
Uitslag Enquête per 14-5-2020 
 
Even in herinnering brengen hoe de enquête geformuleerd was: 
 
Zoals wij in de Logged Out van eind april hebben aangekondigd sturen wij u hierbij onze 
enquête. 
De enquête bevat de volgende vragen: 

1. Woont u buiten het gebied van de Nederlandse postcodes die beginnen met: 
71,72,74,75 of 76? 

2. Zou u op afstand via een video stream de jaarlijkse algemene vergadering willen 
kunnen volgen? 

3. Zou u op afstand via een video stream de mini-conferenties willen kunnen volgen? 
4. Vind u dat u tijdens deze video stream een persoonlijk bericht/vraag moet kunnen 

sturen naar de presentator? 
5. Zou u meer artikelen van de Werkgroep Pensioenen op onze Website willen zien? 
6. Zou u meer artikelen van externe aard op de website willen zien in de categorie 

"Berichten uit de Samenleving?  

ad1: om aan te geven of u tot de 20% buiten de regio behoort.  
ad2: Het betreft hier een interesse peiling, u doet geen commitment in deze. Het zal 
waarschijnlijk gaan om een video stream die we naar een privaat videokanaal sturen op 
Youtube. Maar het is ook nog mogelijk dat we hiervoor een andere oplossing gebruiken b.v. 
Zoom o.i.d., dit is o.a. afhankelijk van de respons die we krijgen.  
ad3: zie ad2.  
ad4: Het zal hier gaan om berichten via een zogenoemde "chat" functie. Iets wat lijkt op 
WhatsApp maar dan geïntegreerd in onze Website of b.v. Zoom.  
ad5: Het betreft hier zowel publicaties, samenvattingen en wetenswaardigheden die binnen 
de Werktroep Pensioenen worden besproken.  
ad6: Het betreft hier artikelen van derden aangaande pensioenen (b.v. discussies over het 
nieuwe pensioencontract en de follow up daarvan).  
 
 
Het resultaat van de enquête is (e.e.a. toegelicht via onderstaand plaatje): 
 

1. Enquête is verstuurd naar 560 leden. Deze is aantoonbaar gelezen door minimaal 435 
leden. Waarbij 179 leden de enquête hebben ingevuld (Response van 32%). 

2. Response van boven 30% is niet slecht. 
3. De verhouding buiten/binnen regio van de deelnemers aan de enquête ligt op 

ongeveer 1/3 tegenover 2/3. 
4. Belangrijkste vraag bleek eigenlijk die over meer artikelen van de Werkgroep 

Pensioenen. 69% vond van wel. Meer dan 2/3. 
5. Berichten uit de samenleving is met 46% een bespreek-geval. Toch wel veel behoefte. 
6. Ruim de helft van de leden buiten de regio Hengelo heeft gereageerd (11% van 20%). 
7. Bij de vragen 2 en 3 betreffende de alg. verg. en de mini-conferentie. Spreken de 

aantallen meer dan de percentages. Beide geven een hoger getal dan de behaalde 



bezoekersaantallen dit jaar. Helaas is hier niet te constateren of dit overlap betreft of 
dat dit een verplaatsing is van locatie naar thuis. 

8. De vraag of er ook een mening/ vraag moet kunnen worden gestuurd is slechts 29%, 
echter een simpele implementatie of iets wat in de tooling standaard aanwezig is. 

9. In de cijfers buiten de regio Hengelo valt op dat 26-29 leden buiten de regio Hengelo 
behoefte zouden hebben aan virtuele vergaderingen. De getallen zeggen hier m.i. 
meer dan de percentages. 

10. Binnen de regio Hengelo zijn deze aantallen fors hoger. Dit kan voortkomen uit de nog 
steeds aanwezige angst voor de corona dreiging en/of het al dan niet goed ter been 
zijn. In ieder geval 50-56% geeft aan deze vergaderingen eventueel virtueel bij te willen 
wonen. 

11. Conclusie: 
a. Zowel de Algemene vergadering als de mini-conferentie streamen. 
b. Afhankelijk van de Corona situatie deze al dan niet houden in een ruimte waar 

ook leden aanwezig zijn. Maar het kan ook zonder. 
c. Vaker en meer publicaties van de WP op de website plaatsen (1 / mnd?). 
d. Protocollen ontwikkelen voor a en b. 
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