Voorbeelden inleiding en afsluiting vragenlijst
Voorbeeld inleiding 1
<datum>
Beste vrijwilliger,
Welkom bij het Vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek. <de organisatie> wil graag meer inzicht
krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van haar vrijwilligers. Je medewerking aan het
onderzoek stellen we daarom zeer op prijs. Wij vragen je de onderstaande vragen in te vullen.
Dat kost ongeveer <aantal> minuten.
Het invullen van de vragenlijst gaat heel eenvoudig; je kruist het antwoord aan dat het beste
aansluit bij jouw mening of persoonlijke situatie.
Denk niet te lang na over je antwoord; je eerste reactie is veelal de beste. De meeste vragen
zijn geformuleerd als stelling. Je kunt aangeven op een schaal van vijf mogelijkheden in welke
mate je het eens of oneens bent met deze stelling. Sta je neutraal ten opzichte van een
stelling dan kunt je het middelste antwoord – mee eens noch mee oneens - aankruisen. Is
een stelling helemaal niet van toepassing op situatie, dan kun je het antwoord - niet van
toepassing (NVT) - aankruisen.
Heb je vragen over het onderzoek of over het invullen daarvan, neem dan contact op met de
coördinator vrijwilligerswerk.
Wij wensen je veel succes met het invullen van de vragenlijst.
Namens de directie van <de organisatie>

Voorbeeld inleiding 2
Beste vrijwilliger,
Je staat op het punt om een enquête in te vullen over waarom je vrijwilliger bij <de
organisatie>
bent en of je vindt dat het vrijwilligerswerk daar goed geregeld is.
Voor vragen over het onderzoek kunt je terecht bij <naam en/of functie>
3527 LA Utrecht
Kon. Wilhelminalaan 3

algemeen@nov.nl
T 030 230 71 95
www.nov.nl

LinkedIn: Vrijwilligerswerk
Twitter: @VerenigingNOV

Rabobank 3692.73.141
IBAN: NL16 RABO 0369 2731 41EUR
KvK Utrecht 301 26 706

Je wordt verzocht alle vragen in deze enquête te beantwoorden. Je kunt de vragen
beantwoorden door met je muis te klikken op het bolletje voor het juiste antwoord. Je kunt je
antwoord wijzigen door op een ander bolletje te klikken.
Als je alle vragen op een pagina hebt ingevuld, klikt je op 'Volgende'. Wanneer je vergeten
bent om één van de vragen te beantwoorden, zal dit worden aangegeven. Je kunt het
ontbrekende antwoord dan alsnog invullen.
De enquête duurt ongeveer <aantal> minuten. Je hoeft uw naam niet in te vullen want de
enquête is anoniem. Wij kunnen (en willen) niet achterhalen welke antwoorden je geeft. Het is
de bedoeling dat je de enquête zo eerlijk mogelijk invult. De enquête staat open tot en met
<datum>. Alvast bedankt voor je medewerking!

Voorbeeld afsluiting 1
Einde
Heb de hele vragenlijst ingevuld? In de begeleidende brief kun je lezen waar je de vragenlijst
in kunt leveren.
Hartelijk dank voor je medewerking aan het onderzoek!
Heb je opmerkingen en/of aanvullingen naar aanleiding van deze enquête? Laat deze dan
hier achter.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Heeft je geen opmerkingen en/of aanvullingen, klik dan onderaan de pagina op 'Volgende'.

Voorbeeld afsluiting 2
Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.
Met jouw antwoorden gaan we aan de slag om de organisatie nog beter te maken!
Deelname aan panelbijeenkomsten
Zoals je in de uitnodigingbrief hebt kunnen lezen, organiseren we een aantal
panelbijeenkomsten waarbij we dieper op bepaalde onderwerpen rond het vrijwilligerswerk
binnen jouw organisatie ingaan. Heb je belangstelling om hieraan mee te doen? Dan kan je je
hiervoor opgeven door het eerste bolletje aan te kruisen en je contactgegevens in te vullen.
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Deelname aan verloting cadeaubonnen
Jouw organisatie verloot onder de eerste 200 deelnemers aan het Vrijwilligers
Tevredenheidsonderzoek 5 cadeaubonnen van € <bedrag>,-. Wil je hier kans op maken kruis
dan het tweede bolletje aan en vul hieronder alleen je naam en e-mailadres in.
0

Ik geef me op voor deelname aan een panelgesprek

0

Ik wil graag meedoen aan de verloting van de cadeaubonnen

Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Ik ben vrijwilliger op locatie:
LET OP: Je antwoorden op deze vragenlijst blijven anoniem.
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