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1. Korte Inleiding 
In verenigingsjaar 2011-2012 is tijdens de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) de vraag ter sprake gekomen om de resultaten van enquêtes van 
verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Dit bestand dient als leidraad om dit in de volgende jaren voort te zetten. Hierin opgenomen zijn de volgende 
zaken: de enquête resultaten met betrekking tot de kwaliteit van de georganiseerde activiteiten in 2011-2012, de resultaten van de actieve leden enquête 
en een vergelijking van de resultaten van de enquêtes die afgelopen jaren afgenomen zijn. In dit bestand wordt duidelijk welke vragen in de toekomst 
gesteld zouden kunnen worden om een verdere vergelijking mogelijk te maken. Als IVe bestuur zouden wij willen adviseren om dit bestand jaarlijks aan te 
vullen, omdat dit bestand de mening bevat van een groter percentage leden dan het aantal dat ALV’s bezoekt.  
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2. Eindejaars Enquête Kwaliteit 
Deze enquête werd afgenomen om een baserate te creëren voor de kwaliteit van diverse activiteiten. Daarnaast werden enkele vragen gesteld met 
betrekking tot zaken die de mogelijkheid hadden een andere insteek te krijgen in de toekomst, bijvoorbeeld de samenvattingverkoop. Omdat deze enquête 
na de introductie afgenomen werd, zijn ook de behoeften van de eerstejaarsstudenten meegenomen. Hieronder volgen middels enkele subkopjes de 
resultaten van deze enquête:  
 

2.1 Deelnemers  
Ik begin momenteel aan mijn: 

1e jaar van de opleiding  44 (29.53 %) 

2e jaar van de opleiding  45 (30.2 %) 

3e jaar van de opleiding  37 (24.83 %) 

4e jaar van de opleiding  18 (12.08 %) 

5e jaar van de opleiding  5 (3.36 %) 

n = 149 
# 149 

Naar welk(e) domein(en) gaat momenteel je voorkeur uit? 

Brein  48 (32.65 %) 

Persoon  71 (48.3 %) 

Gedrag  71 (48.3 %) 

n = 147 
# 190 

 

2.2 Samenvattingenverkoop 
Ik ben van plan komend jaar samenvat t ingen bij SPiN t e kopen (een samenvatting kost alt ijd €2,-), 
meerdere ant woorden mogelijk: 

Ja.  97 (65.54 %) 

Ik koop geen samenvattingen 
bij SPiN, want ik vind ze op 

Social Media. 

 28 (18.92 %) 
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Ik koop geen samenvattingen 
bij SPiN, want ik maak ze zelf. 

 35 (23.65 %) 

Ik koop geen samenvattingen 
bij SPiN, want ik krijg ze via 
via. 

 28 (18.92 %) 

Ik koop geen samenvatting bij 

SPiN, want ik gebruik nooit 
samenvattingen. 

 13 (8.78 %) 

n = 148 
# 201 

 

Ik vind de kwalit eit van de samenvattingen van SPiN: Uit stekend = ik haal er bijna al mijn tentamens mee.Slecht = ik ben vrijwel nooit 
tevreden over samenvattingen van SPiN. 

1  3 (2.05 %) 

2 
 

34 (23.29 %) 

3 
 

39 (26.71 %) 

4 
 

15 (10.27 %) 

5 
 
 

2 (1.37 %) 

no_value (n.v.t.) 
 

55 (37.67 %) 

 

Wij hebben ook een vraag over het verbet eren van samenvat t ingen: zou jij een feedback formulier over een samenvatting inleveren 
zodat wij weten welke hoofdst ukken er bijvoorbeeld missen en/of zou jij zelf (tegen een kleine vergoeding) een samenvatting aan 
willen vullen? Meerdere antwoorden mogelijk: 

Ik wil een 

feedbackformulierinvullen en 
inleveren. 

 59 (41.55 %) 

Ik wil geen feedbackformulier 
invullen en inleveren. 

 25 (17.61 %) 

Ik wil tegen een kleine 
vergoeding een samenvatting 

 33 (23.24 %) 
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aanvullen. 

Ik heb geen zin om 

samenvattingen te verbeteren. 

 54 (38.03 %) 

n = 142 
# 171 

 

Tot slot : Zou jij het erg vinden als SPiN geen samenvat t ingen meer zou verkopen?* 

Ja  84 (56.38 %) 

Nee  30 (20.13 %) 

Geen mening  35 (23.49 %) 

n = 149 
# 149 

 

2.3 Kwaliteits tabel 
Een van de hoofdredenen voor het afnemen van deze enquête was om te kunnen voorzien in een baserate voor de kwaliteit van de activiteiten die SPiN 
gebruikt. Het is gebleken dat het moeilijk is om iets over kwaliteit te zeggen, wanneer daar geen kwantitatieve gegevens over zijn. In de enwuête is gevraagd 
of leden die naar een activiteit zijn geweest, hier een cijfer voo wilde geven. Hiervan zijn gemiddelden berekend. Twee belangrijke zaken dienen 
meegenomen te worden in de interpretatie van de cijfers: ten eerste weten we niet waar de cijfers op gebasseerd zijn. Leden zullen hun cijfer mogelijk op 
verschillende punten basseren. Het cijfer zal voor specifieke leden wel kwaliteit weergeven, maar het cijfer kan niet gebruikt worden om concrete 
aanpassingen te maken voor een kwaliteit. We weten immers niet wat kwaliteit precies inhoudt voor de specifieke leden. Daarnaast dient opgemerkt te 
worden dat sommige activiteiten als laagste cijfer een één kregen. Deze cijfers zijn meegenomen in het berekenen van de gemiddelden, omdat het 
natuurlijk mogelijk is dat iemand extreem kritisch geweest is. Omdat bij dezelfde activiteiten ook een 9,5 gegeven werd, zou het kunnen zijn dat deze 
activiteiten in werkelijkheid hoger zouden scoren.   
 
De cijfers die uit de halfjaarlijkse enquête kwamen zijn ook bij deze tabel opgenomen, om een totaal overzicht te geven van de gemiddelde cijfers voor 
activiteiten in verenigingsjaar 2011-2012.  
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7,1 

6,4 

8,3 

6,8 
7,1 

7,7 

6,9 
7,4 7,2 

7,8 
7,3 

6,9 

7,5 

6,7 6,6 

7,2 

8 

9,4 

8,5 

7,1 7,3 

5,5 

7,6 

8,2 

Gemiddeld Cijfer 
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6,6 

5,4 

7,6 7,6 

8,1 

7,3 7,3 7,3 
7,6 

8,7 

7,3 
7,1 

8,2 

7 

8,1 

9,1 

7,3 
7,6 

6,7 

8,2 

6 

6,9 

7,4 
7,6 

Gemiddeld  Cijfer 
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2.4 Open Vragen 
In de enquête zijn ook open vragen gesteld. Er werd gevraagd naar activiteiten waar leden sowieso heen zouden willen gaan komend jaar en wat leden 
graag georganiseerd zouden zien of toegevoegd zouden willen hebben aan het SPiN assortiment. Hierbij dient in gedachten te houden dat ook eerstejaars 
studenten deze enquête ingevuld hebben en nog niet volledig op de hoogte zijn van wat SPiN te bieden heeft. Hieronder staan een aantal antwoorden die 
bij de open vragen gegeven zijn. 
 
Door enkele respondenten wordt genoemd dat zij culturele activiteiten leuk zouden vinden. De vorm en inhoud hiervan verschilt echter per antwoord. 
Genoemd wordt; dans, live-muziek (Psypop), jam sessie. Door anderen wordt behoefte aangekaard aan (kleinere) sociale activiteiten zoals diner rouler of 
een pubquiz. In een groot deel van de antwoorden over waar leden graag naar toe zouden gaan komen de bekende SPiN activiteiten terug. Met name 
feesten, het congres en de studiereis / stedentrips worden genoemd. Ook blijken er uit de enquête twee sterke behoeften: Enerzijds de behoefte aan 
concrete onderwerpen voor lezingen, hierbij worden met name klinische onderwerpen genoemd zoals eetstoornissen. Anderzijds blijkt heel sterk de 
behoefte aan arbeidsmarkt oriëntatie. Hieruit blijkt het belang van het organiseren van Experience Your Future. Er worden ook alternatieven aangedragen 
zoals meelopen met iemand uit de praktijk. Verder is een aantal keer de behoefte uitgesproken aan een excursie bij forensische instellingen. De open 
vragen zijn een bron van de wensen van de leden, maar tevens een bron van nieuwe ideeën. Wij hopen dan ook dat komende besturen af en toe de 
antwoorden op deze open vragen nog eens zullen bekijken.  

3. Vergelijking Enquêtes met voorgaande jaren  
Factor 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Conclusie 

Aantal deelnemers 197 524 193  

Associatie met SPiN Niet gevraagd 1. Boeken 
2. Feesten 
3. Activiteiten 
4. Studievereniging 
5. Blauw 

1. Feesten 
2. Boeken 
3. Activiteiten 
4. Gezelligheid 
5. Blauw 

De afgelopen twee jaar is 
er niet veel veranderd 
aan de associaties met 
SPiN. 

Wat wordt er 
gemist? 

Niet gevraagd Weinig respons, maar: 
1. Meer vacatures 
1. Meer reizen 

1. Meer betrokkenheid 
actieve leden 

2. Meer 

Dit kan moeilijk 
vergeleken worden, 
maar duidelijk is dat er 
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1. Meer richten op muziek, 
creativiteit 

1. Meer samenvattingen 
2. Meer werkveld 

werkveldcontactmomenten 
3. Betere boekverkoop 

de laatste twee jaar door 
de leden wordt gewezen 
op het belang van 
contact met het 
werkveld en de 
betrokkenheid van de 
actieve leden. 

Wat zijn de 
belangrijkste 
verdiensten? 
 

1. Boekenverkoop 
2. Integratie tussen 

studiejaren 
3. Aanspreekpunt 

voor 
vragen/klachten 
over studie 
 

1. Boekenverkoop 
2. Feesten/sociale activiteiten 
3. Samenvattingenverkoop 
4. Studiegerelateerde 

activiteiten 
5. Werkveldactiviteiten 

1. Boekenverkoop 
2. Feesten 
3. Studiegerelateerde 

activiteiten 
4. Sociale activiteiten 
5. Samenvattingen 

Bij de verdiensten is 
weinig veranderd de 
afgelopen jaren. De 
boekenverkoop blijft de 
belangrijkste verdienste.  

Wat vind je van de 
openingstijden? 

Niet gevraagd Niet gevraagd 1. Ruim genoeg:       53,6 % 
2. Niet genoeg:        30,18 % 
3. Geen mening:      16,22 % 

Het afgelopen 
verenigingsjaar werd 
duidelijk dat de 
meerderheid van de 
leden de openingstijden 
voldoende vond. 

Wat is het 
gemiddelde 
maximale 
contributiebedrag? 

Niet gevraagd Niet gevraagd 1. €10,- 
2. €15,- 
3. €20,- 
4. €25,- 

Het vorige 
verenigingsjaar vonden 
de leden dat €10,- aan 
contributiegeld geen 
probleem was.  

Hoe wil je 
contributie 
afgeschreven laten 

Niet gevraagd Niet gevraagd 1. Jaarlijks:                            
59,27% 

2. Over meerdere jaren:    

De leden vinden het 
huidige manier van de 
afschrijving van 
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worden? 23,98% 
3. Neutraal:                          

16,74% 

contributie het prettigst. 

Hoe bevalt de 
boekverkoop in 
blokken? 

Niet gevraagd Niet gevraagd 1. Niet blij:                  55,45% 
(eerstejaars: 26,2%) 

2. Geen klachten:      44,55% 
(eerstejaars: 74%) 

De boekverkoop in 
blokken werd door de 
meerderheid van de 
leden niet positief 
beoordeeld afgelopen 
verenigingsjaar. De 
eerstejaarsleden 
stonden minder negatief 
tegenover de 
blokkenverkoop. 

Interesse in de 
studiegroepen? 

Niet gevraagd Niet gevraagd 1. Ja:                                      
74,66% 

2. Nee/geen mening:          
25,34% 

Er was afgelopen 
verenigingsjaar interesse 
in studiegroepen. 

Alumni hebben 
vooral wens naar: 

Niet gevraagd Niet gevraagd 1. Ontvangen van de 
HersenSPiNsels 

2. Alumnidag 
3. Alumniactiviteit 
4. Geen behoefte alumni te 

zijn 
5. Uitnodiging voor het SPiN 

congres 

Alumni van SPiN hebben 
interesse in meerdere 
zaken. Met name het 
ontvangen van de 
HersenSPiNsels vinden 
ze interessant. 
 

Hoeveel mensen 
lezen de 
HersenSPiNsels? 

Niet gevraagd Niet gevraagd 70 %  

Almanak? Niet gevraagd  SPiN-leden zijn gemiddeld bereid 10 Er is in principe interesse 
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 43% is geïnteresseerd in 
een almanak 
 

Maximale prijs: 
• Gemiddelde: € 7,25 (range: 

0-25) 
• Vaakst genoemd € 5,00 

 

euro te betalen voor een Almanak. 
Een kwart van de 
leden ( 25.13%) geeft aan geen 
behoefte te hebben aan een 
almanak. 

voor de almanak onder 
de leden. Deze moet niet 
duurder worden dan 10 
euro. 

De leden worden 
het liefst op de 
hoogte gehouden 
door middel van: 

1. Blackboard 
2. Collegepraatjes 
3. Flyers 
4. Nieuwsbrief 
5. Posters 

1. Blackboard 
2. SPiN site 
3. Nieuwsbrief 
4. Facebook 
5. SMS dienst 

1. Blackboard 
2. Facebook 
3. Website 
4. Collegepraatjes 
5. Nieuwsbrief 

Blackboard is over de 
jaren heen de meest 
populaire vorm van SPiN 
promotie. Promotie door 
middel van Facebook is 
opgekomen. 

Hoeveel percent van 
de leden heeft 
interesse in een SPiN 
app? 

Niet gevraagd Niet gevraagd 60%  

Hoe schrijven leden 
zich het liefst in voor 
SPiN activiteiten? 

Niet gevraagd Niet gevraagd 1. Via de SPiN site:     73,3%    
2. Op de SPiN kamer: 24,89%  

 

Waar het liefst de 
SPiN feesten? 

1. Café van Buren 
2. Maakt niet uit waar 
3. Billabong 
4. Piecken 

 

Niet gevraagd 1. Café van Buren 
2. Doornroosje 
3. Drie gezusters 

Café van Buren is en 
blijft een populaire 
locatie voor de SPiN 
feesten.  
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Een vollediger beeld van de resultaten van de halfjaarlijkse enquête 2011 – 2012 kijgt u door het bestand met het verslag daarover. Aangezien deze 
resultaten reeds gepubliceerd zijn, zijn de details hiervan niet opgenomen in dit verslag. 

4. Actieve Leden Enquête  
 

4.1 Actieve leden enquête Analyse 2010-2012 
De actieve leden enquêtes van afgelopen jaren sluiten niet op elkaar aan. Zo worden niet in iedere enquête dezelfde vragen gesteld of worden vragen op 
een andere manier gesteld. Het IVe bestuur van SPiN adviseert om een standaard enquête te ontwerpen. Deze enquête zou gericht moeten zijn op alle 
facetten van SPiN en mag specifieke vragen bevatten uit het huidige jaar. Alle vragen zullen echter meegenomen moeten worden naar volgende jaren om 
een vergelijking te kunnen maken. Wees niet bang voor een te lange enquête en schrap geen vragen die voorgaande jaren wel gesteld zijn. Dit om het 
vergelijken met voorgaande jaren mogelijk te maken. Om bovenstaande reden zullen er geen conclusies getrokken worden over de afgelopen jaren heen. 
Wel zullen uit het afgelopen jaar in combinatie met de gegevens enkele adviezen voortvloeien. 
 
Deelnemers aan de enquête over de jaren heen:  

Jaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

N =  50 41 24  

 

Tevredenheid over begeleider, op een schaal van 1-7, waarbij 1 = geheel ontevreden en 7 = geheel tevreden. 

 2010-2011 2011-2012 

1 0 (0 %) 1 (4.35%) 

2 1 (2,44 %) 2 (8.7%) 

3 1 (2.44 %) 4 (17.39%) 

4 7 (17.07 %) 3 (13.04%) 

5 11 (26.83 %) 6 (26.09%) 
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6 14 (34.14 %) 6 (26.09%) 

7 7 (17.07 %) 1 (4.35%) 

 

Ervaren tijdsbesteding: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Minder tijd dan verwacht 4% 1 (2.44 %) 3 (13.04%) 
Even veel tijd als verwacht  84% 27 (65.85 %) 11 (47.83%) 
Meer tijd dan verwacht 12% 13 (31.71 %) 9 (39.13%) 

 
Hoe gewaardeerd voel jij je als actief lid: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
1 (niet gewaardeerd) 0 0 (0 %) 0 (0 %) 
2 0 1 (2.44 %) 1 (4.35 %) 
3 4% 2 (4.88 %) 3 (13.04 %) 
4      18% 9 (21.95 %) 0 (0 %) 
5 18% 14 (34.15 %) 6 (26.09 %) 

6 32% 13 (31.71 %) 10 (43.48%) 

7 (Zeer gewaardeerd)  28% 2 (4.88 %) 3 (13.04 %) 

 
In hoeverre voel je je betrokken bij SPiN?  

 2010-2011 2011-2012 
1 (Niet betrokken) 0 (0 %) 0 (0 %) 
2 0 (0 %) 1 (4.35 %) 
3 2 (4.88 %) 2 (8.7 %) 
4 4 (9.76 %) 2 (8.7 %) 
5 17 (41.46 %) 2 (8.7 %) 
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6 14 (34.15 %) 10 (43.48%) 
7 (Zeer betrokken) 4 (9.76 %) 6 (26.09 %) 

 

Denk je erover om volgend jaar plaats te nemen in het bestuur van SPiN? 

 2010-2011 2011-2012 
Ja 3 (7.89 %) 6 (27.37%) 

Misschien 3 (7.89 %) 2 (9.09 %) 
Nee 32 (84.21 %) 15 (68.18%) 

 

 

4.2 Resultaten actieve leden enquete 2011-2012 
In deze paragraaf worden de resultaten van de actieve leden enquête van afgelopen verenigingsjaar gepresenteerd. Hier en daar staan ook adviezen en 
conclusies beschreven. Dit bestand dient met name ter kennisgeving en als naslagwerk voor komende besturen. 
 

In hoeverre voel jij je gewaardeerd als actief lid? 

(1 = Heel erg – 7 = Heel weinig) 

1  3 (13.04 %) 

2  10 (43.48 %) 

3  6 (26.09 %) 

4  0 (0 %) 

5  3 (13.04 %) 

6  1 (4.35 %) 

7  0 (0 %) 

 

Er word altijd gezegd dat SPiN een kliekje is. Hoe ervaar jij dit? 

Er is geen kliekje meer dit jaar.  4 (18.18 %) 

Er is nooit een kliekje geweest  3 (13.64 %) 
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Er is een kliekje en daar ben ik een deel 
van. 

 10 (45.45 %) 

Er is een kliekje maar daar ben ik geen 
deel van. 

 5 (22.73 %) 

 

Tevens zijn wij benieuwd hoe jullie je relatie tot het bestuur ervaren. Stelling: de spreekwoordelijke afstand tussen mij en het 

bestuur is groot. (1 = Helemaal mee eens - 7 = Helemaal mee oneens) 

1  0 (0 %) 

2  1 (4.35 %) 

3  2 (8.7 %) 

4  2 (8.7 %) 

5  6 (26.09 %) 

6  10 (43.48 %) 

7  2 (8.7 %) 

 

In hoeverre voel jij je verantwoordelijk voor en betrokken bij SPiN? (1 = Helemaal – 7 = Helemaal niet) 

1  6 (26.09 %) 

2  10 (43.48 %) 

3  2 (8.7 %) 

4  2 (8.7 %) 

5  2 (8.7 %) 

6  1 (4.35 %) 

 

 0 (0 %) 
 
 
 
 

 

Hoeveel tijd heb jij gemiddeld per week aan commissiewerk besteed? 

0:15  1 (4.35 %) 

0:30  2 (8.7 %) 
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0:45  0 (0 %) 

1:00  3 (13.04 %) 

1:15  1 (4.35 %) 

1:30  1 (4.35 %) 

1:45  2 (8.7 %) 

2:00  5 (21.74 %) 

2:15  2 (8.7 %) 

2:30  3 (13.04 %) 

2:45  1 (4.35 %) 

3:00  5 (21.74 %) 

3:15  0 (0 %) 

3:30  0 (0 %) 

3:45  0 (0 %) 

4:00  3 (13.04 %) 

4:15  0 (0 %) 

4:30  1 (4.35 %) 

4:45  0 (0 %) 

5:00  0 (0 %) 

 

Advies: zoals te zien is de tijd die men besteed aan commissie per persoon zeer gevarieerd. Deze variatie zou bekeken moeten worden. 

Wellicht is het zo dat enkele commissies zwaarder of lichter zijn als word verondersteld. 

 

Dit is meer/minder dan ik aan het begin van het jaar had verwacht. 

Meer  9 (39.13 %) 

Minder  3 (13.04 %) 

Precies zoals 
verwacht 

 11 (47.83 %) 

 

 

 

Achteraf gezien had ik liever meer/minder tijd in SPiN geïnvesteerd. 
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Meer  2 (8.7 %) 

Minder  3 (13.04 %) 

Precies goed  18 (78.26 %) 

 

 

Er zijn tegenwoordig vele mogelijkheden om met elkaar te communiceren via verschillende media. Welke vind jij 

prettig/niet prettig. (1 = Helemaal niet prettig, 5 = heel prettig)  

 

Mail  

1  0 (0 %) 

2  1 (4.35 %) 

3  2 (8.7 %) 

4  7 (30.43 %) 

5  13 (56.52 %) 

 

Telefoon  

1  3 (13.04 %) 

2  3 (13.04 %) 

3  4 (17.39 %) 

4  7 (30.43 %) 

5  6 (26.09 %) 

Whatsapp  

1  10 (43.48 %) 

2  1 (4.35 %) 

3  4 (17.39 %) 

4  4 (17.39 %) 

5  4 (17.39 %) 

 

 

Facebook  
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1  2 (8.7 %) 

2  3 (13.04 %) 

3  2 (8.7 %) 

4  8 (34.78 %) 

5  8 (34.78 %) 

SMS 

1  9 (39.13 %) 

2  4 (17.39 %) 

3  4 (17.39 %) 

4  5 (21.74 %) 

5  1 (4.35 %) 

Face to face  

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  1 (4.35 %) 

4  3 (13.04 %) 

5  19 (82.61 %) 

 

Via notulen: To-do-listen/ingekomen mededelingen 

1  5 (21.74 %) 

2  6 (26.09 %) 

3  6 (26.09 %) 

4  4 (17.39 %) 

5  2 (8.7 %) 

 

Face to face contact, facebook en e-mail worden door de actieve leden het meest gewaardeerd als communicatiemiddel. Het is verstandig 

om uit te zoeken waarom communicatie via bijvoorbeeld whatsapp niet gewaardeerd en of dit in de toekomst zo blijft. Communicatie via 

de notulen zou verbeterd kunnen worden door een punt aan de agenda toe te voegen met vragen voor en van het bestuur.  
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Het bestuur was zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar. 

Ja  12 (52.17 %) 

Nee  2 (8.7 %) 

Soms  9 (39.13 %) 

n = 23 
# 23 

 

Het was voor mij duidelijk welk bestuurslid ik moest benaderen om te regelen 

wat ik wilde regelen.  

Ja  3 (13.04 %) 

Ja, meestal  19 (82.61 %) 

Ja, maar meestal 
niet 

 0 (0 %) 

Niet  1 (4.35 %) 

 

Ben je tevreden over je begeleider? 

(1= Ja heel erg – 7 = Nee niet zo) 

1  1 (4.35 %) 

2  6 (26.09 %) 

3  6 (26.09 %) 

4  3 (13.04 %) 

5  4 (17.39 %) 

6  2 (8.7 %) 

7  1 (4.35 %) 

 

De begeleiding door mijn begeleider geven was te strict (1)/ te los (7) 

1  0 (0 %) 

2  1 (4.35 %) 
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3  1 (4.35 %) 

4  13 (56.52 %) 

5  4 (17.39 %) 

6  3 (13.04 %) 

7  1 (4.35 %) 

 
Advies: De begeleiding was in principe goed zoals de resultaten laten zien, echter zou de begeleiding misschien wat strikter mogen. 

De begeleiding die door mijn begeleider geven was (1 = Duidelijk – 7 = Onduidelijk). 

1  2 (8.7 %) 

2  1 (4.35 %) 

3  4 (17.39 %) 

4  3 (13.04 %) 

5  9 (39.13 %) 

6  2 (8.7 %) 

7  2 (8.7 %) 

 

Over het algemeen ben ik tevreden over hoe het IV bestuur van SPiN ons als commissie heeft geholpen en ondersteund 

heeft. (1 = Helemaal mee eens – 7 = Helemaal mee oneens) 

1  1 (4.35 %) 

2  8 (34.78 %) 

3  3 (13.04 %) 

4  4 (17.39 %) 

5  5 (21.74 %) 

6  2 (8.7 %) 

7  0 (0 %) 

 

 

Als jij mag kiezen wanneer het Actieve Leden Weekend plaats vindt. Wanneer zou jij dit het liefst willen? 

Aan het begin van het jaar. Want dan leer ik iedereen snel kennen en kan ik leren over 
SPiN. 

 10 (45.45 %) 
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Aan het einde van het jaar (zoals het nu is). Het Actieve Leden Weekend is een 
bedankje vanuit SPiN aan alle actieve leden en dit past het best aan het einde van het 
jaar. 

 12 (54.55 %) 

Aan het begin van het jaar om een andere reden dan hierboven genoemd.  0 (0 %) 

Aan het einde van het jaar om een andere reden dan hierboven genoemd.  1 (4.55 %) 

n = 22 
# 23 

 

Komend jaar vieren we het 1ste lustrum van SPiN. Om dit te vieren zal er ook een Lustrumalmanak gemaakt worden. Hierin 

ben ik geïnteresseerd en ik heb hier ... euro voor over. 

0 euro  0 (0 %) 

5 euro  6 (26.09 %) 

10 euro  10 (43.48 %) 

15 euro  1 (4.35 %) 

20 euro  1 (4.35 %) 

25 euro  0 (0 %) 

ik hoef geen 
almanak 

 5 (21.74 %) 

 
Als er een ALV-training georganiseerd zal worden ben ik hierin geïnteresseerd. Op de training zal uitleg gegeven worden en zal geoefend 
worden hoe het is om in een ALV te zitten maar ook hoe het is om als bestuur voor een ALV te zitten. Een hele mooie bijzondere ervaring. 

ja, het lijkt me leuk/nuttig voor één 
keertje 

 6 (27.27 %) 

ja, het lijkt me leuk/nuttig om dit vaker te 
doen. 

 0 (0 %) 

Nee, ik heb geen behoefte aan een 
training 

 12 (54.55 %) 

Nee, ik ga nooit naar een ALV dus ik heb 
ook geen training nodig. 

 4 (18.18 %) 
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Als er een of meerdere trainingen zouden worden georganiseerd voor actieve leden. Wat voor training zou jij dan graag 

willen hebben en waar zou je naartoe gaan? (meerdere antwoorden mogelijk). 

assertiviteittraining  3 (14.29 %) 

Leren plannen  3 (14.29 %) 

kritiek leren geven/ontvangen  5 (23.81 %) 

functiespecifieke trainingen  8 (38.1 %) 

Promotiepraatje training/Leren overtuigen  9 (42.86 %) 

leren Public speaken  12 (57.14 %) 

Efficiënt leren vergaderen  7 (33.33 %) 

Leren debateren/argumenteren  5 (23.81 %) 

ALV training  3 (14.29 %) 

Beleidstraining  4 (19.05 %) 

Communicatie training  8 (38.1 %) 

Organisatietraining  7 (33.33 %) 

 

Een bestuursjaar is een hele mooie leerzame en spannende ervaring. Zou jij bestuurslid willen worden bij SPiN? (Als je 

deze vraag met ja of misschien hebt beantwoord en je wilt hierover benaderd worden, vul dan even je naam en e-mail in bij 

de laatste vraag (nr 29))  

Ja, doe ik! (vul ook 
even je naam in bij 
de onderste vraag) 

 2 (9.09 %) 

Ja, als enkele 
praktische zaken 
worden opgelost 

 4 (18.18 %) 

Nee, lijkt me niks  2 (9.09 %) 

Nee, want praktisch 
is dit niet mogelijk, 
anders zou ik het 
doen. 

 13 (59.09 %) 

Misschien, ik heb er 
nog niet over 

 0 (0 %) 
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nagedacht 

Misschien, ik heb 
eerst meer informatie 
nodig. 

 2 (9.09 %) 

 
Advies: Zoals de resultaten laten zien is er veel interesse in een bestuursjaar. Wellicht kunnen enkele praktische zaken opgelost worden. Uitgezocht dient te 
worden wat deze praktische punten zijn waar mensen met interesse zich door geremd voelen. 
 

 

De lengte van deze enquête was... 

Precies goed!  17 (77.27 %) 

Veeeeeel te lang.  5 (22.73 %) 

Deze vraag is afgelopen jaar aan enquêtes toegevoegd om een indicatie te krijgen van hoeveel vragen leden bereid zijn te beantwoorden. Een kortere 

enquête geniet de voorkeur, daarom is het een idee om verschillende enquêtes per jaar te houden, waar in de ene enquête de ene helft van de vragen 

gesteld wordt en in de tweede enquête de andere helft van de vragen. Dit om de respons zo hoog mogelijk te krijgen / houden. 

 


