Vrijwillig tevredenheid onderzoek

Vrijwilliger tevredenheid onderzoek
Naam

: …………………………………………………………………………………………………………………….

E-Mail adres

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Beste vrijwilliger,
Welkom bij het Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door de
vrijwilligerscommissie die in het kader van het vrijwilligersbeleidsplan meer inzicht wil krijgen in de
ervaringen, wensen en behoeften van de vrijwilligers. Het invullen van de vragen kost ongeveer 10
minuten. We hopen van harte dat je aan dit onderzoek mee wil doen.
Wijze van invullen
Hierna volgen 13 vragen. Per vraag zijn er meerdere antwoordmogelijkheden. Je vult het antwoord in
dat het meeste overeenkomt met jouw persoonlijke situatie of het antwoord dat je mening het beste
weergeeft.
Iedere vrijwilliger vult individueel deze vragenlijst in.
1. Wat is je geslacht?
o Man
o Vrouw

2. Wat is je leeftijd?
……………………………………………………………………………………………

3. Waar ben je voor onze vereniging actief als vrijwilliger?
……………………………………………………………………………………………

4. Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de vereniging?
o Minder dan 12 maanden
o 1 t/m 3 jaar
o 4 t/m 7 jaar
o 8 t/m 12 jaar
o Meer dan 12 jaar
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5. Hoeveel uur per week ben je gemiddeld actief als vrijwilliger?
o 2 uur
o 4 uur
o 6 uur
o 8 uur
o 10 uur

6. De intake en wervingsprocedure zijn prettig en duidelijk.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Mee eens noch oneens
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens

7. Het is duidelijk wat de vereniging van mij verwacht.
o Zeer duidelijk
o Redelijk duidelijk
o Neutraal
o Redelijk onduidelijk
o Zeer onduidelijk

8. De begeleiding door de vrijwilligerscommissie zou ik als volgt omschrijven.
o Goed
o Matig
o Slecht

9. Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging.
o Ik word altijd voldoende geïnformeerd
o Ik word voldoende geïnformeerd
o Ik word onvoldoende geïnformeerd
o Ik word nooit geïnformeerd

10. Ik doe mijn vrijwilligerswerk in het algemeen met voldoening/plezier.
o Volledig mee eens
o Een beetje mee eens
o Mee eens noch oneens
o Een beetje mee oneens
o Volledig mee oneens
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11. Ik krijg voldoende waardering en beloning van de vereniging voor mijn vrijwillige inzet.
o Meer dan voldoende
o Voldoende
o Neutraal
o Onvoldoende
o Meer dan onvoldoende

12. Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek om de voortgang of problemen bij het uitvoeren
van je taak te bespreken ? (Zo ja, geef bij opmerkingen aan hoe en wanneer we je kunnen
bereiken)
o Ja
o Geen mening
o Nee

13. Heb je interesse in een andere taak of functie?
o Nee
o Ja, namelijk…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tot slot willen we je vragen een rapportcijfer van 1 - 10 te geven over je algemene tevredenheid over
het vrijwilligersbeleid van VV Kessel.

1

2

3

(1 = zeer ontevreden)

4

5

6

7

8

9

10

(10 = zeer tevreden)

Opmerkingen:

Einde van de enquête. Bedankt voor je tijd en moeite.
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