
Online survey 
totaalpakket

Ons pakket is zeer bruikbaar voor:

Masters of Survey bieden een fantastisch 
 online survey totaalpakket waarbij we je alle 
handelingen uit handen nemen.

Je krijgt de vragenlijst, de resultaten en de analyse 
aangeleverd en kunt je concentreren op de vraag 
wat je wilt weten en wat je met de resultaten gaat 

doen terwijl wij alle praktische afhandelingen voor 
je doen. Wij hebben samen meer dan 20 jaar 
ervaring in onderzoek, ontwerp, analyse en a dvies 
en zijn jouw Masters of Survey. Wij leveren voor 
een vooraf afgestemd totaalbedrag het hele pakket. 
Je weet precies waar je aan toe bent en komt niet 
voor financiële verassingen te staan.

Wat wil je weten over je klanten, 
je medewerkers of de resultaten 
van je project?

Wij bieden een totaalpakket voor 1 prijs:

Jouw Masters of Survey:

Neem vrijblijvend contact met ons op 
en informeer naar de mogelijkheden.

We werken in het Nederlands en in het Engels. 
Wij kijken uit naar je mail of telefoontje!

karen@flowz.nl
06 38 31 7165

Je Masters of Survey,
Karen Kraan Flowz en 
Carsten Lund Thomsen TwelveTrains

Beheersen een breed scala aan online onderzoekstools en 
selecteren de best passende tool.

Hebben jarenlange ervaring in het analyseren van gegevens en het geven 
van aanbevelingen waar je in jouw praktijk echt iets aan hebt.

Zijn ervaren procesbegeleiders en faciliteren je interne en externe bijeenkomsten ter 
voorbereiding op het onderzoek en voor het bespreken van de resultaten.

✪ Behoeftenonderzoek

✪ Doelgroeponderzoek

✪ Klanttevredenheidsonderzoek

✪ Project- en programma evaluaties

✪ Werkbelevingsonderzoek

✪ En andere opties...

❱ Vragenlijst in verschillende concepten waarbij we je doelstellingen inventariseren en verwerken.

❱ De best passende online survey tool.

❱ Opmaak en invoer van de vragenlijst in het online systeem.

❱ Testrondes voor adequaat functioneren van de vragenlijst.

❱ Automatisch gegenereerde persoonlijke uitnodigingen en reminders.

❱ Grafische weergaven van de resultaten.

❱ Een schriftelijke analyse van de resultaten met aanbevelingen.

❱ Facilitering van bijeenkomsten voor het bespreken van de resultaten.
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