
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het

inwonerpanel ‘Berkelland  Spreekt’ en er in het najaar van

2021 een  onderzoek is gedaan naar vrijwilligerswerk,

mantelzorg & zwerfafval in de gemeente. Hartelijk dank voor

uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten

met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Zwerfafval, mantelzorg &
vrijwilligerswerk

Aantal deelnemers: 621
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Zwerfafval

In welke mate stoort u zich over het algemeen aan zwerfafval?

Hoe schoon vindt u het wat betreft zwerfafval over het algemeen in uw eigen straat/ de gemeente?

Om welke redenen stoort u zich aan zwerfafval? - Top 3

Wie is/ zijn volgens u verantwoordelijk voor een zwerfafvalvrije omgeving? - Top 3

72% 27%

In (zeer) hoge mate In (zeer) beperkte mate

Het oogt vies en/of rommelig

71%

Het is milieu vervuiling

69%

Het negatieve gedrag van anderen

(op straat gooien)

74%

Uw eigen straat

De gemeente

59% 26% 14%

26% 44% 29%

(Zeer) schoon Niet schoon/ niet vies (Helemaal) niet schoon

De bezoekers/ gebruikers

59%

Ik zelf

45%

Iedereen heeft een

verantwoordelijkheid

81%



Vindt u dat er door de gemeente voldoende wordt ondernomen om zwerfafval te  voorkomen?

Zijn er in uw woonomgeving voldoende afvalbakken aanwezig waar u afval kwijt kan?

25% 33% 7%35%

(Ruim) voldoende Niet voldoende/ niet onvoldoende (Ruim) onvoldoende Weet ik niet

31% 22% 21%26%

Mantelzorg

Bent u mantelzorger?

Hoe lang bent u al mantelzorger?

Welke hulp biedt u weleens aan aan een mantelzorgen in uw omgeving? - Top 3

Weet u waar u moet zijn voor mantelzorgondersteuning in de gemeente?

Waar heeft u het afgelopen jaar informatie gezien/ gelezen over mantelzorg? - Top 3

22% 74%

Ja Nee

3%

Weet ik niet

87% 13%

Langer dan 1 jaar Korter dan 1 jaar

Luisterend oor

75%

Hulp bij zorgtaken

14%

Praktische hulp (vervoer, tuin,

boodschappen, etc.)

78%

45% 55%

Ja Nee

In BerkelBericht

60%

In landelijke media

46%

In huis-aan-huis bladen

60%



Zorgen voor informatie rondom

vrijwilligerwerk

40%

Faciliteren/ ondersteunen van

verenigingen en organisaties bij

het werven en behouden van

vrijwilligers

35%

Zorgen dat meer mensen weten

welke mogelijkheden voor vrij-

willigerswerk er in Berkelland zijn

53%

18% 82%

Ja Nee

Vrijwilligerswerk
Ik vind het normaal om wekelijks vrijwillig iets voor een ander te doen

Doet u zelf vrijwilligerswerk of biedt u burenhulp?

Heeft u het digitale platform ‘Berkelland Doet’ op de Berkellandwijzer al eens bezocht?

Het digitale platform is één van de activiteiten van het Platform Vrijwilligers. Wat vindt u daarnaast de

3 belangrijkste taken van het Platform Vrijwilligers? - Top 3

Wat gebeurt er met de resultaten?

(Zeer) eens Neutraal (Zeer) oneens Weet ik niet

38% 9% 3%48%

13% 1%85%

Ik vind het normaal om mijn hulp aan te bieden als ik denk dat een ander dat kan gebruiken

77% 20%

Ja Nee

2%

Weet ik niet

De uitkomst van de enquête nemen we mee bij het maken van plannen en het opstellen van beleid over

zwerfafval in de openbare ruimte.

De resultaten van het onderzoek naar mantelzorg gebruiken we om de ondersteuning aan mantelzorgers

in onze gemeente beter vorm te geven. De uitkomsten over het thema vrijwilligerswerk helpen ons bij het

stimuleren van vrijwilligerswerk in de gemeente en om vrijwilligersorganisaties te faciliteren bij het

vinden en binden van vrijwilligers.


