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Handleiding uitvoeren online onderzoek met de Work Ability Index 

 

Dit document betreft de handleiding voor het starten van een online WAI-onderzoek onder de 

door u gewenste respondenten.  

 

Goede voorbereiding is het halve werk 

Om een digitaal onderzoek te kunnen starten heeft u onderstaande gegevens nodig. Zorg dat u 

deze bij de hand heeft, voordat u het onderzoek wilt gaan starten. 

 

Benodigde gegevens: 

 Naam van het onderzoek 

 Looptijd van het onderzoek (start en sluitingsdatum); 

 E-mailadres van de afzender van de digitale vragenlijst; 

 Variant vragenlijst: kort of lang; 

 Aantal medewerkers in de organisatie (alle vestigingen) waar u het onderzoek uitvoert; 

 Aantal medewerkers in de vestiging waar u het onderzoek uitvoert; 

 Bedrijfstak van het bedrijf waar u het onderzoek uitvoert; 

 SBI-code (van het CBS) van het bedrijf waar u het onderzoek uitvoert; 

 Bedrijfslogo (JPG-bestand van maximaal 75 bij 75 pixels) van de organisatie die het 

onderzoek uitvoert (uit eigen organisatie); 

 E-mailadressen van de gewenste respondenten in een CSV-bestand. Zorg voor een CSV-

bestand met alleen e-mailadressen. Gebruik voor elk e-mailadres een aparte regel; 

 Tekst voor in uitnodigings-e-mail voor het onderzoek. 
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Heeft u alle benodigde gegevens paraat? Klik dan op Start onderzoek. 

Stap 1: Naam onderzoek 

Vul hier de naam van uw onderzoek in. Zorg dat het een naam is die helder is voor uw 

respondenten.  

 

Stap 2: Looptijd  

Vul hier de duur van uw onderzoek in. Het is raadzaam om de sluitingsdatum van het onderzoek 

in de begeleidende e-mail te vermelden.  

 

Stap 3: E-mailadres afzenden opgeven 

Vul hier het e-mailadres in van de afzender van het onderzoek. Neem hiervoor een e-mailadres 

van een mailbox, waarvan de e-mails ook regelmatig worden gecheckt, zodat er ook gereageerd 

kan worden op eventuele reply’s van de respondenten op de uitnodigings e-mail. 

 

 

! Nu volgen er een aantal vragen om basisinformatie te verkrijgen voor het opzetten van het 

digitale onderzoek. U kunt de antwoorden op deze vragen niet meer aanpassen nadat het 

onderzoek is gestart. Wees dus zorgvuldig met het invullen van deze vragen. 

 

Stap 4: Variant vragenlijst invullen 

Vul hierin of u een korte of een lange vragenlijst wil uitzetten.  
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Stap 5: Aantal personen werkzaam in uw organisatie 

Vul hier het totaal aantal medewerkers in dat werkzaam is in het bedrijf of de organisatie waar het 

onderzoek wordt uitgevoerd.  

 

Stap 6: Aantal personen werkzaam in uw vestiging 

Vul hier het totaal aantal medewerkers in dat werkzaam is in het bedrijf of de organisatie waar het 

onderzoek wordt uitgevoerd.  

 

Stap 7: Bedrijfstak invullen 

Vul hier in onder welke bedrijfstak het bedrijf valt.  

 

Stap 8: SBI-code invullen 

Vul hier de SBI-code in van uw bedrijf. SBI staat voor standaardbedrijfsindeling. De Standaard 

Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten. De SBI is 

gebaseerd op de indeling van de Europese Unie en op die van de Verenigde Naties. Het CBS 

gebruikt de SBI onder meer om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Op 

www.cbs.nl kunt u de SBI code van de betreffende organisatie opzoeken. 

 

http://www.cbs.nl/
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Stap 9: Bedrijfslogo uploaden 

Om te benadrukken dat het onderzoek door uw organisatie wordt uitgevoerd, kunt u hier het 

logo van uw bedrijf uploaden. Het logo moet worden geupload als JPG-bestand met een grote 

van maximaal 75 x 75 pixels. 

 

Stap 10: Onderzoek creëren 

Check de door u ingevulde gegevens en klik op de button ‘Creëer het onderzoek’. Het onderzoek 

wordt nu aangemaakt en u komt op de volgende pagina. Gebeurt er niets nadat u op de button 

heeft geklikt, check dan even of u alle velden wel correct heeft ingevuld. Indien u vragen niet of 

foutief heeft beantwoord, dan wordt het onderzoek nog niet aangemaakt en verschijnt er bij het 

betreffende veld een foutmelding. 

 

Stap 11: E-mailadressen uploaden 

Hier geeft u aan naar welke respondenten het onderzoek verzonden moet worden. Dit doet u 

door een CSV-bestand te uploaden met hierin de e-mailadressen van de gewenste respondenten. 

Zorg voor een CSV-bestand met alleen e-mailadressen. Gebruik voor elk e-mailadres een aparte 

regel. U selecteert uw CSV-bestand door te klikken op de button ‘Bladeren’. Selecteer het 

gewenste bestand op uw computer en druk op OK. De locatie van het CSV-bestand staat nu in 

het upload-veld. Klik op de button ‘Upload’ om het bestand met de emailadressen in te laten.  
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De e-mail-adressen verschijnen nu in het veld Overzicht deelnemers. Indien er in dit overzicht iets 

niet klopt, dan dient u de gewenste aanpassing te maken en in CSV-bestand en dit bestand 

vervolgens opnieuw te uploaden. 

 

Stap 12: Begeleidende e-mail schrijven 

In dit veld kun u de tekst kwijt voor in de e-mail die de respondenten ontvangen als uitnodiging 

voor het onderzoek. Onderdelen die handig zijn om te vermelden zijn: 

 Reden van het onderzoek; 

 Inhoud van het onderzoek; 

 Tijd die het invullen in beslag neemt; 

 En voor wanneer de vragenlijst moet worden ingevuld; 

 Wat er met de onderzoeksgegevens wordt gedaan; 

 Het vervolg op het onderzoek 

 Waar men terecht kan voor vragen. 
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Stap 13: Versturen of bewaren 

Nadat u alles heeft ingevuld, heeft u twee keuzes: U kunt het onderzoek direct starten en de 

uitnodigingen versturen of het nog even bewaren en op een later tijdstip versturen. Aan u de 

keuze. 
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Overzicht van uw onderzoeken 

U vindt een overzicht van al uw onderzoeken onder het tabblad ‘Onderzoeken’. Hier staan zowel 

de onderzoeken die nog verstuurd moeten worden, als degenen die al verstuurd zijn. 

 

 

 

Onderzoek wijzigen 

Zolang u het onderzoek nog niet heeft gestart, kunt u zowel de basisgegevens als de deelnemers 

wijzigen.  Dit doet u door te klikken op de betreffende linkjes ‘Wijzig basisgegevens’ en ‘Wijzig 

deelnemers’ achter het betreffende onderzoek in het overzicht van de onderzoeken die nog 

gestart moeten worden.  

 

Onderzoek op later moment versturen 

Indien u er voor heeft gekozen om het onderzoek te bewaren en op een later moment te 

versturen, dan kun u dit op iedere gewenst moment doen, door op de button ‘Start onderzoek’ 

naast het betreffende onderzoek in het overzicht van onderzoeken die klaar staan om te 

verzenden.  

Actieve onderzoeken 

Door in het overzicht van actieve onderzoeken een onderzoek aan te klikken, kunt u: 

 Het aantal reacties zien 

 Deelnemers toevoegen 
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 Een herinneringsmail versturen aan de respondenten 

 Wanneer er meer dan 15 reacties zijn gegeven, dan kunt u hier ook de scores inzien. 

 Advies geven aan de deelnemers per ‘scorecategorie’ (slecht, matig, goed, uitstekend). 

 Zodra er 15 of meer personen hebben gerespondeerd is het mogelijk om hier 

geanonimiseerd de individuele resultaten te downloaden. 

 Een onderzoek verwijderen 

 

  


