
Introductie
In maart en april 2018 hebben wij 
leden en niet-leden uitgenodigd 
om een enquête in te vullen. Op 
deze manier wilden wij meer te 
weten komen over de wensen 
en verwachtingen van leden, 
lezers en potentiële leden. Hier 
hebben in totaal 253 mensen op 
gereageerd, waarvan 200 lid  waren 
van het KNHG. In mei zijn onder 
de respondenten nog eens negen 
diepte interviews gehouden. 

In deze two-pager staan de 
belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek. 

Belangrijkste rol van het KNHG
1 op de 3 respondenten heeft 
aangegeven het behartigen van de 
belangen van de beroepsgroep de 
belangrijkste rol te vinden van het 
KNHG. ‘De productie van de BMGN’ 
staat op een tweede plaats, gekozen 
door 3 op de 10 respondenten. 

Rapportcijfer BMGN
3 op de 4 respondenten hebben 
de BMGN een rapportcijfer van 7 
gegeven. Het gemiddelde komt 
op 7.15. Over de naam “BMGN “ 
zei 1 geïnterviewde: ”Bijdragen 
Mededelingen Geschiedenis van 
Nederland, Low Countries Historical 
Review. Eigenlijk een prachtige 
naam.”

Open Access

Respondenten die geen papieren 
BMGN ontvingen waren zeer positief 
over de Open Access functie. Van 
deze groep vond 9 van de 10 
respondenten deze functie zeer 
belangrijk.

In de groep van leden die de BMGN 
las via de Open Access functie, was 
4 op de 5 respondenten positief 
of neutraal over de Engelstalige 
artikelen.
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Studenten en gewone leden waren positief 
over de BMGN: 2 op de 3 student- en gewone 
leden met BMGN zouden de papieren 
uitgave aanraden aan medestudenten 
en collega’s.

Het idee voor themadossiers is positief 
ontvangen: 4 op de 5 respondenten 
hebben aangegeven geïntereseerd te zijn in 
themadossiers op de website van de BMGN. 
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Vacaturebank 
Volgendes respondenten van het 
onderzoek is de vacaturebank van 
het KNHG naar behoren: van de 
respondenten die wel eens gebruik 
maakten van de vacaturebank op 
de website van het KNHG, was 
bijna de helft positief. Geen enkele 
respondent was negatief. 

Ook onder de geinterviewden 
was er een positieve toon. Eén 
geinterviewde zei: “Veelzijdig, want 
ik zie er toch ook wel weer andere 
dingen op staan, bijvoorbeeld van 
de archiefsector.”

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van het KNHG 
wordt goed ontvangen: 2 op de 3 
respondenten waren positief over 
de nieuwsbrief. 

Websites
2 op de 3 respondenten heeft 
aangegeven gebruik te maken van 
historici.nl. Bij knhg.nl was dit de 
helft van de respondenten.

De websites werden voornamelijk 
gebruikt voor nieuws, informatie 
over congressen en evenementen 
van het KNHG en de algemene 
agenda. 

Jong KNHG
Jong KNHG doet het ook goed: bijna de helft van de respondenten 
heeft aangegeven Jong KNHG te kennen. Van deze groep 
was geen enkele respondent negatief over de frequentie en 
inhoud van bijeenkomsten georganiseerd door Jong KNHG.

Algemene informatie over respondenten

Bekendheid van het KNHG komt vooral van medestudenten en collega’s: 
de helft van niet-leden kent het KNHG via deze groep. Respondenten 
waren vaker man dan vrouw en woonden en werkten vooral in Noord- 
en Zuid-Holland. De grootste leeftijdsgroepen waren 65+ en tussen 25 
en 35 jaar oud. 

“De BMGN zou er voor kunnen kiezen om de Engelstalige 
artikelen doorlopend in het jaar te publiceren en één keer per jaar 
een Nederlandstalig jaarboek. Dat zou een oplossing kunnen 
zijn.”

“Evenementen kunnen gepromoot worden via Facebook.” 

“Ik gebruik het online profiel niet, daar heb ik LinkedIn voor.” 

“Ik mis toch een soort ‘career event’, zoals de Jonge Ambtenaren-
dagen.”

“Een advertentie voor bepaalde digitale ‘tools’ waar wij als his-
torici allemaal wat aan hebben, dat zou wel passend zijn.”
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Onderzoek:
Kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek met disproportionele 
quotasteekproef.

Enquête:  
N=253 
Betrouwbaarheidsniveau 
steekproef: 88%

Interviews: 
N=9  
Verdeeld over verschillende 
ledengroepen
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