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De evaluatiewerkgroep heeft beide enquêtes van de Engelstalige Algemene Ledenvergadering op 27-1 
02-2018 en van de Nederlandstalige Algemene Ledenvergadering op 17-04-2018 vergeleken en op 2 
basis hiervan onderstaande opvallende resultaten onderzocht. De resultaten zijn geëxporteerd en 3 
bewaard voor eventueel toekomstig gebruik. 4 
Tijdens dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: Is het een optie om de 5 
ALV om te zetten naar het Engels, zonder de kwaliteit van taal en inhoud te verliezen?  6 
 7 
Opmerkelijke resultaten 8 
Op de vergelijkbare vragen van beide enquêtes zijn nauwelijks opmerkelijke resultaten gevonden. 9 
Beide ALV’s kregen dezelfde beoordeling qua inhoud en begrijpelijkheid van de taal. 10 
Tijdens de Nederlandse ALV waren 2 leden van de 24 leden die zich niet konden uitdrukken in het 11 
Nederlands, en tijdens de Engelse ALV kon 1 lid van de 15 leden zich niet uitdrukken in het Engels. Als 12 
maatregel hiervoor kan men hen hierin tegemoet gekomen worden, door leden de mogelijkheid te 13 
laten zijn om de vraag te stellen in de taal die voor hun het meest aangenaam is. Uit de resultaten 14 
blijkt dat deze ‘taalbarrière’ niet meespeelde in het begrijpen van de ALV: de begrijpelijkheid in beide 15 
ALV’s was even groot. 16 
 17 
Advies 18 
Er is geen verschil gevonden in de begrijpbaarheid op zowel taalgebied als op inhoudelijk gebied bij 19 
beide ALV’s. Het advies vanuit de resultaten van de enquête is dat er geen reden is om de 20 
toekomende ALV’s niet in het Engels te doen.  21 
Het bestuur heeft intern beide ALV’s geëvalueerd en is van mening dat op het gebied van 22 
werkdrukvermindering het een toegevoegde waarde is om toekomstige ALV’s in het Engels uit te 23 
voeren. Alle ALV-stukken hoeven op deze manier maar in één taal geschreven te worden die niet 24 
belemmerend is voor de kwaliteit van de ALV. Dit advies zal het Xe bestuur der SPiN meegeven aan 25 
het XIe kandidaatsbestuur. 26 
 27 
Het Xe bestuur der SPiN wil Chris van Heijster en Bas Romeijn bedanken voor hun inzet tijdens het 28 
creëren en evalueren van deze enquête. 29 


