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Panel Fryslân 

Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en bestaat uit een groep inwoners van 

Fryslân die haar ervaringen deelt en haar mening geeft over wat er speelt in de provincie. Het panel 

zorgt ervoor dat beleidsmakers, politici, overheden en de media snel goede en betrouwbare informatie 

krijgen over hedendaagse, sociale en maatschappelijke onderwerpen. Het FSP kan door de 

panelonderzoeken trends en ontwikkelingen binnen Fryslân in kaart brengen, analyseren en duiden.  

 

1 Steekproef  

De doelpopulatie van Panel Fryslân is de Friese populatie van 18 jaar en ouder wonend in de provincie 

Fryslân. De steekproefeenheden van Panel Fryslân zijn personen van 18 jaar of ouder, niet-wonend in 

een instelling. Het steekproefkader hiervoor is het bevolkingsregister van gemeenten. De wet 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) vormt de grondslag voor de gemeentelijke 

bevolkingsregisters. Vanaf januari 2014 is de Wet GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen 

(BRP). Dit is de meest complete en meest actuele registratie van inwoners in een gemeente. Omdat de 

steekproeven op persoonsniveau zijn opgevraagd kan het voorkomen dat er meerdere personen op 

hetzelfde adres in de steekproef zitten.  

GBA gegevens zijn niet vrij toegankelijk. Daarom moet per gemeente afzonderlijk toestemming worden 

gevraagd om een aselecte steekproef te mogen trekken. Vanaf augustus 2016 is gestart met het 

benaderen van de gemeentesecretarissen van alle gemeenten voor initiële toestemming en 

doorverwijzing naar de juiste persoon voor de steekproeftrekking binnen burgerzaken. Aan hen is 

gevraagd aselecte steekproeven te trekken na selectie op leeftijd (18 jaar en ouder) en woonvorm (geen 

instelling). Hierin werd per persoon gevraagd om aanhef, volledige naam, adres, postcode, woonplaats, 

geboortedatum en geslacht. Deze informatie is beveiligd digitaal verzonden naar het FSP.  

Door het FSP zijn gegevens van 40.000 personen opgevraagd, evenredig verdeeld over de 24 

gemeenten. Dit betreft 8% van de totale Friese populatie van 18 jaar en ouder (510.000). Het aantal 

aanschrijving is berekend op ons gewenste minimale aantal respondenten per onderzoek (1000), 

uitgaande van een respons van 60% van de panelleden en 5% van de personen uit de steekproef. Om 

ruim te zitten zijn 40.000 personen aangeschreven zodat dit ongeveer 2000 panelleden zou opleveren 

en er per onderzoek ongeveer 1200 mensen meedoen (40.000*5%*60% = 1200).  
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2 Wervingsmethode 

De werving is per post in twee rondes gedaan zodat er niet teveel tijd zat tussen de aanlevering van de 

steekproef door de gemeenten en het aanschrijven van de personen. In de eerste ronde zaten 17 

gemeenten (33.410 personen) en in de tweede ronde de laatste 7 gemeenten (6.649 personen)1. De 

eerste aanschrijvingsronde vond in oktober 2016 plaats en de tweede aanschrijvingsronde in januari 

2017 (na de feestdagen). Als eerste werd er een aankondigingsbrief (bijlage 1) gestuurd inclusief een 

folder (bijlage 2) waarin het doel en nut van het panel werd uitgelegd. Twee weken na de eerste brief  

is er een herinneringsbrief (bijlage 3) gestuurd. In beide brieven stond de persoonlijke inlogcode 

waarmee mensen de aanmeldingsvragenlijst (bijlage 4) met achtergrondgegevens konden invullen. Een 

belteam zat na elke ronde klaar voor eventuele vragen van mensen die de brief hadden ontvangen. 

Precies 200 mensen hebben gebeld met vragen over het panel of de procedure (0.5% van 

aangeschreven mensen).  

3 Respons 

3.1 Respons gemeenten 

Aan de vierentwintig aangeschreven gemeenten is gevraagd om een steekproef op persoonsniveau te 

trekken met complete NAW gegevens. Van 10 gemeenten is de complete informatie op persoonsniveau 

ontvangen, waarmee de brieven op naam konden worden verstuurd. De overige 17 gemeenten hebben 

wel op persoonsniveau een aselecte steekproef getrokken, maar alleen adressen aangeleverd. Daardoor 

kon het voorkomen dat er dubbele adressen in het bestand zaten. Per adres is 1 brief  (en 1 

herinneringsbrief) verstuurd. Indien deze persoon reageerde is er een aanvullende mail gestuurd dat er 

nog een persoon in het huishouden was geselecteerd of zij wilden vragen of de jongste persoon boven 

de 18 zich ook wilde aanmelden voor het panel. Hiervoor ontvingen zij een persoonlijke inlogcode. De 

personen waarvan alleen het adres bekend was zijn aangeschreven met ‘Inwoner van gemeente… ‘. De 

vrees was dat dit tot een lager respons zou leiden. Uiteindelijk was de respons 0.7% punt lager bij de 

mensen die alleen op adres waren aangeschreven (zie bijlage 5 voor compleet overzicht).  

3.2 Respons panelleden 

De bruto steekproefomvang was 40.059 personen. Uiteindelijk hebben 3.750 mensen zich aangemeld 

en de intake-vragenlijst volledig ingevuld, de netto steekproef is zodoende 3.750. Het percentage 

                                                           
1 Een aantal gemeenten hebben het gevraagde steekproefaantal naar boven afgerond, vandaar in totaal 59 
personen meer (33.410 + 6.649 = 40.059).  
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respons (100 x netto steekproef/bruto) komt daarmee op 9.4%. De responspercentages worden per 

onderzoek bijgehouden. Indien het panel te klein wordt door uitval van panelleden (door bv. verhuizen 

of overlijden) zal er een nieuwe wervingsronde worden gestart.  

3.3 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 intake-vragenlijst 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 juist oververtegenwoordigd; een 

veelgehoord probleem bij het werven van panels. Ook zijn de mannen oververtegenwoordigd in het 

panel.   

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

 Panel Doelpopulatie 

Geslacht   

Man 58,8 49.8 

Vrouw 41,2 50,2 

Regio (Corop-gebieden) 

4 Noord-Friesland  51,6 50,4 

5 Zuidwest-Friesland 21,1 20,8 

6 Zuidoost-Friesland 27,3 28,8 

Leeftijdscategorieën 

18-40 12,8 30,6 

40-50 13,3 17,7 

50-60 22,7 18,3 

60-70 30 16,7 

70+ 21,2 16,6 

 

3.4 Correctie voor non-respons 

Om te corrigeren voor non-respons is een weging uitgevoerd. Om een juiste afspiegeling te krijgen van 

alle Friezen boven de 18 (niet-wonend in een instelling) worden de resultaten van de afzonderlijke 

onderzoeken gewogen op sekse, leeftijd en regio. Respondenten in oververtegenwoordigde groepen 

krijgen een gewicht kleiner dan 1. En respondenten in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een 
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gewicht groter dan 1. Per onderzoek worden de weegfactoren opgenomen in de bijbehorende 

onderzoeksverantwoording van dat onderzoek.  

3.5 Onzekerheidsmarges 

De uitkomsten van de enquêtes die worden afgenomen onder het panel zijn een schatting van wat er 

in de doelpopulatie aan de hand is. Er is altijd een afwijking tussen schatting en de werkelijke waarde. 

Dit is de ‘ruis’ van de steekproef. Hierom is het belangrijk om onzekerheidsmarges te vermelden per 

onderzoek. Gezien de laagdrempelige aard van de publicaties die voortkomen uit de onderzoeken 

worden deze in de publicatie zelf niet weergegeven. Per onderzoek wordt in een bijbehorende  

onderzoeksverantwoording de onzekerheidsmarge weergegeven.  

4 Vragenlijsten 

De door ons gebruikte 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. 

Tenslotte 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 beschikbaar gesteld ten tijde van publicatie.  
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Bijlage 1. Uitnodigingsbrief  
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Bijlage 2. Folder (4 pagina’s) 
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Bijlage 3. Herinneringsbrief  
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Bijlage 4. Aanmeldingsvragenlijst (8 pagina’s) 
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Bijlage 5. Responsoverzicht gemeenten en respondenten 

 


