
Signalen ophalen van de KARonA bus 
 

Collega’s die meehelpen bij de KARonA bus stellen we na de actie een aantal vragen via een online 

vragenlijstool: Enalyzer. Op die manier willen we vastleggen wat er leeft op straat en welke signalen 

ze opvangen. Ook zijn we benieuwd hoeveel mensen we bereiken met de actie en of er nog 

verbeterpunten zijn voor toekomstige busacties. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Collega’s voeren na de actie hun signalen in 

via hun mobiel. 

______________________________________________________________________________  
 
Vragenlijst 
 
Introductie:  
 
Beste collega,  
 
Je hebt meegedaan aan een actie van het Corona Preventie Team. Bedankt daarvoor! We willen je 
hierover graag een aantal vragen stellen, zodat we beter weten hoe de acties gaan. Het invullen kost 
een paar minuten.  
 

1. Op welke datum heb je meegeholpen met een actie?  
[datumveld] 
 

2. Op welke plek(ken) heb je meegeholpen?  
___ 
 

3. Aan hoeveel mensen heb je ongeveer een flyer/mondkapje uitgedeeld? 
___ 
 

4. En met hoeveel mensen heb je even gesproken? 
___ 
 

  



5. We zijn benieuwd wie we bereikt hebben met de actie. Hoeveel gesprekspartners zijn:  
een globale inschatting is genoeg 
__ tussen 12-18 jaar 
__ tussen 18-30 jaar 
__ tussen 30-60 jaar 
__ 60 jaar en ouder 
 

Signalen per leeftijdsgroep  
We zijn benieuwd of de signalen verschillen per leeftijdsgroep. Als je een groep niet gesproken hebt, 
kan je de vraag leeg laten. 

6. Wat kwam er uit de gesprekken van kinderen tot 12 jaar? Vielen je zaken of signalen op?  
___ 
 

7. Wat kwam er uit de gesprekken van kinderen 12 tot 18jaar? Vielen je zaken of signalen 
op?  
___ 

8. Wat kwam er uit de gesprekken van jongeren 18 tot 30 jaar? Vielen je zaken of signalen 
op?  
___ 

9. Wat kwam er uit de gesprekken van volwassen 30 tot 60 jaar? Vielen je zaken of signalen 
op?  
___ 

10. Wat kwam er uit de gesprekken van volwassen ouder dan 60 jaar? Vielen je zaken of 
signalen op?  
___ 

 
11. Welk signaal gaven de mensen af? een globale inschatting is genoeg  

__ snapt de maatregelen niet/ wist niet van de maatregelen 
__ accepteer de maatregelen niet  
__ houdt zich aan de maatregelen 
 

12. We zijn benieuwd wie we bereikt hebben met de actie. een globale inschatting is genoeg  
__Inwoner 
__ Ondernemer  

 
13. We zijn benieuwd wie we bereikt hebben met de actie. een globale inschatting is genoeg  

__ Sprak de Nederlandse taal goed  
__ Had moeite met de Nederlandse taal 
 

14. Heb je nog tips, bijvoorbeeld voor een nieuwe actie?  
___ 
 

15. Als je verder nog iets kwijt wilt, kan dat hieronder: 
___ 
 

16. Wil je hieronder je naam en telefoonnummer achterlaten? Dan kunnen we contact met je 
opnemen als we nog informatie nodig hebben over de verbeterpunten/ signalen die je 
hebt doorgegeven.  
___ 
 
Bedankt voor het invullen van de vragen!  


