Uitslag Enquête

In 2013 is een elektronische
enquête gehouden onder de leden.
Deze elektronische enquête is
verstuurd naar ca. 300 leden met
een bekend email adres.

Wat is de mening van de leden
over Kansplus-sien
Kansplus
regio
Eindhoven-Helmond
Eindhoven

Er zijn ca. 100 reacties gekomen
na nog een herinneringsmail te
hebben gestuurd. Hier een
samenvatting van het resultaat.

De enquête bestond uit 11 algemene en 6 specifieke vragen

Resultaat algemene vragen

Seksualiteit 24%

8.Kent
Kent u iemand die geschikt zou zijn

1.Waarom bent u lid?

5.Vindt u dat KansPlus Sien voldoende

voor een bepaalde activiteit of functie?

92% geeft aan zelf voor hun kind te zorgen en

doet aan deze onderwerpen?

Ja zegt 1%

om die reden ook lid te zijn

Voldoende zegt 87%

Nee zegt 99%

2.Waarvan maakt U of uw kind weleens

Nee-te weinig zegt 7%

9.Wat
Wat vindt u goed of minder goed wat

gebruik?

Opmerkingen hierbij: sommige zaken niets over

KansPlus-Sien
KansPlus
doet?

De 4 meest belangrijke zijn:

gehoord of gelezen, meer aandacht voor nieuwe

72% vindt het aanbod prima met als

Ontspanningsclubs 75% Vakantiekampen 47%

vormen van zorg, meer deskundige informatie

belangrijkste hulp en betrokkenheid, vrijetijd

Feestmiddag 44%,

nodig (huidige ontwikkelingen zijn amper te

activiteiten en informatie en voorlichting

Filmmiddag 36%,

volgen)

9% ziet liever meer samenwerking tussen

3.Voor welke onderwerpen heeft u de

6.Heeft u op dit moment een

ouders en lid verenigen en bundeling activiteiten

meeste interesse?

bestuursfunctie of in het verleden

10% vindt zaken minder goed en met name

De 4 meest belangrijke zijn:

gedaan?

zaken rond contributie
contributie/administratie, teveel

Erfkwesties/testamenten 58%

34% van de ondervraagden zegt ooit een

rondom Eindhoven, band met de leden, contact

Belasting besparen 56%

bestuursfunctie te hebben gedaan of nog doen.

met de gemeenten/WMO.

Wooninitiatieven-voorzieningen 44%

Meestal als bestuurslid en in een aantal

10.Hoe
Hoe erg is het als wij ons moeten

Zorgtestament – Netwerk Rondom 42%

gevallen als voorzitter of penningmeester.

opheffen?

4.Welke onderwerpen hebben daarnaast

7.Wilt u ons helpen als vrijwilliger in het

87% vindt dit heel erg

uw belangstelling?

bestuur dan wel anders?

13 % niet omdat er voldoende alternatieven zijn

De 4 meest belangrijke zijn:

Ja of misschien zegt 21%. Veelal wordt

is de algemene reactie hierbij.

Werk en dagbesteding 58%

aangegeven als vrijwilliger iets te willen doen

11.Wat
Wat is het rrapport cijfer dat u geeft?

Wonen 55%

afhankelijk van het aanbod.

97% scoort een 7 of hoger

Vakantieadviezen 29%

Nee zegt 79%

Conclusie op basis van de 11 algemene vragen:
Voor Kinderen: Grote waardering voor vakantiekampen, clubs en ontspanningsactiviteiten.
ontspanningsactiviteite
Voor Ouders: Erfkwesties/testamenten, belasting besparen, wooninitiatieven, Netwerk Rondom.
Interesses voor: Werk, wonen & dagbesteding, vakantie advie
adviezen en nieuwe vormen van zorg.
Hulp van leden:: Helaas weinig belangstelling om ons te helpen, maar wel meer wensen!
Waardering KansPlus-Sien:: Opheffen vindt men heel erg, rapport cijfer scoort hoog.

Lorem Ipsum

Conclusie aanvullende vragen:
Leeftijd van de grootste doelgroep valt
tussen 20 en 30 jaar en zijn meer jongens
(mannen) dan meisjes (vrouwen).
Onze leden zijn voor een deel tevens lid
van andere verenigingen
syndroomgroepen etc.
Kernwoorden waar wij ons op (moeten)
richten zijn:


Vraagbaak functie/Voorlichting



Belangenbehartiging



Saamhorigheid en betrokkenheid ,
(arm om de schouder)



Ontmoeting, o.a. leeftijdgenoten



Inzetten voor veilige omgeving



Breng ook iets voor zeer laag niveau



Bewustmaking van veranderingen



Aandacht voor Inclusie



Stimuleer samenwerking
(kenniscentrum) tussen ouders



Face book als toenemend
communicatie middel
Op grond van deze suggesties en
aanbevelingen heeft het bestuur
besloten naast al het voorgaande in te
zetten op de volgende speerpunten
1. Meer informatie (links) via website
over syndroomgroepen
2. Meer informatie over wonen en
dagbesteding
3.
4.

Meer focus op Transitie proces, gezien
de behoefte aan informatie/expertise
Face book intensiever gebruiken om
meer informatie
formatie te krijgen over bijv.
welke ontmoeting is gewenst en wie
kan en wil ons helpen

Dit alles kan slechts met uw hulp,
meldt U daarom NU aan!

KansPlus - Sien werkt voor u en dat doen we
vrijwillig maar wel met afnemende contributie
bijdragen en subsidies!
Steun ons daarom met uw extra gift op rekening
nr. NL 69 RABO 0108455580
Resultaten aanvullende vragen:

SIEN 33%

Persoonlijke gegevens.

NVA 5%

12.Wat is uw geslacht als invuller van de

SDS 3%

enquête?

ANGO 3%

Mannen 41%

Anders 16% (o.a. Per Saldo, Netwerk

Vrouwen 59%

Rondom, BOSK, Naar keuze, RPSW)

13.Wat is uw leeftijd als ouder?
Van 31-40: 1%

17.Wat
Wat zou ons belangennetwerk met

Van 41-50: 13%

name moeten bieden of zijn?

Van 51-60: 41%

Vraagbaak, hulp bij papierwinkel

Van 61-70: 35%

Geven van voorlichting

Van 71-80: 8%

Belangenbehartiger politiek

Van 81-90: 3%

Gevoel er niet alleen voor te staan

14.Wat is het geslacht van uw kind?

Ontmoeting en informatie

Mannen: 59%

Belangen behartiger lokaal

Vrouwen: 41%

Hulp bij contact leggen leeftijdsgenoten

15.Wat is de leeftijd van uw kind?

Hulp bij bieden plezierige en veilige omgeving

Van 0-10: 5%

Blijf krachtig en betrokken

Van 11-20: 21%

Doe iets voor zeer laag niveau kinderen

Van 21-30: 34%

Zet je in voor duidelijkheid en zekerheid

Van 31-40: 16%

Bewustmaking van ver
veranderingen

Van 41-50: 11%

Meer ontspanning in Helmond

Van 51-60: 11%

Duidelijker aanspreekpunt

Van 61-70: 2%

Aandacht voor inclusie

16.Van welke vereniging bent u lid?

Samenwerking (kenniscentrum) ouders

KansPlus 94%

Assertiviteit t.o.v. begeleiders.

