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Vaste medewerkers (totaal) 

Wil je in de vorm van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent met het werk dat je doet? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Wil je in de vorm van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent met met de 
ondersteuning die je vanuit De Regenboog Groep krijgt om je werk goed te doen? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden)

Hoe waarschijnlijk is het dat jij De Regenboog Groep aan iemand anders aan zou bevelen als 
organisatie om je voor in te zetten?* 
(antwoordopties 0 = zeer onwaarschijnlijk tot en met 10 = zeer waarschijnlijk) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

*In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Hoe waarschĳnlĳk is het dat 
jĳ De Regenboog Groep aan iemand anders aan zou bevelen als goede werkgever / om vrĳwilligerswerk 
voor te doen?”
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Stagiairs (totaal) 

Wil je in de vorm van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent met de werkzaamheden 
die je doet? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Wil je in de vorm van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent met met de 
ondersteuning die je vanuit De Regenboog Groep krijgt om je werk goed te doen? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden)

Hoe waarschijnlijk is het dat jij De Regenboog Groep aan iemand anders aan zou bevelen als 
organisatie om je voor in te zetten?* 
(antwoordopties 0 = zeer onwaarschijnlijk tot en met 10 = zeer waarschijnlijk)

niet 
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niet 
bekend

niet 
bekend

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

niet 
bekend

niet 
bekend

niet 
bekend

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

niet 
bekend

niet 
bekend

niet 
bekend

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

*In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Hoe waarschĳnlĳk is het dat 
jĳ De Regenboog Groep aan iemand anders aan zou bevelen als goede werkgever / om vrĳwilligerswerk 
voor te doen?”
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Vrijwill igers (totaal) 

Wil je in de vorm van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent met de werkzaamheden 
die je doet? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Wil je in de vorm van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent met met de 
ondersteuning die je vanuit De Regenboog Groep krijgt om je werk goed te doen? 
(antwoordopties 1 = zeer ontevreden tot en met 10 = zeer tevreden) 

Hoe waarschijnlijk is het dat jij De Regenboog Groep aan iemand anders aan zou bevelen als 
organisatie om je voor in te zetten?* 
(antwoordopties 0 = zeer onwaarschijnlijk tot en met 10 = zeer waarschijnlijk) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

*In de eerdere metingen tot en met 2017 is deze vraag anders geformuleerd: “Hoe waarschĳnlĳk is het dat 
jĳ De Regenboog Groep aan iemand anders aan zou bevelen als goede werkgever / om vrĳwilligerswerk 
voor te doen?”
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