ALV 25 april 2017
Enquête:
• Doel:
•
•
•
•
•
•
•

Zorgcoöperatie bestaat nu 3 jaar. Groot aantal activiteiten.
Ontstaan vanuit overheidsbeleid: “Regie over eigen leven”
Maar, naarmate je ouder wordt is dit steeds moeilijker.
Hierop wil de Zorgcoöperatie inspringen.
Daarom bevragen waaraan behoefte bestaat.
Resultaat wordt basis voor ontwikkeling nieuwe activiteiten.
Tevens is dit basis voor onderbouwing bij overleg met instanties.
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• Deelname:
•
•
•
•
•

Doelgroep: ouder dan 70 in Leende.
Betreft 309 vrouwen en 239 mannen
Na bezorging van de 548 formulieren hebben 375 mensen gereageerd.
Bijna 70 % response is erg hoog.
Cijfers zijn daarom redelijk representatief.
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Enquête:
• Onderwerpen:
•
•
•
•
•

Gezinssamenstelling en gezinsopbouw
Woonsituatie
Zorg en welzijn
Gebruik communicatie en informatiemiddelen
Suggesties en persoonlijke hulpvragen
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Enquête:
• Enkele resultaten:
• Aantal 70 plussers groeit naar 700 , wordt gemiddeld ouder en woont vaker alleen.
Dus het sociale netwerk wordt steeds belangrijker.
• Tussen 70 en 75 ontvangt 20 % zorg, boven 85 is dat 80 % , veelal alleenstaanden.
• Ruim 50 % ontvangt hierbij alleen mantelzorg, nu nog meestal van familie.
• Ruim een derde van de ondervraagden vindt het lastig om hulp te vragen.
• 29 % weet de weg naar de gemeente moeilijk te vinden. Belang van internet!
• 20 % geeft aan meer vaardigheid op PC, IPad en smartphone te willen.
• Ongeveer een derde geeft aan andere ondersteuning dan zorg op prijs te stellen.
Klussen, reparaties en gezelligheid en sport scoren hierbij hoog.
• 95 % wil in huidige woning blijven wonen, maar 20 % daarvan vindt aanpassingen
nodig.
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• Vervolgstappen:
• De resultaten van de enquête vormen de basis voor het bestuur om nieuwe
activiteiten op te starten. Hierbij zal draagvlak gezocht worden bij andere
instellingen.
• Onderzocht zal worden in welke vorm dorpsondersteuning gerealiseerd kan
worden. In eerste instantie gericht op voorlichting en verwijzing.
• Individuele vragen worden gebundeld en vertaald naar een bezoekplan.
• Mogelijkheden worden onderzocht om tot uitbreiding van training en advies
voor computergebruik te komen.
• Er wordt een projectgroep opgestart die wensen in relatie tot wonen verder
gaat uitwerken.

