Bewonerspanel
SNEL EN EENVOUDIG DE MENING VAN BEWONERS PEILEN!

Snel en eenvoudig de mening van bewoners vragen? De bevolking betrekken
bij planvorming en beleid? Maak gebruik van het Bewonerspanel: een
digitaal panel met inwoners van uw gemeente, die zichzelf hebben
aangemeld en die graag hun mening geven via korte internetenquêtes.
Geïnteresseerd? Lees hier hoe het werkt.

Inhoud
1. Wat is het?
2. Waarvoor gebruiken?
3. Is het representatief?
4. Hoe gebruik ik het?
5. Ook iets voor u?
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Wat is het Bewonerspanel?

Het Bewonerspanel is een digitaal panel dat bestaat uit inwoners uit uw gemeente van 12
jaar en ouder. Zij geven graag hun mening via korte internetenquêtes. Het Bewonerspanel
neemt in de loop van de tijd steeds toe qua omvang, iedereen die wil kan zich aanmelden.
De panelleden ontvangen een paar keer per jaar een e-mailbericht met een link naar een
korte vragenlijst.
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Waarvoor kan ik het Bewonerspanel gebruiken?

U kunt het Bewonerspanel gebruiken om even snel, makkelijk en tegen geringe een korte
meningspeiling onder de bevolking te houden. Zo kunt u eenvoudig en tegen geringe kosten
uw vraag aan de inwoners van uw gemeente voorleggen. Het kan hierbij gaan om allerlei
onderwerpen, zoals de tevredenheid over de buurt en woonomgeving en wensen en
behoeften ten aanzien van voorzieningen.
Het middel staat tussen een klankbordgroep van bewoners en een grootschalig onderzoek
in. Het is een manier om in gesprek te blijven met bewoners en om hun mening te betrekken
bij beleidsvorming en – aanpassing. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van het panel bij
het ontwikkelen van nieuw beleid, om vooraf de mening van burgers hierover te peilen. Of
wanneer nieuw beleid wordt ingevoerd, om te horen wat de ervaringen zijn met de nieuwe
maatregelen.
U kunt het Bewonerspanel gebruiken voor onderzoek op verschillende schaalniveaus:
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regio Drechtsteden (alle Drechtsteden gemeenten);
gemeente;
wijk of buurt;
specifieke doelgroep (vb. jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen, alleenstaanden).

Is het Bewonerspanel representatief?

Alle inwoners van 12 jaar en ouder (met een e-mailadres) zijn welkom om deel te nemen
aan het Bewonerspanel. Let op! Het Bewonerspanel bestaat dus uit mensen die zichzelf
hebben aangemeld. Dit zijn mensen die hun mening willen geven. Bewoners die zich niet
betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid zullen zich minder snel aanmelden. Dit is dus
wat anders dan een representatieve steekproef onder de totale bevolking. Voor het doel
waarvoor het gebruikt wordt, is dit meestal geen probleem. Het OCD kijkt samen met u of
het Bewonerspanel het juiste instrument is om uw vraag te beantwoorden.
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Hoe gebruik ik het Bewonerspanel?
Leg uw informatievraag voor aan het OCD.
Wij maken een onderzoeksvoorstel inclusief kostenbegroting en leggen die aan
u voor.
In samenspraak met u stellen we een vragenlijst op (maximaal 20 vragen).
We selecteren uit de database met e-mailadressen de deelnemers die tot de
doelgroep behoren en mailen hen de vragenlijst.
Indien er niet genoeg e-mailadressen van de benodigde doelgroep in de
database zitten, kunnen we aanvullend werven onder de doelgroep.
U ontvangt een pdf-bestand met het verslag van de onderzoeksuitkomsten in
de vorm van een factsheet waarin we de resultaten van de enquête beknopt
beschrijven en weergeven in grafieken en tabellen.
Wij informeren de panelleden over de resultaten van het onderzoek.

Ook iets voor u?

Neem dan contact op met Ingrid Soffers, (078) 770 3916.

