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Beste lezer, 
 

Ieder jaar vragen wij onze collecteleiders om hun mening te geven over de 

collecte die zij georganiseerd hebben. We hebben van het grootste deel een 

emailadres en schreven dit jaar 687 collecteleiders aan met de vraag om de 

collecte van 2016 te beoordelen.  

36% van de collecteleiders (249 personen) gaf hier gehoor aan en voorzag ons 

van bruikbare informatie, tips, vragen en suggesties. De voorbereidingen voor 

de collecte van 2017 zijn inmiddels begonnen en we zijn al aan de slag met de 

resultaten van de enquête waar we kunnen!  

Vragen naar aanleiding van deze samenvatting kunt u altijd stellen via 

collecte@diabetesfonds.nl of 033- 462 2055.  

Met vriendelijke groet,  

Het collecteteam  
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Wat is uw algemene oordeel over de 

collecte dit jaar? (cijfer 1-10)  
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Gemiddeld werd de 

collecte beoordeeld met 

een 7,3!  

 

Dat is een mooie score. 

Hier gaan we volgend jaar 

ook weer voor. 



Vindt u dit positief verbeterd ten opzichte 

van vorig jaar? 

 

Het merendeel van de 

collecteleiders (53%) vindt 

dat de collecte vergelijkbaar 

verliep met vorig jaar.  

22% van de collecteleiders 

ziet een verbetering ten 

opzichte van vorig jaar.  

Een kwart ziet geen 

verbetering wat vooral te 

maken had met het tekort 

aan collectanten.   
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Is de opbrengst van de collecte dit jaar 

lager dan de opbrengst in 2015? 

De collecteopbrengst was dit jaar 1,2 miljoen. Dat is €80.000 lager dan in 2016. 

Deze vraag was optioneel en is ingevuld door 202 van de 247 respondenten. 

40% van de collecteplaatsen heeft dit jaar een hogere opbrengst dan in 2015. 

Bijna de helft (49%) van de collecteplaatsen is gedaald en 11% heeft een 

vergelijkbare opbrengst ten opzichte van 2015.  
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Wat denkt u dat de oorzaak is van deze 

daling? 

 

Meer dan de helft van de collecteleiders denkt dat dit komt doordat er te weinig 

collectanten zijn (19%) en veel collectanten om allerlei redenen afzeggen 

(33%). Een lastig fenomeen waar we graag wat aan zouden doen maar heel 

moeilijk blijkt. Ook wordt aangegeven dat weinig mensen kleingeld in huis 

hebben (21%) en minder geld geven (7%). Goed nieuws is dat we in 2017 

meedoen aan de pilot  ‘easy collect’. We huren 500 bussen waarmee ook 

gepinde en contactloze donaties kunnen worden gedaan. Meer informatie volgt. 

Een opmerking die door 7% gemaakt werd, is het feit dat het tijdens de 

collecteperiode vroeg donker is en mensen de deur ‘s avonds niet meer open 

doen. Al jaren hebben wij deze week in het landelijk collecterooster. Er zitten 

voor- en nadelen aan deze week, dat realiseren wij ons. Om organisatorische 

redenen zullen wij echter niet in de nabije toekomst van periode veranderen. 
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Hoe bent u bij ons terecht gekomen als 

collecteleider? 

 

51% van de collecteleiders heeft deze taak op zich genomen nadat de vorige 

collecteleider of een collectant hem of haar had benaderd.  

24% van de collecteleiders is door het Diabetes Fonds, veelal via een 

wervingsbureau, geworven.  

De overige collecteleiders hebben zich aangemeld na een berichtje in de 

(sociale) media gezien te hebben of op onze website, uit eigen initiatief, of 

omdat zij zelf - dan wel een familielid/kennis - te maken hebben met diabetes 

en zich hiervoor willen inzetten. Deze laatste reden zien we ook terug in het 

antwoord op de vraag ‘waarom men collecteleider is’ (zie verderop in deze 

presentatie.) 
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Alle nieuwe collecteleiders worden telefonisch ingewerkt. Dit is een hele 

operatie maar uit de score op deze vraag blijkt dit zeker te lonen! 

92% van de collecteleiders ervaart geen grote verschillen tussen de 

beschrijving en de praktijk van de werkzaamheden. Met deze score zijn we 

ontzettend blij want we scheppen graag de juiste verwachtingen. 

Zij die wel een verschil ervaren, geven aan dat het aantal taken meer was dan 

zij voor ogen hadden.  
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Aan de deur of via de mail heeft u een beschrijving 

gekregen van uw taken en verantwoordelijkheden als 

collecteleider. Komt de beschrijving van de 

werkzaamheden overeen met de werkzaamheden in de 

praktijk? (Deze vraag was alleen voor nieuwe collecteleiders) 



Wat is voor u de reden dat u 

collecteleider bent? 
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Het overgrote merendeel heeft persoonlijk te maken met diabetes en wil zich 

daarom inzetten voor de collecte. 44% kent iemand die diabetes heeft en 17% heeft 

zelf diabetes. 

 

Hiernaast geeft 30% aan maatschappelijk betrokken te willen zijn. (30%). 

 

5% geeft aan deze taak op zich te nemen omdat hij/zij het zonde vindt wanneer de 

collecte anders geen doorgang kan vinden.  



Hoe vindt u dat het contact met het 

Diabetes Fonds is verlopen? 

 

Wij proberen zo goed en zo regelmatig mogelijk het contact met u te 

onderhouden om u de ondersteuning te bieden die u nodig heeft bij de 

organisatie van de collecte. Wij ervaren dit als prettig en uit de cijfers blijkt dat u 

dat ook vindt.   

Onze e-mailnieuwsbrieven scoorden gemiddeld een 7,7. Het contact met zowel 

het servicecenter als het collecteteam waarderen jullie met een 7,6. 

Allemaal prachtige cijfers. We streven ernaar om ook in 2017 goed contact met 

u te onderhouden.  
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Hoe vindt u dat de levering van de 

collectematerialen is verlopen? 
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Met 62% van de 

collecteleiders die de 

levering goed vond verlopen 

en 23% zeer goed zijn wij 

enorm tevreden. We zullen 

dit ook naar ons verzendhuis 

Amfors terugkoppelen.  

 

Met de collecteleiders die 

deze vraag met slecht 

beoordeelden (6%) nemen 

wij contact op.  



Bent u volgend jaar weer de collecteleider 

voor de collecte in uw woonplaats? 

 

75% van de collecteleiders geeft aan ook in 2017 weer de collecte te willen 

organiseren. Een geweldige score! We weten uit ervaring dat het eerste jaar 

vaak het lastigst is qua organisatie en dat opvolgende jaren steeds soepeler 

gaan, wat ook vaak leidt tot een vastere groep aan collectanten.  

8% geeft aan te willen stoppen. Met meer dan de helft hebben we reeds 

contact gehad, met de rest gaan we dat nog doen. De reden van opzegging 

kan ons helpen bij onze aanpak.  

17% twijfelt nog. Ook met hen nemen we contact op om te bespreken wat we 

kunnen betekenen voor ze. Met extra hulp blijven ze wellicht aan boord. We 

gaan ervoor!  
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Heeft u extra collectanten nodig? 
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Bijna driekwart van de collecteleiders wil graag extra collectanten en/of 

wijkhoofden om de collecte (nog) succesvoller te laten verlopen. We nemen alle 

verzoeken mee in onze wervingsinspanningen.  

Hiernaast kunt u zelf aan werving doen. U kunt hiervoor gebruik maken van 

onze wervingsposters, wervingsflyers en standaard teksten voor persberichten 

en social media. De materialen zijn te vinden op onze website: 

https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collecteorganisatoren . 

https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collecteorganisatoren
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collecteorganisatoren
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collecteorganisatoren
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collecteorganisatoren


Heeft u nog opmerkingen/suggesties die 

u niet kwijt kon? 

 

Van de 249 collecteleiders die de enquête invulden, namen 166 collecteleiders 

de moeite om op deze vraag een reactie te geven en suggesties voor 

verbetering te doen. Deze opmerkingen en tips zijn, net als alle andere 

gegevens uit de enquête, ontzettend waardevol en helpen ons om samen met u 

de collecte nog beter te laten verlopen. 

Nogmaals veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête 

in te vullen. En uiteraard bedanken wij iedereen die voor ons de collecte 

organiseert en loopt. Zonder jullie geen collecte!  

Met vriendelijke groet,  

Het collecteteam  
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Bedankt! 
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