
 

Utrecht, april 2012 * Toolkit Werken aan sociale veiligheid – Toelichting op de vragenlijsten voor sterkte-zwakteanalyse 1 

Toelichting op de vragenlijsten voor sterkte – zwakteanalyse1 

Opsporen risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag en mishandeling aan de hand van 

een sterkte-zwakteanalyse: twee vragenlijsten 

Om risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag en mishandeling te kunnen opsporen in uw 

organisatie, een zogenaamde sterkte-zwakteanalyse, is een inventarisatie-instrument ontwikkeld, 

bestaande uit twee vragenlijsten: 

1. Een vragenlijst in te vullen door (of met) de cliënt/netwerk.  

2. Een vragenlijst in te vullen door medewerkers, gedragsdeskundigen en leidinggevenden. 

 

De vragenlijsten zijn een hulpmiddel om op de hoogte te komen van de visie en concrete ervaringen 

van alle betrokkenen. Ze helpen u om er achter te komen op welke concrete gebieden stappen nodig 

zijn om de sociale veiligheid binnen uw organisatie en in het bijzonder uw pilotlocatie te verbeteren. 

 

Vergelijking van beide vragenlijsten  

De volgende onderwerpen komen overeen voor een vergelijking in de sterkte-zwakteanalyse: 

Cliënten Medewerkers 

Wie beslist? Psychisch grensoverschrijdend gedrag 

Hoeveel hulp krijgt u? Onthouden van zorg en verwaarlozing 

Krijgt u wel eens straf? Psychisch grensoverschrijdend gedrag 

Wordt u wel eens gepest? Psychisch grensoverschrijdend gedrag 

Gebeurt dit wel eens? 4e Fysiek grensoverschrijdend gedrag 

Wat gebeurt er met uw geld? Financieel en materieel misbruik 

Doen mensen gemeen tegen u omdat u anders 

bent? 

Discriminatie 

Gebeurt dit wel eens? 4h Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

 

Wie worden bevraagd? 

U hebt voor de sterkte-zwakteanalyse contact met verschillende betrokkenen:  

1. Cliënten/verwanten: minimaal 7 mensen. 

2. Medewerkers: minimaal 7 mensen. 

3. Coördinerend begeleider/senior begeleider/teamleider: minimaal 1 persoon. 

4. Manager: minimaal 1 persoon. 

5. Aandachtsfunctionaris/vertrouwenspersoon/gedragsdeskundige enzovoort: minimaal 1 persoon.  

 

- In principe vullen alle teamleden van het pilotteam de lijst in, evenals alle cliënten of hun netwerk.  

- Bij grotere teams (meer dan 7 cliënten en/of 7 medewerkers) kan een aselecte steekproef 

genomen worden. Het minimum aantal mensen is dan in elk geval 7 medewerkers en 7 

cliënten/verwanten, tenzij de teams kleiner zijn.  

 

                                                      
1
 Bronnen: Dings, A., Winkelhof, J. (2006) Toelichting bij vragenlijst jongeren. Arkemeyde, Ermelo/ Soest; Fitzsimons, 

N.M.(2009).Combating Violence and Abuse of People with Disabilities. A Call to Action. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing 

Co; Marsland, D., Oakes, P., Tweddel, I., White, C. (2006), Abuse in Care. A practical guide to protecting people with learning 

disabilities from abuse in residential services, University of Hull; Sobsey, D. (1994). Violence and Abuse in the Lives of People 

with Disabilities. The End of Silence Acceptance? Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. 
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1  Vragen over veilig voelen: vragenlijst voor cliënten  

De vragen uit de vragenlijst voor cliënten zijn gebaseerd op de indicatoren die zijn gebruikt tijdens het 

project ‘Werken aan sociale veiligheid’, uitgevoerd door MOVISIE, Vilans en Platform VG. De 

indicatoren komen voort uit een Engelse checklist, in 2006 ontwikkeld door de University of Hull: Abuse 

in Care. A practical guide to protecting people with learning disabilities from abuse in residential 

services (Marsland e.a., 2006). Ze zijn verder ontwikkeld en toegespitst op de Nederlandse situatie na 

een expertmeeting met diverse experts uit het werkveld voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Ook zijn kenmerken uit de literatuur van Fitzsimons (2009) gebruikt. 

Deze vragenlijst heeft tot doel te achterhalen welke soorten grensoverschrijdend gedrag voorkomen in 

uw organisatie/de deelnemende pilotlocatie. Wat de cliënt overkomt en hoe veilig de cliënt zich voelt, 

staat hierin centraal.  

 

De cliënt bevragen over potentieel daderschap wordt buiten beschouwing gelaten. De focus van het 

project ‘Werken aan sociale veiligheid’ waar een verbetertraject ‘Preventie grensoverschrijdend gedrag 

en mishandeling’ deel van uitmaakte (oktober 2010 – oktober 2011), lag op grensoverschrijdend 

gedrag en mishandeling jegens cliënten; zo ook de focus van de vragenlijst. Een van de doelstellingen 

van dit verbetertraject was te achterhalen waar cliënten bij grensoverschrijdend gedrag mee te maken 

krijgen.  

 

Wel zal eventueel uit voorbeelden blijken wie zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend 

gedrag en zal duidelijk worden of er onder cliënten onderling sprake is van grensoverschrijdend 

gedrag. Cliënten wordt de optie geboden om op te schrijven of te vertellen wie zich schuldig heeft 

gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens hen. 

 

De vragenlijst voor de cliënt bestaat verder voornamelijk uit gesloten vragen. Aan welke voorwaarden 

voldaan moet worden tijdens afname van de vragenlijst wordt hieronder beschreven. 

De vragenlijst is zo opgebouwd dat eerst de meest veilige vragen aan bod komen en vervolgens 

gaandeweg minder veilige vragen, met uitzondering van de open vragen op het einde. Veiligheid 

bieden tijdens de afname van de vragenlijst is belangrijk. Ook hierover vindt u handvatten hoe hiermee 

om te gaan. 

2  Werkwijze 

2.1  Richtlijnen voor aanpassing van de vragenlijst  

U werkt met verschillende doelgroepen, die een diverse aanpak behoeven op het bevragen van lastige 

onderwerpen. Dit is niet makkelijk. Tijdens de uitvoering van het verbetertraject ‘Preventie 

grensoverschrijdend gedrag en mishandeling’ (oktober 2010 – oktober 2011) is dit een onderwerp 

geweest dat veel vragen opriep. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking loopt van laag 

verstandelijk beperkt (LVB) tot ernstig meervoudig beperkt (EMB) met ieder hun eigen problematiek. 

De ene cliënt is bijvoorbeeld minder talig dan de andere. Er kan sprake zijn van begripsproblemen. 

Maar ook de ADL is voor iedere doelgroep anders. Zo heeft iemand met een LVB waarschijnlijk geen 

hulp nodig met douchen. Maar andersom hoeft bij mensen met een EMB geen sprake te zijn van roken 

of alcoholgebruik.  

 

De basis van de vragenlijst is zoveel mogelijk geschreven op mensen met een LVB. Het taalgebruik is 

kort, concreet en met maar één onderwerp in de zin. Moeilijke woorden zijn achterwege gelaten of 
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uitgelegd. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de belevingswereld. Soms is ervoor gekozen 

om de vragen negatief te stellen. U wilt vervelende dingen boven tafel krijgen. Dan moet u ze ook bij de 

naam noemen. Anders geeft u impliciet de boodschap dat het er niet mag zijn. En het veroorzaakt 

daarnaast verwarring. De onderwerpen die behandeld worden, lopen gelijk met de vragenlijst voor 

medewerkers. De zeven vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals beschreven in de toolkit 

‘Werken aan sociale veiligheid. (…)’ komen allemaal aan bod.  

 

U kunt de vragenlijsten aanpassen (tekstueel en/of visuele ondersteuning) aan uw eigen situatie. U 

kunt een aantal keuzes overwegen in het aanpassen van de vragenlijst aan uw doelgroep. Het is 

belangrijk dat de kern van de vragen overeind blijft, dat betekent dat u wel de formulering kunt 

aanpassen, maar dat u geen vragen weglaat. Wel kunt u extra vragen toevoegen: 

- Probeer aan te sluiten bij het taalgebruik van de cliënt, gebruik dezelfde woorden.  

- Voor mensen met een LVB kan het gebruik van pictogrammen of smileys kinderachtig 

overkomen. Daarnaast moet men gewend zijn om te werken met pictogrammen. Het 

gebruik hiervan moet geoefend worden en inslijten. 

- Ook foto’s kunnen gebruikt worden om onderwerpen te illustreren. 

- Kleurgebruik maakt zaken beter te onderscheiden. 

- Houd rekening met dyslexie of visuele beperkingen. Leestekens moeten groot genoeg zijn 

om onderscheiden te kunnen worden. 

- U kunt ervoor kiezen om de vragenlijst af te nemen in de vorm van een gesprek. 

Handvatten hiervoor vindt u deels verderop. Ook een groepsgesprek zou een optie kunnen 

zijn. 

- Voor mensen met een EMB is het vaak onmogelijk om een vragenlijst in te vullen, maar 

ook om met hen te communiceren op een andere manier. Hun omstandigheden kunnen 

alleen verwoord worden door anderen. Betrek de omgeving erbij, zoals ouders, verwanten 

of vertegenwoordigers, maar ook bijvoorbeeld huishoudelijk personeel of andere 

betrokkenen die in contact staan met de cliënt.  

- Een van de organisaties die deelnam aan het verbetertraject (2010-2011) gebruikte een 

eigen methode voor het bevragen van cliënten met een laag taalbegrip. Zij gebruikten een 

zon en wolken om cliënten aan te laten geven hoe zij zich voelden. Dit voorbeeld vindt u 

terug in de toolkit, deel 2. 

- Wellicht is het mogelijk om de vragenlijst digitaal aan te bieden. De voordelen hiervan zijn 

het toevoegen van een voorleesfunctie. Maar ook het aanbieden van één vraag voor meer 

overzichtelijkheid of alleen relevante vragen voor de betreffende cliënt. Voorbeelden voor 

uitleg kunnen makkelijk toegevoegd worden. Schrijfvakken zijn minder beperkt in grootte 

en een slecht handschrift is niet erg. Antwoorden kunnen automatisch verwerkt worden. 

- Het is mogelijk zelf vragen toe te voegen over bepaalde onderwerpen, die u mee zou 

willen nemen in de sterkte-zwakteanalyse. 

- U vindt in de vragenlijst specifieke opmerkingen over opties (cursief). Verwijder deze 

voordat u de vragenlijst aanbiedt.  

 

Bijgevoegd vindt u een lijst met vragen en daarbij behorende pictogrammen. Dit is echter een 

voorbeeld dat bestaat uit een selectie van de vragen uit de originele vragenlijst. U dient deze lijst 

verder aan te vullen. Op de volgende sites kunt u eventueel pictogrammen vinden: 

• www.sclera.be 

• http://www.meervoudiggehandicapt.nl/Pagina's/communicatie/Picto's.asp  

• http://pictocommunicatie.wikispaces.com/vormen 

• http://www.visitaal.nl/  
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• http://verstandelijkebeperking.mysites.nl/mypages/verstandelijkebeperking/350215.html 

 

Nog een paar laatste wenken voor het aanpassen van de vragenlijst. U moet zien te voorkomen dat de 

vragen sturend worden, dat wil zeggen dat de vragen een bepaalde richting op neigen te gaan die het 

antwoord kunnen bepalen voor de cliënt (of de medewerker). Ook kan het voorkomen dat de ervaring 

of beleving van de cliënt een andere is dan die uit de vragen blijkt. Een cliënt kan bijvoorbeeld een 

schouderklopje opvatten als slaan (dit is een casus uit de praktijk). Daarom is op dit punt enige 

voorzichtigheid geboden.  

 

Tot slot kan het voorkomen dat u de antwoorden van de cliënt op een andere manier interpreteert dan 

de cliënt zelf. U kunt bijvoorbeeld denken: ‘Ja maar, dit was toch een afspraak?’ als een cliënt aangeeft 

iets niet te mogen. In de beleving van de cliënt is dit dan wel negatief. Het kan zijn dat de cliënt de 

afspraak ervaart als eenzijdig of dat de cliënt ervaren heeft dat er druk is uitgeoefend om met een 

afspraak akkoord te gaan. Hieruit komt naar voren dat er een spanningsveld heerst tussen de macht 

van de medewerker en de autonomie van de cliënt, waarin de autonomie van de cliënt als uitgangspunt 

wordt genomen. 

2.2  Aandachtspunten bij uitvoering van de vragenlijst
2
 

Voorbereiding vooraf 

- Dit is een gevoelig onderwerp voor cliënten, het afnemen van de vragenlijst kan veel 

impact hebben. Zorg er voor dat de persoon die de vragenlijst uitreikt en op de 

achtergrond aanwezig is, een neutraal persoon is. In eerdere verbetertrajecten is gebruik 

gemaakt van een gedragsdeskundige, omdat deze wat verder van de cliënten afstaat 

maar toch bekend is met de cliënten. Maar niet voor iedere cliënt geldt deze keuze. 

Bespreek onderling in de projectgroep welke persoon voor welke cliënt geschikt is.  

- Zorg dat er een of meerdere vertrouwenspersonen als achtervang bereikbaar zijn. Het kan 

zijn dat de geïnterviewde behoefte heeft aan een uitlaatklep.  

- Het heeft sterk de voorkeur om cliënten zelfstandig de vragenlijst in te laten vullen of, 

wanneer zij dit niet kunnen, met hen in gesprek te gaan aan de hand van de vragenlijst. 

Als dat helemaal niet mogelijk is, betrekt u het netwerk van de betreffende cliënt via de 

vragenlijst cliënten.  

- Zorg dat het protocol melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag en 

mishandeling bekend is bij degenen die de vragenlijsten bij cliënten afnemen. Of, indien u 

nog niet beschikt over dit protocol, maak vooraf heldere afspraken bij wie gemeld moet 

worden en wat mogelijke vervolgstappen zijn.  

- Zoek een goed moment uit waarop de cliënt de vragenlijst kan invullen, zonder storende 

elementen.  

 

In het begin van het gesprek 

- Benoem de anonimiteit van de vragenlijst (naam wordt niet ingevuld, niemand kan zien 

dat het over jou gaat…).  

- MAAR: beloof geen geheimhouding. En wanneer een cliënt of medewerker een (nog niet 

gemeld) vermoedelijk strafbaar feit naar voren brengt, vraag dan niet door! Leg uit dat 

wat is verteld, niet mag van de wet en dat het belangrijk is dat het geweld/misbruik stopt 

(als het om actueel geweld/misbruik gaat) en dat er hulp komt. Leg uit aan wie je het moet 

                                                      
2
 Bewerking van: Toelichting bij vragenlijst jongeren, A.Dings en J.Winkelhof, Arkemeyde, Ermelo / Soest, 2006.  
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vertellen volgens het protocol van de instelling (meldteam, vertrouwenspersoon,…) en dat 

zij weten hoe je die nare situatie kunt laten stoppen en hoe je hulp kunt krijgen. Maak 

duidelijk dat de geïnterviewde op de hoogte wordt gehouden en dat er niets achter 

zijn/haar rug om gebeurt.  

- Benoem ook:  

o Jij mag bij het invullen van de vragenlijst alles zeggen wat jij vindt of denkt. Niks is 

goed of fout. Ik vind ook niks raar, vies of stom.  

o Ik word niet boos als je iets vervelends vertelt over [naam instelling] of over iemand 

die hier werkt of woont.  

o Wanneer een vraag niet duidelijk is, kun je dat gewoon zeggen: “De vraag is niet 

duidelijk”. Als je denkt: ik weet niet wat ze bedoelen, kies dan niet zomaar een 

antwoord. Maar zeg: “De vraag is niet duidelijk”.  

o Leg aan de cliënt uit hoe de vragenlijst werkt. Maak samen de eerste vraag, zodat de 

cliënt leert om het kruisje in het goede vakje te zetten. 

 

Wanneer de cliënt iets vertelt over een mogelijk strafbaar feit 

- Niet doorvragen. 

Leg uit dat datgene wat de cliënt vertelt, iets is wat niet mag: niet mag in de instelling en niet mag 

in Nederland. 

- Wanneer en sprake is van een nog in gang zijnde onveilige situatie. 

Uw eerste taak is het waarborgen van de veiligheid van de cliënt. Zorg er vooral voor dat een cliënt 

het gevoel heeft gesteund te worden. Kap een verhaal niet af. Indien een cliënt een sterke 

behoefte heeft zijn of haar verhaal te doen: laat hem/haar praten en probeer dit verhaal nadien zo 

zorgvuldig en objectief mogelijk te rapporteren. 

Zeg dat u ervoor gaat zorgen dat het zo snel mogelijk stopt en dat u het daarom gaat bespreken 

met iemand anders in de instelling. En dat u de cliënt op de hoogte zal houden en met hem/haar 

zal overleggen: “Er gebeurt niks achter jouw rug om!” 

Bij spontane onthulling van een strafbaar feit vervalt het laatste onderdeel van de  

vragenlijst (“Met wie zou je nog na willen praten over deze vragenlijst?”). 

Handel na het gesprek volgens het protocol. 

 

N.B (voor de interviewer): 

De anonimiteit en het niet beloven van geheimhouding zijn essentieel om vooraf te benoemen. De 

andere zaken kun je eventueel ook tussendoor benoemen (afhankelijk van de aandachtsspanne van 

de cliënt). Het geheel in een keer vertellen, kan snel te veel zijn. 

 

2.3  Mondelinge uitleg van het interview aan een cliënt: voorbeeld 

Wat gaan we doen?  

Wij gaan nu samen een lijst met vragen invullen. Dat doe ik met jou, maar ook met andere cliënten van 

de [XXXX]. Met iedereen apart. 

Het duurt ongeveer een half uurtje. Daarvoor gaan we op een rustig plekje zitten, zodat jij rustig kan 

antwoorden en we niet afgeleid worden. 
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Waarover gaat de vragenlijst? 

De vragen op de vragenlijst hebben allemaal te maken met hoe jij je hier voelt op [XXXX].  

Wij vinden het belangrijk dat jij je goed voelt op [XXXX]. Dat er op een goede manier met jou 

omgegaan wordt, door de groepsleiding, door de andere cliënten, door [XXX] en [XXX].  

Daarom is het natuurlijk belangrijk dat er op een goede manier met jou gepraat wordt, dat er goed naar 

jou geluisterd wordt, en dat er geen zaken gebeuren die jij niet wil, of waar je later last van kunt krijgen. 

In de vragenlijst staan daarom allerlei soorten vragen. Vragen over wat jij meemaakt. Of jij dingen 

meemaakt die je naar vindt, die jij niet wilde of waar jij later last van kan krijgen.  

Andere cliënten van [XXXX] krijgen ook deze vragenlijst. Zo weten we goed wat jullie belangrijk vinden 

en hoe het hier gaat. Als er dan zaken zijn die beter kunnen, bijvoorbeeld om jou en de anderen 

prettiger en veiliger te laten voelen, dan gaan we een plan maken om dat te regelen. 

 

Wat is belangrijk voor jou om te weten? 

- Indien van toepassing: 

We hebben je ouders/vertegenwoordigers gevraagd of ze het goed vinden dat je met mij praat. Zij 

vinden het goed dat je met mij praat.  

- Jouw naam komt niet op het formulier te staan. Dat betekent dat niemand aan het formulier kan 

zien dat het over jou gaat.  

- Ik praat ook met andere cliënten van de groep (we vullen samen de lijst in). Maar ik vertel nooit aan 

een andere cliënt wat jij ingevuld hebt. Ik vertel aan jou natuurlijk ook niet wat de anderen ingevuld 

hebben.  

- Als je het zelf leuk vindt om tegen iemand anders van de groep te zeggen welke antwoorden je 

gegeven hebt, dan mag dat natuurlijk. Wanneer iemand aan jou vraagt “Wat heb jij op die en die 

vraag geantwoord?” dan kun je dat vertellen als je dat zelf wil. Wanneer je dat niet wil dan mag je 

gewoon zeggen dat je dat niet wil vertellen. 

- Wanneer een vraag niet duidelijk is, dan kan je gewoon zeggen “De vraag is niet duidelijk”. Soms 

denken mensen wel eens “Geen idee wat ze bedoelen, maar ik kies maar gewoon een antwoord”. 

Op school bij een proefwerk is dat misschien wel eens handig, maar hier kun je beter zeggen dat 

het geen duidelijke vraag is.  

o Of wanneer je een vraag niet snapt dan zeg je: “Ik snap het niet”. Het is niet erg als je iets 

niet snapt. Ik ga dan de vraag makkelijker maken zodat jij het wel snapt. 

o Als ik te moeilijke woorden gebruik, dan mag je dat zeggen. Ik ga dan woorden gebruiken 

die je wel begrijpt.  

o Als ik iets verkeerd begrijp, zeg het dan alsjeblieft. Ik wil jou graag goed begrijpen. 

- Jij mag bij het invullen van de vragenlijst alles zeggen wat jij vindt of denkt. Niks is goed of fout. Ik 

vind ook niks raar, vies of stom.  

- Ik word niet boos als je iets vervelends vertelt over [XXX] of over iemand die hier werkt. Ik ga dat 

ook niet doorvertellen aan diegene. 

- Vertel alleen over dingen die echt zijn gebeurd.  

Als je denkt dat ik iets al weet, zeg het dan alsjeblieft toch.   

Je hoeft geen antwoord te geven als je dat niet wilt. 

Als je wilt stoppen, dan kan je dat zeggen en dan stoppen we. 

-  “Ik weet natuurlijk niet wat jij straks allemaal gaat antwoorden, maar als jij mij gaat vertellen over 

iets waar jij last van hebt, of waar je later last van zou kunnen krijgen, dan mag ik dat niet geheim 

houden. Als ik dat zou doen, kan er niks gebeuren om dat “lastige” te stoppen of om jou goed te 

helpen. Ik ga dan goed kijken wie kan helpen de vervelende zaken te laten stoppen of wie jou kan 

helpen, zodat jij er later zo weinig mogelijk last van krijgt. Ik bespreek dat dan altijd met jou. Ik zal 

nooit iets achter jouw rug om doen.”  
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- Als de interviewer het protocol in werking stelt, moet hij met de cliënt bespreken wat er gaat 

gebeuren. Wie wordt gebeld en wie niet. De cliënt moet het gevoel hebben dat hij/zij nog controle 

heeft. 

- Als jij na dit gesprek nog met iemand verder wilt praten, dan gaan we dat samen regelen.  

 

Afronding 

Bedank de cliënt. Vraag of hij/zij nog vragen heeft en vertel wat er verder gaat gebeuren. 

Ga daarna over op een neutraal of positief onderwerp, zoals wat de cliënt gaat doen na het interview. 

 

3  Vragenlijst medewerkers, gedragsdeskundigen en leidinggevenden voor sterkte-

zwakteanalyse preventie grensoverschrijdend gedrag en mishandeling 

De vragenlijst voor medewerkers en leidinggevenden gaat gedetailleerder in op de risicofactoren die bij 

medewerkers of de organisatie kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag. Anonimiteit is ook hier 

gewaarborgd. Gevraagd wordt op welke locatie men werkzaam is, wat zijn of haar functie is en hoeveel 

medewerkers en cliënten de locatie telt.  

 

De eerste vragen zijn beschreven aan de hand van risicofactoren. Ze zijn voortgekomen uit het model 

“Integrated Ecological Theory of Abuse: Systems and characteristics” (Sobsey, 1994; Fitzsimons, 

2009). Het is gebleken dat wanneer de risicofactoren toenemen bij de cliënt, het risico op 

grensoverschrijdend gedrag toeneemt.  

 

Onderdelen 2, 3 en 4 van de vragenlijst zijn voortgekomen uit de indicatorenlijst die eerder al genoemd 

is. Gesproken wordt over teamleden. Zij worden als groep aangesproken. Het kan hier ook over een 

enkele medewerker gaan.  

 

De laatste vragen zijn concrete ervaringen en hebben eenzelfde inhoud als de vragenlijst voor cliënten, 

echter een andere vorm en volgorde. Deze vragen zijn evenals de vragenlijst voor de cliënten 

voortgekomen uit de indicatorenlijst en de literatuur. De medewerker kan hier aangeven hoe vaak het 

gedrag voorkomt per dag, per week of per maand.  

 

Om veiligheid te vergroten, is gekozen voor een positieve formulering van de vragen behalve de 

concrete ervaringen. Ook hier wilt u weten wat daadwerkelijk is voorgevallen. 

 

Enkele wenken voorafgaand aan afname 

- Bij medewerkers en andere betrokkenen in de organisatie geldt dat zij zelfstandig de vragenlijsten 

in kunnen vullen. Uiteraard kunt u ook met hen gesprekken voeren.  

- Besteed aandacht aan het onderwerp in een werkoverleg alvorens u de vragenlijst afneemt. Maak 

duidelijk waar de vragen voor dienen en wat u wilt bereiken met de antwoorden. Vertel wat het 

onderwerp inhoudt, dit bevordert tevens de bewustwording. Creëer een veilige sfeer waarin men 

de vragenlijst in kan vullen. Duid ook hier dat anonimiteit gewaarborgd is. 

- Ook voor de medewerkersvragenlijst geldt dat onderwerpen toegevoegd kunnen worden naar 

eigen inzicht. 

 

 


