
       

Het Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek 

Waaraan moet u denken bij de voorbereiding van het Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek in uw organisatie? 

 

Voorbereiding Acties Opmerkingen 

   

Planning Planning opstellen  

- voorbereiding 

- uitnodiging 

- openstellen onderzoek 

- rapportage  

- communiceren resultaten 

Onderwerp bij het intakegesprek. 

Vragenlijst Vragenlijst op maat maken 

wat betreft terminologie 

Onderwerp bij het intakegesprek. 

 De 5 maatwerk vragen voor uw 

organisatie invullen 

Bedenk de vragen, maar ook het soort antwoorden dat u wilt krijgen. 

Draagvlak  Bekend maken van het VTO; doel, 

doelgroep, resultaten 

 Zorg dat de juiste personen in de organisatie op de hoogte zijn van het VTO en er 

ook achter staan; het bestuur, de eventuele beroepskrachten, een eventuele 

vrijwilligersraad of ondernemingsraad, etcetera.  

 Het VTO kan gevolgen hebben voor iedereen die (beroepsmatig of als vrijwilliger) 

een rol speelt in de werving, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers.  

 Bedenk vooraf hoe u de feedback uit het onderzoek aan deze mensen gaat 

overbrengen en wat de vervolgstappen zijn.  

Mailing  Mailbestand van deelnemers aan 

het onderzoek  

 Wie gaat deelnemen aan het onderzoek: alle vrijwilligers, of bepaalde regio’s of 

teams? 

 Gaat de mailing per e-mail of per brief? 

 De mailing bij voorkeur zo centraal mogelijk uitvoeren, in ieder geval met een 

identieke brief en op hetzelfde moment.  

 

Z.O.Z.



       

 Acties Opmerkingen 

Mailing Brief opstellen  Bij voorkeur persoonlijk op naam gesteld.  

 Bij voorkeur ondertekend door voorzitter of directeur.  

 Herinneringsbrief opstellen  Omdat respondenten anoniem blijven, moet een eventuele herinnering wederom aan 

alle vrijwilligers gericht worden.  

Communicatie Aankondiging VTO en rapportage 

van de uitkomsten vooraf 

plannen. 

 Alle communicatie bij voorkeur zo direct en persoonlijk mogelijk aan de vrijwilligers 

richten; dus zo weinig mogelijk via lokale bestuurders of coördinatoren.  

 Aankondiging in bijvoorbeeld: (e-mail) nieuwsbrief, werkoverleg of bij  

vrijwilligersdag.  

 Rapportage: binnen 4 weken na het onderzoek op hoofdlijnen de uitkomsten bekend 

maken aan alle vrijwilligers.  

 Maak ook bekend wat u met de uitkomsten gaat doen. 

 Centrale helpfunctie aanwijzen  Deelnemers kunnen met vragen terecht bij een centraal punt in de organisatie. 

Vragen worden van daaruit zoveel mogelijk opgelost en indien nodig doorgespeeld 

aan MOVISIE.  

Onderzoek Vragenlijst staat open  De vragenlijst staat open gedurende 3 weken vanaf de mailing. 

 Eventuele herinneringsbrief  Bij tegenvallende respons een herinnering versturen. 

 Analyse van de uitkomsten  U kunt meteen met uw rapportage aan de slag. Deze is online direct beschikbaar na 

het onderzoek. 

 Plan vooraf tijd in om de uitkomsten te interpreteren. 

Follow-up Uitvoeren van vervolgacties  Een tevredenheid onderzoek schept verwachtingen. 

 Sommige verbeterpunten kunnen wellicht al snel gerealiseerd worden, zoals 

aanpassingen in de vergoedingen.  

 Andere zaken vragen verder onderzoek, bijvoorbeeld met een klankbordgroep van 

vrijwilligers.  

 

 

 

 

 


