Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

Geacht panellid,
In oktober 2015 heeft u via het online inwonerspanel Oude
IJsselstreek Spreekt deelgenomen aan het eerste panelonderzoek. De
vragen gingen over Vrijwilligerswerk & Mantelzorg in de gemeente.
Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de
belangrijkste onderzoeksresultaten met u.

Oude IJsselstreek Spreekt
De meningen, ideeën en daadkracht van inwoners zijn erg belangrijk
voor gemeente Oude IJsselstreek. Het aantal panelleden groeit nog
steeds. Op dit moment heeft Oude IJsselstreek Spreekt 410 leden.

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 361 respondenten uit het inwonerspanel van de
gemeente Oude IJsselstreek deelgenomen aan het onderzoek. Met dit
aantal respondenten is een respons-rate van 88% behaald. Door het
grote aantal personen dat deelnam, is sprake van een betrouwbaar en
nauwkeurig onderzoek. Daarnaast is het onderzoek representatief over
de kernen binnen de gemeente.

Vrijwilligerswerk
Precies de helft van de respondenten geeft aan vrijwilligerswerk te
verrichten. De meest genoemde redenen om geen vrijwilligerswerk te
verrichten zijn: onvoldoende tijd (58%) en nergens ‘aan vast’ willen
zitten. Van de respondenten die op dit moment geen vrijwilligerswerk
verrichten is 54% bereid dit in de toekomst wel te gaan doen.
De respondenten die vrijwilligerswerk verrichten, doen dit gemiddeld
5,9 uur per week. De vrijwilligers hebben vooral een bestuursfunctie
(41%), doen iets in het verenigingsleven (29%) en op het gebied van
sport en recreatie (25%).

oktober 2015

Mantelzorg
Ruim een kwart van de respondenten
(28%) geeft aan mantelzorg te
verlenen (figuur 1). Bijna de helft
(48%) van de mantelzorgers zorgt
voor zijn/haar ouders. De mantelzorgers geven vooral emotionele
steun (61%) en helpen bij de huishoudelijke taken (54%).

Zorgt u voor een
naaste in uw omgeving
die hulp nodig heeft?
(n=361)
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Nee
Figuur 1

Circa de helft van de respondenten zorgt gemiddeld 1 tot 8 uur per
week voor een naaste. Van de mantelzorgers geeft 86% aan het als
‘plicht’ te zien om mantelzorg aan een naaste te verlenen. Daarnaast
geeft 77% aan een goede relatie te hebben met zijn/haar naaste en
daarom mantelzorg te verlenen.
Maar liefst 71% van de respondenten geeft aan nu en in de toekomst
in staat/bereid te zijn tot het verrichten van mantelzorg. Daarvan is
83% bereid om voor zijn/haar partner te zorgen en 61% is bereid voor
zijn/haar zoon of dochter te zorgen.
Een klein deel (4%) van de respondenten ontvangt op dit moment
mantelzorg. Daarnaast is 38% van de respondenten bekend met de
verplaatsbare mantelzorgunit.
Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Zie www.oudeijsselstreekspreekt.nl of
neem contact op met Bianca Tuenter of Luc Oonk van Moventem, zij
staan u graag te woord. Moventem is te bereiken via
info@oudeijsselstreekspreekt.nl of telefoonnummer (0575) 760 227.

www.oudeijsselstreekspreekt.nl

