
 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsmogelijkheden rondom het 

Vrijwilliger Tevredenheid Onderzoek 

 

 

 

De mogelijkheden: 

1. Voorbereiden en uitvoeren Vrijwilliger Tevredenheid Onderzoek (VTO) (Standaard) 

2. Analyseren van de onderzoeksuitkomsten (optioneel) 

3. Presenteren belangrijkste onderzoeksresultaten aan vertegenwoordigers (optioneel)  

4. Adviesgesprek naar aanleiding van de uitkomsten (optioneel) 

 

1. Voorbereiden en uitvoeren Vrijwilliger Tevredenheid Onderzoek (standaard VTO) 

Bestaat uit: 

- Een intakegesprek bij MOVISIE: hierin worden afspraken over voorbereiding en uitvoering van 

het VTO gemaakt en de gewenste aanpassingen in de vragenlijst besproken  

- Een op maat gemaakte vragenlijst: MOVISIE past de standaard vragenlijst op een aantal 

punten aan en maakt het onderzoek gebruiksklaar  

- Uitvoer onderzoek via internet (en/of schriftelijk)   

- Een digitale onderzoeksrapportage voor de gehele onderzoeksgroep en deelrapportages voor 

de verschillende locaties of teams.(grafieken en datatabellen per vraag, verder geen 

inhoudelijke toelichting of analyse).  

 

Toelichting 

De uitnodiging en communicatie van het onderzoek wordt uitgevoerd door de organisatie zelf. In 

het intakegesprek geeft MOVISIE hierover advies en wordt een stappenplan uitgereikt besproken. 

Na de intake maakt MOVISIE de vragenlijst op maat en legt deze ter goedkeuring voor aan de 

organisatie.  

MOVISIE voorziet de organisatie van een inlogcode en een internetadres waarmee deelnemers de 

vragenlijst kunnen invullen.  

Het onderzoek loopt via Internet voor diegenen die daar gebruik van willen en kunnen maken. 

Voor de groep vrijwilligers die de schriftelijke vragenlijst gebruiken geldt dat de organisatie zelf 

zorg draagt voor de digitale invoer van de vragenlijsten.  

Na afloop krijgt de organisatie via internet toegang tot alle onderzoeksresultaten en kan deze 

inzien en printen. Ook kunnen deelrapportages worden bekeken waarin de resultaten van een 

afdeling of locatie worden vergeleken met de totale resultaten.  



 

2. Analyse van de onderzoeksuitkomsten + schriftelijke rapportage  

Met de toegang tot de resultaten van het VTO kunnen organisaties zelf aan de slag om resultaten 

te interpreteren, te vergelijken en conclusies te trekken. MOVISIE biedt echter ook de 

mogelijkheid om dit voor uw organisatie te doen.     

Alle resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd per thema van de vragenlijst en er wordt 

bekeken wat de meest opvallende uitkomsten zijn. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de 

belangrijkste punten van onvrede en de verbeterpunten. Tenslotte worden ook een aantal 

kruisverbanden bekeken. Dit betekent dat we analyseren of er opvallende verschillen in 

tevredenheid zijn tussen bijvoorbeeld leeftijdsgroepen of groepen met een bepaalde opleiding. In 

de analyse kijken zowel naar de uitkomsten voor de totale organisatie als ook de meest 

opvallende resultaten per locatie/ regio/team/functie. Op basis van de resultaten doen we een 

aantal aanbevelingen aan de organisatie om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Het geheel 

wordt in een schriftelijke rapportage opgeleverd.  

 

3. Presentatie van de belangrijkste onderzoeksresultaten  

Het bespreken van de onderzoeksresultaten met vrijwilligers en medewerkers biedt de 

mogelijkheid om de uitkomsten te verduidelijken en te nuanceren. Dit levert een kwalitatieve 

verdieping van de uitkomsten op. MOVISIE biedt de mogelijkheid om de presentatie van de 

bijeenkomsten en het gesprek erover, te begeleiden.  

MOVISIE analyseert de resultaten van het onderzoek per thema en verwerkt de opvallendste 

positieve punten en aspecten van onvrede in een presentatie. Afhankelijk van de doelgroep die de 

organisatie wil informeren en de gewenste mate van feedback en discussie wordt een bijeenkomst 

georganiseerd. De uitkomsten kunnen bijvoorbeeld worden gepresenteerd aan een kleine groep 

van coördinatoren, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van het management maar ook 

aan een vrijwilligersvertegenwoordiging of een combinatie van beiden. De resultaten en 

opvallendste uitkomsten worden kort gepresenteerd en vervolgens vindt er onder begeleiding van 

een adviseur een discussie plaats waarin mensen kunnen vragen, reageren, nuanceren of 

toelichten. Een andere mogelijkheid is dat er ter verdieping van de uitkomsten nog een aantal 

groepsbijeenkomsten worden georganiseerd waar vrijwilligers toelichting kunnen vragen en geven 

op de uitkomsten. Zo wordt aanvullende informatie verzameld die waardevol kan zijn voor het 

aanpakken van verbeterpunten.     

 

4. Advies op basis van de uitkomsten  

De uitkomsten van het onderzoek geven een indicatie van de stand van zaken van het 

vrijwilligerswerk en de tevredenheid over het vrijwilligersmanagement. De volgende stap is aan 

de slag te gaan met de uitkomsten en te kijken op welke manier verbeterpunten zijn aan te 

pakken en wat prioriteit heeft. MOVISIE kan op basis van haar ervaring met 

vrijwilligersmanagement de organisatie adviseren over hoe ze met verbeterpunten aan de slag 

kan.   

 

 

 



 

Kosten 

 

Activiteit Aantal 

dagdelen 

Tarief (dd) Kosten (excl. 

21% BTW) 

Uitvoer Vrijwilliger Tevredenheids 

Onderzoek tussen  

< 150 vrijwilligers 

> 150 vrijwilligers   

- -  

 

€ 700,00  

€ 1000,00 

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd 

op een onderzoek dat via internet 

wordt uitgevoerd. Wilt u een 

combinatie van een digitaal én een 

schriftelijk onderzoek dan brengt 

MOVISIE € 174 extra in rekening voor 

het maken van een schriftelijke 

vragenlijst.  

  € 174,00 

Invoer schriftelijke enquêtes    PM * 

Retourenveloppen (p.s. is per stuk) 0-20 gram:  

20-50 g.:  

50-100 g.: 

100-250 g.: 

250-500 g.: 

500 g- 1 kg: 

1 – 2 kg: 

€ 0,52 p.s. 

€ 0,83 p.s. 

€ 1,20 p.s. 

€ 1,67 p.s. 

€ 2,47 p.s. 

€ 2,76 p.s. 

€ 3,16 p.s. 

 

Analyse van onderzoeksresultaten incl. 

schriftelijke rapportage incl. 

vergelijking met landelijke benchmark 

- zonder deelrapportages per locatie  

4 dd € 464,00 € 1856,00 

Toeslag deelrapporten per locatie of 

afddeling of functiegroep  

Tarief voor 4 deelrapporten**  

1 dd € 464,00 € 464,00 

Presentatie van onderzoeksresultaten 

incl. bespreking/discussie (ca. 1,5 uur) 

Voorbereiding + uitvoering + reistijd 

2 dd € 464,00 € 928,00 

Adviesgesprek (ca. 1,5 uur)  

Voorbereiding + uitvoering + reistijd 

1 dd  € 464,00 € 464,00 

Prijsniveau 2013 

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten. De reiskosten worden 

berekend op basis van € 0,34 per kilometer of OV 2e klas.  

De tarieven zijn geldig tot 3 maanden na dagtekening. 

De MOVISIE-tarieven worden ieder jaar per 1 januari aangepast. 

 

* De kosten voor het invoeren van schriftelijke enquêtes worden berekend op basis van nacalculatie op basis 

van werkelijk besteedde uren. De invoertijd is sterk afhankelijk van de hoeveelheid open tekstvelden en de 

mate waarin enquêtes compleet zijn ingevuld.  

 



 

* MOVISIE hanteert een ondergrens van 10 ingevulde vragenlijsten voor een bepaalde locatie/team/afdeling. 

De kosten worden berekend per 4 deelrapporten. (VB bij 5, 6 of 7 locatierapporten worden 2 dagdelen in 

rekening gebracht).   

 

 

 

  

 


