Toelichting cijfers regionale infographics

Monitor Zorgzame gemeenschappen
De infographics zijn tot stand gekomen in samenwerking met regionale
netwerken van burgercollectieven die aangesloten zijn bij NLZVE.
Dit zijn de organisaties op de volgende pagina.
In de regionale infographics die gemaakt zijn op basis van de uitkomsten van de
monitor ‘zorgzame gemeenschappen in kaart’ ziet u verschillende onderwerpen
en cijfers terugkomen. Deze cijfers geven een beeld van de beweging van
burgercollectieven in welzijn, wonen en zorg en zijn gebaseerd op de antwoorden
die door de deelnemers aan het onderzoek op de verschillende vragen in de
online vragenlijst zijn gegeven.

Impact:
Doelgroep
De informatie over de doelgroepen waar de initiatieven zich op richten is
gebaseerd op de twee onderstaande vragen uit de monitor. Wanneer de
initiatieven op de eerste vraag het antwoord ‘wij richten ons op specifieke
groepen’ gaven kregen zij de tweede vraag te zien.
-

Wat is de doelgroep van jullie bewonersinitiatief?
Welke specifieke groepen zijn dit?

Thema’s
-

Op welk(e) gebied(en) is jullie bewonersinitiatief voornamelijk actief?

Leden
-

Vraag: heeft jullie bewonersinitiatief leden?
Vraag: hoe veel leden heeft jullie bewonersinitiatief?

Activiteiten
-

Welke activiteiten of diensten organiseert jullie bewonersinitiatief?

Bezoekers
-

Hoe veel mensen in totaal hebben de afgelopen 12 maanden als bezoeker,
gebruiker of deelnemers meegedaan aan activiteiten van jullie
bewonersinitiatief?

Verantwoording
-

Legt jullie bewonersinitiatief op dit moment verantwoording af aan de
financier(s)?

Zichtbaarheid
De informatie over zichtbaarheid zijn gebaseerd op de onderstaande twee
vragen. De eerste vraag is een 5-puntsschaal waarbij de initiatieven konden
aangeven of zij het eens zijn met de stelling. Het percentage in de infographic is
samengesteld uit de initiatieven die aangeven ‘zeer goed’ en ‘goed’ zichtbaar te
zijn. Het percentage dat de zichtbaarheid een uitdaging vindt heeft dit als
antwoord gegeven op de tweede vraag.
-

Ons bewonersinitiatief is zichtbaar in het gebied waar we actief zijn.
Wat zijn de drie belangrijkste uitdagingen waar jullie initiatief mee te
maken heeft?

Doelen
De informatie over de doelen is gebaseerd op de twee onderstaande vragen uit
de monitor. Het percentage initiatieven dat onderzoekt of zij hun doelen bereiken
is afkomstig van de eerste vraag. De tweede vraag is een 5-puntsschaal waarbij
de initiatieven kon aangeven of hun doelen bereiken. Het percentage in de
infographic is samengesteld uit de initiatieven die aangeven het beoogde

resultaat volledig en grotendeels bereiken. Het percentage dat de samenwerking
met de gemeente een uitdaging vindt heeft dit als antwoord gegeven op de
tweede vraag.
-

Onderzoek je (zelf of samen met anderen) in hoeverre jullie
bewonersinitiatief de doelen bereikt?
Ik denk dat ons bewonersinitiatief het beoogde resultaat bereikt

Organisatie
Samenwerkingspartners
De informatie over samenwerkingspartners is gebaseerd op onderstaande vragen
uit de monitor. Bij de eerste vraag hebben de initiatieven aangegeven met wie zij
samenwerken. De tweede vraag is een 5-puntsschaal waarbij de initiatieven kon
aangeven hoe het contact met de gemeente verloopt, de gemiddelde uitkomst
van deze vraag is opgenomen in de infographic als tevredenheidcijfer. Het
percentage dat de samenwerking een uitdaging vindt heeft dit als antwoord
gegeven op de derde vraag.
-

Met welke partij(en) werkt jullie bewonersinitiatief samen in het bereiken
van de doelen van het initiatief?
Hoe verloopt het contact met de gemeente?
Wat zijn de drie belangrijkste uitdagingen waar jullie initiatief mee te
maken heeft?

Vrijwillige inzet
De cijfers over vrijwillige inzet zijn gebaseerd op verschillende vragen uit de
monitor. De tweede vraag is een 5-puntsschaal waarbij de initiatieven konden
aangeven hoe het contact met de gemeente verloopt, de gemiddelde uitkomst
van deze vraag is opgenomen in de infographic als tevredenheidcijfer. Het
percentage dat aantrekken en vasthouden van vrijwilligers een uitdaging vind
heeft dit als antwoord gegeven op de vierde vraag.
-

Hoe veel vrijwilligers (leden en niet-leden) hebben zich de afgelopen 12
maanden actief ingezet voor jullie bewonersinitiatief?
Hebben jullie betaalde krachten in dienst?
We hebben voldoende vrijwilligers om de activiteiten en diensten te
kunnen uitvoeren
Wat zijn de drie belangrijkste uitdagingen waar jullie initiatief mee te
maken heeft?

Voortbestaan
Het vertrouwen dat initiatieven in de toekomst hebben is gebaseerd op
onderstaande vraag. Deze vraag is een 5-puntsschaal, het percentage dat is
opgenomen in de infographic zijn de initiatieven die ‘zeer veel’ en ‘veel’
vertrouwen hebben in de toekomst.
-

Ik heb er vertrouwen in dat ons bewonersinitiatief over drie jaar nog
steeds actief is

Inkomsten
De cijfers over inkomsten zijn gebaseerd op verschillende vragen uit de monitor.
-

Ontvangt jullie bewonersinitiatief subsidies, fondsen of giften?
Uit welke van onderstaande bronnen ontvangt jullie bewonersinitiatief
inkomsten (naast eventuele inkomsten uit fondsen en giften)?
Wat was bij benadering het totale inkomen van jullie bewonersinitiatief in
het afgelopen jaar (2019)?
Hoe zou je de financiële situatie van jullie bewonersinitiatief omschrijven?
Heeft jullie bewonersinitiatief op korte termijn behoefte aan (aanvullende)
financiering?

