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Handleiding Analyse op afdelingsniveau maken in Limesurvey 
 

Doel: een analyse van de scores op werkfunctioneren en mentale gezondheid van de gehele 
afdeling/organisatie. Limesurvey-statistieken kan een overzicht genereren van resultaten op 
vraagniveau, subschaalniveau en vragenlijstniveau. Zo kan bekeken worden op welke specifieke 
vragen een afdeling gemiddeld hoger of lager scoort. Ook kan men zo zien hoe een afdeling scoort op 
werkfunctioneren en mentale gezondheid in het algemeen en per subschaal. Dit kan relevante 
informatie opleveren voor een passend zorgadvies op afdelingsniveau.  
 
 
Statistieken over elke specifieke vraag in het PMO 
 
1. Ga naar de juiste enquête en klik op Statistieken in de linkermenu 

 
 
2. Zet de settings op de volgende wijze: 
> Gegevensselectie op “Alleen voltooide” 
> Alle schuif-opties op “Aan” in Gegevensselectie en uitvoeropties 
> Uitvoerformaat op PDF 
> Diagramlabels op Beide 
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3. Controleer of alle vakjes onder “Responsfilters” aangevinkt zijn.  
 

 
 
4. Klik vervolgens rechtsboven op “Toon statistieken”. Na een tijdje komt het PDF-bestand met de 
resultaten linksonder in beeld.  
 
5. In het PDF bestand ziet u voor elke vraag van het PMO de resultaten voor de groep:  
Zowel in tekst als in een diagram krijgt u een overzicht van het percentage werknemers per 
antwoord: 
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Statistieken over de gehele vragenlijst en subschalen in het PMO 
 
1. Ga naar de juiste enquête en klik op Responsen in het linkermenu.  

 
 
2. Klik bovenaan op Exporteer gegevens en vervolgens op Exporteer responsen.  
 

 
3. Kies in het volgende scherm voor Exportformaat Microsoft Excel. En klik rechtsboven op 
“Exporteer gegevens”. Na een tijdje komt het Excel-bestand met de resultaten linksonder in beeld.  
 

 
 
4. Vervolgens kan bij elke somscore een gemiddelde score berekend worden in Excel: 
 Klik op een cel onder de scores waarvan het gemiddelde berekend moet worden. 

 Klik op het tabblad Start in de groep bewerken op de pijl naast   AutoSom, klik op 
gemiddelde en druk vervolgens op ENTER. 

 Vergelijk deze gemiddelde score met het afkappunt (zie Bijlage A in de handleiding) om te 
bepalen of hij in groen, oranje of rood (of laag/hoog) niveau valt.   


