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ACHTERBAN

tips om de mening van de achterban te peilen

Uw pijlen op de 
 achterban richten
Het contact met de achterban laat voor veel OR’en te wensen 

over. De OR is onzichtbaar voor een deel van de werknemers 

en veel OR’en weten dan ook niet precies wat er leeft. Dat is 

zonde, want met de mening van de achterban staat u sterker in 

het overleg met de bestuurder. Die hoort namelijk graag wat de 

werknemers van zijn besluit vinden. Maak er een gewoonte van 

uw achterban te bevragen om zo uw positie te versterken! 

DDe meest voor de hand liggende vorm 
om de mening van de achterban te pei-
len, is een enquête. Een enquête is een 
meting van ervaringen, verwachtingen 
en oordelen van een bepaalde groep 
mensen. U kunt overal een peiling over 
houden, maar het maken en afnemen 
van een enquête kost wel tijd. Denk 
daarom eerst na over de vraag waarom 
de OR een enquête wilt uitzetten. Op 

basis van een duidelijk doel kunt u ge-
richt vragen formuleren. U kunt het 
maken en afnemen van een enquête 
ook uitbesteden aan een extern bureau. 
Dat scheelt veel tijd, maar is wel iets om 
vooraf met de bestuurder te bespreken. 

Helder

Als het doel van de enquête helder is, 
gaat het vervolgens om de keuze van 
de doelgroep. Wie wil de OR bevragen? 
De hele organisatie of slechts een afde-
ling of een beroepsgroep? Als u dat 
helder heeft, kunt u beginnen met het 
opstellen van de vragenlijst. Op vrij-
wel elk enquêteformulier treffen we 
minstens twee soorten vragen aan:

 ▪ Feitelijke vragen: informeren naar con-
crete zaken zoals leeftijd, functie en 
het dragen van werkkleding. 

 ▪ Opinievragen: informeren over de me-
ning van de respondent over de tevre-
denheid met uw nieuwe werkplek, wat 
vindt u belangrijk. 

U kunt ook een keuze maken tus-
sen open en gesloten vragen. Bij een 
open vraag moet de respondent zelf 

het antwoord bedenken en opschrij-
ven. Een voorbeeld van een open 
vraag is: bij welke onderwerpen wilt u 
worden betrokken? U kunt de meest 
uiteenlopende antwoorden krijgen. 

Informatief

Open vragen kunnen heel informatief 
zijn, maar ze zijn lastiger te verwer-
ken. Als u dat niet handig vindt, kunt 
u kiezen voor een gesloten vraag. Bij 
de gesloten vraag moet de respondent 
kiezen tussen een aantal antwoordmo-
gelijkheden. Hoeveel tijd werkt u achter 
een beeldscherm: meer dan vijf uur of 
minder dan vijf uur. Als u kiest voor ge-
sloten vragen, kunt u snel de antwoorden 
analyseren. Toch is het handig om in 
ieder geval één open vraag te stellen: wat 
mist u of wat wilt u nog kwijt? Daarmee 
kunnen respondenten toch een aanvul-
ling geven op de gegeven antwoorden. 

Promotie

Als u alles goed heeft uitgedacht en ge-
test, kondigt u de enquête aan. U wilt 
immers dat veel mensen de vragenlijst 
invullen, want hoe groter de respons, 
des te betrouwbaarder de uitkomst. De 
bestuurder kan dan nooit de enquête 
meteen naast zich neerleggen. Gebruik 
verschillende communicatiemiddelen 
om uw onderzoek te promoten. Kies dus 
niet alleen voor een aankondiging in het 
personeelsblad en de nieuwsbrief van de 
OR, maar zet ook posters en e-mail in. 
Kondig de enquête tijdig aan en herhaal 
uw oproep om de vragenlijst in te vullen. 

Test de enquête grondig

Als de vragenlijst is opgesteld, stuur 
die dan niet direct rond. Er kunnen nog 
fouten in staan of bepaalde vragen zijn 
onbegrijpelijk. Voor de OR lijken de 
vragen misschien heel duidelijk, maar 
een buitenstaander ziet dat anders. Test 
daarom de vragenlijst vooraf. Vraag een 
paar collega’s van buiten de OR of ze de 
vragenlijst een keer willen invullen. Zo 
voorkomt u dat werknemers afhaken 
bij het invullen van de enquête vanwege 
technische fouten, een verkeerde of een 
te moeilijke vraagstelling.
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Als u besluit de achterban te bevragen, 
moet u natuurlijk een goede vragenlijst 
hebben. Hoe beter de enquête aansluit 
bij de interesse van de respondenten, 
hoe meer de peiling op zal vallen.

Representatief

Hoewel uw OR graag ziet dat iedereen 
de enquête invult, kunt u dat idee beter 
snel uit uw hoofd zetten. Bij het invul-
len van een enquête geldt namelijk dat 
de respons de eerste dagen het grootst is 
en daarna langzaam afneemt. Meestal 
vult niet meer dan één derde van de 
respondenten de vragenlijst in. Toch 
kan de uitslag van de enquête wel een 
goed beeld geven van de mening van 
de achterban. Van belang is dat het een 
afspiegeling is van de totale populatie 
aan werknemers. Dit bereikt u wanneer 
alle deelpopulaties (bijvoorbeeld verschil-
leden afdelingen) in uw steekproef in 
dezelfde verhouding aanwezig zijn als in 
de totale groep van werknemers. Daarom 
is het belangrijk dat u ook vragen stelt 
over de respondent (zoals geslacht, afde-
ling, functie) die de vragenlijst invult.  

Kort

Toch heeft u wel invloed op de respons. 
Let bijvoorbeeld op de introductietekst 
bij de vragen. Is deze wervend en niet 

te lang? Besteed ook aandacht aan de 
instructie. Weten de respondenten hoe 
ze de vragen moeten invullen? Ook is 
het prettig te weten hoe lang het invul-
len van de lijst duurt. Hoe korter de 
vragenlijst is, hoe meer mensen de 
vragen zullen beantwoorden. Zorg dat 
het invullen van de enquête niet meer 
dan tien minuten in beslag neemt. 

Reminder

Ook de manier van terugsturen van de 
vragenlijst is van invloed op de respons. 
Is het één druk op de knop, haalt u de 
ingevulde lijsten op of moet uw achter-
ban de ingevulde lijst in een bus of doos 
doen. Dat maakt veel uit. Als u de vra-
genlijst schriftelijk uitzet, voeg dan een 
antwoordenvelop bij. Hoe makkelijker 
u het de achterban maakt, hoe meer in-
gevulde vragenlijsten u terugkrijgt. Ook 
het versturen van een reminder naar de 
respondenten zorgt meestal voor meer 
ingevulde vragenlijsten.  
Het is de vraag hoe u de enquête het 
beste onder de achterban kunt uitzetten: 
schriftelijk of digitaal. Is het mogelijk om 
iedereen via de e-mail te benaderen, dan 
kunt u er voor kiezen om de enquête via 
internet te houden. Met behulp van web-
sites zoals enquetemaken.be, surveymon-
key.nl of survio.nl zet u een vragenlijst 
gemakkelijk digitaal uit. U hoeft hiervoor 

geen programma’s te downloaden of over 
uitgebreide computerkennis te beschik-
ken. U kunt uit verschillende vraagtypes 
kiezen en uw logo toevoegen. U bepaalt 
natuurlijk zelf welke respondenten u uit-
nodigt. Achteraf krijgt u alle antwoorden 
in een Excel-bestand. U kunt ook een 
externe partij inhuren die de vragenlijs-
ten voor u maakt, de enquête verstuurt 
en zorgt dat u de uitslagen op tijd krijgt.

Stemkastjes

Een online enquête levert sneller gege-
vens op dan een schriftelijke. Daar moet 
u alle uitkomsten eerst turven en dan pas 
kunt u conclusies trekken. Als u meteen 
de uitkomsten wilt hebben, bestaat er 
nog een andere optie: stemkastjes. De OR 
nodigt een deel van de achterban uit en 
geeft ze een stemkastje. Dat is een klein 
kastje dat communiceert met een laptop. 
De vragen laat u zien op een scherm en 
iedereen geeft zijn mening met één druk 
op de knop. Een seconde later verschijnt 
de uitkomst al op het scherm. Het voor-
deel van stemkastjes is dat u meteen de 
uitkomsten heeft én dat u ze ter plekke 
kunt bespreken met de achterban. De 
mensen zitten immers in de zaal. 

Wanne van den Bijllaardt, opleidingscoördi-
nator van OR Academy en mede-auteur van 
‘De OR in 153 vragen & antwoorden’, 
 e-mail: w.vandenbijllaardt@oracademy.nl

Knelpunten vermijden heeft uw OR zo voor elkaar

Het lijkt zo eenvoudig. U bedenkt een 
paar vragen en laat de achterban reage-
ren. Er kan echter van alles misgaan. Let 
op de volgende knelpunten: 

 ▪ U heeft geen informatie over de res-
pondenten. Is de peiling representa-
tief?

 ▪ Een (te) lage respons om conclusies te 
kunnen trekken of om de bestuurder te 
overtuigen.

 ▪ Onduidelijke vragen en vervolgens on-
duidelijke antwoorden.

 ▪ Er wordt naar twee dingen tegelijk ge-
vraagd. Waarop geven de responden-
ten nu antwoord?

 ▪ Het onderwerp is te breed waardoor de 
vragenlijst te lang wordt.

 ▪ De vragen zijn op verschillende manie-
ren uit te leggen.

 ▪ De enquête is niet anoniem. De res-
pondenten durven niet het achterste 
van hun tong te laten zien.

 ▪ De vragen zijn suggestief. 
 ▪ De resultaten lijken vaak van de onder-
zoekers afkomstig te zijn in plaats van 
de respondenten.

 ▪ De resultaten van de enquête worden 
niet teruggekoppeld. 

 ▪ De periode om de enquête te houden 
is te kort waardoor de respons laag is.

Deel de informatie!

De achterban wil natuurlijk weten wat 
de OR doet met de resultaten van de 
peiling. Zorg dus dat u de achterban 
hierover informeert. Hierdoor zal de 
achterban ook in de toekomst weer wil-
len meewerken aan een enquête. Wacht 
niet te lang met het presenteren van de 
gegevens, want anders is de aandacht 
weg. Het beste is om de conclusies te 
presenteren en er zichtbaar mee aan de 
slag te gaan. Informeer vervolgens dan 
weer over de resultaten. Zo kan een en-
quête niet alleen de invloed, maar ook 
de zichtbaarheid  van de OR vergroten.


