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Door: Bér Gordijn

De vrijwilligersenquête, een vooruitblik

Hoe tevreden zijn onze vrijwilligers?
ZOALS ook in 2017 is eind 2021 een enquête uitgezet onder onze vrijwilligers, met als

doel te meten in welke mate zij tevreden zijn met het werk dat zij doen voor WPW en hoe
zij zich door WPW gewaardeerd voelen. Vrijwilliger ben je omdat je je graag wilt inzetten voor de medemensen en dat op een manier die je aanspreekt en waar je voldoening
uit haalt. Met andere woorden: je wilt betekenis hebben voor de mensen die je helpt en je
wilt jezelf daar ook goed bij voelen. Het werk wordt gedaan zonder dat daar een beloning
in geld tegenover staat. De waardering die gevoeld wordt is al voldoende.
De resultaten van de enquête worden in een volgend
nummer gepubliceerd en daarom is het leuk dat twee
medewerkers, Corry Leijen en Tessa Vriend van WPW,
nu al een tipje van de sluier willen oplichten en ons
willen vertellen wat er allemaal bij komt kijken.
EVEN VOORSTELLEN
Corry Leijen uit Barsingerhorn, 54 jaar en samenwonend is in vaste dienst bij WPW als medewerker Project- en beleidsondersteuning voor alle teams.
Tessa Vriend te Wervershoof, 32 jaar en gehuwd met

Corry Leijen

Bart met wie ze een zoontje Joas, van anderhalf jaar
heeft, is welzijnsmedewerker bij WPW geweest, maar
is vanaf september 2021 ondernemer geworden en is
nu bewindvoerder. Toch is zij samen met Corry nog actief als kwaliteitsmedewerker. Enthousiast vertellen zij
over de enquête.
WAT KOMT ER ALLEMAAL BIJ KIJKEN?
Corry en Tessa vertellen: “Hoewel de laatste enquête
alweer vier jaar geleden gehouden werd, werd een
nieuwe toch nodig geacht omdat de omstandigheden
inmiddels aardig veranderd zijn. Denk alleen maar
eens aan de langdurige coronacrisis. De enquête was
digitaal uitgezet, dus men kon met de computer de
vragen beantwoorden en insturen. Alle vrijwilligers,
zo’n 1.300 zijn aangeschreven, waarvan 456 deelnemers uiteindelijk hebben meegedaan. 393 deelnemers
hebben de enquête helemaal ingevuld, wat neerkomt
op 86 procent, een mooie deelnamescore, waarvoor
wij de vrijwilligers hartelijk danken. Deze vrijwilligers
waardeerden hun tevredenheid met een gemiddeld cijfer van 7,8 en dat week daarmee niet af van de score
van de vorige enquête. Een vergelijking tussen de drie
gemeenten gaf nauwelijks verschillen in de score te
zien. Deze varieerden van +0,1 punt tot –0,1. De vragen waren voor een deel dezelfde als die van de vorige enquête, maar waren hier en daar aangepast en
aangevuld met nieuwe. Deze vragen waren door WPW
samengesteld met een duidelijke inbreng van vrijwilligers, zodat geen aspect vergeten werd.”
BIJEENKOMSTEN
De dames vervolgen: “De resultaten van de enquête
zijn opgeslagen in een systeem en worden daar op een
dusdanige wijze gerangschikt dat je er van alles uit kunt
halen, zoals rangschikking per gemeente, de aantallen
scores per vraag en ook de totalen daarvan, zodat het
systeem ook de gemiddelden toont. Weer een klein tipje: 2 keer werd een 4 gegeven en 12 keer een 10. Deze
vertegenwoordigen respectievelijk 1 en 10 procent van
de scores. Maar let op, 53 procent gaf een 8 en dat zegt
meer! In april/mei worden in elke gemeente bijeen-
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Hoe kunt u snel
energie besparen?
Nu de energiekosten de pan uit rijzen, krijgt u tips
waar u per direct mee aan de slag kunt. De besparingen kunnen tussen de 10 en 15 procent zijn, afhankelijk van het aantal opties die toegepast kunnen
worden.

komsten gehouden met de vrijwilligers, om hen gaat
het immers, om over de resultaten van de enquête te
praten en hen mee te laten denken. Daarna zal worden
bepaald of het beleid ten opzichte van de vrijwilligers
moet worden aangepast en op welke wijze. Als dit plan
van aanpak klaar is wordt deze met de resultaten van
de enquête gepubliceerd in WPW Magazine.”.
MEER VRIJWILLIGERS
Corry en Tessa vertellen nog dat een vraag werd gesteld over hoe met het probleem van de coronacrisis
werd omgegaan. “Zij hadden zich onnodig zorgen gemaakt want de betrokkenheid van de vrijwilligers bleek
onverminderd overeind gebleven. Van de respondenten had 10 procent wel wat twijfels of ze in deze omstandigheden door moesten gaan, maar uiteindelijk
is het aantal vrijwilligers niet afgenomen. Sterker, in
vrijwel alle werkeenheden is het aantal vrijwilligers
toegenomen!”
TENSLOTTE
Corry en Tessa hopen en denken ook dat de vrijwilligers tevreden zijn bij WPW en dat deze ook aandachtspunten zullen blijven aanbrengen. Zij hopen dat de
vrijwilligers in hun motivatie erkend worden en de
waardering van de mensen die zij helpen en die van
WPW ook voelen.
Een laatste woord van Corry en Tessa: “Wij bedanken
alle deelnemers aan de enquête hartelijk voor hun input, daar kunnen we veel uit leren ten behoeve van
een (nog) beter beleid!” ■

1. Douche niet langer dan 5 minuten
2. Plaats een waterbesparende douchekop
3. Verwarm minder kamers
4. Gebruik LED-lampen
5. Zet de thermostaat 1 graad lager
6. Zet apparaten uit, en niet op stand-by
7. Plaats tochtstrippen en borstels
8.	Sluit deuren van ruimtes, die niet gebruikt
worden
9. Houd radiatoren vrij
10.	Maak gebruik van de warmte van de zon
11.	Hang de was aan de lijn
12.	Laat verlichting niet branden in vertrekken waar
u niet bent
13.	Zet de vaatwasser pas aan als deze helemaal
vol is
14.	Zet de vaatwasser op Eco-stand
15. Gebruik een radiator ventilator
16.	Plaats radiatorfolie achter de radiatoren
17.	Doe een tweede koelkast weg
18.	Plaats een programmeerbare
kamerthermostaat
19.	Was op 40/60 graden en kies korte
programma’s
20.	Plaats en gebruik gordijnen voor deuren en
raamkozijnen, maar niet voor de radiatoren
21.	Jaarlijks overstappen van energieleverancier
en gebruik maken van de welkomstkorting
22. Laat de Cv-ketel afstellen: watertemperatuur
radiatoren 70 graden en tapwater 60 graden
23. Zorg voor goede luchtcirculatie

BELANGRIJKE INFORMATIE
Op de website van uw gemeente kunt u informatie
vinden over de tegemoetkoming energiekosten. Bent
u abonnee bij WPW en heeft u problemen of vragen
op het gebied van inkomsten en uitgaven, dan kunt
u administratieve ondersteuning vragen. Ook voor
vragen op gebied van belasting kunt u terecht met
een ondersteuningsvraag bij het Servicepunt in uw
regio. Heeft u moeite met vragen van de overheid die
digitaal moeten worden geregeld, dan kunt u hiervoor
terecht bij onze Informatiepunten Digitale Overheid
(zie blz. 16 en 19).

