Beste bezoeker,
Sinds 2014 is er een samenwerking tussen een aantal Inlopen/Aanlopen, die door de
gemeente Breda worden gesubsidieerd. Dat heeft gemaakt dat zij samen een flyer hebben
gemaakt met deze Inlopen/Aanlopen en nu is er ook een gezamenlijk
tevredenheidsonderzoek gemaakt die op deze locaties zal worden neergelegd om in te
vullen.
We willen u vragen om deze vragenlijst voor ons in te vullen. We willen met deze vragenlijst
kijken wat de Inlopen/Aanlopen betekenen voor u als bezoeker en hoe tevreden u bent over
wat ze bieden en daar waar het nodig is ook dingen te verbeteren.

Datum van invullen

:

Naam van Inloop/Aanloop :

Vraag 1
Wat betekent de Inloop/Aanloop voor jou?
Vul ook aan als we de belangrijkste reden voor jou nog niet hebben genoemd. Je mag
meer dan één antwoord aankruisen
0 hier krijg ik aandacht en respect
0 ik kom buiten de deur van mijn eigen huis
0 ik mag hier zijn zoals ik ben
0 ik kan er mijn verhaal kwijt
0 ik kan iets betekenen voor een ander
0 het is voor mij een rustpunt in de week
0 ik ben minder eenzaam
0 hier heb ik vrienden gevonden
0 hier heb ik even wat anders aan mijn hoofd
0 …………………………
0 ………………………..
0 ………………………..

Vraag 2
Hoe tevreden ben je over de Inloop/Aanloop?
Zet een cirkeltje om een cijfer tussen 0 en 10.
0 is helemaal niet tevreden, 10 is heel erg tevreden.
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Vraag 3
We zijn benieuwd of je op meerdere Inlopen/Aanlopen komt.
Kun je aangeven bij welke Inlopen/ Aanlopen je komt?
Vul zelf aan als je ergens komt die er nog niet bij staat.
Kun je aangeven wat je leuk vindt aan deze Inloop/ Aanloop

Welke Inloop/ Aanloop

Hier kom ik ook ( zet
een x achter de
naam van de
Inloop/Aanloop
waar je komt )

Dit vind ik leuk van deze Inloop/
Aanloop

Annahuis
Clement
Voor Elkaar
Inloop van Fameus
Aanloop Centraal (Odilia van
Salmstraat)
Aanloop de Dobbelsteen
Aanloop Balieweide
Aanloop Buurtsalon
Mondiaal Centrum
Tientjes
Leger des Heils
Inloop Mattheuskerk
De Zoete Inval
(Talentenfabriek De Faam).
………………………….
………………………….
……………………………
Vraag 4
We willen onze Inloop/ Aanloop graag verbeteren.
Heb je ideeën of tips ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dank u wel voor het invullen.

