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3750 Friezen als
thermometer
van de provincie
•

Panel Fryslân voorziet Fries
Sociaal Planbureau van
informatie
Theo Klein

Leeuwarden | Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft een panel van bijna 4000 Friezen gevormd die het onderzoeksbureau van gegevens gaat
voorzien. Het FSP gebruikt die gegevens voor informatie over sociale
vraagstukken in Fryslân.
Het FSP had via de Friese gemeenten een willekeurige groep van
40.000 Friezen benaderd om mee te
doen aan Panel Fryslân. Een kleine 10
procent, 3750 Friezen, gaven zich uiteindelijk op.
Dat is een mooi aantal, vindt Miranda Visser, onderzoeker bij het
FSP. ,,We waren uitgegaan van een
positieve respons van 5 procent. Het
is namelijk lastig om mensen te vinden voor een panel. Je krijgt namelijk
niet een keer maar geregeld een vragenlijst toegestuurd.”
Het uiteindelijke panel dat zich
opgaf bleek geen zuivere doorsnee
van de Friese bevolking. Zo is de
groep jongeren, de groep van achttien tot 34 jaar, onder- en hoger opge-

leiden juist oververtegenwoordigd.
Met dit soort afwijkingen hebben
volgens Visser veel onderzoekbureaus te maken. Om toch een representatief beeld te krijgen wordt bijvoorbeeld de mening van lager opgeleiden zwaarder meegeteld dan die
van de hoger opgeleiden.
Het FSP maakte al een aantal jaren
voor zijn onderzoeken gebruik van
een Fries panel. Bij dat panel konden
deelnemers zich zelf aanmelden. Op
termijn komt dit panel te vervallen
en maakt het FSP alleen nog gebruik
van Panel Fryslân.
Half februari hebben beide panels
een vragenlijst ontvangen over politiek vertrouwen. De panelleden worden maximaal zes keer per jaar met
een vragenlijst benaderd.
Zolang de panelleden in Fryslân
wonen zitten ze vast aan deelname.
,,Het is inderdaad voor onbeperkte
tijd, al kun je je, als je er geen zin in
hebt, natuurlijk afmelden. Als het
aantal panelleden door afmelding,
verhuizing of overlijden zo ver gezakt is dat het het panel niet meer representatief is, worden er nieuwe leden geworven.”
Ook die werving gaat per loting,
bevestigt Visser. ,,Zonder uitnodiging je zelf aanmelden is inderdaad
niet mogelijk.”

