PF participatiemonitor
V000

Panel Fryslân over Meedoen
Fijn dat u mee wilt doen aan ons derde onderzoek van 2017 'Meedoen'. Deze gaat onder
andere over sociale contacten, uw kijk op de participatiesamenleving, lidmaatschap van
verenigingen en clubs en andere invulling van uw vrije tijd. Ook de panelleden van het
Groningse panel krijgen deze vragenlijst voorgelegd. Zo krijgen we een beeld van de
maatschappelijke participatie in de noordelijke provincies en de verschillen daarin.
De rapportage verschijnt na de zomer en wordt dan met u gedeeld. Daarnaast wordt deze
gedeeld met de Provincie en alle Friese gemeenten als input voor het maken van beleid.
Het is niet mogelijk om terug te bladeren. Leest u rustig de vragen en geef het antwoord dat
het eerst bij u opkomt.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Dit is iets langer dan
gebruikelijk, maar we hopen dat u weer mee wilt doen.

Ga naar: V001  Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met de kwaliteit van uw sociale
contacten?
Standaard

V001

De eerste vragen gaan over uw sociale contacten.

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met de kwaliteit van uw sociale
contacten?
heel ontevreden
ontevreden
neutraal
tevreden
heel tevreden
Vanaf: V000  Welkom!
Standaard

Ga naar: V002  Hoe vaak [u]ontmoet[/u] u de volgende personen?
Standaard

V002

Hoe vaak ontmoet u de volgende personen?
Denk hierbij aan fysiek ontmoeten

1
keer
(bijna)
per
dagelijks week
of
vaker

minder
2 tot 3
1 keer dan 1 zelden
keer
niet van
per
keer
of
per
toepassing
maand per
nooit
maand
maand

Familieleden (die niet bij u in
huis wonen)
Buren
Overige buurtbewoners
Goede vrienden, vriendinnen of
goede kennissen
Collega's buiten werktijd
Vanaf: V001  Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met de kwaliteit van uw sociale contacten?
Standaard

Ga naar: V003  Hoe vaak heeft u contact via [u]internet en of (mobiele) telefoon[/u] met de volgende
personen?
Standaard

V003

Hoe vaak heeft u contact via internet en of (mobiele) telefoon met de volgende
personen?
Denk hierbij aan contact via telefoon, Whatsapp, Facebook, Skype en andere chatprogramma’s

1
keer
(bijna)
per
dagelijks week
of
vaker

minder
2 tot 3
1 keer dan 1 zelden
keer
niet van
per
keer
of
per
toepassing
maand per
nooit
maand
maand

Familieleden (die niet bij u in
huis wonen)
Buren
Overige buurtbewoners
Goede vrienden, vriendinnen of
goede kennissen
Collega's buiten werktijd
Vanaf: V002  Hoe vaak [u]ontmoet[/u] u de volgende personen?
Standaard

Ga naar: V004  Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo of wilt u
juist minder contact?
Standaard

V004

Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo
of wilt u juist minder contact?
meer
contact

contact is
goed zo

minder
contact

niet van
toepassing

Familieleden (die niet bij u in huis
wonen)
Buren
Overige buurtbewoners
Goede vrienden, vriendinnen of
goede kennissen
Collega's buiten werktijd
Vanaf: V003  Hoe vaak heeft u contact via [u]internet en of (mobiele) telefoon[/u] met de volgende
personen?
Standaard

Ga naar: V006  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
Standaard
Ga naar: V005  Combi5
Als V004 > Familieleden (die niet bij u in huis wonen) is meer contact
Ga naar: V005  Combi5
Als V004 > Buren is meer contact
Ga naar: V005  Combi5
Als V004 > Overige buurtbewoners is meer contact
Ga naar: V005  Combi5
Als V004 > Goede vrienden, vriendinnen of goede kennissen is meer contact
Ga naar: V005  Combi5
Als V004 > Collega's buiten werktijd is meer contact

V005

U zegt met de genoemde categorieën meer contact te willen hebben. Kunt u
aangeven waarom dat tot nu toe niet gelukt is?
Goede
Familieleden
vrienden,
Collega's
(die niet bij
Overige
Buren
vriendinnen buiten
u in huis
buurtbewoners
of goede
werktijd
wonen)
kennissen
Ik ben te jong
Ik ben te oud
Afstand is te groot
Onvoldoende
vervoersmogelijkheden
Geen geld
Geen tijd
Door mijn
gezondheid/beperking
Ik weet niet hoe ik dat moet
aanpakken
Weet ik niet
Geen van bovenstaande
redenen
Andere reden, namelijk:
Familieleden
(die niet bij u
in huis wonen)
Buren
Overige
buurtbewoners
Goede
vrienden,
vriendinnen of
goede
kennissen
Collega's
buiten
werktijd
Filtering (verbergen): Familieleden (die niet bij u in huis wonen)
Als V004 > Familieleden (die niet bij u in huis wonen) is niet meer contact
Filtering (verbergen): Buren
Als V004 > Buren is niet meer contact
Filtering (verbergen): Overige buurtbewoners
Als V004 > Overige buurtbewoners is niet meer contact
Filtering (verbergen): Goede vrienden, vriendinnen of goede kennissen
Als V004 > Goede vrienden, vriendinnen of goede kennissen is niet meer contact
Filtering (verbergen): Collega's buiten werktijd
Als V004 > Collega's buiten werktijd is niet meer contact
Filtering (verbergen):
Als V004 > Familieleden (die niet bij u in huis wonen) is niet meer contact
Filtering (verbergen):
Als V004 > Buren is niet meer contact
Filtering (verbergen):
Als V004 > Overige buurtbewoners is niet meer contact
Filtering (verbergen):

Als V004 > Goede vrienden, vriendinnen of goede kennissen is niet meer contact
Filtering (verbergen):
Als V004 > Collega's buiten werktijd is niet meer contact

Vanaf: V004  Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo of wilt u
juist minder contact?
Als V004 > Overige buurtbewoners is meer contact
Vanaf: V004  Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo of wilt u
juist minder contact?
Als V004 > Buren is meer contact
Vanaf: V004  Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo of wilt u
juist minder contact?
Als V004 > Collega's buiten werktijd is meer contact
Vanaf: V004  Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo of wilt u
juist minder contact?
Als V004 > Goede vrienden, vriendinnen of goede kennissen is meer contact
Vanaf: V004  Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo of wilt u
juist minder contact?
Als V004 > Familieleden (die niet bij u in huis wonen) is meer contact

Ga naar: V006  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
Standaard

V006

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
zeer
mee
oneens

oneens neutraal

zeer weet ik
mee
mee niet/geen
eens
eens mening

Er zijn mensen bij wie ik terecht kan
Er zijn mensen die me echt begrijpen
Ik maak deel uit van een groep vrienden
Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig
Er zijn mensen met wie ik echt goed kan
praten
Vanaf: V004  Wilt u met de volgende personen meer contact hebben, is de mate precies goed zo of wilt u
juist minder contact?
Standaard
Vanaf: V005  Combi5
Standaard

Ga naar: V007  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
Standaard

V007

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
zeer
zeer weet ik
mee
mee
oneens neutraal
mee niet/geen
eens
oneens
eens mening
Ik voel me thuis in mijn buurt
Ik heb weinig contact met mensen uit mijn
buurt
Ik ben goed op de hoogte van wat er in
mijn buurt speelt
Er zijn weinig mensen in mijn buurt die aan
activiteiten willen deelnemen
Ik heb behoefte aan contacten in mijn buurt
Ik voel me betrokken bij mijn buurt
Zaken die in mijn buurt spelen houden mij
bezig
Vanaf: V006  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
Standaard

Ga naar: V008  Over het algemeen, hoe vaak komt u buitenshuis of gaat u ergens naar toe?
Standaard

V008

Over het algemeen, hoe vaak komt u buitenshuis of gaat u ergens naar toe?
Uw eventuele tuin, balkon of dakterras hierbij niet meegerekend

(bijna) dagelijks
1 keer per week of vaker
2 tot 3 keer per maand
1 keer per maand
minder dan 1 keer per maand
zelden of nooit
Vanaf: V007  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
Standaard

Ga naar: V009  Bent u, of is één van uw huisgenoten, in het bezit van een auto?
Standaard

V009

Bent u, of is één van uw huisgenoten, in het bezit van een auto?
Ja
Nee
Vanaf: V008  Over het algemeen, hoe vaak komt u buitenshuis of gaat u ergens naar toe?
Standaard

Ga naar: V010  Maakt u wel eens gebruik van het openbaar vervoer zoals de bus, trein,
opstapper/regiotaxi/belbus?
Standaard

V010

Maakt u wel eens gebruik van het openbaar vervoer zoals de bus, trein,
opstapper/regiotaxi/belbus?
Nee, zelden of nooit
Ja,(bijna) dagelijks
Ja, 1 keer per week of vaker
Ja, 2 tot 3 keer per maand
Ja, 1 keer per maand
Ja, maar minder dan 1 keer per maand
Vanaf: V009  Bent u, of is één van uw huisgenoten, in het bezit van een auto?
Standaard

Ga naar: V011  In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Standaard

V011

De volgende vragen gaan over het betrokken worden bij beleid en het kenbaar maken van uw mening

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
zeer mee
oneens

oneens neutraal

zeer
mee
mee
eens
eens

weet
ik niet

Iedereen die dat kan moet
verantwoordelijkheid nemen voor de
omgeving dichtbij huis
Ik doe al genoeg voor de
maatschappij
Ik wil graag betrokken worden bij
het maken van beleid door mijn
gemeente
Mensen moeten zelf meer
initiatieven ontwikkelen om hun
leefomgeving te verbeteren
Ik vind het een goede zaak dat
burgers worden betrokken bij het
maken van beleid
De overheid verwacht momenteel te
veel betrokkenheid van burgers
Vanaf: V010  Maakt u wel eens gebruik van het openbaar vervoer zoals de bus, trein,
opstapper/regiotaxi/belbus?
Standaard

Ga naar: V012  Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens uw mening kenbaar gemaakt aan de gemeente
over een bepaald onderwerp?
Standaard

V012

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens uw mening kenbaar gemaakt aan de
gemeente over een bepaald onderwerp?
Nee
Ja, door het bezoeken van een bewonersavond
Ja, door deel te nemen aan een groepsgesprek/discussie
Ja, door deel uit te maken van een raad (bv participatieraad, cliëntenraad, buurtraad,
wijkraad, dorpsbelang)
Ja, door een handtekeningenactie
Ja, door een inspraakprocedure
Ja, door contact op te nemen met de gemeente
Ja, op een andere manier namelijk:

Vanaf: V011  In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Standaard

Ga naar: V013  Combi13
Standaard
Ga naar: V014  In het algemeen, in hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk om uw mening kenbaar te
maken met betrekking tot het beleid van uw gemeente?
Als V012 > Nee is aangevinkt

V013

Denkt u dat het kenbaar maken van uw mening heeft bijgedragen aan wijzigingen
van de plannen of ideeën van de gemeente?
ja, zeker
ja, enigszins
nee
weet ik niet
Wilt u dit toelichten?
U kunt nog 255 karakters gebruiken

Vanaf: V012  Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens uw mening kenbaar gemaakt aan de gemeente
over een bepaald onderwerp?
Standaard

Ga naar: V014  In het algemeen, in hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk om uw mening kenbaar te
maken met betrekking tot het beleid van uw gemeente?
Standaard

V014

In het algemeen, in hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk om uw mening
kenbaar te maken met betrekking tot het beleid van uw gemeente?
zeer onbelangrijk
onbelangrijk
neutraal
belangrijk
zeer belangrijk
weet ik niet
Vanaf: V013  Combi13
Standaard
Vanaf: V012  Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens uw mening kenbaar gemaakt aan de gemeente
over een bepaald onderwerp?
Als V012 > Nee is aangevinkt

Ga naar: V015  Doet u momenteel vrijwilligerswerk?
Standaard

V015

In dit onderdeel van deze vragenlijst wordt ingegaan op mogelijke activiteiten in uw vrije tijd.
Vrijwilligerswerk
Onderstaande vraag gaat over vrijwilligerswerk. Dit is in georganiseerd verband vrijwillig en onbetaald
werkzaamheden verrichten voor anderen of de samenleving.

Doet u momenteel vrijwilligerswerk?
Ja
Nee, maar in de afgelopen 24 maanden wel
Nee, maar langer dan 24 maanden geleden wel
Nee, nooit gedaan
Vanaf: V014  In het algemeen, in hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk om uw mening kenbaar te
maken met betrekking tot het beleid van uw gemeente?
Standaard

Ga naar: V016  U heeft aangegeven [u]momenteel[/u] geen vrijwilligerswerk te doen, waarom niet?
Standaard
Ga naar: V018  Hoeveel uur per week was/bent u gemiddeld actief als vrijwilliger?
Als V015 is Ja
Ga naar: V016  U heeft aangegeven [u]momenteel[/u] geen vrijwilligerswerk te doen, waarom niet?
Als V015 is Nee, nooit gedaan

V016

U heeft aangegeven momenteel geen vrijwilligerswerk te doen, waarom niet?
Daar heb ik geen behoefte aan/geen zin in
Ik voel me te jong
Ik voel me te oud
Mijn gezondheid laat het niet toe
Geen tijd/ik heb het te druk
Geen geld
Er zijn al genoeg mensen actief
Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken
Weet ik niet
Andere reden…

Vanaf: V015  Doet u momenteel vrijwilligerswerk?
Standaard
Vanaf: V015  Doet u momenteel vrijwilligerswerk?
Als V015 is Nee, nooit gedaan

Ga naar: V020  Verleent u momenteel mantelzorg?
Standaard
Ga naar: V018  Hoeveel uur per week was/bent u gemiddeld actief als vrijwilliger?
Als V015 is Nee, maar in de afgelopen 24 maanden wel
Ga naar: V018  Hoeveel uur per week was/bent u gemiddeld actief als vrijwilliger?
Als V015 is Nee, maar langer dan 24 maanden geleden wel

V017

Hoelang doet u al vrijwilligerswerk, of heeft u vrijwilligerswerk gedaan?
jaren.
Korter dan een jaar.
Vanaf: V018  Hoeveel uur per week was/bent u gemiddeld actief als vrijwilliger?
Standaard

Ga naar: V019  Op welk terrein of terreinen doet/deed u vrijwilligerswerk?
Standaard

V018

Hoeveel uur per week was/bent u gemiddeld actief als vrijwilliger?
Incidenteel (minder dan één uur per week)
Tot 2 uur per week
2 tot 4 uur per week
4 tot 8 uur per week
8 tot 16 uur per week
16 uur of meer per week
Vanaf: V016  U heeft aangegeven [u]momenteel[/u] geen vrijwilligerswerk te doen, waarom niet?
Als V015 is Nee, maar in de afgelopen 24 maanden wel
Vanaf: V015  Doet u momenteel vrijwilligerswerk?
Als V015 is Ja
Vanaf: V016  U heeft aangegeven [u]momenteel[/u] geen vrijwilligerswerk te doen, waarom niet?
Als V015 is Nee, maar langer dan 24 maanden geleden wel

Ga naar: V017  Hoelang doet u al vrijwilligerswerk, of heeft u vrijwilligerswerk gedaan?
Standaard

V019

Op welk terrein of terreinen doet/deed u vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is in georganiseerd verband vrijwillig en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen of de
samenleving.

Sportvereniging
School
Verzorging of verpleging
Jeugd/buurthuis/leider van scouting
Kerk, moskee, levensbeschouwelijke groepering
Culturele vereniging
Hobby/gezelligheidsvereniging
Wijk of buurt
Vakbond of bedrijfsorganisatie
Wonen, woonomstandigheden of huurdersbelangen
Natuur en milieu
Sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp
Politieke partij of actiegroep
Anders, namelijk:

Vanaf: V017  Hoelang doet u al vrijwilligerswerk, of heeft u vrijwilligerswerk gedaan?
Standaard

Ga naar: V020  Verleent u momenteel mantelzorg?
Standaard

V020

Mantelzorg
Onderstaande vragen gaan over mantelzorg. Mantelzorg is alle zorg of hulp die iemand verleent aan
hulpbehoevende familieleden, vrienden, buren of bekenden, terwijl dit niet haar/zijn beroep is.

Verleent u momenteel mantelzorg?
ja
nee
Vanaf: V019  Op welk terrein of terreinen doet/deed u vrijwilligerswerk?
Standaard
Vanaf: V016  U heeft aangegeven [u]momenteel[/u] geen vrijwilligerswerk te doen, waarom niet?
Standaard

Ga naar: V021  Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg verleend?
Standaard
Ga naar: V022  Heeft u in het afgelopen jaar 3 maanden of langer mantelzorg verleend?
Als V020 is ja

V021

Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg verleend?
Mantelzorg is alle zorg of hulp die iemand verleent aan hulpbehoevende familieleden, vrienden, buren of bekenden,
terwijl dit niet haar/zijn beroep is.

ja
nee
Vanaf: V020  Verleent u momenteel mantelzorg?
Standaard

Ga naar: V022  Heeft u in het afgelopen jaar 3 maanden of langer mantelzorg verleend?
Standaard
Ga naar: V025  Van welke hobby en vrijetijdsvereniging(en) bent u lid?
Als V021 is nee

V022

Heeft u in het afgelopen jaar 3 maanden of langer mantelzorg verleend?
ja
nee
Vanaf: V021  Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg verleend?
Standaard
Vanaf: V020  Verleent u momenteel mantelzorg?
Als V020 is ja

Ga naar: V023verleent  Hoe vaak verleent u mantelzorg?
Als V020 is ja
Ga naar: V023verleende  Hoe vaak verleende u mantelzorg?
Als V021 is ja

V023verleende

Hoe vaak verleende u mantelzorg?
Mantelzorg is alle zorg of hulp die iemand verleent aan hulpbehoevende familieleden, vrienden, buren of bekenden,
terwijl dit niet haar/zijn beroep is.

Incidenteel (minder dan één uur per week)
Tot 2 uur per week
2 tot 4 uur per week
4 tot 8 uur per week
8 tot 16 uur per week
16 uur of meer per week
Vanaf: V022  Heeft u in het afgelopen jaar 3 maanden of langer mantelzorg verleend?
Als V021 is ja

Ga naar: V025  Van welke hobby en vrijetijdsvereniging(en) bent u lid?
Standaard

V023verleent

Hoe vaak verleent u mantelzorg?
Mantelzorg is alle zorg of hulp die iemand verleent aan hulpbehoevende familieleden, vrienden, buren of bekenden,
terwijl dit niet haar/zijn beroep is.

Incidenteel (minder dan één uur per week)
Tot 2 uur per week
2 tot 4 uur per week
4 tot 8 uur per week
8 tot 16 uur per week
16 uur of meer per week
Vanaf: V022  Heeft u in het afgelopen jaar 3 maanden of langer mantelzorg verleend?
Als V020 is ja

Ga naar: V024  Combi24
Standaard

V024

Heeft u hierbij ondersteuning nodig vanuit overheid of gemeente?
ja
nee
Wilt u dit antwoord toelichten?
U kunt nog 255 karakters gebruiken

Vanaf: V023verleent  Hoe vaak verleent u mantelzorg?
Standaard

Ga naar: V025  Van welke hobby en vrijetijdsvereniging(en) bent u lid?
Standaard

V025

Lidmaatschap hobby en vrijetijdsverenigingen
De volgende vragen gaan over het lidmaatschap van clubs, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Van welke hobby en vrijetijdsvereniging(en) bent u lid?
U kunt meerdere antwoorden geven.

Sportvereniging
Sportschool, fitnesscentrum
Dansvereniging
Muziekvereniging (bv muziekgroep, band, fanfare)
Zangvereniging, koor
Toneelvereniging, cabaretgroep
Scouting, speeltuinvereniging
Gezelligheidsvereniging of club (bijvoorbeeld, kaartclub, carnavalsvereniging)
Studentenvereniging
Hobbyclub (bijvoorbeeld fotografie, boetseren, schilderen)
Buurtvereniging, straatcomité, dorpsvereniging
Geen van deze
Anders, namelijk:

Vanaf: V024  Combi24
Standaard
Vanaf: V023verleende  Hoe vaak verleende u mantelzorg?
Standaard
Vanaf: V021  Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg verleend?
Als V021 is nee

Ga naar: V026  Kunt u aangeven hoe vaak u deze vereniging of club bezoekt?
Standaard
Ga naar: V027  U heeft aangegeven geen lid te zijn van één of meerdere van eerder genoemde clubs of
verenigingen. Kunt u aangeven waarom?
Als V025 > Geen van deze is aangevinkt

V026

Kunt u aangeven hoe vaak u deze vereniging of club bezoekt?
minder
minstens minstens
dan 1 x
1 x per 1 x per
per
week
maand
maand

zelden
of
nooit

Sportvereniging
Sportschool, fitnesscentrum
Dansvereniging
Muziekvereniging (bv muziekgroep, band, fanfare)
Zangvereniging, koor
Toneelvereniging, cabaretgroep
Scouting, speeltuinvereniging
Gezelligheidsvereniging of club (bijvoorbeeld,
kaartclub, carnavalsvereniging)
Studentenvereniging
Hobbyclub (bijvoorbeeld fotografie, boetseren,
schilderen)
Buurtvereniging, straatcomité, dorpsvereniging
Filtering (verbergen): Sportvereniging
Als V025 > Sportvereniging is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Sportschool, fitnesscentrum
Als V025 > Sportschool, fitnesscentrum is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Dansvereniging
Als V025 > Dansvereniging is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Muziekvereniging (bv muziekgroep, band, fanfare)
Als V025 > Muziekvereniging (bv muziekgroep, band, fanfare) is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Zangvereniging, koor
Als V025 > Zangvereniging, koor is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Toneelvereniging, cabaretgroep
Als V025 > Toneelvereniging, cabaretgroep is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Scouting, speeltuinvereniging
Als V025 > Scouting, speeltuinvereniging is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Gezelligheidsvereniging of club (bijvoorbeeld, kaartclub, carnavalsvereniging)
Als V025 > Gezelligheidsvereniging of club (bijvoorbeeld, kaartclub, carnavalsvereniging) is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Studentenvereniging
Als V025 > Studentenvereniging is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Hobbyclub (bijvoorbeeld fotografie, boetseren, schilderen)
Als V025 > Hobbyclub (bijvoorbeeld fotografie, boetseren, schilderen) is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Buurtvereniging, straatcomité, dorpsvereniging
Als V025 > Buurtvereniging, straatcomité, dorpsvereniging is niet aangevinkt

Vanaf: V025  Van welke hobby en vrijetijdsvereniging(en) bent u lid?
Standaard

Ga naar: V028  Van welke van de volgende maatschappelijke organisaties bent u lid of donateur?
Standaard

V027

U heeft aangegeven geen lid te zijn van één of meerdere van eerder genoemde
clubs of verenigingen. Kunt u aangeven waarom?
Daar heb ik geen behoefte aan/geen zin in
Ik voel me te jong
Ik voel me te oud
Mijn gezondheid laat het niet toe
Geen tijd/ik heb het te druk
Onvoldoende vervoersmogelijkheden
Te ver weg
Geen geld
Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken
Weet ik niet
Andere reden…

Vanaf: V025  Van welke hobby en vrijetijdsvereniging(en) bent u lid?
Als V025 > Geen van deze is aangevinkt

Ga naar: V028  Van welke van de volgende maatschappelijke organisaties bent u lid of donateur?
Standaard

V028

Van welke van de volgende maatschappelijke organisaties bent u lid of donateur?
Patiënten of cliëntenvereniging
Belangenvereniging (ouderen of allochtonenorganisatie, wmoraad etc.)
Vakbond, bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie
Organisatie voor ideële doeleinden (natuur en milieu, voedselbank, kringloopwinkel,
mensenrechten en hulpverlening)
Kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie
Organisatie voor zorg en hulpverlening (Rode Kruis, Hartstichting, Nierstichting)
Wijkraad, buurtraad, dorpsbelang
Politieke partij
Geen van bovenstaande
Vanaf: V027  U heeft aangegeven geen lid te zijn van één of meerdere van eerder genoemde clubs of
verenigingen. Kunt u aangeven waarom?
Standaard
Vanaf: V026  Kunt u aangeven hoe vaak u deze vereniging of club bezoekt?
Standaard

Ga naar: V029  Bent u hier actief lid?
Standaard
Ga naar: V030  Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dit soort groepen. Aan welke van deze neemt u
deel?
Als V028 > Geen van bovenstaande is aangevinkt

V029

Bent u hier actief lid?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van vergaderingen

ja

nee

Patiënten of cliëntenvereniging
Belangenvereniging (ouderen of
allochtonenorganisatie, wmoraad
etc.)
Vakbond, bedrijfsorganisatie,
beroepsorganisatie
Organisatie voor ideële doeleinden
(natuur en milieu, voedselbank,
kringloopwinkel, mensenrechten en
hulpverlening)
Kerkelijke of levensbeschouwelijke
organisatie
Organisatie voor zorg en
hulpverlening (Rode Kruis,
Hartstichting, Nierstichting)
Wijkraad, buurtraad, dorpsbelang
Politieke partij
Filtering (verbergen): Patiënten of cliëntenvereniging
Als V028 > Patiënten of cliëntenvereniging is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Belangenvereniging (ouderen of allochtonenorganisatie, wmoraad etc.)
Als V028 > Belangenvereniging (ouderen of allochtonenorganisatie, wmoraad etc.) is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Vakbond, bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie
Als V028 > Vakbond, bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Organisatie voor ideële doeleinden (natuur en milieu, voedselbank, kringloopwinkel,
mensenrechten en hulpverlening)
Als V028 > Organisatie voor ideële doeleinden (natuur en milieu, voedselbank, kringloopwinkel,
mensenrechten en hulpverlening) is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie
Als V028 > Kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Organisatie voor zorg en hulpverlening (Rode Kruis, Hartstichting, Nierstichting)
Als V028 > Organisatie voor zorg en hulpverlening (Rode Kruis, Hartstichting, Nierstichting) is niet
aangevinkt
Filtering (verbergen): Wijkraad, buurtraad, dorpsbelang
Als V028 > Wijkraad, buurtraad, dorpsbelang is niet aangevinkt
Filtering (verbergen): Politieke partij
Als V028 > Politieke partij is niet aangevinkt

Vanaf: V028  Van welke van de volgende maatschappelijke organisaties bent u lid of donateur?
Standaard

Ga naar: V030  Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dit soort groepen. Aan welke van deze neemt u
deel?
Standaard

V030

Informele groepen
Naast formele organisaties zoals vakbonden en sportverenigingen zijn er ook veel groepjes die op eigen
initiatief, buiten organisaties om, allerlei activiteiten ondernemen, elkaar helpen of onderwerpen bespreken.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dit soort groepen. Aan welke van deze
neemt u deel?
Buurtgroep
Sportgroep
Actiegroep
Cultuurgroep
Hobbygroep (bijvoorbeeld lezen, koken, fotografie)
Geen van bovenstaande groepen
Ander soort informele groep, namelijk:

Vanaf: V029  Bent u hier actief lid?
Standaard
Vanaf: V028  Van welke van de volgende maatschappelijke organisaties bent u lid of donateur?
Als V028 > Geen van bovenstaande is aangevinkt

Ga naar: V100E  Tot slot nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond:
Standaard

V100E

Tot slot nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond:
Vond u het onderwerp van deze vragenlijst interessant?
Helemaal niet interessant
Niet interessant
Neutraal
Interessant
Heel interessant
Vond u het makkelijk of moeilijk om de vragen te beantwoorden?
Heel moeilijk
Moeilijk
Neutraal
Makkelijk
Heel makkelijk
Vond u het plezierig om de vragen te beantwoorden?
Zeer onplezierig
Onplezierig
Neutraal
Plezierig
Zeer plezierig
Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst?
U kunt nog 255 karakters gebruiken

Nee, ik heb geen opmerkingen.
Vanaf: V030  Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dit soort groepen. Aan welke van deze neemt u
deel?
Standaard

Ga naar: V999  Einde vragenlijst
Standaard

V999

Einde vragenlijst
Namens het Fries Sociaal Planbureau hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!
Wij gaan aan de slag met uw antwoorden en verwachten de rapportage na de zomer. Deze
wordt dan uiteraard naar u gestuurd. De gezamenlijke publicatie met Groningen verschijnt
later in het jaar.
De rapportage wordt gedeeld met de Provincie en alle gemeenten in Fryslân als input voor
het maken van beleid. Ook de pers wordt op de hoogte gebracht om de resultaten te
verspreiden.
Uw antwoorden zijn nu opgeslagen en u kunt deze pagina verlaten.
Team Panel Fryslân

Vanaf: V100E  Tot slot nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond:
Standaard

