
Zicht op cijfers in uw gemeente



Onderzoek is vaak het begin van een verandering. Voordat u uw beleid 

of aanpak bepaalt, voordat u vaststelt of u op het goede spoort zit: 

u wilt inzicht. 

Partoer en onderzoek

Partoer heeft als missie om samen met u de sociale kwaliteit en leefbaarheid 

van Fryslân te versterken. Onze deskundige en ervaren onderzoekers met 

hart voor Fryslân staan voor een aanpak op maat. We zorgen voor een 

bruikbaar resultaat, zodat u hiermee gericht aan de slag kunt. U kunt bij ons 

terecht voor diverse soorten onderzoek:

• Verkennend onderzoek

• Monitoring

• Burgerpanel en cliëntervaringsonderzoek

• Evaluerend onderzoek

• Prognoses en scenario’s

 Wie zijn mijn inwoners nu en straks?
 Wat houdt hen bezig?
 Welk beleid sluit daarop aan?
 Hoe pakt mijn beleid uit en wat vinden de   
 inwoners ervan? 
 Zijn de uitkomsten in mijn gemeente vergelijkbaar   
 met de buren?

Vragen die elke gemeente bezighouden..... 



Verkennend onderzoek

Het doel van onderzoek is het verkrijgen van inzicht, hoe 

staan we er eigenlijk voor? Dit is goed te bereiken door 

bestaande gegevens te ordenen, te presenteren en te 

duiden. We noemen dit verkennend onderzoek. Cijfers op 

nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal niveau: Partoer 

kan ze voor u rangschikken en op een manier presenteren 

die het voor velen inzichtelijk en begrijpelijk maakt. Geen 

duimdikke rapporten, maar overzichtelijke en visuele 

rapportages.

Vanuit dit inzicht kunt u naar de volgende stap: de dialoog 

aangaan met de Raad, inwoners en stakeholders en het 

formuleren van beleid.

Monitoring

Ook kunnen we ingezet beleid voor u monitoren. 

Meestal gaat hier een startmeting aan vooraf, Deze wordt 

dan in een vast patroon herhaald met vervolgmetingen. 

Dit onderzoek kan erg nuttig zijn bij het volgen van beleid. 

Zijn de verwachtingen die uw gemeente had van bepaald 

beleid ook uitgekomen? Als dat niet het geval is, wat zijn 

daarvan dan de redenen? Waar en hoe kunt u bijstellen 

en bijsturen om uw doelen wel te behalen?  

 

Monitoring kan de transparantie van de overheid ver-

sterken en maakt kosten en maakt kosten en effecten 

inzichtelijk. Ook levert dit vanzelfsprekend de gemeente 

zelf sturingsinformatie op. 
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Participatie in Noordwolde
Onderzoek naar de economische en maatschappelijke participatie



Burgerpanel en cliëntervaringsonderzoek

In de veranderende verhouding tussen de overheid en inwoners wordt het steeds 

belangrijker om te weten hoe inwoners over onderwerpen denken. 

Fries burgerpanel

Om inzicht te krijgen in wat Friezen vinden, voelen en willen heeft Partoer het Fries 

burgerpanel ontwikkeld. Hierin worden meer dan 2000 inwoners van Friesland ongeveer 

6 maal per jaar bevraagd op sociaal-economische onderwerpen. Dit provinciale panel 

geeft een mooie inkijk in wat Friezen vinden, voelen en (niet) willen. Maar hoe zit dat dan 

op regionaal of lokaal niveau? Wat vinden de inwoners van uw gemeente? Partoer kan een 

lokaal burgerpanel voor uw gemeente oprichten. 

Cliëntervaringsonderzoek 

Gemeenten zijn verplicht de cliëntervaring op het gebied van de Wmo te meten. Ook voor 

de Jeugdwet wordt dit aanbevolen. Partoer kan deze cliëntervaringsonderzoeken voor u 

uitvoeren. Een soortgelijk onderzoek kunnen wij voor u opzetten rondom de ervaringen 

met de gebiedsteams. 

Wij kunnen (model)vragenlijsten toepassen voor het uitvoeren van cliëntervarings-

onderzoek. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het verhaal achter de cijfers. Zodat u uw 

informatie kunt spiegelen aan individuen of groepen. En u nog meer inzicht krijgt, vooral 

ook over hoe inwoners dingen willen veranderen of wat ze concreet nodig hebben. Bij deze 

vorm van onderzoek worden personen of (focus)groepen gestructureerd geïnterviewd. 

Onze onderzoekers zijn goed in staat om de essentie van deze interviews bloot te leggen. 

Recente onderzoeken:
Plan Zuid, slopen of niet? 

Fries burgerpanel over vrijwilligerswerk 
en burgerinitiatieven

53% 47%
2.280

PANELLEDEN
maart 2016

61% 8% 

12% 

19% 

Doet	momenteel	vrijwilligerswerk	

Hee2	de	afgelopen	24	maanden	vrijwilligerswerk	gedaan	

Hee2	langer	dan	24	maanden	geleden	vrijwilligerswerk	gedaan	

Hee2	nog	nooit	vrijwilligerswerk	gedaan	

 Doet momenteel vrijwilligerswerk

 Heeft de afgelopen 24 maanden  
    vrijwilligerswerk gedaan

 Heeft langer dan 24 maanden geleden  
    vrijwilligerswerk gedaan

 Heeft nog nooit vrijwilligerswerk gedaan

Percentage panelleden dat vrijwilligerswerk doet:

Fries burgerpanel
Fryslân inzicht



Evaluerend onderzoek

Wilt u uw beleid of door u ingezette werkwijzen en 

projecten evalueren? Dan kan Partoer een evaluatie-

onderzoek voor u uitvoeren. Dit kan op verschillende 

manieren. Het kan gaan om het terugkijken in 

registratiesystemen, om het in kaart brengen van 

mogelijke effecten en het in gesprek treden met 

betrokkenen en de ‘einddoelgroep’. Wat merkten 

zij ervan? 

Naast het weergeven van de feiten en cijfers kan 

Partoer de verkregen informatie interpreteren en u van 

advies voorzien. Dit kan vooraf worden afgesproken, 

maar ook na een onderzoek kan een opdrachtgever 

deze vraag bij Partoer neerleggen.

Prognoses en scenario’s

Steeds vaker krijgen wij vragen om de ‘toekomst te 

voorspellen’. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar we 

kunnen wel de trends in uw gemeente analyse-

ren, prognosemodellen koppelen aan trends en u 

schetsten welke mogelijke ontwikkelingen u kunt 

verwachten. Daaraan kunnen we scenario’s verbin-

den, zodat u binnen de gemeente, met stakeholders 

en inwoners, het gesprek over de toekomst kunt 

ingaan. 

Prognoses en scenario’s kunnen van belang zijn bij 

keuzes die te maken hebben met krimp, schaarste, 

maar ook bij herindelingen. 

Recente onderzoeken:
Toekomstscenario’s voor Bereikbare 

Voorzieningen Noardwest Fryslân
Toekomst welzijnswerk Schiermonnikoog

Inventarisatie van de toekomstige vraag en 
aanbod van zorg in Noordoost Fryslân

Recente onderzoeken: 
Veilig opgroeien in Leeuwarden

Aandachtsgebieden Stellingwerven
 Plan Zuid, slopen of niet?
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Waarom Partoer?

Ervaren 
 Partoer heeft ruime ervaring met het verzamelen, analyseren en interpreteren van 
onderzoeksgegevens. Partoer kent Fryslân en haar inwoners door en door. We weten wat er speelt in 
de provincie en welke bronnen we kunnen raadplegen om snel tot betrouwbare informatie te komen. 

Hart voor Fryslân 
 Onze mensen voelen zich thuis in Fryslân, houden van de mensen en spreken de taal. Wij zetten 
ons vol toewijding in om de sociale kwaliteit en leefbaarheid van Fryslân te versterken. Zodat onze 
provincie ook in veranderende omstandigheden de mooiste plek van Nederland blijft. 

Op Maat
We staan voor een gerichte aanpak voor iedere vraag. Onze onderzoekers gaan graag met u 
in gesprek om te horen wat er bij u speelt. Samen met u willen we tot een zo effectief mogelijk 
onderzoek komen.

Bruikbaar resultaat
 Partoer weet hoe informatie het beste kan worden gepresenteerd aan een brede groep 
geïnteresseerden. Beleidsambtenaren, managers, raadsleden, wethouders of inwoners,  
allemaal zijn ze geïnteresseerd in de kern van de zaak.  

Deskundig
Onderzoeken is een vak. Onze ervaren onderzoekers zijn vakbekwaam en bedreven om voor u 
de juiste informatie boven water te krijgen. Daarnaast werken we samen met het Fries Sociaal 
Planbureau zodat we de juiste kennis, data en menskracht in huis hebben voor ieder vraagstuk. 

Betaalbaar
Door onze jarenlange ervaring, expertise en samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau kunnen 
we snel werken en scherpe prijzen hanteren. Vraag vrijblijvend een offerte aan en overtuig uzelf. 

De 
mens  
als maat



Partoer 
Westersingel 4
8913 CK
Leeuwarden
T  (058) 234 85 01

www.partoer.nl

Onderzoek door Partoer?  

Bel (058) 234 8501 of stuur een e-mail naar info@partoer.nl. 

Naast onderzoek kunt u bij Partoer ook terecht voor advies, 

projectleiding, procesbegeleiding en beleidsondersteuning. 

Meer weten over Partoer? Kijk op www.partoer.nl. 

De mens als maat


