
Voorbeeld vragenlijst - De Boeg 
 
Zie voor een kopie van de online (aangepaste) vragenlijst: 
https://nl.surveymonkey.com/r/G5G3NSS 
 
Introductie 
Baas in Eigen Boeg buurtonderzoek 

Denk je mee over de toekomst van buurthuis De Boeg?   
De Boeg is benieuwd naar jullie wensen en behoeften! De Boeg is een buurthuis in zelfbeheer in de 
mooie Schepenbuurt en wordt volledig gerund door bewoners/vrijwilligers.  De Boeg wil graag het 
buurthuis weer meer van de buurt laten zijn en daarom vragen we jou (als buurtbewoner, vrijwilliger 
of geïnteresseerde) om mee te denken. Ook als je De Boeg (nog) niet kent, horen we graag je mening. 
 
Wil je meedenken over de toekomst van De Boeg? Kom dan naar de inspiratiesessie op maandag 1 
april. Deze enquête gebruiken we als input voor de avond. 
 
Datum: maandag 1 april 2019 
Tijd: 20:00 - 21:30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Locatie: De Boeg, adres: Tjalkstraat 20 Utrecht 
 
Met de uitkomsten maken we van De Boeg de plek in de wijk waar iedereen zich thuis voelt. We 
danken je hartelijk voor de 5 minuten van je tijd om de enquête in te vullen.  
 
Indien je vragen hebt stuur dan gerust een e-mail naar info@dwarsverbandutrecht.nl. Dwarsverband 
is een vereniging voor initiatieven in zelfbeheer en helpt De Boeg met het onderzoek. 
 
Vragenlijst 
 

1. Ken je buurthuis De Boeg? 
○ Ja 
○ Nee (ga door naar vraag 5) In de online enquête wordt je automatisch doorgeleid 

naar vraag 5. 
 

2. Hoe goed ken je het buurthuis? 
○ Ik ken De Boeg van naam maar ben er nog nooit geweest. 
○ Ik heb De Boeg wel eens bezocht 
○ Ik bezoek De Boeg op regelmatige basis 
○ De Boeg is mijn tweede thuis 

 
3. Wat gaat er goed in De Boeg? 

 
4. Wat zou De Boeg kunnen verbeteren? 

 
5. Zou jij zelf iets kunnen en willen betekenen voor buurthuis De Boeg? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
○ Ja, medebeheren van De Boeg (het buurthuis openhouden, een bardienst draaien, 

etc.) 



○ Ja, een vaste buurtactiviteit organiseren (zoals koken, speel-o-theek, koffieochtend, 
etc.) 

○ Ja, (eenmalig of vast) helpen met de communicatie van De Boeg 
○ Ja, lid van het bestuur worden. 
○ Nee 
○ Anders, namelijk... 

 
6. Wat zou er in de Boeg moeten gebeuren? Meerdere antwoorden mogelijk 

○ Verhuur (voor vergaderingen, kinderfeestjes, etc) 
○ Groepslessen (bijvoorbeeld yoga, sport, muziekles, etc.) 
○ Vaste buurtactiviteiten (bijvoorbeeld samen koken en eten, koffie-ochtend, kaarten, 

darten, kinderdisco, speel-o-theek, etc.) 
○ Jaarlijkse/eenmalige buurtactiviteiten en vieringen (bijvoorbeeld buurtfeest, 

Sinterklaasviering, etc) 
○ Culturele activiteiten (zoals foto expositie, theatervoorstelling, etc.) 
○ Anders, namelijk… 

 
7. Voor welke activiteiten zou JIJ naar De Boeg komen? 

 
8. Heeft de Schepenbuurt behoefte aan een ontmoetingsplek/buurthuis? 

○ Ja 
○ Nee 

Omdat:... 
 

9. Hoe zou je informatie willen ontvangen over (het programma) van de Boeg? 
meerdere antwoorden mogelijk: 

○ Website 
○ Facebook de Schepenbuurtjes 
○ Facebook De Boeg 
○ E-mail 
○ Nieuwsbrief 
○ Flyer/ programma boekje door de brievenbus 
○ Ik hoef geen informatie 
○ Anders, namelijk..  

 
10. Hoe lang woon je in de Schepenbuurt? 

○ 0 - 2 jaar 
○ 2 - 5 jaar 
○ 5 - 10 jaar 
○ 10 - 20 jaar 
○ Langer dan 20 jaar 
○ Ik woon niet in de Schepenbuurt 

 
11. Wat is je gezinssamenstelling? 

○ Gezin met (thuiswonende) kinderen 
○ Gezin zonder (thuiswonende) kinderen 
○ Alleenstaand met (thuiswonende) kinderen 
○ Alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen 



 
 

12. We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van De Boeg. Mogen we je 
gegevens noteren? Als je anoniem wilt blijven, vul deze vraag dan niet in 
Naam: ... 
E-mail: … 
Beroep: … 
Wil je je aanmelden voor de inspiratiesessie in De Boeg op 1 april? 
 

 
 


