GUNNINGSADVIES WIJKRAADPLEGING 2018

Voor de uitvoering van de wijkraadpleging zijn een viertal partijen gevraagd om een
aanbieding te doen. Het onderzoeksbureau van de gemeente Utrecht heeft aangegeven te
druk te zijn en heeft geen aanbieding uitgebracht. Drie andere commerciële partijen hebben
dit wel gedaan, te weten, Labyrinth, WeAskYou en de Jonge Honden. De aanbieding is
gemaakt op basis van het projectvoorstel “Wijkraadpleging Utrecht 400000”.
De werkgroep “Utrecht naar 400000” heeft zich gebogen over de drie aanbiedingen. Alle drie
de aanbiedingen zijn kwalitatief hoogwaardig en beschrijven in detail hoe men denkt te werk
te gaan om de doelstelling (3% respons en een etnisch en qua leeftijd representatieve
steekproef) te bereiken. De gedachtegang achter de aanpak is echter in alle gevallen
anders.
De Jonge Honden is in deze beoordeling als eerste afgevallen. De prijs was wat hoger dan
van de andere bureaus en er is minder aantoonbare ervaring voor de uitvoering van dit soort
onderzoek. De aanpak van WeAskYou was voor de beoordelaars wat logischer en de
begeleiding vanuit de wijkraad van het traject lijkt ook makkelijker dan het traject dat
doorlopen wordt door Labyrinth. De prijs voor het volledige traject (online en on-site
enquêtes) is ook wat lager bij WeAskYou. Bij stemming bleek dat er een unanieme voorkeur
te zijn voor de aanpak van WeAskyou. De werkgroep geeft derhalve een positief
gunningsadvies voor de uitvoering van de Wijkraadpleging Utrecht 400000 door WeAskyou
Er zijn nog wel enkele vragen die door de onderzoekers van WeAskYou nog moeten worden
beantwoord om meer inzicht te krijgen in verborgen kosten. Ook in de offerte van Labyrinth is
sprake van open eindjes waarbij mogelijk sprake is van verborgen kosten en die verduidelijkt
hadden moeten worden.
De verschillende offertes kunnen op verzoek worden ingezien via de secretaris Eric Nijst.
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