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STREEKPROEF1. 

De doelpopulatie van Panel Fryslân is de Friese bevolking van 18 jaar en ouder, wonend in de provincie Fryslân. De 

steekproefeenheden zijn personen van 18 jaar en ouder, niet-wonend in een instelling. Het steekproefkader hiervoor is 

de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten houden hierin persoonsgegevens van ingezetenen bij. BRP-gegevens 

zijn niet vrij toegankelijk. In de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) staan de regels om deze gegevens te mogen 

gebruiken of bekijken. Per gemeente afzonderlijk moet toestemming worden gevraagd om een (aselecte) steekproef 

te mogen trekken uit de BRP.

Begin november 2018 is gestart met het benaderen van de burgemeesters van alle gemeenten in Fryslân met het 

verzoek toestemming te geven voor het trekken van een steekproef. Na toestemming is contact gezocht met de juiste 

persoon voor de steekproeftrekking binnen de gemeente. Aan hen is gevraagd (1) een aselecte steekproef te trekken 

na selectie op leeftijd (18 jaar en ouder) en woonvorm (geen instelling) en ‘geen verstrekkingsbeperking’; en (2) een 

oversampling van personen tussen de 18 en 35 jaar (niet-wonend in een instelling en ‘geen verstrekkingsbeperking’).

Door het FSP zijn gegevens van 31.960 personen opgevraagd, evenredig verdeeld over de 18 gemeenten. Dit betreft 

6 procent van de totale Friese bevolking van 18 jaar en ouder (520.000). De omvang van de bruto-steekproef is 

gebaseerd op het minimaal gewenste aantal respondenten per onderzoek (2.000), uitgaande van een respons van 50 

procent van de panelleden en 7,5 procent van de personen uit de steekproef. Voor 4.000 panelleden (50%*4000=2000) 

waren 2.172 nieuwe panelleden nodig, gezien het aantal actieve panelleden van 1.828 bij de laatste vragenlijst voor de 

start van de tweede wervingsronde. Uitgaande van een aanmeldpercentage van 7,5 procent moesten 28.960 mensen 

worden aangeschreven ((1/7,5%)*2172 = 28.960). 

Daarnaast is gekozen voor een oversampling van jongeren (18 tot 35 jaar). Deze groep is doorgaans 

ondervertegenwoordigd in panels en valt ook sneller uit. Er is ingezet op 150 extra jongeren, waarbij is uitgegaan 

van een lager responspercentage dan bij de algemene populatie (5%). Op basis hiervan zijn 3000 extra jongeren 

aangeschreven ((1/5%)*150 = 3000), evenredig verdeeld over de 18 gemeenten.

Per persoon werd gevraagd om aanhef, volledige naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en geslacht. Deze 

informatie is beveiligd digitaal verzonden naar het FSP. Van 6 gemeenten is de complete informatie op persoonsniveau 

ontvangen. De overige 12 gemeenten hebben wel op persoonsniveau een aselecte steekproef getrokken, maar alleen 

adressen aangeleverd.

Panel Fryslân bestaat uit een representatieve groep inwoners van Fryslân die haar ervaringen deelt en mening geeft 

over wat er speelt in de provincie. Het FSP kan door de panelonderzoeken trends en ontwikkelingen binnen Fryslân 

in kaart brengen, analyseren en duiden. Zo krijgen beleidsmakers, politici, overheden en de media in Fryslân goede en 

betrouwbare informatie over sociale en maatschappelijke onderwerpen.

Eind 2016 is gestart met de opzet van Panel Fryslân. Na de eerste wervingsronde (zie Onderzoeksverantwoording 
Panel Fryslân versie 1.0) is Panel Fryslân in februari 2017 in gebruik genomen. Het panel telde toen 3.750 leden. Elk 

panel kent een natuurlijk verloop: mensen verhuizen, overlijden of schrijven zich uit. Daarnaast zijn er ook mensen 

die wel lid zijn, maar minder vaak of niet meedoen (slapende leden). Om Panel Fryslân representatief te houden op 

provincieniveau is in november 2018 daarom gestart met een tweede wervingsronde.

Over Panel Fryslân



AANSCHRIJVING

RESPONS

2. 

3. 

Het aanschrijven van de personen in de bruto-steekproef vond plaats in februari 2019. Als eerste is er een 

aankondigingsbrief (bijlage 1) gestuurd inclusief een folder (bijlage 2) met daarin een uitleg over het doel en het nut 

van het panel. Twee weken na de eerste brief is een herinneringsbrief (bijlage 3) verstuurd. In beide brieven stond 

een persoonlijke inlogcode waarmee mensen de aanmeldingsvragenlijst (bijlage 4) met achtergrondgegevens konden 

invullen. De aanmelding moest worden bevestigd door te klikken op een bevestigingslink via de mail. Voor eventuele 

vragen was tijdens de wervingsperiode een telefoonteam beschikbaar.

Het kwam voor dat meerdere personen op één adres in de steekproef zaten. Wanneer de gemeente de gegevens op 

persoonsniveau had aangeleverd, zijn er meerdere brieven naar één adres verzonden. Voor gemeenten die uitsluitend 

adresgegevens hadden aangeleverd geldt dat, in het geval van dubbele adressen, één brief per adres is verzonden. 

Indien deze persoon reageerde is er een aanvullende mail gestuurd met de mededeling dat er nog een persoon in het 

huishouden was geselecteerd en de vraag of de jongste persoon boven de 18 zich ook wilde aanmelden voor het panel. 

Hiervoor ontvingen zij een persoonlijke inlogcode.

3.1 Respons panelleden
De bruto-steekproefomvang was 31.960 personen. Uiteindelijk hebben 2.608 mensen zich aangemeld (netto 

steekproef). De respons ligt daarmee op (100%*netto steekproef/bruto steekproef) 8,2 procent. Uitgesplitst naar het 

reguliere deel (18 jaar en ouder) van de steekproef en de oversampling van de jongeren (18 tot 35 jaar) is de respons 

8,5 procent respectievelijk 4,8 procent.

3.2 Non-respons
Non-respons komt altijd voor. Vooral bij het verzoek deel te nemen aan een online panel waarbij langdurig een bijdrage 

wordt gevraagd is de kans op een lagere respons groter. Om na te gaan of de non-respondenten anders zijn dan de 

respondenten is gekeken of er groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn in de netto-steekproef. Om de non-respons 

te analyseren zijn een aantal hulpvariabelen gekozen. Dit zijn variabelen die zijn gemeten in de aanmeldingsvragenlijst 

en waarvan ook de verdeling in de doelpopulatie bekend is. Hierbij is gekozen om te kijken naar representativiteit op 

leeftijd, geslacht en regio (zie tabel 1). Hieruit blijkt dat de jongere leeftijdsgroepen ondervertegenwoordigd zijn en de 

hogere leeftijdsgroepen oververtegenwoordigd. Ook zijn mannen oververtegenwoordigd in het panel.

Geslacht Panel Doelpopulatie

Man 59,1 50,1

Vrouw 40,9 49,9

Regio (COROP) Panel Doelpopulatie

Noord-Friesland 50,9 49,3

Zuidwest-Friesland 21,7 21,8

Zuidoost-Friesland 27,4 28,9

Leeftijdscategorieën Panel Doelpopulatie

18-40 14,0 30,5

40-50 11,9 16,5

50-60 20,8 18,3

60-70 28,8 16,2

70+ 24,4 18,4

Tabel 1. Verdeling geslacht, regio en leeftijd van panelleden en de doelpopulatie (in procenten)



3.3 Correctie voor non-respons
Om te corrigeren voor non-respons wordt een weging uitgevoerd. Om een juiste afspiegeling te krijgen van de Friese 

bevolking (vanaf 18 jaar, niet-wonend in een instelling) worden de resultaten van de panelonderzoeken gewogen 

op geslacht, regio en leeftijd. Ondervertegenwoordigde groepen krijgen een krijgen een gewicht groter dan 1, 

ondervertegenwoordigde groepen een gewicht kleiner dan 1. Per onderzoek worden de weegfactoren opgenomen in 

de bijbehorende onderzoeksverantwoording.

3.4 Vragenlijsten
De onderwerpen van de vragenlijst volgen uit de onderzoeksagenda van het FSP. Het FSP is verantwoordelijk voor 

het maken van de vragenlijsten. De vragenlijsten worden op drie manieren getest. Als eerste inhoudelijk, door experts 

– zowel binnen als buiten het FSP – te vragen mee te denken over de vragenlijst. Ten tweede op gebruikersgemak, 

door proefpersonen de vragenlijst in te laten vullen en commentaar te laten geven. En ten slotte technisch, door 

alle routing en het achterliggende programmeerwerk nog een keer na te lopen. Per onderzoek kan de bijbehorende 

vragenlijst worden gedownload. Deze wordt tezamen met de rapportage en de verantwoording beschikbaar gesteld 

via de website van het FSP.



BIJLAGE 1  UITNODIGINGSBRIEF

Inwoner van de gemeente <GEMEENTE>

<STRAATNAAM> <HUISNUMMER+TOEVOEGING> 

<POSTCODE> <WOONPLAATS>

Leeuwarden, 1 februari 2019   Kenmerk: <ID-CODE>           Betreft: Uitnodiging Panel Fryslân

Geachte inwoner van de gemeente <GEMEENTE>,

Wat vindt u van de voorzieningen in uw gemeente? Voelt u zich veilig in uw buurt? Bent u tevreden met het open-

baar vervoer? Wij horen graag uw mening! Het Fries Sociaal Planbureau nodigt u uit om deel te nemen aan Panel 

Fryslân. Dit panel bestaat uit inwoners van de provincie Fryslân die hun mening geven over actuele thema’s op het 

gebied van leefbaarheid in onze provincie.

DOE NU MEE! UW MENING IS BELANGRIJK
U ontvangt maximaal zeven keer per jaar een online vragenlijst van ongeveer tien minuten. De uitkomsten worden 

gebruikt als input voor verschillende onderzoeken binnen het Fries Sociaal Planbureau. Hiermee krijgen beleids- 

makers, politici en overheden goede en betrouwbare informatie. Dit kan worden gebruikt voor het verbeteren van 

gemeentelijk en provinciaal beleid. Uw mening is daarbij belangrijk.

HOE MELD IK MIJ AAN?  
Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande website. Als u de onderstaande inlogcode 

invult doet u mee aan een intakevragenlijst om zo lid te worden van Panel Fryslân. Onder de nieuwe aanmelders 

verloten we vijf keer een cadeaubon van 25 euro.

Website: www.fsp.nl/panel Uw inlogcode: <INLOGCODE> 

 

PANEL FRYSLÂN VERWERKT UW GEGEVENS ANONIEM
Deelname is vrijwillig en u kunt zich altijd afmelden. Door uw gemeente is een willekeurige steekproef getrokken 

van adresgegevens. Ook u maakt deel uit van die steekproef. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk en anoniem.

Het Fries Sociaal Planbureau is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gesubsidieerd door de provincie Fryslân.

VRAGEN?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via panel@fsp.nl of via (058) 234 85 00.

Namens het Fries Sociaal Planbureau en uw gemeente willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van de Vegte

Directeur Bestuurder Fries Sociaal Planbureau

Westersingel 4

8913 CK  Leeuwarden

www.fsp.nl

CIJFERS /  MENSEN /  INZICHT



BIJLAGE 2  FOLDER

CIJFERS /  MENSEN /  INZICHT

HOE DENKT U OVER FRYSLÂN? 

PANEL FRYSLÂN    2019
FRIES SOCIAAL PLANBUREAU

HOE WERKT PANEL FRYSLÂN?
Panelleden ontvangen maximaal zeven keer per jaar een e-mail met een uitno-

diging om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende  

actuele onderwerpen die impact hebben op de Friese samenleving en waarover 

de Provincie graag de mening van haar burgers hoort. Bijvoorbeeld over veiligheid, 

zorg, openbaar vervoer, sport, cultuur, participatie in de buurt, duurzaamheid en 

toerisme. Ook de lengte van de vragenlijst varieert, maar is zo kort mogelijk. Het 

invullen kost u ongeveer 10 minuten. 

Panel Fryslân is een grote groep mensen uit de provincie  

Fryslân die een aantal keer per jaar benaderd wordt 

met het verzoek hun mening te geven en ervaringen 

te delen over zaken die in de provincie spelen. De 

panelleden worden via een e-mail uitgenodigd om op 

internet een vragenlijst in te vullen. De antwoorden 

van de panelleden worden gebruikt als input voor een 

breed scala aan onderzoeken binnen het Fries Sociaal 

Planbureau. Hiermee krijgen beleidsmakers, politici, 

overheden en de media snel goede en betrouwbare 

informatie over belangrijke, actuele, sociale en maat-

schappelijke onderwerpen. En daarmee kunnen ge-

meentelijk en provinciaal bestuur beleid maken en 

verbeteren. 

WAT IS PANEL FRYSLÂN?

3.516  LEDEN PER JANUARI 2019

MAX. 7  ONDERZOEKEN PER JAAR

100%  ANONIEM

Door de vragenlijsten van Panel 
Fryslân ga je beter nadenken 
over de provincie Fryslân en de 
onderwerpen die er spelen.‘Lid Panel Fryslân sinds 2016

WAT HEB IK NODIG OM DEEL TE NEMEN AAN PANEL FRYSLÂN?
Heeft u een uitnodiging ontvangen en beschikt u over een computer, tablet 

of smartphone met internettoegang en een e-mailadres?  Dan kunt u lid 

worden van Panel Fryslân. 

 

WIE ZITTEN IN PANEL FRYSLÂN?
Panel Fryslân is een representatieve afspiegeling van de Friese bevolking van 18 jaar en 

ouder. Het is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, verschillende opleidings- 

niveaus, mensen die kort in Fryslân wonen en mensen die al lang in Fryslân wonen, 

mannen, vrouwen, mensen met veel geld en mensen met minder geld uit alle 18 Friese 

gemeenten. Willekeurige inwoners van de provincie Fryslân hebben een uitnodiging 

ontvangen om deel te nemen aan het panel. Het toeval heeft bepaald welke inwoners 

van Fryslân wel en welke niet zijn uitgenodigd. Ook in de toekomst is dat de enige 

manier om deel te kunnen nemen aan Panel Fryslân. Zonder uitnodiging zelf aanmel-

den kan dus niet. Omdat deelname geheel vrijblijvend is en panelleden zich op ieder 

gewenst moment kunnen uitschrijven, worden er regelmatig nieuwe panelleden 

gezocht, waarbij dezelfde procedure wordt gehanteerd. 

Dit is een hele goede 
mogelijkheid om mijn 
mening te geven.‘Lid Panel Fryslân sinds 2016

WAT WORDT ER MET DE ANTWOORDEN VAN PANEL FRYSLÂN GEDAAN?
Nadat de panelleden de vragenlijsten hebben ingevuld, wordt het data- 

bestand met alle antwoorden geanalyseerd door het Fries Sociaal Planbureau. 

De resultaten worden gebruikt voor onderzoeken die gepubliceerd worden op   

www.fsp.nl. De panelleden ontvangen periodieke nieuwsbrieven met de resul-

taten daarvan. 

Ik kan zo een 
bijdrage leveren 
aan onze Friese 
woonomgeving.‘

Fries Sociaal Planbureau 

Westersingel 4 / 8913 CK  Leeuwarden  

(058) 234 85 00

info@fsp.nl

www.fsp.nl

HOE ZIT HET MET MIJN PRIVACY?
Panel Fryslân wordt beheerd door het Fries Sociaal Planbureau. Het panel 

heeft geen commerciële doeleinden. Persoonlijke gegevens en de antwoor-

den die men geeft bij het invullen van de vragenlijsten worden vertrouwelijk 

behandeld door het Fries Sociaal Planbureau. Het Fries Sociaal Planbureau is 

lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de medewerkers 

hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels van deze vereniging. Bij han-

tering van deze code wordt voldaan aan de eisen van de Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (AVG). De onderzoeksresultaten zijn nooit te herleiden 

tot individuele panelleden. 

Lid Panel Fryslân sinds 2016



BIJLAGE 3  HERINNERINGSBRIEF

Inwoner van de gemeente <GEMEENTE>

<STRAATNAAM> <HUISNUMMER+TOEVOEGING> 

<POSTCODE> <WOONPLAATS>

Leeuwarden, 19  februari 2019   Kenmerk: <ID-CODE>         Betreft: Laatse herinnering uitnodiging Panel Fryslân

Geachte inwoner van de gemeente <GEMEENTE>,

Ruim twee weken geleden ontving u van ons een uitnodiging voor deelname aan Panel Fryslân. Wij hopen dat u zich 

reeds heeft aangemeld. Zo ja, dan willen we u enorm bedanken voor uw tijd en moeite. Zo niet, dan vragen we u dit 

alsnog te doen. Uw mening is namelijk belangrijk voor ons. Uw mening helpt ons om gemeenten en provincie van juiste 

en betrouwbare informatie te voorzien.

HOE MELD IK MIJ AAN?  
Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande website. Als u de onderstaande inlogcode invult 

doet u mee aan een intakevragenlijst om zo lid te worden van Panel Fryslân. Onder de nieuwe aanmelders verloten we 

vijf keer een cadeaubon van 25 euro.

Website: www.fsp.nl/panel Uw inlogcode: <INLOGCODE> 

 

PANEL FRYSLÂN VERWERKT UW GEGEVENS ANONIEM
Deelname is vrijwillig en u kunt zich altijd afmelden. Door uw gemeente is een willekeurige steekproef getrokken 

van adresgegevens. Ook u maakt deel uit van die steekproef. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk en anoniem. 

Het Fries Sociaal Planbureau is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gesubsidieerd door de provincie Fryslân.

VRAGEN?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via panel@fsp.nl of via (058) 234 85 00.

Namens het Fries Sociaal Planbureau en uw gemeente willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van de Vegte

Directeur Bestuurder Fries Sociaal Planbureau

Westersingel 4

8913 CK  Leeuwarden

www.fsp.nl

CIJFERS /  MENSEN /  INZICHT



Intake: PF2016

V000

Geachte inwoner van Fryslân,

Hartelijk welkom. Fijn dat u mee wilt doen aan Panel Fryslân. Uw mening als inwoner van de provincie Fryslân is voor ons erg belangrijk. Het
Fries Sociaal Planbureau (FSP) gebruikt uw inzichten, mening en ervaringen om beleidsmakers en bestuurders in Fryslân van goede en

betrouwbare informatie te voorzien.

In deze intakevragenlijst vragen wij u om een aantal gegevens over uzelf in te vullen. Op basis hiervan kunnen wij in de onderzoeken kijken of er
bijvoorbeeld verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, stad en platteland en verschillende leeftijdsgroepen.

Nadat u deze intakevragenlijst heeft ingevuld, krijgt u van ons een mail met daarin een bevestigingslink. Het is belangrijk dat u deze link
aanklikt. Pas dan bent u daadwerkelijk lid. Als panellid ontvangt u van ons maximaal zeven keer per jaar een online vragenlijst van ongeveer 10

minuten. De deelname is altijd vrijwillig.

v999

Hartelijk dank voor het invullen van de intakevragenlijst.

LET OP: 

U ontvangt binnen enkele minuten van ons een mail met daarin een bevestigingslink. Zodra u deze link heeft aangeklikt, bent u lid
van Panel Fryslân. Het is mogelijk dat deze mail tussen uw ongewenste e-mail terechtkomt.

VE001

Tekstvak
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

VE002

Tekst meervoudig

VE003

Numeriek

escape

VE004

1e tekstvak

BIJLAGE 4  AANMELDINGSVRAGENLIJST



VE005

Numeriek meervouding esc

escape

VE006

Wat is het totale bruto jaarinkomen van het huishouden?

Dit is een optelling van alle inkomens, uitkeringen, pensioenen en winstuitkeringen van de leden van het huishouden.

Minder dan € 14.100
€ 14.100 -< € 19.200
€ 19.200 -< € 26.300
€ 26.300-< € 29.500
€ 29.500 -< € 36.500
€ 36.500 -< €43.500 (modaal)
€ 43.500 -< € 57.600
€ 57.600 -< € 73.000
€ 73.000 -< € 87.100
€ 87.100 of meer
Weet niet/wil niet zeggen

VE007

Radio2

1
2
3

VE008

Radio 2b

1
2
3

esc 

VE009

2c
1 2 3

VE010

2d

-



VE011

Wat is de hoogste opleiding die de volgende personen hebben afgemaakt?

De hoofdkostwinner is de persoon in het huishouden met het hoogste inkomen. 
Per huishouden kan maar één persoon de hoofdkostwinner zijn, indien u alleen woont, bent u automatisch hoofdkostwinner. 
Als er twee personen zijn met hetzelfde inkomen, is degene die de meeste uren werkt de hoofdkostwinner.

De hoogst voltooide opleiding van u:  
 -

De hoogst voltooide opleiding van de hoofdkostwinner: 
 -

De hoogst voltooide opleiding van de partner van de
hoofdkostwinner: 
 

-

VE012

date merv

-  - -  - -

-  - -  - -

-  - -  - -

-  - -  - -

-  - -  - -

VE013

check

1

2

3

VE014

checko

1

2

3

sd 

VE015

radio mat
 a b
1

2

VE016

rad ui
 1 2 3  
l1 r1

l2 r2

VE017

check mat
 a b c
1

2

3



VE018

afb

VE019

tekst

VI000z

Inloggegevens

Hieronder kunt u uw inloggegevens aanmaken. 
Op het ingevulde e-mailadres zult u de vragenlijsten van Panel Fryslan ontvangen. 
Met dit e-mailadres kunt u ook inloggen op onze website om uw gegevens te wijzigen.

Uw e-mailadres: 

Uw wachtwoord: 

Bevestiging wachtwoord: 

VI000zi

Typ ter controle nogmaals uw e-mailadres in:
Let op: graag uw e-mailadres zelf intypen. Niet kopiëren en plakken of automatisch aan laten vullen.

VI001

Wat is uw postcode?
Vier cijfers en twee letters, bijvoorbeeld 1234AB.

VI002

 

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, u zelf meegerekend?
 
Een huishouden bestaat uit personen die ingeschreven staan op dit adres.
Personen in studentenhuizen vormen elk een eigen huishouden.
U kunt maximaal 10 personen invullen.

 

Mijn huishouden bestaat uit: personen.



VI003

Geef per persoon in uw huishouden aan wat van toepassing is:

De hoofdkostwinner is de persoon in het huishouden met het hoogste inkomen.  
Per huishouden kan maar één persoon de hoofdkostwinner zijn, indien u alleen woont, bent u automatisch hoofdkostwinner. 
Als er twee personen zijn met hetzelfde inkomen, is degene die de meeste uren werkt de hoofdkostwinner.  
Het betreft de hoogst gevolgde opleiding, deze opleiding hoeft niet te zijn afgemaakt. 
Eigen kinderen van de partner worden ook gezien als kind.

 Geslacht Geboortemaand Geboortejaar
Relatie ten
opzichte van
hoofdkostwinner

Hoogst gevolgde opleiding (hoeft niet te zijn afgemaakt)

Uw eigen
gegevens - - - - -

Persoon
2 - - - - -

Persoon
3 - - - - -

Persoon
4 - - - - -

Persoon
5 - - - - -

Persoon
6 - - - - -

Persoon
7 - - - - -

Persoon
8 - - - - -

Persoon
9 - - - - -

Persoon
10 - - - - -

VI007

Wat is het geboorteland van u, uw vader en uw moeder?

Mijn geboorteland: -

Het geboorteland van mijn vader: -

Het geboorteland van mijn moeder: -

VI008combi

Heeft u altijd in Fryslân gewoond?

Ik heb altijd in Fryslân gewoond.
Nee, ik ben teruggekeerd naar Fryslân.
Nee, ik ben naar Fryslân verhuisd.

Hoeveel jaar woont u in Fryslân?

Ik woon jaar in Fryslân.

VI009

Wat is uw moedertaal?

Fries (zoals Kleifries, Woudfries, Zuidwesthoeks)
Stadsfries (zoals Liwwadders, Sneekers)
Een streektaal in Fryslân (zoals Bildts, Stellingwerfs)
Nederlands

Anders, namelijk: 

Wat is de moedertaal van uw vader?

Fries (zoals Kleifries, Woudfries, Zuidwesthoeks)
Stadsfries (zoals Liwwadders, Sneekers)
Een streektaal in Fryslân (zoals Bildts, Stellingwerfs)
Nederlands

Anders, namelijk: 

Wat is de moedertaal van uw moeder?

Fries (zoals Kleifries, Woudfries, Zuidwesthoeks)
Stadsfries (zoals Liwwadders, Sneekers)
Een streektaal in Fryslân (zoals Bildts, Stellingwerfs)
Nederlands

Anders, namelijk: 



VI010a

Spreekt u Fries?

Helemaal niet
Matig
Redelijk
Goed
Vloeiend

VI010b

Hoe vaak spreekt u Fries?

Dagelijks
Wekelijks
Af en toe
Vrijwel nooit

VI011

Wat is de hoogste opleiding die de volgende personen hebben afgemaakt?

De hoofdkostwinner is de persoon in het huishouden met het hoogste inkomen. 
Per huishouden kan maar één persoon de hoofdkostwinner zijn, indien u alleen woont, bent u automatisch hoofdkostwinner. 
Als er twee personen zijn met hetzelfde inkomen, is degene die het meeste uren werkt de hoofdkostwinner.

De hoogst voltooide opleiding van u:  
 -

De hoogst voltooide opleiding van de hoofdkostwinner: 
 -

De hoogst voltooide opleiding van de partner van de
hoofdkostwinner: 
 

-

VI012

Volgt u op dit moment een voltijd- of deeltijdopleiding? Of een cursus of training voor een beroep?

Indien meerdere opleidingen: antwoord voor de opleiding die de meeste studie-uren kost.

Ja, een voltijdopleiding
Ja, een deeltijdopleiding
Ja, een beroepsgerichte cursus of training
Nee

VI013

Welke van de onderstaande situaties past het best bij:

uzelf: -

de hoofdkostwinner: -

de partner van de hoofdkostwinner: -

VI015

Hoeveel uren betaald werk verrichten de volgende personen?

Ik werk gemiddeld: uren per week.

De hoofdkostwinner werkt gemiddeld: uren per week.

De partner van de hoofdkostwinner werkt gemiddeld: uren per week.



VI017xcombi

Wat voor soort beroep hebben de volgende personen?

Mijn beroep is:

Het beroep van de hoofdkostwinner is:

Kunt u het beroep toelichten?

Toelichting mijn beroep:

Toelichting beroep hoofdkostwinner:

VI019

Aan hoeveel werknemers geeft u direct of indirect leiding? -

Aan hoeveel werknemers geeft de hoofdkostwinner direct of indirect leiding? -

VI021

Hoeveel mensen werken er bij het bedrijf waar u werkt?

Het gaat hier om alle vestigingen in Nederland tezamen.

1-4 werknemers
5-9 werknemers
10-19 werknemers
20-49 werknemers
50-99 werknemers
100-199 werknemers
200-499 werknemers
500 of meer werknemers

VI022

Wat is uw netto maandinkomen?

Dit is het bedrag wat maandelijks op uw bankrekening wordt gestort. 
Het gaat hierbij alleen om uw eigen netto maandinkomsten, het inkomen van een partner wordt hierbij niet meegenomen.

€ 1.000 of minder
€ 1.001 - € 1.500
€ 1.501 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.500
€ 2.501 - € 3.000
€ 3.001 - € 3.500
€ 3.501 - € 4.000
€ 4.001 - € 4.500
€ 4.501 - € 5.000
Meer dan € 5.000
Weet niet/wil niet zeggen

VI023

Wat is het totale bruto jaarinkomen van het huishouden?

Dit is een optelling van alle inkomens, uitkeringen, pensioenen en winstuitkeringen van de leden van het huishouden.

Minder dan € 12.900
€ 12.900 -< € 17.600
€ 17.600 -< € 24.100
€ 24.100 -< € 27.000
€ 27.000 -< € 33.500
€ 33.500 -< € 40.000 (modaal)
€ 40.000 -< € 52.900
€ 52.900 -< € 67.000
€ 67.000 -< € 79.900
€ 79.900 of meer
Weet niet/wil niet zeggen



VI024

Woont u in een koop- of huurwoning?

Koopwoning
Huurwoning
Anders

VI030

Wat vindt u belangrijke onderwerpen op het gebied van leefbaarheid in Fryslân?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

Hier heb ik op het moment geen mening over.

VI031

Wat vindt u interessante onderwerpen voor een vragenlijst?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

Hier heb ik op het moment geen mening over.

VI032

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

Ik heb geen opmerkingen.



Intake: PF2016

V000

Geachte inwoner van Fryslân,

Hartelijk welkom. Fijn dat u mee wilt doen aan Panel Fryslân. Uw mening als inwoner van de provincie Fryslân is voor ons erg belangrijk. Het
Fries Sociaal Planbureau (FSP) gebruikt uw inzichten, mening en ervaringen om beleidsmakers en bestuurders in Fryslân van goede en

betrouwbare informatie te voorzien.

In deze intakevragenlijst vragen wij u om een aantal gegevens over uzelf in te vullen. Op basis hiervan kunnen wij in de onderzoeken kijken of er
bijvoorbeeld verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, stad en platteland en verschillende leeftijdsgroepen.

Nadat u deze intakevragenlijst heeft ingevuld, krijgt u van ons een mail met daarin een bevestigingslink. Het is belangrijk dat u deze link
aanklikt. Pas dan bent u daadwerkelijk lid. Als panellid ontvangt u van ons maximaal zeven keer per jaar een online vragenlijst van ongeveer 10

minuten. De deelname is altijd vrijwillig.

v999

Hartelijk dank voor het invullen van de intakevragenlijst.

LET OP: 

U ontvangt binnen enkele minuten van ons een mail met daarin een bevestigingslink. Zodra u deze link heeft aangeklikt, bent u lid
van Panel Fryslân. Het is mogelijk dat deze mail tussen uw ongewenste e-mail terechtkomt.

VE001

Tekstvak
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

VE002

Tekst meervoudig

VE003

Numeriek

escape

VE004

1e tekstvak



VE005

Numeriek meervouding esc

escape

VE006

Wat is het totale bruto jaarinkomen van het huishouden?

Dit is een optelling van alle inkomens, uitkeringen, pensioenen en winstuitkeringen van de leden van het huishouden.

Minder dan € 14.100
€ 14.100 -< € 19.200
€ 19.200 -< € 26.300
€ 26.300-< € 29.500
€ 29.500 -< € 36.500
€ 36.500 -< €43.500 (modaal)
€ 43.500 -< € 57.600
€ 57.600 -< € 73.000
€ 73.000 -< € 87.100
€ 87.100 of meer
Weet niet/wil niet zeggen

VE007

Radio2

1
2
3

VE008

Radio 2b

1
2
3

esc 

VE009

2c
1 2 3

VE010

2d

-



Gemeente Bruto 
steekproef  
(totaal)

Netto 
steekproef 
(totaal)

Respons 
(totaal)

Bruto 
steekproef 
(18+)

Netto 
steekproef 
(18+)

Respons 
(18+)

Bruto 
steekproef 
(18-35)

Netto 
steekproef 
(18-35)

Respons 
(18-35)

Achtkarspelen 1583 120 7,6% 1456 117 8,0% 127 2 1,6%

Ameland 236 15 6,4% 221 15 6,8% 15 1 6,7%

Dantumadiel 1036 70 6,8% 951 69 7,3% 84 2 2,4%

De Fryske Marren 2196 200 9,1% 1984 193 9,7% 212 7 3,3%

Harlingen 817 70 8,6% 752 66 8,8% 65 4 6,2%

Heerenveen 2805 193 6,9% 2586 186 7,2% 219 7 3,2%

Leeuwarden 6167 497 8,1% 5410 456 8,4% 757 41 5,4%

Noardeast-Fryslân 2131 173 8,1% 1929 161 8,3% 202 11 5,4%

Ooststellingwerf 1229 83 6,8% 1125 77 6,8% 103 6 5,8%

Opsterland 1270 110 8,7% 1149 101 8,8% 121 8 6,6%

Schiermonnikoog 59 3 5,0% 56 3 5,4% 4 0 0,0%

Smallingerland 2871 249 8,7% 2615 236 9,0% 256 12 4,7%

Súdwest-Fryslân 3928 329 8,4% 3560 309 8,7% 368 23 6,3%

Terschelling 400 39 9,8% 372 38 10,2% 27 1 3,7%

Tytsjerksteradiel 1597 156 9,8% 1467 147 10,0% 130 8 6,2%

Vlieland 47 2 4,3% 42 1 2,4% 5 1 20,0%

Waadhoeke 2145 198 9,2% 1947 188 9,7% 198 9 4,5%

Weststellingwerf 1444 101 7,0% 1338 99 7,4% 107 2 1,9%

Totaal 31959 2608 8,2% 28960 2462 7,9% 3000 145 5,2%

BIJLAGE 5  RESPONSOVERZICHT TWEEDE WERVINGSRONDE PER GEMEENTE



Gemeente Bruto 
steekproef  
(totaal)

Netto 
steekproef 
(totaal)

Respons 
(totaal)

Bruto 
steekproef 
(18+)

Netto 
steekproef 
(18+)

Respons 
(18+)

Bruto 
steekproef 
(18-35)

Netto 
steekproef 
(18-35)

Respons 
(18-35)

Achtkarspelen 1583 120 7,6% 1456 117 8,0% 127 2 1,6%

Ameland 236 15 6,4% 221 15 6,8% 15 1 6,7%

Dantumadiel 1036 70 6,8% 951 69 7,3% 84 2 2,4%

De Fryske Marren 2196 200 9,1% 1984 193 9,7% 212 7 3,3%

Harlingen 817 70 8,6% 752 66 8,8% 65 4 6,2%

Heerenveen 2805 193 6,9% 2586 186 7,2% 219 7 3,2%

Leeuwarden 6167 497 8,1% 5410 456 8,4% 757 41 5,4%

Noardeast-Fryslân 2131 173 8,1% 1929 161 8,3% 202 11 5,4%

Ooststellingwerf 1229 83 6,8% 1125 77 6,8% 103 6 5,8%

Opsterland 1270 110 8,7% 1149 101 8,8% 121 8 6,6%

Schiermonnikoog 59 3 5,0% 56 3 5,4% 4 0 0,0%

Smallingerland 2871 249 8,7% 2615 236 9,0% 256 12 4,7%

Súdwest-Fryslân 3928 329 8,4% 3560 309 8,7% 368 23 6,3%

Terschelling 400 39 9,8% 372 38 10,2% 27 1 3,7%

Tytsjerksteradiel 1597 156 9,8% 1467 147 10,0% 130 8 6,2%

Vlieland 47 2 4,3% 42 1 2,4% 5 1 20,0%

Waadhoeke 2145 198 9,2% 1947 188 9,7% 198 9 4,5%

Weststellingwerf 1444 101 7,0% 1338 99 7,4% 107 2 1,9%

Totaal 31959 2608 8,2% 28960 2462 7,9% 3000 145 5,2%

Ik kan zo een 
bijdrage leveren 
aan onze Friese 
woonomgeving.‘

Fries Sociaal Planbureau 

Westersingel 4 / 8913 CK  Leeuwarden  

(058) 234 85 00

info@fsp.nl

www.fsp.nl

Lid Panel Fryslân sinds 2016

Panel Fryslân is onderdeel van het FSP. Het FSP wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân. 


