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Behoeftenonderzoek  trainingen

We hebben een kleinschalige enquête uitgezet voor mensen die een workshop/training/cursus 
hebben gevolgd in het Rondeel en/of wellicht interesse hebben om een training te volgen in 
2021. Met dit onderzoek hopen we erachter te komen waar de behoefte en interesse ligt voor het 
volgen van een workshop/training/cursus.

De enquête bestaat uit 4 vragen.
Totaal aantal respondenten: 21



Heb je al eens een training/workshop/cursus gevolgd op het Rondeel?
Ja: 17 respondenten (=81%)
Nee: 4 respondenten (=19%)

Redenen waarom respondenten nog niet eerder een training/workshop/cursus hebben gevolgd 
op het Rondeel: 
1. Ik trainingen heb verzorgd op het Rondeel
2. Niet aan toe gekomen, wel bij ADHD café geweest en Kledingruil 
3. Ik daar eerder geen ruimte voor had
4. Ik er alleen voor sociale contacten kom

Vraag 1



Als je een training/workshop/cursus volgt, heb je dan een voorkeur voor het aantal 
bijeenkomsten? 
13 van de respondenten (=62%) geeft aan hier geen voorkeur voor te hebben.
Bij de respondenten die wel een voorkeur op hebben gegeven gaf de meerderheid 3 tot en met 
5 bijeenkomsten aan. 

Vraag 2



Welke dag en tijdstip heeft jouw voorkeur voor het volgen van een training/workshop/cursus? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Op basis van deze antwoorden is er duidelijk een voorkeur voor: 
- Doordeweeks ’s avonds, 12 respondenten 
- Doordeweeks ’s middags, 10 respondenten 
- Weekend ’s middags 10 respondenten

Eén van deze drie opties is 32 keer aangevinkt (van de in totaal 43 aangegeven voorkeuren = 74%)

Er is duidelijke mindere voorkeur voor:
- Doordeweeks ’s ochtends, 4 respondenten
- Weekend ’s avonds, 4 respondenten
- Weekend ’s ochtends, 3

Eén van deze opties is 11 keer aangevinkt (van de in totaal 43 aangegeven voorkeuren = 26%)

Vraag 3



Over welke van de onderstaande onderwerpen zou je een training willen volgen op het 
Rondeel? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Op de volgende onderwerpen waren de meeste stemmen:
- Tactische omgang: Conflicthantering, 10 respondenten
- Voor jezelf opkomen: Zelfvertrouwen boosten, 8 respondenten
- Voor jezelf opkomen: Grenzen stellen, 8 respondenten
- Veiligheid: BHV, 8 respondenten
- Tactische omgang: Omgaan met agressie (met trainingsacteur), 8 respondenten

De verschillende onderwerpen hebben tussen de drie en tien voorkeurstemmen gehad.

Vraag 4



We hadden in totaal 8 verschillende categorieën (die bestonden uit 2 tot 4 verschillende 
trainingen) categorieën scoorde ten opzichte van elkaar op volgorde van gemiddeld percentage 
voorkeuren per training: 

1. Tactische omgang, 24 x ingevuld (17%) (=gemiddeld 8 voorkeuren per training)
2. Veiligheid, 15 x ingevuld (11%) (=gemiddeld 7,5 voorkeuren per training)
3. Voor jezelf, 22 x ingevuld (16%) (=gemiddeld 7,33 voorkeuren per training)
4. Communicatie, 23 x ingevuld (16%) (=gemiddeld 5,75 voorkeuren per training)
5. Kwaliteiten, 20 x ingevuld (14%) (=gemiddeld 6,76 voorkeuren per training)
6. Mindfulness, 15 x ingevuld (11%) (=gemiddeld 3,75 voorkeuren per training)
7. Omgaan met, 14 x ingevuld (10% (=gemiddeld 4,67 voorkeuren per training)
8. Sociaal netwerk, 8 x ingevuld (6%) (=gemiddeld 4 voorkeuren per training)

Vraag 4 (vervolg)



De categorie Tactische omgang heeft het hoogste percentage gehaald, wel waren er binnen 
deze categorie verschillen te zien:
- Conflict hantering, 10 x ingevuld (=42%)
- Omgaan met agressie (met trainingsacteur), 8 x ingevuld (=33%)
- Onderhandelen, 6 x ingevuld (=25%)

Binnen de andere categorieën waren geen duidelijk noemenswaardige verschillen in voorkeuren 
te zien. 

Vraag 4 (vervolg)



In de enquête zijn de respondenten door middel van een open vraag om hun mening en ideeën 
gevraagd over eventueel nieuwe trainingen/workshops/cursussen. Hier hebben we vier 
antwoorden op gekregen. 

1. Solliciteren en netwerken.
2. Iets creatiefs.
3. Gastvrijheid, instructie alcohol schenken, Hygiënecode voor bar en keuken;
4. Graag wat praktische trainingen. Het beginnen van een moestuin, ecologisch wonen en 

leven, een ruilkring zonder puntensysteem en meer groepsprocessen. Een kookclub waardoor 
we vaker samen eten. Trainingen die met verbinding te maken hebben.

Open vraag



Bedankt voor uw tijd!


