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UITNODIGING PANEL ZEELAND
Wilt u een aantal keer per jaar uw mening geven over actuele Zeeuwse onderwerpen? Eenvoudig thuis 
vanachter uw computer? Voor onze onderzoeken zijn wij op zoek naar mensen die in Zeeland wonen en  
18 jaar of ouder zijn. Doet u mee? In deze folder leest u hoe het werkt.

WAT IS PANEL ZEELAND?
Panel Zeeland is hét online panel voor en over Zeeland. 
Via het panel delen inwoners hun ervaringen en mening 
over actuele Zeeuwse thema’s. HZ University of 
Applied Sciences kan via het panel ontwikkelingen 
binnen Zeeland in kaart brengen, analyseren en 
duiden. Zo krijgen beleids makers, overheden en 
andere organi saties goede en betrouwbare informatie 
over het sociaal, cultureel en economisch welzijn  
van inwoners.

WAT HEBT U ERAAN?
Door mee te doen helpt u medewerkers van Zeeuwse 
gemeenten, provincie en andere belanghebbenden bij 
het maken van (beleids-)keuzes. U kunt uw stem laten 
horen over Zeeuwse thema’s. Bovendien krijgt u na 
afloop van elk panelonderzoek inzicht in de resultaten 
van de peiling.

HOE WERKT HET?
Via de link in de uitnodigingsmail kunt u zich 
aanmelden voor Panel Zeeland. Bij de aanmelding 
vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden.  
Als panellid ontvangt u maximaal twaalf keer 
per jaar via email een uitnodiging om online een 
vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over actuele 
onderwerpen in Zeeland, zoals de arbeidsmarkt, 
cultuuraanbod, de energietransitie, toerisme en het 
dagelijks leven in Zeeland.  

WAT GEBEURT ER MET UW GEGEVENS?
Persoonlijke gegevens en de antwoorden die u 
geeft worden altijd vertrouwelijk behandeld. De 
onderzoeken van HZ voldoen aan de Nederlandse 
gedragscode wetenschappelijke integriteit, het 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO, 
laatste versie) en de Gedragscode praktijkgericht 
onderzoek. De resultaten van de onderzoeken zijn 
nooit te herleiden tot individuele panelleden.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
 
Hoe komen jullie bij mij?
U heeft deelgenomen aan een onderzoek van HZ 
University of Applied Sciences. Daarin heeft u aan-
gegeven dat u geïnteresseerd bent in Panel Zeeland 
en graag informatie wilt ontvangen. Bent u al lid van 
Panel Zeeland? Dan hoeft u verder niets te doen. 

Hoeveel tijd kost het?
De lengte van de vragenlijst varieert, maar we 
proberen deze zo beperkt mogelijk te houden.  
U bepaalt zelf wanneer u de vragenlijst invult. 

Gaan jullie mij reclame sturen of mijn gegevens 
doorspelen aan bedrijven?
Nee, zonder uw toestemming mag geen enkele instantie 
uw administratieve gegevens (naam, adres, telefoonnum-
mer en e-mailadres) bekijken. We gebruiken uw gegevens 
alleen voor wetenschappelijk onderzoek en nooit voor 
reclame, spam (ongewenste reclame via e-mail),  
telefonische verkoop of andere commerciële doelen. 

 

Wat voor antwoorden moet ik geven?
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Wij zijn 
geïnteresseerd in uw ervaringen en in uw mening,  
dus zelfs als u niets weet over het onderwerp van  
de vragenlijst kunt u nog steeds deelnemen aan  
het onderzoek. 

Mag ik stoppen wanneer ik wil?
Ja, deelname aan Panel Zeeland is vrijwillig. 
Natuurlijk hopen we dat u lid wordt én blijft. Maar 
als het u niet bevalt, mag u altijd direct stoppen. 
Afmelden voor het panel kan via de link onderaan  
in de uitnodigingsmail voor een onderzoek.

Wie voert het onderzoek uit?
HZ University of Applied Sciences beheert het panel. 

Contact opnemen:
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt  
ons bereiken via panelzeeland@hz.nl !

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cultureel 
evenement, een culturele organisatie of vereniging 
gesteund?

� Ja, door onbetaald werk te verrichten
� Ja, door lid te zijn van een vriendenvereniging
� Ja, door geld te geven
� Ja, op een andere manier namelijk

� Nee, ik heb geen cultureel evenement, organisatie 
 of vereniging gesteund

Zou u graag geïnformeerd willen worden over 
het (verder) verduurzamen van uw woning?

� Ja, ik heb behoefte aan informatie over: 

� Nee
� Weet ik niet

Voorbeelden van vragen:
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