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Panel Fryslân bestaat uit een representatieve groep inwoners van Fryslân die ongeveer zes keer per jaar een online
vragenlijst ontvangen over verschillende maatschappelijke thema’s die spelen in de provincie. De uitkomsten
van Panel Fryslân voeden de onderzoeksprojecten en monitoren van het FSP, en bieden beleidsmakers, politici,
overheden en de media betrouwbare informatie over het Friese burgerperspectief op sociale en maatschappelijke
onderwerpen. Een aantal vragenlijsten wordt periodiek herhaald, waardoor over een langere periode veranderingen
in houdingen, opvattingen en gedrag van de inwoners van Fryslân kunnen worden gemeten.
Zelfaanmelding voor Panel Fryslân is niet mogelijk, werving vindt uitsluitend plaats via een aselecte steekproef
en op basis van persoonlijke uitnodiging. Om de representativiteit van het panel te garanderen, worden iedere
twee jaar nieuwe panelleden geworven. Panel Fryslân bestaat sinds begin 2017. Deze onderzoeksverantwoording
beschrijft de derde wervingsronde (2021). De vorige onderzoeksverantwoordingen zijn te raadplegen via:
		

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân 1.0 (2017)

		

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân 2.0 (2019)

1. STREEKPROEF
De doelpopulatie van Panel Fryslân zijn de inwoners van Fryslân van 18 jaar en ouder. 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.
In januari 2021 zijn alle gemeenten benaderd met het verzoek toestemming te verlenen voor het trekken van
een steekproef uit de BRP. 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), 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 19.887 personen opgevraagd, evenredig verdeeld over de 18 gemeenten. De
omvang van de bruto-steekproef is gebaseerd op het gewenste aantal nieuwe actieve panelleden, namelijk 500.
Uitgaande van een respons van 50 procent per vragenlijst, en een aanmeldpercentage van 8,2 procent (2019),
moesten hiervoor (1/0,041*500) 12.195 mensen worden aangeschreven.
Vanwege ondervertegenwoordiging is gekozen voor een oversampling van jongvolwassenen (18 tot 34 jaar). Er
is ingezet op 200 actieve jongvolwassenen. Uitgaande van een respons van 50 procent per vragenlijst, en een
aanmeldpercentage van 5,2 procent (2019), moesten hiervoor (1/0,026*200) 7692 jongvolwassenen worden
aangeschreven.
Per persoon werd gevraagd om aanhef, volledige naam, adres, postcode, woonplaats. Deze informatie is beveiligd
digitaal verzonden naar het FSP. Van 9 gemeenten is de complete informatie op persoonsniveau ontvangen. De
overige 9 gemeenten hebben – vanuit het oogpunt van dataminimalisatie – wel op persoonsniveau een aselecte
steekproef getrokken, maar alleen adressen aangeleverd.

2. AANSCHRIJVING
Het aanschrijven van de personen in de bruto-steekproef vond plaats in april 2021. Als eerste is er een
uitnodigingsbrief (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. Na afloop van de aanmeldingsvragenlijst kregen de invullers expliciet de vraag of zij lid wilden worden van
Panel Fryslân. Door nogmaals hun e-mailadres in te vullen en de optie ‘Ja, ik doe mee’ aan te vinken, bevestigden zij
hun deelname. 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. RESPONS
3.1

Respons panelleden

De bruto-steekproefomvang was 19.824 personen. Uiteindelijk hebben 1480 mensen zich aangemeld (netto
steekproef). De respons ligt daarmee op (100%*netto steekproef/bruto steekproef) 7,5 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 8,7 procent respectievelijk 5,5 procent.
3.2

Non-respons

Nonrespons 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 nonrespons 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 op de volgende pagina).

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

Geslacht

Panel

Doelpopulatie

Man

41,1

49,9

Vrouw

58,9

50,1

Regio (COROP)

Panel

Doelpopulatie

Noord-Friesland

51,1

49,5

Zuidwest-Friesland

21,8

21,7

Zuidoost-Friesland

27,1

28,9

Panel

Doelpopulatie

Leeftijdscategorieën
18-40

16,9

30,8

40-50

11,6

14,8

50-60

19,3

18,5

60-70

26,5

16,3

70+

25,6

19,6

3.3

Correctie voor non-respons

Om te corrigeren voor nonrespons 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, leeftijd, opleiding en regio. 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

CIJFERS / MENSEN / INZICHT

<AANHEF> <VOORLETTERS> <ACHTERNAAM>
<STRAATNAAM> <HUISNUMMER+TOEVOEGING>
<POSTCODE> <WOONPLAATS>

Leeuwarden, <DATUM>
Betreft: Uitnodiging Panel Fryslân

Geachte <AANHEF> <ACHTERNAAM>,
Wat vindt u van de voorzieningen in uw gemeente? Voelt u zich veilig in uw buurt? En bent u tevreden met het
openbaar vervoer? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is benieuwd naar uw mening. Wij nodigen u daarom uit mee
te doen aan ons Panel Fryslân. Uw mening helpt om in beeld te brengen hoe inwoners van Fryslân denken over de
leefbaarheid in onze provincie. En die informatie helpt bijvoorbeeld gemeenten om de juiste beslissingen te nemen
voor de toekomst.
Waarom word ik uitgenodigd?
We willen dat alle groepen van de Friese bevolking terug te vinden zijn in Panel Fryslân. Daarom hebben alle
gemeenten speciaal voor Panel Fryslân blind een aantal inwoners geselecteerd. En u bent daar één van.
Wat is Panel Fryslân?
Panel Fryslân is een initiatief van het FSP, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Fryslân. Panel Fryslân bestaat uit
zo’n 6000 inwoners van Fryslân die zes keer per jaar hun mening geven over het leven in Fryslân: over zorg, wonen,
veiligheid, de energietransitie, en nog veel meer.
Hoe werkt het?
U ontvangt zes keer per jaar een online vragenlijst. Het kost ongeveer 15 minuten om deze in te vullen. Het FSP
gebruikt de uitkomsten van deze vragenlijsten bij haar onderzoeken. Het FSP maakt al haar onderzoeksresultaten
openbaar, zodat iedereen weet wat er speelt onder de Friese bevolking. Overheden en maatschappelijke organisatie
kunnen deze betrouwbare gegevens bijvoorbeeld gebruiken bij het maken van beleid.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
We gaan met zorg met uw gegevens om. Uw naam en adres zijn alleen gebruikt om u deze uitnodiging te sturen,
daarna worden deze gegevens verwijderd. Als uw antwoorden op vragenlijsten bij ons binnenkomen, is dat dus
zonder uw naam en adres. Uw antwoorden op de vragenlijsten zullen nooit terug te leiden zijn naar u. Meer
informatie over uw rechten en hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk op www.fsp.nl/privacyverklaring.

Lees verder op de achterzijde
>>

Fries Sociaal Planbureau / Doelestraat 8a / 8911 DX Leeuwarden / (058) 234 85 00 / www.fsp.nl

CIJFERS / MENSEN / INZICHT

Zit ik altijd vast aan Panel Fryslân?
Deelname aan Panel Fryslân is vrijwillig. U kunt zich altijd weer afmelden voor Panel Fryslân. In de praktijk gebeurt
dat bijna nooit. De meeste leden vinden het fijn en belangrijk dat ze met hun stem kunnen laten horen wat er leeft in
Fryslân.
“Ja, ik doe mee!”
Wilt u meedoen? Dat gaat als volgt:
1) Ga naar www.fsp.nl/panel
2) Vul uw persoonlijke code in (zie hieronder)
3) Beantwoord een paar vragen over uw leefsituatie
4) Gefeliciteerd! U bent lid van Panel Fryslân
Uw persoonlijke code is <INLOGCODE>
Bent u al lid van Panel Fryslân?
Dan hoeft u niets te doen, en blijft u gewoon lid van Panel Fryslân.
Vragen?
Wilt u meer informatie? Kijk op www.fsp.nl/panel of bel met Team Panel Fryslân: 058 234 85 00.
Namens het Fries Sociaal Planbureau willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van de Vegte
Directeur Bestuurder Fries Sociaal Planbureau

Fries Sociaal Planbureau / Doelestraat 8a / 8911 DX Leeuwarden / (058) 234 85 00 / www.fsp.nl

BIJLAGE 2

FOLDER

Wat vindt u van de voorzieningen in uw
gemeente? Voelt u zich veilig in uw buurt?
En bent u tevreden met het openbaar vervoer?
Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is benieuwd
naar uw mening over Fryslân.
Het FSP is een onafhankelijk onderzoeksinstituut.
Wij brengen in kaart hoe inwoners van Fryslân
wonen, werken en leven, en wat ze daarvan vinden.
Die informatie is belangrijk voor de toekomst van Fryslân.
Laat daarom uw stem horen via Panel Fryslân!

Doet u mee ?

WAT IS PANEL FRYSLÂN?

PANEL FRYSLÂN 2021

‘

Panel Fryslân is een initiatief van het FSP, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in
Fryslân. Panel Fryslân bestaat uit zo’n 6.000 inwoners van Fryslân die zes keer per
jaar hun mening geven over het leven in Fryslân: over zorg, wonen, werken, veiligheid,
landschap, de energietransitie, en nog veel meer.

FRIES SOCIAAL PLANBUREAU

Ik kan zo een
bijdrage leveren
aan onze Friese
woonomgeving.
Lid Panel Fryslân sinds 2019

HOE WERKT PANEL FRYSLÂN?

HOE DENKT U OVER FRYSLÂN?
CIJFERS / MENSEN / INZICHT

Als panellid krijgt u zes keer per jaar een vragenlijst in uw mailbox. Die vragenlijst
vult u via het internet in. Dat kost u per keer ongeveer 15 minuten. Het FSP gebruikt
de uitkomsten van deze vragenlijsten bij haar onderzoeken. Het FSP maakt al haar
onderzoeksresultaten openbaar, zodat iedereen weet wat er speelt onder de Friese
bevolking. Overheden en maatschappelijke organisaties kunnen deze betrouwbare
gegevens bijvoorbeeld gebruiken bij het maken van beleid.

HOE KOMEN JULLIE BIJ MIJ?
Dat is puur toeval. We willen dat alle groepen van de Friese bevolking terug te vinden
zijn in Panel Fryslân. Daarom hebben alle gemeenten speciaal voor Panel Fryslân
een aantal inwoners blind geselecteerd. En u bent daar één van.

KUNNEN JULLIE ZIEN WELKE ANTWOORDEN IK INVUL?
Nee. Als u de vragenlijst invult, blijft u anoniem. Uw antwoorden komen
zonder uw naam en adres bij de onderzoekers binnen. Uw antwoorden
zullen dus nooit terug te leiden zijn naar u.

Lid Panel Fryslân sinds 2016

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS?
We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw naam en adres zijn alleen gebruikt
om u uit te nodigen voor Panel Fryslân, daarna worden deze gegevens verwijderd.
We gebruiken uw gegevens nooit voor reclame, spam, telefonische verkoop of
andere commerciële doelen.
Als u dat wilt, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Panel Fryslân.
U krijgt dan vier keer per jaar nieuws over de onderzoeksresultaten.
Meer informatie over uw rechten en hoe wij met uw gegevens omgaan?
Kijk op www.fsp.nl/privacyverklaring.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie? Kijk op www.fsp.nl/panel of bel met Team Panel Fryslân: 058 234 85 00.

Panel Fryslân:
5.891 leden

Uw mening over
Fryslân is belangrijk!

6 vragenlijsten per jaar
100% anoniem
Bijdragen aan de toekomst van Fryslân

ZIT IK ALTIJD VAST AAN PANEL FRYSLÂN?
Nee. Deelname aan Panel Fryslân is vrijwillig.
U kunt zich altijd weer afmelden voor Panel
Fryslân. In de praktijk gebeurt dat bijna
nooit. De meeste leden vinden het fijn en
belangrijk dat ze met hun stem kunnen
laten horen wat er leeft in Fryslân.

‘

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

Fries Sociaal Planbureau
Doelestraat 8a / 8911 DX Leeuwarden
(058) 234 85 00
info@fsp.nl
www.fsp.nl

DOET U MEE?

BIJLAGE 3

HERINNERINGSBRIEF

CIJFERS / MENSEN / INZICHT

<AANHEF KORT> <VOORLETTERS> <ACHTERNAAM>
<STRAATNAAM> <HUISNUMMER+TOEVOEGING>
<POSTCODE> <WOONPLAATS>

Leeuwarden, <DATUM>
Betreft: Uitnodiging Panel Fryslân

Geachte <AANHEF LANG> <ACHTERNAAM>,
Wat vindt u van de voorzieningen in uw gemeente? Voelt u zich veilig in uw buurt? En bent u tevreden met het
openbaar vervoer? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is benieuwd naar uw mening. Een paar weken geleden
heeft u al een brief van ons gekregen, maar misschien is deze door omstandigheden blijven liggen. Wij nodigen u
graag nogmaals uit mee te doen aan ons Panel Fryslân. Uw mening helpt om in beeld te brengen hoe inwoners van
Fryslân denken over de leefbaarheid in onze provincie. En die informatie helpt bijvoorbeeld gemeenten om de juiste
beslissingen te nemen voor de toekomst.
Waarom word ik uitgenodigd?
We willen dat alle groepen van de Friese bevolking terug te vinden zijn in Panel Fryslân. Daarom hebben alle
gemeenten speciaal voor Panel Fryslân blind een aantal inwoners geselecteerd. En u bent daar één van.
Wat is Panel Fryslân?
Panel Fryslân is een initiatief van het FSP, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Fryslân. Panel Fryslân bestaat uit
zo’n 6000 inwoners van Fryslân die zes keer per jaar hun mening geven over het leven in Fryslân: over zorg, wonen,
veiligheid, de energietransitie, en nog veel meer.
Hoe werkt het?
U ontvangt zes keer per jaar een online vragenlijst. Het kost ongeveer 15 minuten om deze in te vullen. Het FSP
gebruikt de uitkomsten van deze vragenlijsten bij haar onderzoeken. Het FSP maakt al haar onderzoeksresultaten
openbaar, zodat iedereen weet wat er speelt onder de Friese bevolking. Overheden en maatschappelijke organisatie
kunnen deze betrouwbare gegevens bijvoorbeeld gebruiken bij het maken van beleid.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
We gaan met zorg met uw gegevens om. Uw naam en adres zijn alleen gebruikt om u deze uitnodiging te sturen,
daarna worden deze gegevens verwijderd. Als uw antwoorden op vragenlijsten bij ons binnenkomen, is dat dus
zonder uw naam en adres. Uw antwoorden op de vragenlijsten zullen nooit terug te leiden zijn naar u. Meer
informatie over uw rechten en hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk op www.fsp.nl/privacyverklaring.

Lees verder op de achterzijde
>>

Fries Sociaal Planbureau / Doelestraat 8a / 8911 DX Leeuwarden / (058) 234 85 00 / www.fsp.nl

CIJFERS / MENSEN / INZICHT

Zit ik altijd vast aan Panel Fryslân?
Deelname aan Panel Fryslân is vrijwillig. U kunt zich altijd weer afmelden voor Panel Fryslân. In de praktijk gebeurt
dat bijna nooit. De meeste leden vinden het fijn en belangrijk dat ze met hun stem kunnen laten horen wat er leeft in
Fryslân.
“Ja, ik doe mee!”
Wilt u meedoen? Dat gaat als volgt:
1) Ga naar www.fsp.nl/panel
2) Vul uw persoonlijke code in (zie hieronder)
3) Beantwoord een paar vragen over uw leefsituatie
4) Gefeliciteerd! U bent lid van Panel Fryslân
Uw persoonlijke inlogcode: <INLOGCODE>
Bent u al lid van Panel Fryslân?
Dan hoeft u niets te doen, en blijft u gewoon lid van Panel Fryslân.
Vragen?
Wilt u meer informatie? Kijk op www.fsp.nl/panel of bel met Team Panel Fryslân: 058 234 85 00.
Namens het Fries Sociaal Planbureau willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van de Vegte
Directeur Bestuurder Fries Sociaal Planbureau

Fries Sociaal Planbureau / Doelestraat 8a / 8911 DX Leeuwarden / (058) 234 85 00 / www.fsp.nl

BIJLAGE 4

AANMELDINGSVRAGENLIJST

Intro
Geachte inwoner van Fryslân,
Fijn dat u mee wilt doen aan Panel Fryslân. Uw mening als inwoner van Fryslân is voor ons erg belangrijk. Uw
mening helpt om in beeld te brengen hoe inwoners van Fryslân denken over de leefbaarheid in onze provincie.
En die informatie helpt bijvoorbeeld gemeenten weer om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst.
In deze vragenlijst vragen wij u 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 vragenlijst heeft ingevuld wordt u gevraagd uw e-mailadres in te vullen en uw deelname te
bevestigen. Het is belangrijk dat u deze link aanklikt. Pas dan bent u daadwerkelijk lid van Panel Fryslân. Als
panellid ontvangt u van ons maximaal zes keer per jaar een online vragenlijst over bijvoorbeeld zorg, wonen,
veiligheid of de energietransitie. Deelname is altijd vrijwillig.

1.

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf 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.

2.

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

3.

Geslacht
Geboortemaand
Geboortejaar
Positie in het huishouden

Waar bent u geboren?
O
O
O
O
O
O
O

Nederland, in Fryslân
Nederland, buiten Fryslân
Turkije
Marokko
Suriname
Nederlandse Antillen / Aruba
Bulgarije

4.

O

Polen

O

Roemenië

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Indonesië / voormalig Nederlands-Indië
Japan
Verenigde Staten, Canada
Australië, Nieuw-Zeeland
Afrika
Ander Europees land
Ander niet-Europees land
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen

Hoeveel jaar heeft u in totaal in Fryslân gewoond?
Ik heb in totaal … jaar in Fryslân gewoond.

5.

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

6.

Spreekt u Fries?
O
O
O
O
O

7.

Hoe vaak spreekt u Fries?
O
O
O
O

8.

Helemaal niet
Matig
Redelijk
Goed
Vloeiend

Vrijwel nooit
Af en toe
Wekelijks
Dagelijks

Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?
O
O

Basisonderwijs
Praktijkonderwijs

9.

O

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

O

Vmbo, havo-onderbouw, vwo-onderbouw, mbo-1 (inclusief mavo, ulo, mulo, lts, lhno, vbo)

O
O

Havo-bovenbouw, vwo-bovenbouw (inclusief hbs, mms)
Mbo-2, mbo-3, mbo-4

O

Hbo-opleiding

O

Universitaire-opleiding

Wat is uw huidige arbeidssituatie?
Als u meer dan één beroep of functie heeft, kies dan de baan waaraan u de meeste tijd besteedt.
Indien u evenveel tijd besteedt aan twee of meerdere banen, kies dan de baan waarin u het langst
werkzaam bent.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

10.

Nooit gewerkt
Scholier of student
Geen betaalde baan; niet op zoek
Geen betaalde baan; arbeidsongeschiktheid
Geen betaalde baan; met pensioen of prepensioen, VUT
Nu geen betaalde baan; wel op zoek
Werkt in loondienst: (semi-)overheid of niet op winst gerichte organisatie
Werkt in loondienst: commercieel bedrijf
Werkt als zelfstandige zonder personeel
Werkt als zelfstandige met personeel

Wat is uw netto maandinkomen?
Dit is het bedrag dat maandelijks op uw bankrekening wordt gestort (bijvoorbeeld uit salaris,
toeslagen, pensioen, uitkeringen, enzovoort). Het gaat hierbij alleen om het eigen, persoonlijke i
nkomen van uzelf.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

€ 1.000 of minder
€ 1.000 tot € 1.500
€ 1.500 tot € 2.000
€ 2.000 tot € 2.500
€ 2.500 tot € 3.000
€ 3.000 tot € 3.500
€ 3.500 tot € 4.000
€ 4.000 tot € 4.500
€ 4.500 tot € 5.000
Meer dan € 5.000
Weet ik niet/wil ik niet zeggen

11.

Wat is het totale bruto jaarinkomen van uw huishouden?
Dit is een optelling van alle inkomens, uitkeringen, toeslagen en subsidies van uw hele huishouden
bij elkaar opgeteld.
O
O
O
O
O
O
O
O

12.

Minimum (minder dan € 14.100)
Beneden modaal (€ 14.100 tot € 29.500)
Bijna modaal (€ 29.500 tot € 36.500)
Modaal (€ 36.500 tot € 43.500)
Tussen 1 en 2 keer modaal (€ 43.500 tot € 73.000)
Twee keer modaal (€ 73.000 tot € 87.100)
Meer dan twee keer modaal (€ 87.100 of meer)
Weet ik niet/wil ik niet zeggen

Woont u in een koop- of huurwoning?
O
O
O
O

Koopwoning
Huurwoning (vrije sector)
Sociale huurwoning
Anders, namelijk:

13. Wat vindt u belangrijke onderwerpen in Fryslân voor in een vragenlijst?

14. Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst?

Bedankt voor het invullen van de intakevragenlijst!
Om uw aanmelding te bevestigen vult u hieronder uw e-mailadres in en klikt u op ‘Ja, ik wil meedoen’.
U ontvangt dan maximaal zes keer per jaar een vragenlijst en vier keer per jaar de panelnieuwsbrief.
Eind april ontvangt u de panelnieuwsbrief, en eind mei ontvangt u een uitnodiging voor uw eerste
Panel Fryslân-vragenlijst.
De gegevens die u invult worden gebruikt voor de onderzoeken van het FSP. Op onze website (
www.fsp.nl/privacyverklaring) kunt u meer lezen over hoe wij omgaan met uw gegevens.

BIJLAGE 5

RESPONSOVERZICHT DERDE 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

828

43

5,2%

509

33

6,5%

319

10

3,1%

Ameland

114

4

3,5%

70

4

5,7%

44

0

0,0%

Dantumadiel

556

53

9,5%

343

33

9,6%

213

20

9,4%

De Fryske Marren

1504

102

6,8%

965

78

8,1%

539

24

4,5%

Harlingen

453

25

5,5%

297

20

6,7%

156

5

3,2%

Heerenveen

1503

95

6,3%

941

76

8,1%

562

19

3,4%

Leeuwarden

4306

359

8,3%

2365

224

9,5%

1941

135

7,0%

Noardeast-Fryslân

1329

114

8,6%

822

82

10,0%

507

32

6,3%

Ooststellingwerf

747

41

5,5%

486

36

7,4%

261

5

1,9%

Opsterland

871

88

10,1%

554

57

10,3%

317

31

9,8%

Schiermonnikoog

28

1

3,6%

19

1

5,3%

9

0

0,0%

Smallingerland

1688

121

7,2%

1027

86

8,4%

661

35

5,3%

Súdwest-Fryslân

2639

187

7,1%

1676

143

8,5%

963

44

4,6%

Terschelling

168

14

8,3%

97

12

12,4%

71

2

2,8%

Tytsjerksteradiel

939

99

10,5%

597

70

11,7%

342

29

8,5%

Vlieland

41

1

2,4%

23

1

4,3%

18

0

0,0%

Waadhoeke

1343

97

7,2%

857

75

8,8%

486

22

4,5%

Weststellingwerf

767

36

4,7%

492

29

5,9%

275

7

2,5%

Totaal

19824

1480

7,5%

12140

1060

8,7%

7684

420

5,5%

‘

Ik kan zo een
bijdrage leveren
aan onze Friese
woonomgeving.
Lid Panel Fryslân sinds 2016

Fries Sociaal Planbureau
Doelestraat 8a
8911 DX Leeuwarden
(058) 234 85 00
info@fsp.nl
www.fsp.nl
Panel Fryslân is onderdeel van het FSP. Het FSP wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân.

