
Zondagopenstelling Supermarkten
Enquete Personeel  

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad in september een initiatiefvoorstel om 
supermarkten de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan. In tegenstelling tot andere 
partijen heeft de SP geen geharnasd standpunt voor of tegen de zondagopenstelling. Wij 
bepalen ons standpunt graag op basis van wat de direct betrokkenen ervan vinden: de mensen 
die daadwerkelijk in de winkel werken. In de gemeenteraad zal de stem van de SP van 
doorslaggevende betekenis zijn; het is dus belangrijk om ons goed te laten weten hoe u/jij 
erover denkt!

Vul hier uw e-mailadres in SVP: Wilt u het eindrapport 
van deze enquête 
ontvangen?

Wilt u op de hoogte 
blijven van ander SP-
nieuws?

Ja / Nee Ja / Nee

Tenzij u zelf anders aangeeft, zal uw e-mailadres niet gebruikt worden om u zaken toe te sturen. 
Uw e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden. 

De vragen hieronder hebben betrekking op uw werkzaamheden. 

Hiermee proberen we een algemeen beeld te krijgen wat het werk in een supermarkt zoal inhoudt.

De vragen op deze pagina hebben geen verplicht karakter, maar helpen ons wel om het werken in 
een supermarkt beter te begrijpen.

In welke supermarkt werkt u? 
(zonodig ook filiaal aangeven)

Op welke dag(en) van de week werkt u hier?
(dag/dagen van toepassing omcirkelen)

MA DI WO DO VR ZA

Hoeveel uur per week werkt u hier (gemiddeld)?:    ____________    uur per week.

Welke functie heeft u binnen de supermarkt? Is dit een leiding-
gevende of coördi-
nerdende functie?

Heeft u voor deze 
functie een specifieke 
scholing of opleiding 
genoten?

Ja / Nee Ja / Nee

Hoeveel op de 10 collega's zouden uw takenpakket op zich kunnen nemen in geval van uw 
afwezigheid?     ___________ op de 10 collega's.



Zondagopenstelling Supermarkten
Enquete Personeel 

Als de supermarkten op zondag open zouden mogen, heeft dat consequenties voor u. Dat is ook 
de reden waarom wij u om uw mening vragen.
In hoeverre vreest u verplicht te worden om op zondag te werken? Of verwelkomt u juist de 
mogelijkheid om dan te werken? Ziet u bedreigingen of kansen?
In dit onderdeel wordt vooral naar rapportcijfers gevraagd.

Vraag: Rapportcijfer:

In hoeverre vindt u het een goede ontwikkeling als de supermarkten open 
mochten op zondag? 

1=zeer slecht, 10=zeer goed 

In hoevere zou u zelf willen werken op zondag? 
1=Geheel niet, 10=Zeer graag 

In hoeverre verwacht u te worden verplicht tot werken op zondag, als uw 
supermarkt dan open zou zijn? 

1=Hoogstwaarschijnlijk zal ik niet worden verplicht, 10=Ik zal zeer zeker worden verplicht 

In hoeverre verwacht u dat bereidheid tot werken op zondag samen zal hangen 
met uw promotie/doorgroeimogelijkheden binnen de supermarkt? 

1=Samenhang is nihil, 10=Zeer sterke samenhang

In hoeverre verwacht u dat bereidheid tot werken op zondag samen zal hangen 
met de verlenging van uw contract? 

1=Samenhang is nihil, 10=Zeer sterke samenhang 
(Deze vraag is bestemd voor medewerkers met een tijdelijk contract) 

Wat vindt u een goede frequentie voor zondagopenstelling van supermarkten?
(Omcirkelen wat van toepassing is)

Elke week Elke 2 weken Maandelijks Eens per
kwartaal

Incidenteel Nooit

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!


