
Communicatie-onderzoek Bisdom Breda
Dank dat u de tijd wilt nemen voor deze vragenlijst.

Het doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de communicatiebehoeften van mensen die 
met het Bisdom Breda verbonden zijn en de kwaliteit van de communicatie die daarbij ervaren wordt. 
Uw antwoorden helpen ons om de communicatie te verbeteren. Bij voorkeur vult u de vragenlijst 
online in via www.bisdomvanbreda.nl/vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst is in beginsel anoniem en kost ongeveer 12 minuten.

Omcirkel  of markeer  het antwoord dat van toepassing is.

Ik ben een: 

• man 
• vrouw 

Hoe oud bent u? 

• ________

In welke parochie woont u? 

• __________________________
• Parochie in een ander 

bisdom 
• Onbekend 
• Niet van toepassing 

Op welke manier bent u bij de parochie betrokken? (zie toelichting onder de tabel) 

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Enkele keren 
per jaar

Bij gelegenheid Vrijwel 
nooit

Ik neem deel aan liturgische 
vieringen

Ik doe mee met diaconale 
activiteiten

Ik neem deel aan 
vormingsactiviteiten

Ik ben betrokken bij een 
gebedsgroep

Actief in een werkgroep met 
een pastorale taak

Actief met bestuurstaken

Ik zet mij in voor de 
communicatie

Ik steun de parochie 
financieel

Toelichting:

• liturgische vieringen: Alle vieringen en diensten die in het kerkgebouw worden gehouden. 
• diaconale activiteiten: Alle initiatieven die de parochie houdt op het gebied van hulp aan kwetsbaren in 

de samenleving. 
• vormingsactiviteiten: alle initiatieven op het gebied van vorming, catechese, geloofscursussen, 

onderwijs, training, etc.  
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Hoe belangrijk vindt u onderstaande punten, als het gaat om de Kerk   in het algemeen  ? 
(1 = geheel onbelangrijk, 10 = topprioriteit) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ontmoeting met mensen

Ontmoeting met God

Het geloof doorgeven

Opkomen voor noodlijdenden

Zorg voor de schepping

Het geloof uitleggen

De plaats van de sacramenten

Samen bidden

Plek van rust en inspiratie

Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen voor nieuws dat door uw parochie naar buiten 
wordt gebracht? Kies de belangrijkste drie.

Omcirkel a.u.b. minimaal 1 en maximaal 3 antwoorden.

• Parochieblad 
• Huis-aan-huisblad 
• Website van de parochie 
• Digitale nieuwsbrief van de parochie
• E-mail 
• Publicaties in de kerk 
• Mededelingen in de kerk 
• Social media (zoals Facebook, Twitter) 

• Whatsapp 
• Persoonlijk contact 
• Bestuurs- en adviesgremia 
• School of vereniging 
• Werkgroep in de parochie 
• Koor 
• Overige: _______________________________

Denk aan de communicatie van uw parochie. Hoe sterk is uw parochie volgens u in: 

Zwak Matig Voldoende Goed Uitstekend
Naar buiten brengen van nieuws

Parochianen op de hoogte brengen

Openheid voor feedback

Gebruik van nieuwe media

Gastvrijheid voor nieuwkomers

Als u uw parochie één advies mocht geven om de communicatie (nog) beter te maken, 
wat zou dat dan zijn? 

___________________________________________________________________________________________________________
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Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen voor nieuws vanuit het B  isdom Breda  ? 
Omcirkel de belangrijkste vijf.  

• Bisdommagazine 
• (Lokale) krant 
• Bisdomwebsite 
• Digitale nieuwsbrief van het bisdom
• Vicariaatsnieuwsbrief 
• E-mail 
• Brieven 
• Publicaties in de kerk 

• Mededelingen in de kerk 
• Social media (zoals Facebook, Twitter) 
• Persoonlijke contacten 
• Bestuurs- en adviesgremia 
• Koor 
• Overige: _____________________________

Denk aan de communicatie van het Bisdom Breda. Hoe sterk is het bisdom volgens u in:

Zwak Matig Voldoende Goed Uitstekend

Naar buiten brengen van nieuws

Parochies op de hoogte brengen

Parochies ondersteunen met communicatie

Openheid voor feedback

Gebruik van nieuwe media

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de communicatiemiddelen waarmee u op de hoogte 
wordt gebracht door het bisdom? Laat de optie open indien u onbekend bent met een middel.

Zwak Matig Voldoende Ruim 
voldoende

Uitstekend

Bisdommagazine

(Lokale) krant

Bisdomwebsite

Digitale nieuwsbrief

Vicariaatsnieuwsbrief

E-mail

Brieven

Publicaties in de kerk

Mededelingen in de kerk

Social media (zoals Facebook, Twitter)

Persoonlijke contacten

Bestuurs- en adviesgremia

Koor
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Indien u het Bisdommagazine leest, wat zijn dan de belangrijkste redenen om het blad 
te lezen?

Onbelangrijk /  
lees ik praktisch nooit

Neutraal / 
Lees ik sporadisch

Belangrijk / 
Lees ik meestal

Erg belangrijk / 
Lees ik altijd

Verhalen en ervaringen uit 
parochies

Interviews

Beleidszaken van het bisdom

Verdieping van geloof

Verslagen van activiteiten

Foto's in het magazine

Vormgeving van het 
magazine

Hieronder heeft u de ruimte om uw antwoorden toe te lichten. 

Heeft u nog tips om de communicatie vanuit het bisdom te verbeteren?

Bedankt voor uw deelname aan het communicatie-onderzoek. Hiermee helpt u de communicatie vanuit het Bisdom 
Breda te verbeteren. Retourneer deze vragenlijst vóór 15 maart 2020 middels bijgaande antwoordenvelop (postzegel niet 
nodig). Geen envelop aanwezig? Gebruik dan de digitale versie van de vragenlijst of stuur de lijst gefrankeerd op naar: 
Bisdom Breda, t.a.v. Communicatie-onderzoek, Postbus 90189, 4800 RN, Breda. 
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