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Uw eigen online enquête
Als het gaat om communicatie komen veel
verenigingen tot de conclusie dat de mening van de
leden of andere betrokkenen belangrijk is bij het
nemen van besluiten en creëren van draagvlak. Het
opzetten en afnemen van een vragenlijst of enquête
kan behoorlijk duur en tijdrovend zijn of de benodigde
middelen zijn niet aanwezig. Bovendien is een snelle
verwerking van de resultaten essentieel om daar
concreet iets mee te kunnen doen.
Ten behoeve van onze klanten beschikt MOS over
een zeer geavanceerde en gebruiksvriendelijke
enquêtetool. Dit hulpmiddel kan de kosten van online
enquêtes en onderzoeken sterk beperken.

Dienstverlening

De online enquêtetool beschikt over een automatische responsverwerking en -analyse.
Desgewenst stelt u kruistabellen op en analyseert u specifieke antwoorden van bepaalde
doelgroepen. Met deze tool beschikt u over technologie en functionaliteit voor een
succesvolle enquête van uw vereniging.

Mogelijkheden

Met de online enquêtetool kunt u eenvoudig doelgroepgerichte enquêtes en vragenlijsten
maken voor diverse toepassingen. Denkt u hierbij aan een kwaliteitsmeting, een evaluatie of
het verzamelen van feedback. Alles online, waarbij de privacy van de respondenten tot het
hoogste niveau wordt beschermd. Respondenten ontvangen per e-mail een bericht dat u zelf
kunt samenstellen, plus de link naar de online enquête. Het versturen van een herinnering naar
personen die de enquête nog niet hebben ingevuld, is in enkele klikken gebeurd.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van de door u opgestelde vragenlijst.
Om kosten te besparen, kunnen vragenlijsten in bepaalde gevallen met een minimale
aanpassing worden hergebruikt. Afhankelijk van het aantal enquêtes dat u jaarlijks wilt
afnemen, kunt u kiezen tussen eenmalig en onbeperkt gebruik van de enquêtetool.

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie, de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.
Motivation Office Support
Ambachtsstraat 15
Postbus 1058 | 3860 BB NIJKERK
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