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EVALUATIE GEZINSENQUÊTE
Was het pakket volledig, m.a.w. bevatte het een brief, een introductiebrief met uitleg over de enquête, een vragenlijst,
een kortere vragenlijst voor uw eventuele partner, een antwoordkaartje, een retourenvelop, en dit evaluatieformulier?
☐ Ja
☐ Neen, er ontbrak (vul aan) ....…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vond u de introductiebrief duidelijk?
☐ Ja
☐ Neen, wat vond u niet duidelijk? …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Vond u het antwoordkaartje duidelijk?
☐ Ja
☐ Neen, wat vond u niet duidelijk? …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Hoe lang deed u over het invullen van de vragenlijst?
_ _ uur en _ _ minuten
Bij welke vraag was u (ongeveer) toen u dacht: “Het is wel echt veel”?
Noteer het nummer van de vraag: _ _ _
☐ Ik heb dit niet gedacht.
Dacht u er aan op te houden vooraleer u de vragenlijst had afgewerkt?
☐ Ja, bij welke vraag ongeveer? Noteer het nummer van de vraag: _ _ _
☐ Neen

Hoezeer bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken?
In het algemeen …

a. zijn de vragen interessant.
b. zijn de vragen duidelijk.
c. heb ik nood aan meer instructies bij de
vragen.
d. vind ik de vragen te persoonlijk.
e. was ik ontmoedigd om mee te werken bij
het zien van de dikte van het vragenboekje.
f. verliep het invullen van de vragenlijst vlot.
g. deden de vragen me nadenken over mijn
situatie.
Alleen voor wie een partner heeft:
h. vind ik het zinvol dat mijn partner ook kan
deelnemen aan de enquête (via het boekje
voor de partner).
i. was het moeilijk om eerlijk te antwoorden
op de vragen naar de relatie met mijn
partner.
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Zijn er – volgens u – essentiële thema’s/vragen die in de enquête ontbreken? Welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tot slot zijn we heel erg geïnteresseerd in al uw ervaringen, bedenkingen en suggesties bij het invullen van het
vragenboekje. Ook indien u vermoedt dat er nog fouten of onduidelijkheden zijn in de vragenlijst, hadden we dat graag
geweten. Noteer telkens het vraagnummer en uw ervaring. U kan uw ervaringen ook noteren op de vragenlijst zelf.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wilt u ons dit formulier terugbezorgen in de voorziene retourenvelop tegen 16 oktober? Dank u wel! U maakt van ons
werk beter werk!
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