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Alvin Sibbald (1971)

• ‘Import-Fries’ sinds 1995
• Tot 2010: Directeur Marketing & Verkoop 

van De Friesland Zorgverzekeraar
• Sinds 2010 zelfstandig adviseur 

marketing, klantgerichtheid & organisatie
• Zorg-, regio- & citymarketing
• 2015: Kwartiermaker Klantperspectief VRF
• Daarna: Begeleiding marktonderzoek VRF

Aanleiding en hoofdvragen
van het onderzoek

Aanleiding marktonderzoek

De VRF levert dagelijks een bijdrage aan 
een veilig en gezond Fryslân

Dit als GR realiserend met ‘publiek geld’
De VRF stelt zichzelf dan ook vragen als: 
Kan het nóg effectiever? Kan het nóg 
efficiënter? Kan het nóg klantgerichter?
Dit onderzoek: kansvergroting!
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Van algemeen naar specifiek

Het leven van Friezen

De plek van veiligheid en 
gezondheid in dat leven

De rol daarbij van 
organisaties als VRF

VRF

Hoofdvragen van het onderzoek

Welke thema’s spelen een rol in het leven 
van inwoners van Fryslân?

Hoe kijken zij aan tegen veiligheid en 
gezondheid?
Hoe zien zij hun eigen rol daarbij?
Aan welke organisaties denken zij?
Wat weten en vinden zij van de VRF?

Hoofdvragen van het onderzoek

Zijn de inwoners van Fryslân voor wat 
betreft hun waarden, beleving en houding 
ten opzichte van veiligheid en gezondheid 
te segmenteren in bruikbare groepen?
Op basis waarvan het beleid van de VRF 
met betrekking tot o.a. communicatie, 
producten & diensten, kanalen & 
middelen, etc. nóg effectiever, efficiënter 
en klantgerichter kan worden ingezet?
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Methode

Samenwerking met bureau Motivaction
Online enquête onder > 2.200 personen. 
Respons > 600. Representatief op 
geslacht en leeftijd 15-80 jaar
Gemiddelde uitkomsten vertaald naar vier 
burgerschapsstijlen: “Wat werkt bij wie?”
Gebruikmakend van de kennis, ervaring 
en databestanden van Motivaction

Samenvatting belangrijkste
uitkomsten onderzoek

Veiligheid en Brandweer Fryslân

• Veiligheid belangrijk thema (39%)
• Veiligheid is “veilig voelen in omgeving”
• Zit meer tegen “geen criminaliteit” aan
• Tevredenheid veiligheid in eigen 

woonomgeving: 7,8
• Tevredenheid veiligheid eigen woning: 8,2

Veiligheid en Brandweer Fryslân

• Verantwoordelijk voor eigen veiligheid: 
Politie (65%) en zelf (60%)

• Lokale overheid meer genoemd dan 
landelijke (40% versus 21%)

• Eigen preventief gedrag eigen woning zit 
vooral in bezit rookmelder (76%) en 
zorgvuldigheid met apparaten (68%)

Veiligheid en Brandweer Fryslân

• (Geholpen) bekendheid Brandweer: 94%
• Associaties: Zorgzaam, onmisbaar, 

professioneel, betrokken, betrouwbaar
• Naast blussen van brand meest bekend 

met hulpverlening bij verkeersongevallen, 
extreem weer en te water

• Beeldvorming vooral bepaald door de 
zichtbare, repressieve taken

• Gemiddelde tevredenheid 7,6
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Crises en Crisisbeheersing

• Friezen maken zich gemiddeld genomen 
geen grote zorgen over mogelijke crises

• Meer dan de helft weet niet welke info 
men wil hebben in geval van nood

• Meest genoemd: Wat moet ik doen? Wat 
is er aan de hand? Waar kan ik heen?

• In geval van nood: Omrop Fryslân TV en 
mobiele telefoon

Veiligheidsregio Fryslân

• Gezien korte bestaanshistorie is geholpen 
bekendheid VRF prima (52%)

• Beeld van overkoepelende organisatie
• Samenstelling is niet precies bekend
• Men verwacht ook politie, gemeenten, 

ambulancezorg

Communicatie

• 57% heeft voorkeur voor Nederlands, 12% 
voor het Fries, 30% heeft geen voorkeur

• 50% leest huis-aan-huisbladen, 43% kijkt 
naar Omrop Fryslân TV, 34% leest 
papieren versie Leeuwarder Courant

• 21% gebruikt geen regionale media

Plus

• 24% wil zich extra inzetten voor veiliger of 
gezonder Fryslân

• Maar… weet niet hoe of vindt dat ze al 
veel doen

Vertaling naar burgerschapsstijlen:
Wat werkt bij wie?
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Wat werkt bij wie?

Samenleving individualiseert, vraagt om 
meer differentiatie en maatwerk

Juist ‘zachte’ kenmerken en ‘waarden’ 
bepalen opvattingen en gedrag
Motivaction: Sinds 1997: Mentality-model
Voor overheid vertaald naar burgerschaps-
stijlen i.s.m. Commissie Toekomst 
Overheidscommunicatie en WRR

Voorbeeld: Structuurzoekers

Desinteresse thema’s veiligheid en 
gezondheid, weinig preventief gedrag, 
stellen andere prioriteiten binnen budget

Gevoeliger voor ‘leuk’ of ‘verplicht’
In actie als het groot of persoonlijk wordt
NL-Alert, Amber-Alert, simulaties, etc.
Afzender moet bekend (Brandweer) en 
vertrouwd (persoon) zijn, geen ‘instantie’
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Tot slot: Wat hebben en
kunnen we hier dus mee?

Wat we straks hebben

Inzichten over hoe Friese inwoners 
denken over veiligheid, gezondheid, 
verantwoordelijkheid, VRF, etc.

Eerste stappen richting meer maatwerk: 
Wat werkt bij wie?

Inzicht in waar we welke burgerschapsstijl 
het meeste kunnen vinden

Praktisch toepasbaar ‘model’

Vervolg

Definitief afronden van rapport
Inzichten in praktijk kunnen toepassen
Daarom presentaties en workshops
Vertalen inzichten naar beleid, producten, 
dienstverlening, communicatie, etc.
Zodat VRF nóg effectiever, efficiënter en 
klantgerichter kan werken!


