
Fase 1 – Het opzett en van het Inwonerspanel
Wij adviseren u hoe zo effi  ciënt mogelijk een representati ef 
Inwonerspanel (representati ef naar wijk/kern, naar leeft ijd, 
enzovoort) kan worden opgezet:
- met brieven gericht aan inwoners;
- en/of met een aankondiging op de website van de
 gemeente;
- en/of met een aankondiging in de huis-aan-huisbladen;
- en/of met de inzet van social media.
De Inwonerspanels die wij voor gemeenten opzett en, tellen 
meestal 400, 800 of 1.200 inwoners.
Een Inwonerspanel voor uw gemeente kan binnen 
drie weken operati oneel zijn oft ewel in te zett en voor 
onderzoeken. 

Fase 2 – Het gebruik van het Inwonerspanel
Als het Inwonerspanel is opgezet, kunnen we het panel 
inzett en voor onderzoek over thema’s die binnen uw 
gemeente spelen.
Wij stellen in nauw overleg met u de vragenlijst op, zett en 
de vragenlijst uit onder de panelleden en stellen een 
rapportage op die we met u bespreken.
Tussen ‘het idee om een onderzoek uit te zett en onder de 
panelleden’ en ‘de rapportage’ hoeft  niet veel ti jd te zitt en, 
hooguit enkele weken.

We lichten in deze brochure toe hoe het opzett en en inzett en van een 
Inwonerspanel verloopt. Wij komen graag bij u langs om uw wensen te 
bespreken en onze aanpak nader toe te lichten!

Inwonerspanel 
voor uw gemeente

De resultaten van de 
onderzoeken 
die worden uitgevoerd 
met het Inwonerspanel 
zijn representati ef voor 
de inwoners van uw 
gemeente.

- Eff ecti ef instrument voor inwonersparti cipati e
- Levert waardevolle informati e voor het gemeentelijk beleid
- Binnen drie weken is het Inwonerspanel voor uw 
 gemeente operati oneel
- Exclusief voor uw gemeente

Drie fasen
1. Het opzett en van het Inwonerspanel
2. Het gebruik van het Inwonerspanel voor 
 onderzoeken
3. Het onderhoud van het panel



Vraag
direct een 

(vrijblijvende) 
off erte aan. Of maak een 
(vrijblijvende) afspraak.

www.duomarketresearch.nl/gemeenten/inwonerspanel

info@duomarketresearch.nl

030 – 26 31 080

www.duomarketresearch.nl/gemeenten/inwonerspanel

info@duomarketresearch.nl

030 – 26 31 080

afspraak.
www.duomarketresearch.nl/gemeenten/inwonerspanelwww.duomarketresearch.nl/gemeenten/inwonerspanel

De kosten 
Al vanaf € 675,- (excl. 21% BTW) zett en wij een 
volwaardig Inwonerspanel voor uw gemeente op. En 
vanaf € 925,- (excl. 21% BTW) voeren wij een volledig 
onderzoek (van opstellen vragenlijst tot en met de 
rapportage) met het Inwonerspanel uit.

Wij informeren u graag over alle mogelijkheden en 
bijbehorende kosten.

Fase 3 – Het onderhoud van het Inwonerspanel
Wij dragen er zorg voor dat het aantal panelleden op 
niveau blijft  en dat het Inwonerspanel representati ef 
blijft  voor uw gemeente.

In te zett en voor onderzoek naar allerlei 
gemeentelijke thema’s
De thema’s die leden van het Inwonerspanel krijgen 
voorgelegd, zijn zeer divers:
- de dienstverlening aan de balie(s) en recepti e;
- de dienstverlening via de telefoon en e-mail;
- de tevredenheid over de informati evoorziening/  
 communicati e;
- de tevredenheid over de handhaving;
- de afvalinzameling/de milieustraat;
- de tevredenheid over gemeentelijke instellingen;
- de veiligheid/criminaliteit in de gemeente; 
- de leefb aarheid in de gemeente/in de wijk;
- de woonomgeving/openbare ruimte (groen,   
 verlichti ng, enzovoort);
- de culturele voorzieningen;
- de sportvoorzieningen;
- de winkelvoorzieningen/het winkelaanbod/  
 de openingsti jden;
- de verkeersveiligheid/verkeersvoorzieningen/  
 parkeren;
- het bezoek aan het centrum (frequenti e, wijze van  
 bezoek, het gemak);
- het aanbod van woningen (huur, koop);
- enzovoort.

 

Veel ervaring met onderzoek voor gemeenten en 
met Inwonerspanels
Wij werken voor tal van gemeenten. Ervaring met 
het opzett en (en inzett en) van een Inwonerspanel 
hebben wij onder meer bij de gemeente Almere, 
Borsele, De Fryske Marren, Hillegersberg-Schiebroek, 
Heerhugowaard, IJsselstein, Brielle, Horst aan de 
Maas, Velsen, Zederik en Zuidplas. 
Deze panels zett en wij met grote regelmaat in voor 
het uitvoeren van onderzoek voor deze gemeenten. 


