Zoveel mensen, zoveel wensen!
Iedereen heeft ermee te maken: besluiten van gemeente of provincie. De mensen die
daar werken, moeten voortdurend knopen doorhakken. Bijvoorbeeld over veiligheid,
onderwijs en duurzame energie. Of over verkeer, nieuwbouw, sport en zorg. Daarbij
houden ze rekening met twee belangrijke dingen: de beschikbare middelen én de wensen
van de burgers.
Om de wensen van burgers in beeld te krijgen, is Partoer in oktober 2013 gestart met
het Fries burgerpanel. Met het Fries burgerpanel kan Partoer meningen en standpunten
onder de aandacht brengen van beleidsmakers, bestuurders en politici. Panelleden
ontvangen ongeveer zes keer per jaar een enquête over relevante maatschappelijke
onderwerpen zoals wonen, veiligheid en zorg.
Uw mening over Fryslân telt
Partoer streeft naar een panel van minimaal 1500 Friezen. Het is belangrijk dat er
mensen uit verschillende bevolkingsgroepen in het panel zitten, bijvoorbeeld mannen en
vrouwen, jong en oud, werkloos en werkend en uit dorpen en steden. Iedereen die in
Fryslân woont en ouder is dan 18 jaar mag meedoen aan het panel. Woont u in Friesland
en wilt u uw mening laten horen? Dan kunt u zich aanmelden op de website van het Fries
burgerpanel: www.friesburgerpanel.nl.
Zo werkt het
 U meldt zich aan via de website (www.friesburgerpanel.nl).
 U ontvangt een bevestiging via de mail.
 U ontvangt zo’n zes keer per jaar via de mail een uitnodiging om een vragenlijst in
te vullen.
 U vult de lijst online in, via computer, smartphone of tablet. Het invullen duurt 5
tot 10 minuten.
 U mag een vragenlijst overslaan en de volgende keer weer meedoen.
 Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.
 U krijgt een mail als het onderzoek is afgerond, zodat u de resultaten kunt
bekijken.
 U kunt zich op elk moment weer uitschrijven
Op de website van het Fries burgerpanel (www.friesburgerpanel.nl) staat meer informatie
over het panel en over hoe u zich aan kunt melden. Wie zich aanmeldt en met de eerste
5 onderzoeken meedoet, maakt kans op het winnen van een iPad.

