Resultaten van de Enquête van het WeeWeeCafé
De enquête is door 21 bezoekers ingevuld waarvoor dank.
Onze conclusie is dat ongeveer de helft van de bezoekers het op prijs stelt om, als het volgens de coronaregels kan, ook
weer aanwezig zal zijn bij de activiteiten van het WeeWeeCafé. Een aantal van de niet komers is reeds gepensioneerd
en/of heeft andere bezigheden. Voor maar een klein percentage is corona de reden om niet te komen.
De groep die wel weer wil komen vindt, zo lijkt het, een thema net iets meer aantrekkelijk als elkaar wat informeler te
ontmoeten maar het scheelt niet veel. De thema’s zijn interessant.
Conclusie: wij gaan voorzichtig doorrrr!!!! En houden u op de hoogte.
De uitkomsten op de vragen zijn in percentages:
Ik kwam nauwelijks meer naar de maandelijkse
bijeenkomsten, maar vind het leuk om op de hoogte
te blijven van de activiteiten.

Wanneer er weer bijeenkomsten worden
georganiseerd, informeel onder het genot van
koffie/thee, (rekening houdend met de coranaregels)
ben ik waarschijnlijk van de partij.
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Kunt u aangeven waarom u wel of niet hebt meegedaan aan de activiteiten van de laatste maanden?
.
• Ontvang geen WW meer en/of gepensioneerd, geen doelgroep meer.
• Verhinderd door andere bezigheden.
• Voor de gezelligheid en sociale contacten.
• Het is een geldige UWV activiteit.
• Door corona regels weggebleven, geen besmetting kunnen veroorloven door vrijwilligerswerk.
• Betrokken blijven.
Wanneer er weer bijeenkomsten worden
georganiseerd met een thema (rekening houdend met
de coranaregels) ben ik waarschijnlijk van de partij.

Ik kom pas weer naar de bijeenkomsten als de
Corona helemaal achter de rug is
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Als thema’s werden opgegeven:
•
•
•
•
•
•
•

financiële gevolgen WW, pensioen, omscholen.
Corona en werkloos, wat doet dat met je. Kunnen wij elkaar daar in steunen en raadgeven enz.
Wat als je als oudere al jaren werkloos bent en de kans op een baan nul is en je het eigenlijk zelf ook wel prima
vindt maar toch voor UWV acties moet doen die nogal zinloos zijn? In feite houden we elkaar voor de gek. Ook
de werkgevers waar gesolliciteerd wordt zijn extra tijd kwijt om je een afwijzing te sturen.
Pensioen thema’s zoals: vervroegd pensioen (aanvragen), wat doet een pensioengat met je pensioen.
Zorgen dat men de moed erin houdt. Dus iets van coach/positiviteits goeroe.
Uitleg als men van WW naar IOW of IOAW gaat. Gaat allemaal niet vanzelf. Je moet er bovenop blijven zitten.
Alle thema’s zijn belangrijk.

