Evaluatie Week/Open Dag van Zorg en Welzijn 2013
De vragenlijst is door 15 organisaties van de in totaal 36
deelnemende organisaties ingevuld. Hieronder vindt u een
samenvatting van de uitkomsten van de vragenlijst.

Wanneer heeft u uw Open Dag gehouden (meerdere data mogelijk)?

Alleen tijdens de Week

Zowel in de week als op zaterdag 16
maart

Op Zaterdag 16 maart
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Dit jaar was er voor het eerste de Nationale Week van Zorg en Welzijn. Wat vindt u van de
verandering van de Open Dag naar de Week van Zorg en Welzijn? Hieronder vindt u
voorbeelden van gegeven antwoorden.
“Prima, in een week valt meer te organiseren.”
“Leuk idee maar wij hebben er niet voor gekozen.”
“Positief, organisatorisch hectisch.”
“Goed initiatief. In deze week kunnen de zorg- en welzijnsorganisaties zichzelf promoten en er een
hele week een feestje van maken/laten zien wat ze in huis hebben e.d.”
“Ik heb gemerkt dat, toen de locaties het hoorden, ze wel dachten: oh jee, moet ik dan nog meer
organiseren. Het was wat veel. Daarom hebben wij aangegeven dat ze de activiteiten die al werden
georganiseerd konden ‘stoppen’ onder de Week van Zorg en Welzijn.”
“De Open Dag wordt mijn inziens anders ervaren. Bij een open dag stel je iets open voor iedereen en
trek je ook mensen die niet specifiek zorg of welzijn gerelateerd/georiënteerd zijn. Voordeel is een
grotere diversiteit aan bezoekers, mogelijk ook nieuwsgierige bezoekers die aansluiting vinden als

vrijwilliger e.d. Nadeel meer uiteenlopend groep bezoekers, minder doelgericht. De Week van Zorg
en Welzijn was meer doelgericht, maar juist de diversiteit zou persoonlijk mijn voorkeur hebben.”
“Goed, volgend jaar besteden we daar dus meer aandacht aan. Nu hadden we dat nog niet gedaan.”
“Een goede zaak, beter uitvoerbaar dan alleen een dag in het weekend.”

Met welk doel hebben de bezoekers uw locatie/organisatie met de Week/Open Dag van
Zorg en Welzijn 2013 bezocht? (De gemiddelden zijn hierbij aangegeven)

Op zoek naar een leerplek / stage
Op zoek naar een nieuwe baan
Interesse als mogelijke nieuwe cliënt
Familielid/vriend werkt in organisatie
Familielid/vriend is cliënt
Bezoeker woont in de buurt
Anders
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Kunt u een schatting geven van de verdeling van deze bezoekers naar leeftijd?
(De gemiddelden zijn hierbij aangegeven)
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Welke activiteiten werden volgens u het meest gewaardeerd door de bezoekers?
Activiteiten die onder andere benoemd zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openstelling
Rondleiding (ook bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen in GGZ)
Informatiestands
Rommelmarkten/voorjaarsmarkten
Muziek optreden
Demonstaties
Speedsolliciteren
Gipsen
Silent disco (bij KNO-afdeling ziekenhuis)
Gezondheidscheck (bloedsuiker, bloeddruk)
Poppendokter

Welk rapportcijfer geeft u de Open Dag van Zorg en Welzijn 2013 voor:
(De gemiddelden zijn hierbij aangegeven)

Aangeboden promotiepakket (zoals
ballonnen, lollies, spandoeken etc .)
Ondersteuning door ZorgZijn Werkt
(zoals de weekberichten, bijeenkomst 24
januari etc.)
Landelijke en regionale publiciteit (zoals
campagnelied door André van Duin en
Yes-R, websites, driehoeksreclame etc.)

Aantal bezoekers

Week van Zorg en Welzijn in het
algemeen
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De volgende Week van Zorg en Welzijn is van 10 tot en met 15 maart 2014. Wilt u in 2014
ook weer meedoen?
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Kunt u uw antwoord toelichten? Voorbeelden van gegeven antwoorden zijn:
“Wij vinden het erg leuk om tijdens de Open Dag of Week onze organisatie open te stellen voor
geïnteresseerden.”
“Afgesproken om 1x per 3 jaar mee te doen i.v.m. belasting organisatie.”
“We willen als organisatie laten zien dat we er zijn!”
“Wij doen al jaren mee en merken dat veel locaties er naar uit kijken om dingen te organiseren zowel
voor de brede doelgroep, maar ook voor hun eigen bewoners. Het is daarnaast goed voor onze
naamsbekendheid.”
“Draagt bij aan naamsbekendheid en is mooie kapstok om activiteiten aan op te hangen.”
“Het is erg leuk dat extra aandacht wordt gevestigd op het werk wat gedaan wordt en het is leuk dat
ook organisaties samenwerken hierin. Leuk ook de landelijke bekendheid en PR, heel fijn dat dat
gedaan wordt in de drukke tijden.”
“Onze concurrenten doen mee aan de Open Dag. ‘We kunnen niet achter blijven’. Aantrekken
nieuwe cliënten en medewerkers. Naamsbekendheid. “

