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StadsPodiumUtrecht 

De waardering van ons publiek 
 

 
Inleiding 
 
StadsPodiumUtrecht werd in april 2015 opgericht. Het doel is het organiseren van een podium 
waar mensen zelf voor hen (in)dringende kwesties kunnen inbrengen en met elkaar kunnen 
delen en bespreken. Zij kunnen daarover het gesprek aangaan met andere belanghebbenden, 
zoals professionals en beleidsmakers van de gemeente Utrecht, met als doel om energie te 
krijgen en gewenste verandering los te maken.  

 
StadsPodiumUtrecht is een aanvulling op bestaande gesprekken, bijvoorbeeld het stadsgesprek 
van de gemeente. Omdat we het perspectief van de straat kiezen en opiniërend willen zijn door 
de mening van vooral bewoners naar boven te halen en niet van beleidsmakers en professionals. 
Doordat we het tegengeluid niet schuwen en geloven dat juist uit confrontatie, uiteraard met 
respect voor ieders mening en cultuur, co-creatie kan volgen. Daarbij vragen we aandacht voor 
onderwerpen die Utrechters belangrijk vinden maar nog niet boven aan de (politieke) agenda 
staan. Bewust organiseren we onze gesprekken buiten de Utrechtse singel, omdat we Utrechters 
in alle wijken, uit alle lagen van de bevolking ongeacht herkomst en afkomst willen betrekken.  

 
In ons eerste jaar organiseerden we vier podiumgesprekken. Die trokken 600 bezoekers in 

totaal. Om de waardering van ons publiek te peilen stuurden we de bezoekers van de eerste vier 
podiumgesprekken een enquête. Daarop hebben 70 mensen gereageerd. De vragen gingen over 
de programmering, locatie, communicatie en behoefte aan gesprekken als de onze.  
 
Programmering 
 
De podiumgesprekken leveren voor de bezoekers inhoudelijk iets op. Van de respondenten vond 
77% de bezochte bijeenkomst informatief en 66% vond het debat ook boeiend.  
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Op de vraag of men verschillende opvattingen had gehoord, antwoordde 36% met een ja. Een 
andere vraag was of men iets nieuws had gehoord. Dat werd door 41% van de respondenten 
beoordeeld met een voldoende en 13% met een goed.  

 

                
 
Onze conclusie is dat we op de goede weg zitten, maar dat de gesprekken nog scherper moeten. 
Dat vraagt onder andere om een langere en betere voorbereiding, om de juiste sprekers te 
vinden en kwesties nog beter onder het voetlicht te brengen.   

 
Locatie  
 
De keuze voor ZIMIHC Theater Stefanus in Overvecht hangt samen met een van onze doelen, 
namelijk de verbinding zoeken tussen alle Utrechters; we richten ons niet alleen op de Utrechtse 
‘grachtengordel’. Door de bezoekers van de podiumgesprekken wordt deze locatiekeuze 
gewaardeerd: 83% beoordeelt de locatie als goed en 17% als voldoende; van niemand kreeg 
ZIMIHC Theater Stefanus een onvoldoende.             
 
Communicatie 

 
Een derde van de bezoekers weet van de gesprekken doordat zij een uitnodiging via de mail 
ontvangen. Een kwart via bekenden. Andere informatiebronnen zijn onder anders het Stadsblad 
en social media. In 2016 hebben we een begin gemaakt met activiteiten op Facebook en Twitter. 
Deze hopen we in de loop der tijd steeds verder te kunnen uitbouwen. Van alle respondenten 
geeft 62% aan na afloop graag een verslag te ontvangen van het podiumgesprek. 

 

              
 
Toegevoegde waarde 
 
De laatste serie vragen ging over de toegevoegde waarde van de podiumgesprekken. Een derde  
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van respondenten had twee of meer podiumgesprekken bezocht, wat wijst op een mate van  
klanttevredenheid en inmiddels ook een deel eigen, vast publiek. Van de respondenten vond 
56% dat het debat iets voor henzelf had opgeleverd. De vraag of men bij een interessant 
onderwerp opnieuw een podiumgesprek zou bezoeken, beantwoordde 60% met ja en 36% 
antwoordde daarop misschien.  

 

               
              
De podiumgesprekken als geheel krijgen een positieve beoordeling: 80% van het publiek 
beoordeelt de podiumgesprekken met een goed of een voldoende. Daarnaast vindt 86% van de 
respondenten dat de podiumgesprekken iets toevoegen aan de stad.  

 

               
 
Conclusie 
 
Uit het totale aantal van 600 bezoekers bij de eerste vier podiumgesprekken, de groep mensen 
die twee of meer podiumgesprekken bezocht en de uitkomsten van deze enquête leiden we af 
dat er behoefte is aan debat over kwesties die Utrechters belangrijk vinden. StadsPodiumUtrecht 
wil onderwerpen agenderen en richt zich daarbij op de mening van bewoners en niet zozeer van 
professionals en beleidsmakers. Uit de enquête blijkt dat discussies soms scherper mogen met 
meer verschillende meningen, waardoor podiumgesprekken boeiender worden. Dat vraagt om 
meer voorbereiding. Het overgrote deel van de respondenten is echter positief over de 
podiumgesprekken en bijna alle bezoekers vinden dat die iets toevoegen aan de stad. Voor ons  
is dat een doorslaggevend signaal.  
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