Uw mening telt !
Uitslag enquête gehouden tijdens najaarsvergadering d.d.
14/11/2016:





50 personen hebben een enquête ingevuld
Achter de vraag staat de score weergegeven
Bij vraag 6 zijn de belangrijkste punten per item opgeteld
Bij vraag 7 wordt een verzameling van opmerkingen weergegeven

1. Voldoet de Zorgcoöperatie aan uw verwachtingen?
O

ja: 46

O

nee: 0

O

kan beter voor wat betreft: 1 (geen toelichting)

0

niet ingevuld: 3

2. De Zorgcoöperatie heeft zich de eerste tijd vooral gericht op activiteiten voor
ouderen. We hebben een ontmoetingscentrum in MFC de Biezen. Sinds
september jl. worden in het ontmoetingscentrum activiteiten georganiseerd
voor kinderen. In de komende tijd wil de Zorgcoöperatie zich meer richten op
de zorg voor zowel jong als oud. Dit biedt de meeste garantie voor behoud van
een levensloopbestendig dorp. Wat is uw mening?
O

eens: 46

O

niet eens: 1

O

geen mening: 3

3. De Zorgcoöperatie wil met zoveel mogelijk partijen samenwerken bij de
verdere ontwikkeling van het ontmoetingscentrum. Zo treffen meer mensen
elkaar en bereiken we meer. Wat is uw mening?

O

goed idee, dit vergroot de kans op succes: 40

O

geen goed idee, het ontmoetingscentrum is er voor de Zorgcoöperatie en richt zich
uitsluitend op de kwetsbare medemens in Putte: 4

O

hierover heb ik geen mening: 6

4. De gemeente Woensdrecht heeft de Zorgcoöperatie uitgenodigd om mee te
doen met het armoedepact. In het armoedepact werk je als organisatie samen
met de gemeente om daar waar armoede aan de orde is, mensen te helpen om
financiële steun te krijgen om aan activiteiten deel te kunnen nemen.
O

ik zie hier geen rol voor de Zorgcoöperatie: 8

O

ik zie een rol voor de Zorgcoöperatie om mede de armoede in Putte te bestrijden: 17

O

ik vind dat we hier extra aandacht voor moeten hebben: 15

O

hierover heb ik geen mening: 10

5. De gemeente Woensdrecht heeft de Zorgcoöperatie gevraagd wat wij kunnen
betekenen bij de inburgering van statushouders. Natuurlijk, ook dit, zoals al
onze activiteiten, op basis van wederkerigheid (dus statushouders zetten zich
ook in voor de Zorgcoöperatie). Wat is uw mening ?
O

ik vind dit geen aandachtsgebied voor de Zorgcoöperatie: 6

O

ik vind dit wel een aandachtsgebied van Zorgcoöperatie: 19

O

ik vind dat we hier extra aandacht voor moeten hebben: 10

O

hierover heb ik geen mening: 12

6. Kruis de voor u drie belangrijkste onderwerpen aan:
26 …. aandacht voor betrokkenheid van de vrijwilligers
22 …. aandacht voor betrokkenheid van de leden
24 …. de pilot 606060 met daaraan gekoppeld de dorpscoördinator
20 …. het ontmoetingscentrum
23 …. het project langer zelfstandig wonen
33 …. kleinschalig wonen waardoor mensen met verpleegzorg in eigen dorp kunnen blijven

1 …. anders, te weten ......... signaleringsrol

7. Wat wilt u het bestuur voor het komende jaar meegeven ?
2x veel succes, moed, doorzetting, geluk en levensvreugde
16 ga zo door, hou vol
3x gerichte ledenwerving, meer leden
1 x opnieuw enquête uitvoeren om te peilen waar we staan
1 x samenwerking tussen verschillend partijen bevorderen
1x hospice opzetten
2x sterkte en wijsheid, continuïteit
2 x fantastisch wat er is bereikt
1x meer aandacht voor mensen die geen zorg vragen, maar wel nodighebben

Dank voor het invullen !

