
'Uw woning en het vrijwilligerspunt'

Respons

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Berkelland 
Spreekt’ en u in augustus 2018 heeft deelgenomen aan het onderzoek over uw 
woning en het vrijwilligerspunt binnen de gemeente Berkelland. Hartelijk dank 
voor uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en 
stellen we u op de hoogte van het vervolg.

In totaal hebben 870 van de 1.379 panelleden deelgenomen aan het onderzoek. Een 
deelnemerspercentage van 63%. Door het grote aantal deelnemers is sprake van een 
statistisch betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek.

870
Woningverbetering

De meeste respondenten 
(87%) zijn eigenaar van de 
woning, een klein deel huurt 
de woning.

Heeft u wel eens nagedacht over het verbeteren van uw woning?

Ja, vaak Ja, soms Nee

19%42%39%

Een groot deel van de respondenten heeft de woning in 
de afgelopen 3 jaar op diverse thema's verbeterd of 
aangepast. 44% heeft energiebesparende maatregelen 
genomen, 24% heeft de woning veiliger gemaakt en 
14% heeft de woning aangepast om langer thuis te 
kunnen blijven wonen. 31% van de respondenten heeft 
de woning in de afgelopen 3 jaar niet verbeterd of 
aangepast.

72%: besparen op energiekosten
  

55%: vergroten wooncomfort
  

51%: verhogen kwaliteit van woning
  

Top 3 redenen woning verbeteren:

Mijn woning moet comfortabeler en 
toegankelijker worden om hier lang te 
blijven wonen, ook als ik ouder word

64%

60%

72%

Mijn woning moet veiliger voor inbraak-, 
brand- of valgevaar worden

Mijn woning moet energiezuiniger worden
Het merendeel van de 
respondenten vindt dat zij 
zelf verantwoordelijk zijn 
voor het energiezuinig 
maken van de woning, het 
levensloopbestendig maken 
van de woning en het veilig 
maken van de woning.



Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Vrijwilligerspunt

Waar zou volgens u een vrijwilligerspunt moeten komen? 
  

Wat zou er volgens u aan ondersteuning geboden moeten worden vanuit het vrijwilligerspunt?

Bij de totstandkoming van een vrijwilligerspunt is het belangrijk dat...:

Het vrijwilligerspunt is een plek waar 
zowel inwoners als verenigingen en 
organisaties vragen kunnen stellen 
met betrekking tot vrijwilligerswerk in 
Berkelland. Het vrijwilligerspunt brengt 
niet alleen vraag en aanbod bij elkaar, 
maar biedt ook informatie, advies en 
scholing over vrijwilligers(werk).

47%: In de vier grote kernen: Borculo, Ruurlo, Neede en Eibergen
  

39%: Een digitaal vrijwilligerspunt
  

32% In alle kernen van gemeente Berkelland: groot én klein
  

57% van de respondenten geeft aan dat het vrijwilligerspunt ondersteuning moet 
bieden in de mogelijkheid tot trainingen voor vrijwilligers, bijvoorbeeld over de 
doelgroep waarmee men werkt of de inhoud van het specifieke vrijwilligerswerk. 
Daarnaast vindt 57% dat het vrijwilligerspunt kan ondersteunen bij informatie en 
advies over praktische zaken zoals een vrijwilligersverzekering en 
onkostenvergoeding. 48% wil graag ondersteuning vanuit het vrijwilligerspunt 
rondom dilemma's waar men tegenaan loopt tijdens het vrijwilligerswerk.

..het vrijwilligerspunt altijd bereikbaar is, 

ook buiten kantoortijden (31%)

..er aandacht is voor vrijwilligerswaardering (51%)

..er kennis is van vraag en aanbod van 

alle (on-)georganiseerde vrijwilligers 

(73%)

Het doel van het eerste deel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre inwoners van de 
gemeente Berkelland zich bewust zijn van de mogelijkheden, voordelen en eventuele noodzaak van het 
verbeteren van de woning. Verbeteringen op het gebied van levensloopbestendigheid, energiezuinigheid en 
veiligheid. De uitkomsten gebruiken wij om de activiteiten van de gemeentelijke organisatie op deze 
gebieden goed te laten aansluiten op de wensen en situatie van u als inwoner. Voorbeelden van deze 
activiteiten zijn de campagne ‘Heerlijk thuis in huis’, het Energieloket Verduursaam en het 
Energieuitvoeringsprogramma.
 
Het tweede deel van het onderzoek richt zich op het vrijwilligerspunt. De gemeente wil graag samen met 
inwoners en organisaties komen tot een invulling van dit vrijwilligerspunt. Uw inbreng, die mede tot stand 
komt met dit onderzoek, is dan ook zeer van belang.


