
Evaluatieformulier Fundamed  
 
1. Welke totaalcijfer geeft u voor het gehele Fundamed-proces?   Rapportcijfer (1-10) ...9.... 

 
2. Hoe goed vond u - vóór de start - de voorlichting over Fundamed?  

1. Zeer slecht 2. Slecht 3. Neutraal 4. Goed 5. Zeer goed 
 
3. Hoe groot is de betekenis van het afgeronde Fundamed-proces voor u?  

1. Zeer klein 2. Klein 3. Neutraal 4. Groot 5. Zeer groot 
 
4. Wat vond u van de totale duur van het traject?   

1. Veel te lang 2. Te lang 3. Goed 4. Te kort 5. Veel te kort 

 
5. Hoe tevreden bent u met het resultaat?  

1. Zeer ontevreden 2. Ontevreden 3. Neutraal 4. Tevreden 5. Zeer tevreden 
 
6. Wat vindt u van de verhouding tussen het gebodene en de kosten voor u?  

1. Zeer slecht 2. Slecht 3. Neutraal 4. Goed 5. Zeer goed 
 
7. Welke totaalcijfer geeft u de kwaliteit van de mediator/procesbegeleider? Rapportcijfer (1-10) ........ 

-  onpartijdigheid:   ....10.    -  inzet/daadkracht:   ...9..      

-  onafhankelijkheid:   ...10....   -  zorgvuldigheid:   ....9......     

-  deskundigheid:   .....9..    -  betrokkenheid:   ....9......  
    

8. Zou u bij uitbreiding van uw samenwerking Fundamed opnieuw overwegen?  Ja  /  Nee  

Zo nee, wat is daarvoor de reden?    ……………………………………..…………………..…… 
 

9. Gaat u Fundamed aanbevelen bij collega’s?      Ja  /  Nee  

Zo nee, wat is daarvoor de reden?  …………………………………............………………….. 
 

10. Uw eventuele toelichting op antwoorden (vermeld s.v.p. het vraagnummer):  ………...…………. 

…vraag 4: duur project was goed, we hebben zelf aangegeven het proces te willen stoppen. Ik merk 

dat de behoefte aan de gesprekken groter was tijdens de aanloop van het vormen van de maatschap, 

dan na de vorming van de maatschap.  

11. Welke verdere opmerkingen of suggesties heeft u? …………………………………………………. 

Zeer waardevolle begeleiding tijdens vorming maatschap, geeft goed beeld van mogelijke “valkuilen” 

die je tegen kan komen. Laat je daar op een prettige manier over nadenken.  

Wilt u dit formulier s.v.p. mailen naar info@deroosmediation.nl of te sturen naar De Roos mediation, 
Nienoordshaven 23, 9351 AW  Leek. Alvast hartelijk dank voor uw moeite!  
 
Uw naam (mag ook anoniem): … Datum:…18-11-2015………………. 


