichtelijk
Loopt achter de feten aan

Afwisselend
Vernieuwend

Eentonig
 

Oneens Eens

96,2%

26,7%

88,7%

97,6%

14,7%

5%

11,1%

12,5%

82%

60,3%

16,3%

3,8%

73,3%

11,3%

2,4%

85,3%

95%

88,9%

87,5%

18%

39,7%

83,7%



Waarom lees je de GBB krant niet? 
n = 116

Ik ontvang de krant niet

Ik vind de krant te langdradig

Ik heb nog nooit van de krant gehoord

Ik vind de krant niet interessant

62,1%

13,8%

5,2%

4,8%



Heb je schade (gehad) die 
gerelateerd is aan de gaswinning/
gasbevingen 
n = 531

85%

15%

Ja

Nee



Wat voor soort schade heb je 
als gevolg van de gaswinning? 
n = 531

Alleen materiële schade

Alleen mentale schade

Zowel fysieke als mentale schade

Geen schade

 44,7%

 1,7%

 38,6%

 15%



Bijlage 1:  “Waarom ben je lid?” 
Veel voorkomende antwoorden
•	 Samen	staan	we	sterk	 165
 - we moeten ons organiseren
 - samen kunnen we een vuist maken
 - we moeten onze belangen verenigen
 - etc.

•	 Steun	voor	de	rol	van	de	GBB	 156
 - goede zaak
 - belangen behartigen
 - woordvoerder gedupeerden
 - lobbyist
 - acties

•	 Ben	gedupeerde	 99
 - heb zelf schade
 - woon in het aardbevingsgebied
 - ben boos, bang

•	 Uit	solidariteit	 83
	 -	solidair	met	de	slachtoffers
 - solidair met medebewoners
 - begaan met, betrokken met
 - medeleven
 - betrokken bij Groningen

•	 Omwille	van	goede	informatie	 70
 - GBB als betrouwbare bron
 - goed op de hoogte blijven
 - GBB als kritische infobron

•	 De	GBB	doet	goed	werk	 49
 - goede aanpak
 - betrouwbaar
 - onafhankelijk
 - sympathiek
 - vertrouwen in GBB
 - goede standpunten

•	 Tegen	onrechtvaardigheid	 48
 - recht willen krijgen
 - tegen overheid(sbeleid)
 - tegen SHELL en EXXON
 - stop de gasellende
 - Groningen gaat kapot

•	 Om	steun	te	krijgen	 4
 - steun van GBB krijgen
 - steun van Stut en Steun krijgen
 - hulp krijgen

•	 Anders   
 



Bijlage 2: Wat vind je goed aan de GBB? 
Veel voorkomende antwoorden

Gemeen-
schappelijke 
noemer

Verschillende gebruikte 
bewoordingen
(in vet wat veel wordt genoemd)

Aantal 
keer 
genoemd

Opkomen voor 
belangen 
gedupeerden
(meer in het
algemeen)

•	 meetellen aan de overlegtafel, gesprekspartner, belangenbehartiger
•	 druk op Den Haag, zichtbaar in politiek, lobby, komt voor ons op
•	 op de agenda weten te krijgen
•	 de stem die ze laten horen, gedupeerden een stem geven, spreekbuis
•	 maakt zich hard in de strijd tegen de gaswinning, zitten er bovenop, 
•	 vuist maken / bundeling krachten, 4000 leden zijn machtsfactor
•	 goed platform voor tegengas
•	 belangrijkste	vertegenwoordiger	van	het	volk,	gezicht	van	de	slachtoffers

206
 

Inzet bestuur 
(plus kader)

•	 fanatiek, gedreven, daadkrachtig, strijdbaar, blijven vechten
•	 motivatie, drive, (heel veel) energie, tomeloze  inzet, onvermoeibaar
•	 zich met hart en ziel inzetten,  intrinsieke betrokkenheid
•	 niet	aflatende	inspanning,	blijven	knokken
•	 werkt op vele domeinen, doet veel
•	 stug doorgaan / lange adem, voortdurende inzet en durf, doorzettingsvermogen,  
hun	niet	aflatende	energieke	volharding
•	 timmeren	flink	aan	de	weg

98



Bijlage 2 
Veel voorkomende antwoorden

Het voeren van 
rechtszaken 7

Het helpen en 
steunen van 
leden

•	 toegankelijk, benaderbaar, lage drempel, luisterend oor, spreekuur
•	 goed advies aan leden, voor vragen, steun, ervaringen delen, tips geven
•	 betrekken van leden, ondersteunen van ledengroepen
•	 Stut en Steun
•	 hoopgevend, bemoedigen
•	 de strohalm waar velen zich aan vast houden

34
 

Acties, 
demonstraties

•	 fakkeltochten, demonstraties, acties
•	 echt een actiegroep
•	 het mobiliseren van mensen
•	 indien nodig actie
•	 professionele manier van actievoeren, goed georganiseerde acties
•	 activistisch, maar niet te (4)
•	 zou wat meer / agressiever mogen (3)

29

Inzet in de 
media, ook in 
het aandacht 
vragen

•	 we laten (altijd) van ons horen
•	 treedt op de voorgrond, naar buiten treden, publiciteit zoeken
•	 zichtbaarheid
•	 op de juiste momenten aandacht eisen, vergroten en vast houden
•	 probleem voortdurend onder de aandacht brengen, veel publiciteit
•	 uitstekende	pr	en	profilering

37



Bijlage 2 
Veel voorkomende antwoorden

Informatie-
vergaring en -
verstrekking, 
communicatie

•	 onafhankelijke informatie, objectief, het eerlijke geluid, weerwoord
•	 betrouwbare info, 
•	 zitten overal bovenop, op verschillende fronten, vinger aan de pols
•	 heldere uitleg, goede argumentatie, begrijpelijk, communiceert duidelijk
•	 goede communicatie met bewoners, goede kennis delen, open
•	 verslagen van besprekingen, terugmelding
•	 GBB krant
•	 nieuwsbrief
•	 goede website
•	 informatieavonden, goed onderzoek
•	 humor waarmee de ernstige info wordt gebracht (2)

144

Positieve
karakteristieken 
van het bestuur

•	 onafhankelijk, onpartijdig (5), onbetaald! (3)
•	 kritische houding, pittige verwoording, durven mond open te doen,                             

krachtig optreden, positief agressief (15)
•	 genuanceerd, goed onderbouwd, ter zake kundig, professioneel, kennis (49)
•	 niet radicaal, geweldloos, niet schreeuwen, rustig, serieus, zakelijk (11)
•	 zoekt de samenwerking, constructief overleg, dialoog, niet alleen negatief (7)
•	 netjes blijven, correct, respectvol, recht door zee, redelijk, juiste wijze (10)
•	 (pro)actief, alert, alles goed in de gaten houden, initiërend, doortastend (40)
•	 lekker direct, zonder blah blah, blijft bij zichzelf, nuchter, (nog) geen elitaire club 

(7)
•	 duidelijk, uitgesproken, doelbewust (12)
•	 erg goed, goed bezig (7)

8
15

49
11
7
10
40
7

12
7

166
 



Bijlage 2 
Veel voorkomende antwoorden

Goed 
georganiseerd, 
goeie activitei-
ten, GBB als 
beweging

•	 goede aanpak (10), nuttig en noodzakelijk
•	 goede werkwijze, geweldig!
•	 een goed platform, goeie club, prima organisatie (4)
•	 alles wat de GBB doet is goed (8)
•	 stabiel bestuur, goede bestuurlijke ervaring, deskundige leiding
•	 breed opgezette beweging, omvang, groot gezag
•	 coördinatie aardbevingszaken
•	 goede strategie (4)
•	 goede woordvoerders (1) 
•	 staat in zijn recht, tegen onrecht
•	 onder de indruk wat er is bereikt

56

Kritische reac-
ties (“Wat vind 
je goed aan de 
GBB?”)

•	 er is niets goed aan (2)
•	 na opzegging steeds weer met rekeningen komen
•	 weet ik niet
•	 weinig inmiddels
•	 kan ik niet toetsen
•	 praatclubje
•	 niet zo heel veel meer
•	 ik twijfel. Meer activisme lijkt op z’n plaats
•	 lastige vraag; op zoek naar kennis en macht
•	 vroeger beter. gbb lijkt zich teveel aan te sluiten bij de bestuurslagen ipv front te vormen.
•	 te soft
•	 nu te passief, gezien de gewijzigde opstelling van het ministerie
•	 ik vrees dat jullie verzuipen in wat je doet. Jullie zijn ingebed in talloze overleggen
•	 GBB moet niet meer in zee gaan met anoniem opererende destructievelingen

15
 


