
  

s.v. Enkhuizen. Samen vooruit. 

Enquête exitgesprek 

Personalia vrijwilliger 

Naam vrijwilliger :  
Startdatum vrijwilliger :  
Einddatum vrijwilliger :  
Vrijwilligers functie :  
Aantal uren per week/maand :  
 

Vrijwilligerstaken 

1) Hoe waren de uitgevoerde taken voor wat betreft? Streep door wat niet van toepassing is. 
 
* Afwisseling:  Slecht - redelijk - voldoende - goed 
* Uitdaging:  Slecht - redelijk - voldoende - goed 
* Aansluiting op interesses:  Slecht - redelijk - voldoende - goed 
 
2) Welke verandering of verbetering zou je in de vrijwilligerstaken wenselijk vinden?  
 
 

 

Algemene vragen 

3) Wat vond je prettig aan het werken bij s.v. Enkhuizen?  

 
 
 
4) Wat vond je niet prettig aan het werken bij s.v. Enkhuizen?  

 
 
 
5) Hoe was de relatie met andere vrijwilligers?   Slecht - redelijk - voldoende - goed 
 

6) Hoe was de relatie met de beroepskrachten?  Slecht - redelijk - voldoende - goed 
 

7) Hoe was de begeleiding / ondersteuning?   Slecht - redelijk - voldoende - goed 
 

8) Bestond er duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden? 
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9) Had je voldoende inbreng in (verandering van) het takenpakket waar je 
verantwoordelijk voor was?  

Ja / Nee, want 

 

10) Heb je nog ideeën of suggesties voor s.v. Enkhuizen? 

 
 

    
Organisatorische afronding 

11) Zijn alle directe mede vrijwilligers op de hoogte van je vertrek? 
 

Ja / Nee, want 

 

12) Zijn eventuele samenwerkingspartners op de hoogte van je vertrek? 
 

Ja / Nee, want 

 

13) Heb je alle werkzaamheden overgedragen?  
 

Ja / Nee, want 

 

14) Heb je nog eigendommen van s.v. Enkhuizen in bezit? 
 

Ja / Nee 

 

15) Zo ja, inleveringsdatum laatste eigendommen s.v. Enkhuizen (dag, maand, jaar): 

 - -  
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Motieven voor vertrek 

16a) Waarom heb je besloten om weg te gaan als vrijwilliger bij s.v. Enkhuizen? 

� Persoonlijke omstandigheden als woon-/werksituatie, gezondheid 
� Negatieve kanten van de functie 
� Aantrekkelijkheid van andere vrijwilligerstaken 

 
16b) Kun je dit verder toelichten?  

 

 

 

 

17) Zou je anderen aanraden om als vrijwilliger bij s.v. Enkhuizen te gaan werken?  

Ja / Nee, want 

 

18) Wil je verder nog iets kwijt? 

Ja / Nee, want 

 

 
Positieve afsluiting 

19) Waaraan denk je met plezier nog eens terug? 

 

 

 

 

 

 

Graag na afloop van het gesprek het ingevulde formulier als foto opsturen  
naar leden-vrijwilligers@sv-enkhuizen.nl 


