
JAAR_NR TITEL TOELICHTING IN 

SAMENWERKING 

MET 

2017_1 Politiek vertrouwen Over interesse in en (on)tevredenheid over 

de politiek, democratie en instituties. 

Daarnaast vragen over de belangrijkste 

thema’s voor de TK2017. 

 

2017_2 Omgevingswet Hoe denken de inwoners van Fryslân over de 

Omgevingswet, en in welke mate zijn ze 

betrokken bij de inrichting van hun woon- en 

leefomgeving? 

 

2017_3 Participatie Vragen over sociale contacten, lidmaatschap 

van verenigingen en clubs, vrijwilligerswerk 

en andere invulling van vrije tijd. Wordt 

tweejaarlijks herhaald. 

Sociaal 

Planbureau 

Groningen, 

Trendbureau 

Drenthe 

2017_4 Toekomst voor 

jongeren in Fryslân 

Hoe denkt men over de situatie van jongeren 

in Fryslân als het gaat om leren, werken en 

wonen? T.b.v. het jaarthema ‘De staat van 

Friese Jongeren’. 

 

2017_5 Veiligheid Voelen de inwoners van Fryslân zich veilig of 

onveilig in hun huis, buurt en online? Wat 

zijn gebeurtenissen die invloed hebben op 

het gevoel van (on)veiligheid? 

 

2018_1 Zorg Over onder andere de bereikbaarheid, 

financiering en toegankelijkheid van de zorg. 

 

2018_2 Leefbaarheid Over verschillende onderwerpen die 

samenhangen met leefbaarheid van de 

woonomgeving: voorzieningen, onderhoud, 

mobiliteit, buurtrelaties, enzovoort. Wordt 

tweejaarlijks herhaald. 

Sociaal 

Planbureau 

Groningen, 

Trendbureau 

Drenthe 

2018_3 Duurzaam eten en het 

Friese landschap 

Hoe denken de inwoners van Fryslân over de 

landbouw in de provincie? Daarnaast vragen 

over het landschap en duurzaamheid. 

Fryske Akademy 

2018_4 Omnibusvragenlijst Een omnibusvragenlijst kenmerkt zich door 

een verscheidenheid aan onderwerpen, in 

plaats van één overkoepelend onderwerp. 

 

2018_5 Iepen mienskip Meting naar aanleiding van het LF2018-

thema ‘Iepen mienskip’. Wat houdt ‘iepen 

Gemeente 

Leeuwarden 



mienskip’ in volgens de Friese inwoners en 

in welke mate zien zij dit terug in de praktijk? 

2019_1 Provinciale 

verkiezingen 

Over interesse in en (on)tevredenheid over 

de politiek, democratie en instituties. 

Daarnaast vragen over de belangrijkste 

thema’s voor de Provinciale 

Statenverkiezingen. 

 

2019_2 Participatie Vragen over sociale contacten, lidmaatschap 

van verenigingen en clubs, vrijwilligerswerk 

en andere invulling van vrije tijd. Wordt 

tweejaarlijks herhaald. 

Sociaal 

Planbureau 

Groningen, 

Trendbureau 

Drenthe 

2019_3 Werk Hoe kijken inwoners aan tegen de 

werkgelegenheid in de provincie? Daarnaast 

vragen over veranderingen in het werk en 

een leven lang leren. 

 

2019_4 Toerisme Hoe ervaren inwoners van Fryslân het 

toerisme in de provincie en in hun 

woonomgeving? Wat zijn de voor- en nadelen 

van (meer) toerisme? 

 

2019_5 Zorgtechnologie Over de houding, ervaringen en opvattingen 

van de inwoners van Fryslân over het gebruik 

van zorgtechnologie ten behoeve van 

gezondheid en welzijn. 

NHL Stenden 

2019_6 Energietransitie Hoe denken de inwoners van Fryslân over 

klimaatverandering en (verschillende 

aspecten van) de energietransitie? 

 

2020_1 Verschil in Fryslân Vragenlijst voor een indeling van de Friese 

bevolking op basis van verschillende 

kapitaalvormen: economisch kapitaal, 

sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en 

persoonskapitaal. 

Sociaal en 

Cultureel 

Planbureau 

2020_2 Coronavragenlijst I Hoe gaat het met de inwoners van Fryslân in 

coronatijd? Over welzijn, sociale contacten, 

mantelzorg, vertrouwen in de overheid, 

(mentale) gezondheid, en zorgen in 

coronatijd. 

Veiligheidsregio 

Fryslân 

2020_3 Betrokkenheid bij de 

leefomgeving 

In hoeverre voelen inwoners van Fryslân zich 

betrokken bij de besluitvorming over 

ruimtelijke ingrepen en willen zij hierover 

Noordelijke 

Rekenkamer 



meedenken, meepraten, of zelfs 

meebeslissen? 

2020_4 Coronavragenlijst II Hoe gaat het met de inwoners van Fryslân in 

coronatijd? Over welzijn, sociale contacten, 

mantelzorg, vertrouwen in de overheid, 

(mentale) gezondheid, en zorgen in 

coronatijd. 

Veiligheidsregio 

Fryslân 

2020_5 Leefbaarheid Over verschillende onderwerpen die 

samenhangen met leefbaarheid van de 

woonomgeving: voorzieningen, onderhoud, 

mobiliteit, buurtrelaties, enzovoort. Wordt 

tweejaarlijks herhaald. 

Sociaal 

Planbureau 

Groningen, 

Trendbureau 

Drenthe 

2020_6 Omnibusvragenlijst Een omnibusvragenlijst kenmerkt zich door 

een verscheidenheid aan onderwerpen, in 

plaats van één overkoepelend onderwerp. 

 

2021_1 Participatie Vragen over sociale contacten, lidmaatschap 

van verenigingen en clubs, vrijwilligerswerk 

en andere invulling van vrije tijd. Wordt 

tweejaarlijks herhaald. 

 

 


