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Voorwoord

De verhouding tussen overheid en inwoners verandert sterk. Meer en meer wordt een beroep gedaan op de inzet van inwoners. Dat geldt
voor de zorg voor elkaar, maar ook voor de inrichting van en het onderhoud in de buurt en de leefbaarheid en veiligheid in de directe
woonomgeving. Een aanpassingsslag is nodig voor alle partijen. Het zorgstelsel bijvoorbeeld, leunt niet louter meer op overheids-
voorzieningen, maar vereist ook dat mensen kijken wat ze zelf nog kunnen en willen doen voor elkaar. Inwoners worden aangesproken op
hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. De ondersteuning moet bovendien zo dichtbij mogelijk,
liefst in de eigen wijk of kern, worden georganiseerd. Gemeenten zijn wél voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning
aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Aan gemeenten de taak om een sociale infrastructuur
neer te zetten voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Er zijn databronnen beschikbaar om te kunnen meten of gemeenten op het goede spoor zitten. Het gaat daarbij dan vooral om
registratiecijfers van inwoners die in bepaalde beleidscategorieën vallen. Naast objectieve cijfers (met name aantal registraties) is het
belangrijk dat vanuit het perspectief van inwoners wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen in wijken en buurten en bij de inwoners
zelf. Daarom staat in de Monitor Sociale Kracht de beleving van de inwoners centraal: wat vinden de inwoners, redden ze zichzelf, wat
kunnen ze (zelf en met anderen) doen en belangrijk ook: wat willen ze doen? Om de benodigde informatie te verzamelen is een enquête
gehouden onder een willekeurige steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder.

Over de kwaliteit van wijken of buurten, in termen van leefbaarheid en veiligheid, is al veel bekend, maar deze informatie biedt onvoldoende
inzicht in waar de kracht van de inwoners zit en hoe deze benut, ingezet en gestimuleerd kan worden. Met de Monitor Sociale Kracht krijgen
gemeenten deze concrete kennis en inzichten wél. Waar andere monitoren alleen de veerkracht van mensen meten óf juist gericht zijn op de
leefbaarheid van wijken of buurten, redeneert de Monitor Sociale Kracht vanuit beide invalshoeken. Immers, zowel persoonlijke factoren als
omgevingsfactoren bepalen de sociale kracht van het collectief in een gemeente. Uiteindelijk biedt de monitor gemeenten handvatten om
gerichte interventies te kunnen doen in wijken en buurten om de sociale kracht te versterken.
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De Monitor Sociale Kracht

 De Monitor Sociale Kracht is opgezet door Dimensus, samen met (voorheen) Lokaal
Centraal en de gemeente Houten. Voor de monitor wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat de sociale kracht van het collectief van inwoners (i.c. een groep
of een buurt) wordt bepaald door zeven componenten die betrekking hebben op
enerzijds persoonlijke kenmerken en de deelname aan de maatschappij (namelijk:
zelfredzaamheid, participatie, de mate van eenzaamheid en financiële
zelfredzaamheid) en anderzijds op de leefomgeving van inwoners (beleving van
leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang in de buurt) en op.

 Voor elke component wordt een indicatorscore berekend. Deze indicatorscores zijn
samengestelde waarden op een schaal van 0 tot 10. Het zijn echter géén
rapportcijfers. De scores hebben dan ook vooral een relatieve waarde: door de
uitkomsten van de enquête om te rekenen naar scores worden ijkpunten vastgelegd
en zijn benchmarks mogelijk tussen gemeenten, kernen, wijken of buurten, maar
ook in de tijd. De scores lopen van ‘slecht’ naar ‘goed’: hoe hoger de waarde, hoe
beter. Samen bepalen de indicatorscores de sociale kracht van een gemeente, wijk
of buurt. Beproefde en gevalideerde vragen vormen de basis voor het berekenen
van de scores. Met deze achterliggende informatie kunnen de scores worden geduid
en verklaard. Soms worden met de vragen ook nog sub-indicatoren berekend. Op
de volgende pagina is aangegeven welke informatie uit de enquête wordt gebruikt
om de 7 scores te berekenen.

 Een exacte vergelijking van indicatoren tussen 2016 en 2018 moet voorzichtig
worden geïnterpreteerd omdat er sprake is van een andere verdeling binnen het
onderzoeksgebied in 2018 en niet alle vragen zijn opgenomen die nodig zijn om tot
een vergelijkbare berekening te komen.
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De zeven pijlers van sociale kracht

Persoonlijke kenmerken:
• Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in geval van voortdurende veranderingen en gevolgen van een

(chronische) ziekte, beperking of tegenslag, op alle levensterreinen. Zelfredzaamheid valt uiteen in het zich kunnen redden in het dagelijks
leven (bijv. bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals aankleden, opvoeding, bewegen en sociale contacten), het zelforganiserend
vermogen (zelf hulp inschakelen, zelfregie) en de weerbaarheid (aanpassingsvermogen en veerkracht).

• Participatie heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven. In kaart wordt
gebracht hoe het sociale leven er uit ziet en wat de maatschappelijke betrokkenheid en inzet is van inwoners. Bij participatie gaat het om
wel of geen werk, re-integratie en opleiding, doen van mantelzorg of vrijwilligerswerk en de betrokkenheid bij het verenigingsleven en
deelname aan activiteiten.

• Mate van eenzaamheid wordt bepaald door een aantal uitspraken over het gevoel van eenzaamheid en het hebben van een al dan niet
beperkt sociaal netwerk.

• Financiële zelfredzaamheid zegt iets over de financiële draagkracht en –last van mensen. Dit is een belangrijke indicator voor de
mogelijkheden of capaciteiten van een individu of van buurtbewoners tezamen. Aspecten van sociaal economische status zijn inkomen,
opleidingsniveau en type woning, maar uiteindelijk wordt dit bepaald door de vraag of men wel of niet kan rondkomen van het
huishoudinkomen.

Wijkgerichte indicatoren:
• Sociale samenhang in de buurt gaat over de samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt.

Sociale samenhang in de buurt is van belang voor het aanpakken en tegengaan van buurtverval. Het vormt een aanknopingspunt voor de
ontwikkeling van buurten. Bij sociale samenhang in de buurt kan een onderscheid worden gemaakt in sociale cohesie en informele sociale
controle, ofwel de bereidheid tot ingrijpen en de feitelijke inzet voor de buurt.

• Leefbaarheidsbeleving heeft betrekking op de kwaliteit van wijken in termen van fijn leven in de wijk en een prettige buurt om in te
wonen. Het gaat vooral om de leef- en woonomgeving van mensen, inclusief de voorzieningen in de buurt. Aspecten van leefbaarheid zijn:
de aanwezigheid van voorzieningen, het onderhoud (en verloedering) van de openbare ruimte en de beleving van de woonomgeving.

• Veiligheidsbeleving is ook een indicator die iets zegt over de kwaliteit van wijken. In relatie tot sociale kracht gaat het hierbij vooral om de
beleving van veiligheid. De score voor de veiligheidsbeleving wordt bepaald door de veiligheidsbeleving en de mate waarin sociale overlast
wordt ervaren.
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De meting van 2018

 In het voorjaar van 2018 is in de gemeente Stichtse Vecht de Gemeentebeleidsmonitor uitgevoerd, waarin veel actuele beleidsonderwerpen zijn
voorgelegd aan inwoners. Er is onder andere aandacht besteed aan leefbaarheid en veiligheid, sociale kwaliteit en sociale kracht.

 Om een zo hoog mogelijke en zo representatief mogelijke respons te behalen, konden de inwoners de enquêtevragen naar keuze online, op papier
of telefonisch beantwoorden. Het merendeel van de enquêtes is online ingevuld (65%).

 Van de inwoners hebben 3.172 inwoners een uitnodiging ontvangen om aan het onderzoek mee te doen. Hiervan hebben er uiteindelijk 1.163
meegedaan, een respons van 37%.

 Naast uitkomsten op het niveau van de gemeente is in het onderzoek ingezoomd op twaalf kernen: Maarssenbroek, Maarssen-dorp, Breukelen,
Loenen, Kockengen, Tienhoven e.d., Vreeland, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Nieuwer ter Aa, Loenersloot, Nieuwersluis. Het aantal enquêtes in
Nieuwersluis is erg beperkt zodat de resultaten over deze kern slechts indicatief zijn.

 De belangrijkste uitkomsten zijn in deze factsheetrapportage weergegeven en verwoord. Naast deze rapportage is een tabellenrapport opgesteld,
waarin de uitkomsten op alle vragen, per buurtcombinatie, zijn opgenomen.

 Percentages onder de 5% worden in deze factsheetrapportage niet altijd weergegeven in de figuren.
 In verband met overzichtelijkheid is, voor zover bekend, de n voor 2016 en 2018 weergegeven en niet van voorgaande jaren.
 Alleen Maarssenbroek en Maarsen-dorp kunnen door een nieuwe onderverdeling van de onderzoeksgebieden, vergeleken worden met 2011, 2014

en 2016.
 De som van verschillende antwoordcategorieën kan optisch verschillen tussen tekst en figuur. Dit wordt veroorzaakt door afronding of weging.

65% 34%Wijze

Online Papier Telefonisch

Wijze van deelname door inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. n=1195 Woonduur van respondenten. n=1190

10%
10%

11%

14%
56%

Korter dan 2 jaar

2 tot 5 jaar

5 tot 10 jaar

10 tot 15 jaar

15 jaar of langer
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Voor het onderzoek in de gemeente Stichtse Vecht is een steekproef getrokken uit
het inwonersbestand, zodanig dat kon worden ingezoomd op twaalf gebieden:

1

De kernen van de gemeente Stichtse Vecht

2

3
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7

8

9

10

11

12

gebied aangeschreven meegewerkt respons

1. Maarssenbroek  575 185 32%

2. Maarssen-dorp    575 206 36%

3. Breukelen 550 200 36%

4. Loenen 300 110 37%

5. Kockengen 300 104 35%

6. Tienhoven e.d. 225 86 38%

7. Vreeland 225 78 35%

8. Nigtevecht 225 68 30%

9. Oud-Zuilen 225 62 28%

10. Nieuwer ter Aa 125 42 34%

11. Loenersloot 75 39 52%

12. Nieuwersluis 75 15 20%



Sociale kracht in Stichtse Vecht 

De gemiddelde score voor sociale kracht in Stichtse Vecht in 2018 is
7,5. Dat is een fractie hoger dan in 2016 (7,4).

Van de onderliggende scores zijn die voor de (beperkte) mate van
eenzaamheid (8,6) en zelfredzaamheid (8,3) het hoogst. Dat betekent
dat de meeste inwoners niet eenzaam zijn en zich goed zelf kunnen
redden. De sociale samenhang in de buurt laat de laagste score zien
(6,3). Dat is ook logisch, omdat niet kan worden verwacht dat alle
inwoners zich inzetten voor de buurt en de inwoners.

De scores voor zelfredzaamheid, veiligheid* en mate van eenzaamheid
komen (vrijwel) overeen met die van de nulmeting. De scores voor
sociale samenhang in de buurt (van 6,2 naar 6,3) en leefbaarheid (van
6,8 naar 6,9) zijn iets hoger dan in 2016. De score voor de financiële
zelfredzaamheid is veel hoger (van 7,1 naar 7,5).

* De score voor veiligheid kon niet op dezelfde manier worden berekend vanwege
het ontbreken van vragen. Doordat het rapportcijfer voor de veiligheid nauwelijks is
gewijzigd vergeleken met 2016, is voor de ontbrekende vragen uitgegaan van de
resultaten van 2016.
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Zelfredzaamheid

Om de score voor zelfredzaamheid te berekenen, is gekeken naar het
zelfzorgend vermogen, het zelforganiserend vermogen en de weerbaarheid
van inwoners. De score voor zelfredzaamheid is vergelijkbaar met een de
vorige meting.

De meeste inwoners redden zich prima in het dagelijks leven, getuige de
hoge score voor het zelfzorgend vermogen (9,5). Een beperkte lichamelijke
gezondheid is de belangrijkste belemmering voor mensen die zich niet
goed kunnen redden. De weerbaarheid van mensen is ook goed (8,1), wat
betekent dat mensen zich over het algemeen gemakkelijk kunnen
aanpassen aan veranderingen of tegenslag. De score voor het
zelforganiserend vermogen is iets lager dan de andere waarden. Dat wil
zeggen dat niet iedereen even gemakkelijk kan terugvallen op anderen,
bijvoorbeeld op buurtgenoten.

Vergeleken met 2016 is er weinig veranderd in de zelfredzaamheid van
inwoners van Stichtse Vecht.

Er is sprake van een duidelijke samenhang tussen zelfredzaamheid en de
mate van eenzaamheid en financiële zelfredzaamheid: inwoners die goed
voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen vaak ook terugvallen op naasten, zijn
weerbaar, voelen zich minder eenzaam en kunnen gemakkelijker rond
komen van het huishoudinkomen.
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Mate van zelfredzaamheid onder inwoners van Stichtse Vecht. 2016 n= 400; 
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De scores voor zelfredzaamheid verschillen enigszins tussen de kernen. De
hoogste score is voor Nieuwer ter Aa (8,9) en de laagste voor Nieuwersluis
(8,0). In Nieuwer ter Aa is de hoge score voornamelijk toe te schrijven aan
het feit dat deze respondenten vaker dan gemiddeld terug kunnen vallen
op vrienden en mensen uit de buurt. Ook schakelen inwoners uit Nieuwer
ter Aa gemakkelijker dan gemiddeld mensen uit hun omgeving in als dit
nodig is.
De scores in de meeste kleine kernen zijn boven gemiddeld, die in
Maarssenbroek ligt daar met een 8,2 net iets onder.

Vergeleken met 2016 zijn de scores nauwelijks veranderd in Maarssen-dorp
en Maarssenbroek.

Zelfredzaamheid naar kern
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Zelfzorgend vermogen

Inwoners van Stichtse Vecht kunnen zich over het
algemeen goed zelf redden. Als men al problemen
ervaart, dan gaat dit meestal om de lichamelijke
gezondheid (17% enkel tot veel problemen). Circa één op
de tien inwoners ervaart problemen waar het gaat om de
geestelijke gezondheid (9%), het aangaan / onderhouden
van contacten (9%) en het lopen, zitten en gaan staan
(8%).

Het beeld is niet echt veranderd vergeleken met 2016.
Wel valt op dat het aandeel mensen met problemen
omtrent lichamelijke gezondheid is afgenomen (van 22%
naar 17%).

Wanneer per kern wordt gekeken, valt op dat inwoners uit
de kleinere kernen zoals Oud-Zuilen, Nieuwer ter Aa en
Loenersloot zich over het algemeen iets beter kunnen
redden.

Percentage enkel tot veel problemen met de volgende activiteiten. 2016 n=507-513; 2018 n=1105-1112
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Bij problemen kunnen Stichtse Vechters het meest terugvallen op familie

Zelforganiserend vermogen

De meeste inwoners kunnen, als men hulp of zorg nodig heeft,
terugvallen op familie en/of vrienden (92%). Daarnaast kan men vaak ook
een beroep doen op buurtbewoners (85%). Dat neemt niet weg dat een
kleine 3% van alle inwoners niemand heeft om op terug te vallen (niet op
familie, niet op vrienden, noch op buurtgenoten).

In vergelijking met 2016 kunnen inwoners uit Stichtse Vecht vaker op
familie, vrienden én buurtbewoners terugvallen.
Inwoners uit de kleinere kernen en voornamelijk Nieuwer ter Aa zijn er
vaker zeker van dat zij (zeker) terug kunnen vallen op familie (87%),
vrienden (88%) én buurtgenoten (73%). Inwoners uit Maarssenbroek
kunnen juist minder vaak zeker terugvallen op zowel familie,
vrienden/kennissen als buurtgenoten (resp. 76%, 67% en 41%).

Meer dan negen op de tien Stichtse Vechters organiseren zelf hulp als dat
nodig is (91%). Wat minder respondenten schakelen vrienden, familie of
kennissen in als dat nodig is (90%). Inwoners uit Nieuwer ter Aa
schakelen vaker dan gemiddeld de omgeving in als dit nodig is (77%).
Inwoners uit Tienhoven regelen minder vaak zelf hulp (67% altijd/vaak
wel) dan gemiddeld.

Mate waarin Stichtse Vechters zeker/waarschijnlijk wel denken terug te kunnen vallen op hun 
omgeving. 2016 n=436-496; 2018 n=1092-1109
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Percentage respondenten uit de Stichtse Vecht die het (vrijwel) altijd/vaak wel eens zijn met de 
stellingen. 2018 n=1095-1101
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Vrijwel alle inwoners van Stichtse Vecht pakken de draad gemakkelijk op
als het even tegen heeft gezeten en slaan zich makkelijk door moeilijke
tijden heen (resp. 90% en 91% (vrijwel) altijd, vaak). Hierin is vergeleken
met 2016 nauwelijks iets veranderd.

In Kockengen pakken mensen de draad iets minder gemakkelijk op
(82%). In Loenersloot, Nieuwer ter Aa en Vreeland pakken respondenten
juist gemakkelijker de draad op dan gemiddeld (resp. 98%, 96% en 95%
(vrijwel) altijd/vaak wel).

Inwoners uit Vreeland en Oud-Zuilen slaan zich gemakkelijker dan
gemiddeld door moeilijke tijden heen (beide 96%). In Nigtevecht doet
men dit juist minder dan gemiddeld (83% (vrijwel) altijd/vaak).

Meer dan één op de tien inwoners van de gemeente Stichtse Vecht ziet
(vrijwel altijd/vaak wel) op tegen veranderingen (14%) en raakt snel van
slag als iets tegenzit (12%). In vergelijking met 2016 is hierin nauwelijks
iets veranderd.
Inwoners van Maarssen-dorp zien meer op tegen veranderingen dan
gemiddeld (21%) en raken vaker dan gemiddeld snel van slag als iets
tegenzit of onduidelijk is (18%). Inwoners uit de kleinere kernen staan
hier juist positiever in.

Weerbaarheid
Vrijwel alle inwoners van Stichtse Vecht pakken gemakkelijk de draad op bij tegenslag en slaan zich makkelijk door moeilijke tijden heen 

Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van Stichtse Vecht. 2018 n=1097-1099
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(Vrijwel) altijd Vaak wel Soms Nee
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Percentage respondenten uit de Stichtse Vecht die het (vrijwel) altijd/vaak wel eens zijn met de 
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Participatie

Gemiddeld scoort Stichtse Vecht een 7,5 voor participatie, wat vergelijkbaar
is met 2016.

Tussen de kernen varieert de participatiescore van een 6,6 in Loenersloot
tot een 8,0 in Oud-Zuilen. In Oud-Zuilen is de score toe te schrijven aan het
grote aandeel werkenden. Ook Nieuwer ter Aa scoort duidelijk boven
gemiddeld met een 7,7. Hier wonen meer dan gemiddeld mensen die aan
een opleiding deelnemen, vrijwilligerswerk doen en/of actief zijn in een
vereniging.

In Loenersloot wonen juist relatief minder werkenden (58%). Het aandeel
65-plussers is hier groter dan gemiddeld (31%).

Inwoners uit Nigtevecht verlenen vaker dan gemiddeld mantelzorg aan een
gezins- of familielid (54%) en hebben vaker aandacht voor buren in een
zorgwekkende situatie (42%). Inwoners uit Tienhoven verlenen vaker dan
gemiddeld hulp aan buren (57%). De mantelzorg aan vrienden/kennissen
en buren verschilt niet zo veel naar kern.
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Participatie van inwoners in Stichtse Vecht. 2016 n=519; 2018 n=1119
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Mate van participatie (1)

Zes op de tien respondenten uit Stichtse Vecht verrichten betaald werk of zijn
zelfstandig ondernemer (60%), een kwart is huisvrouw / huisman (26%) of is
gepensioneerd of met prepensioen (26%). Eén op de tien respondenten
studeert of volgt een opleiding (10%), werkt niet door langdurige ziekte
(6%), is werkloos (5%) of neemt deel aan een re-integratie traject (2%).

In vergelijking met 2016 zijn er iets meer respondenten die studeren / een
opleiding volgen (van 6% naar 10%). Ook zijn er iets meer werklozen (van 3%
naar 5%).

In Nigtevecht en Loenen wonen meer dan gemiddeld mensen die
gepensioneerd zijn of met prepensioen zijn (resp. 35% en 33%). In Vreeland
en Maarssenbroek wonen meer mensen die geen werk hebben maar wel op
zoek zijn (resp. 9% en 7% t.o.v. 5% gemiddeld).

De meeste Stichtse Vechters, die vrijwilliger zijn, doen dat bij een
sportvereniging (25%), ongeveer één op de tien bij een school en/of overige
(vrijetijds-)vereniging (resp. 12% en 11%). Van alle respondenten is 48% niet
actief geweest in het verenigingsleven. Vergeleken met 2016 is hierin niet
veel veranderd.
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Dagelijkse bezigheid die het meeste van toepassing is op respondenten. 2016 n=512; 2018 
n=973-1041

60%

26%

26%

10%

6%

5%

2%

61%

27%

24%

6%

5%

3%

1%

Ik verricht betaald werk of ben
zelfstandige

Ik ben huisvrouw / huisman

Ik ben gepensioneerd / met
prepensioen

Ik studeer / volg een opleiding/ zit op
school (voltijd)

Ik werk niet omdat ik langdurig ziek of
arbeidsongeschikt ben

Ik heb nu geen betaal werk, maar ben
wel op zoek naar werk

Ik neem deel aan een re-integratie
traject

2018

2016

15

5%

10%

25%

48%

4%

7%
12%

11%

12%

Niet actief geweest in verenigingsleven

Gezelligheidsvereniging

In een zorginstelling

Religieuze of maatschappelijke vereniging

Overige (vrijetijds)vereniging

Op school/het onderwijs/kinderopvang

Sportvereniging

2018

2016

Bij welke verenigingen/organisaties inwoners de afgelopen 12 maanden actief zijn 
geweest. 2016 n=520; 2018 n=1121 (excl. Geen antwoord) meer antwoorden zijn 
mogelijk



Vrijwilligerswerk (1)

Het afgelopen jaar heeft 39% van de mensen uit Stichtse Vecht
(intensief of incidenteel) vrijwilligerswerk gedaan, wat vergelijkbaar
is met 2016. Respondenten uit Nieuwer ter Aa hebben vaker dan
gemiddeld vrijwilligerswerk gedaan (57% intensief/incidenteel).
Respondenten uit Maarssenbroek en Nigtevecht doen dit juist vaker
niet (beide 68% (vrijwel) nooit).

Circa de helft (48%) van de Stichtse Vechters wil in de toekomst
(zeker/misschien) vrijwilligerswerk (blijven) doen. Van de overige
respondenten staat 32% hier niet voor open en 20% weet dit niet.
Mensen uit Loenensloot willen vaker dan gemiddeld
vrijwilligerswerk (blijven) doen (67%) terwijl inwoners van
Maarssenbroek dat juist minder vaak willen (40% nee). Ook het
aandeel dat in de toekomst vrijwilligerswerk wil blijven doen, is niet
echt gewijzigd vergeleken met 2016

27%

29%

21%

21%

32%

35%

20%

15%

Toekomstig 2018

Toekomstig 2016

Ja, zeker Ja, misschien Nee Weet niet

Mate waarin inwoners in de toekomst vrijwilligerswerk willen (blijven) doen 2016 n=519; 2018 n=1140 
(excl. Geen antwoord)

20%

18%

19%

20%

61%

62%

Afgelopen jaar 2018

Afgelopen jaar 2016

Ja, intensief Ja, incidenteel Nee (vrijwel) niet

Vrijwilligerswerk afgelopen jaar. 2016 n=509; 2018 n=1140 (excl. Geen antwoord)
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Vrijwilligerswerk (2)

Als reden om geen vrijwilligerswerk te willen doen, wordt met name tijdsgebrek genoemd (58%). Verder geeft bijna een derde van de Stichtse Vechters aan geen
interesse hierin te hebben (31%). Overige respondenten vinden dat ze hier wegens gezondheidsproblemen niet toe in staat zijn (20%) en/of willen nergens aan
vastzitten (17%). Er zijn maar heel weinig respondenten die geen vrijwilligerswerk doen omdat men niet weet wat voor vrijwilligerswerk men kan doen (1%).
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58%

31%

20%

17%

1%

5%

55%

21%

19%

19%

1%

8%

Tijdsgebrek

Geen interesse

Gezondheidsproblemen

Ik wil niet ergens aan vast zitten

Weet niet wat voor vrijwilligerswerk ik kan doen

Andere reden

2018

2016

Redenen waarom inwoners geen vrijwilligerswerk willen (blijven) doen. 2016 n=265; 2018 n=351. Meer antwoorden zijn mogelijk



De meeste intensieve mantelzorg wordt verleend aan gezinsleden

Mantelzorg en burenhulp (1)

Bijna de helft van de inwoners in Stichtse Vecht verleent wel eens hulp aan buren (44% waarvan 4% intensief en 40% incidenteel). Onder hulp aan buren worden
dingen als helpen met klussen en boodschappen doen verstaan. Daarnaast heeft iets meer dan een derde (35%) het afgelopen jaar aandacht gegeven aan buren in
een zorgwekkende situatie (eenzaamheid, sociaal isolement).

Bijna vier op de tien Stichtse Vechters verlenen mantelzorg aan familie (17% intensief en 21% incidenteel). Eén op de vijf is mantelzorger van een vriend(in) en één op
de zes van een buurtbewoner.

Vergeleken met 2016 is het aandeel inwoners dat hulp verleent aan buren gedaald (van 55% naar 44%) evenals de aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie
(van 43% naar 35%) en is het aandeel inwoners dat mantelzorg verleent iets gestegen (van 34% naar 38% aan familie).

Mantelzorgers bieden vooral gezelschap (68%), gevolgd door hulp in het huishouden (54%) en begeleiding / vervoer (48%). Vergeleken met 2016 geven minder
mantelzorgers hulp in het huishouden (van 59% naar 54%) en ook iets minder begeleiding / vervoer (van 53% naar 48%). Hulp bij de persoonlijke verzorging is juist
toegenomen (vaan 14% naar 20%).

Mate waarin men (intensief / incidenteel) zich het afgelopen jaar voor anderen 
heeft ingezet. 2016 n=513-517; 2018 n=1117-1126

44%

38%

35%

21%

15%

55%

34%

43%

19%

14%

 Hulp aan buren

 Mantelzorg aan familie

Aandacht voor buren in
zorgwekkende situatie

 Mantelzorg aan vriend(in)

 Mantelzorg aan
buurtbewoner

2018

2016
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68%

54%

48%

31%

25%

19%

20%

9%

67%

59%

53%

32%

26%

17%

14%

2%

Gezelschap, troost of afleiding

Hulp in huishouding

Begeleiding en/of vervoer

Regelen geldzaken

Klaar maken van warme maaltijden

Hulp bij medische verzorging

Hulp bij persoonlijke verzorging

Anders

2018

2016

Wat voor mantelzorg hebben inwoners de afgelopen 12 maanden gegeven. 2016 n=217; 2018 n=548



Mantelzorg en burenhulp (2)

Circa de helft van de Stichtse Vechters voelt zich niet of nauwelijks overbelast (53%) door de mantelzorg die ze het afgelopen jaar hebben verleend. Ongeveer een
derde (34%) voelt zich enigszins belast, 9% tamelijk en 2% voelt zich zeer zwaar belast. Van de mantelzorgers is 2% overbelast door de mantelzorg.

Mensen uit Maarssenbroek voelen zich meer dan gemiddeld overbelast (62% niet of nauwelijks tegenover 87% gemiddeld).

In vergelijking met 2016 is het aandeel mensen dat zich tamelijk zwaar belast tot overbelast voelt, afgenomen (van 17% naar 13%).

53%

51%

34%

33%

9%

12%

Overbelasting 2018

Overbelasting 2016

Niet of nauwelijks overbelast Enigszins belast Tamelijk zwaar belast Zeer zwaar belast Overbelast

Hoe belast mantelzorgers zich momenteel voelen. 2016 n=196; 2018 n=462 (excl. N.v.t./ geef momenteel geen mantelzorg)
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Mate van eenzaamheid

De pijler ‘mate van’ eenzaamheid heeft betrekking op de mate waarin mensen
terug kunnen vallen op anderen, zich met hen verbonden voelen en de mate
waarin zij zich (niet) alleen voelen. Om de totaalscore voor sociale kracht te
kunnen berekenen is deze score ‘’positief’’ gemaakt. Dat betekent dat niet
zichtbaar is hoeveel mensen zich eenzaam voelen maar eerder welk deel geen
last heeft van eenzaamheid. Dus: hoe hoger de score, hoe minder eenzaamheid
er voorkomt. Daarom is de score voor de mate van eenzaamheid in Stichtse
Vecht met 8,6 relatief hoog. Maarssenbroek en Maarssen-dorp scoren iets lager
dan gemiddeld (resp. 8,4 en 8,5), wat betekent dat eenzaamheid hier iets vaker
voorkomt. In Nieuwer ter Aa, Oud-Zuilen en Loenen is de score juist hoog ten
opzichte van het gemiddelde (allen 9,3).

Inwoners van Maarssenbroek hebben iets minder mensen om zich heen waarop
ze volledig kunnen vertrouwen. In Maarssen-dorp voelen mensen zich iets meer
in de steek gelaten. In Loenen, Oud-Zuilen en Nieuwer ter Aa voelen mensen
zich minder eenzaam omdat ze meer mensen hebben waar ze op terug kunnen
vallen, veel mensen volledig vertrouwen en zich meer dan gemiddeld
verbonden voelen met andere mensen.

Alleenstaanden (score 7,8) voelen zich vaker eenzaam dan mensen met een
partner of een gezin. 65-plussers scoren ook iets lager dan gemiddeld (8,2) en
75-plussers nog iets lager (8,0). Eenzaamheid komt onder lager opgeleiden iets
vaker voor dan gemiddeld (8,1).

Vergeleken met 2016 is er niet veel veranderd als het gaat om eenzaamheid in
Stichtse Vecht als geheel. In Maarssen-dorp is de eenzaamheid echter
toegenomen (score is gedaald van 8,9 naar 8,5).

8,6

9,3

9,3

9,3

8,9

8,8

8,8

8,8

8,8

8,7

8,5

8,4

7,9

8,7

8,9

8,5

Gemeente Stichtse Vecht

Nieuwer ter Aa

Oud-Zuilen

Loenen

Nigtevecht

Tienhoven e.d.

Loenersloot

Vreeland

Kockengen

Breukelen

Maarssen-dorp

Maarssenbroek

Nieuwersluis

2018

2016

Eenzaamheid onder inwoners van Stichtse Vecht. 2016 n=496; 2018 n=1086
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Eenzaamheid

Meer dan vier op de vijf inwoners geven aan op
genoeg mensen terug te kunnen vallen (85%), zich
verbonden te voelen met voldoende mensen
(84%) en/of genoeg mensen volledig te kunnen
vertrouwen (82%). Deze percentages zijn
vergelijkbaar met 2016.

Eén op de twintig respondenten mist geen
mensen om zich heen (5%), ervaart geen leegte
om zich heen (5%) en/of voelt zich niet vaak in de
steek gelaten (4%). In vergelijking met 2016
missen iets minder Stichtse Vechters iemand om
zich heen (van 8% naar 5%), maar voelen iets meer
mensen zich in de steek gelaten (van 2% naar 4%).

Inwoners uit de kleinere kernen zoals Nigtevecht
en Nieuwer ter Aa hebben meer dan gemiddeld
voldoende mensen op wie ze kunnen terugvallen
(resp. 94% en 93%), die ze volledig vertrouwen
(resp. 90% en 91%) en met wie ze zich nauw
verbonden voelen (Nieuwer ter Aa, 97%).

85%

84%

82%

85%

85%

82%

Er zijn genoeg mensen op wie ik kan
terugvallen

Er zijn voldoende mensen met wie ik me
nauw verbonden voel

Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan
vertrouwen

2018

2016

Percentages respondenten die het (geheel) eens zijn met de volgende uitspraken. 2016 n=506-507; 2018 n=1089-1090

Meer dan vier op de vijf inwoners hebben voldoende mensen om zich heen

5%

5%

4%

8%

5%

2%

Ik mis mensen om me heen

Ik ervaar een leegte om me heen

Vaak voel ik me in de steek gelaten

2018

2016
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Negen op de tien inwoners hebben regelmatig sociale contacten buitenshuis 

Sociale contacten buitenshuis

Negen op de tien respondenten hebben
regelmatig sociale contacten buitenshuis
(90%). Dit kan gaan om afspreken met
vrienden of buren, uitstapjes, oppassen,
cursussen volgen voor ontspanning en
dergelijke. Bij één op de tien inwoners
betreft dit minder dan één keer per week
(10%).

Naar leeftijd verschilt het beeld
nauwelijks.

Vergeleken met 2016 is er op hoofdlijnen
niet veel veranderd. Wel valt op dat de
65-plussers meer contacten hebben dan
in 2016 en inwoners tot 30 jaar juist
minder.

90%

91%

10%

9%

Sociale contacten
buitenshuis 2018

Sociale contacten
buitenshuis 2016

Ja Nee

Mate waarin inwoners regelmatig sociale contacten hebben buitenshuis. 2016 n=514; 2018 n=1104

Mate waarin inwoners regelmatig sociale contacten hebben buitenshuis, naar leeftijdscategorie. 2016 n=514; 2018 n=1104
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92%

88%

90%

100%

92%

90%

87%

18 t/m 29 jaar

30 t/m 44 jaar

45 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

2018

2016



Financiële zelfredzaamheid

De gemiddelde score voor financiële redzaamheid is in
Stichtse Vecht 7,5. Tussen de verschillende kernen lopen
de scores uiteen van een 7,2 in Nieuwer ter Aa tot een 7,9
in Nigtevecht.

Er is een duidelijke relatie tussen financiële
zelfredzaamheid en leeftijd, huishoudenssamenstelling en
opleiding. Bij inwoners in de leeftijd van 30 tot 44 jaar is
de score het hoogst (7,6), 18 tot 30-jarigen scoren iets
lager (7,3) dan gemiddeld. Dat geldt ook voor
alleenstaanden (6,9). Voor eenoudergezinnen is financiële
zelfredzaamheid een groter probleem (6,6). Hoger
opgeleiden (8,0) scoren hoger evenals inwoners van een
koopwoning (7,8). De score van particuliere huurders ligt
daar iets onder (7,5). Vooral inwoners die een woning
huren van een woningcorporatie scoren veel lager (5,9).

Vergeleken met 2016 is de financiële zelfredzaamheid in
Stichtse Vecht gestegen van een 7,1 naar een 7,5. Deze
stijging is zowel te zien in Maarssenbroek (van 6,8 naar
7,4) als in Maarssen-dorp (van 7,3 naar 7,8).

7,5

7,9

7,8

7,8

7,7

7,6

7,6

7,6

7,5

7,4

7,4

7,4

7,2

7,1

7,3

6,8

Gemeente Stichtse Vecht

Nigtevecht

Tienhoven e.d.

Maarssen-dorp

Nieuwersluis

Loenen

Oud-Zuilen

Loenersloot

Vreeland

Kockengen

Breukelen

Maarssenbroek

Nieuwer ter Aa

2018

2016

Financiële zelfredzaamheid van inwoners van Stichtse Vecht. 2016 n=502 ;2018 n=1095 
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Circa acht op de tien inwoners van de gemeente Stichtse Vecht komen (zeer) gemakkelijk rond van het netto-inkomen (82%), een kwart komt zelfs zeer
gemakkelijk rond (26%).

In de kleinere kernen zoals Nigtevecht en Nieuwer ter Aa komen mensen gemiddeld gemakkelijker rond van hun netto-inkomen (resp. 94% en 90% (zeer)
gemakkelijk). Inwoners uit Maarssenbroek komen iets minder gemakkelijk rond van het netto-inkomen (79% (zeer) gemakkelijk).

Het aandeel Stichtse Vechters dat (zeer) gemakkelijk kan rondkomen van het netto-inkomen is vergeleken met 2016 gestegen (van 76% naar 82%).

Rondkomen met het inkomen en woningbezit
Acht op de tien inwoners kunnen (zeer) gemakkelijk rondkomen
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26%

15%

56%

61%

13%

18%

Rondkomen netto-inkomen 2018

Rondkomen netto-inkomen 2016

Zeer gemakkelijk Gemakkelijk Kom net rond Moeilijk Zeer moeilijk

Aandeel van de Stichtse Vechters dat makkelijk tot moeilijk rondkomt met netto-inkomen. 2016 n=502; 2018 n=1095
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Sociale samenhang in de buurt per kern

De score voor sociale samenhang in de buurt (voorheen collectieve
zelfredzaamheid) wordt berekend aan de hand van gegevens over sociale
cohesie, eigen toezicht, buurttoezicht en de feitelijke inzet voor de buurt.
De score in Stichtse Vecht is 6,3.

De scores lopen uiteen van 5,8 in Maarssenbroek tot 7,3 in Nieuwersluis en
7,0 in Nigtevecht. Nigtevecht scoort op alle aspecten van sociale
samenhang in de buurt wat hoger dan andere kernen. Inwoners uit
Nigtevecht zetten zich gemiddeld meer in voor de leefbaarheid en
veiligheid in de buurt, spreken anderen vaker dan gemiddeld aan bij
overlast en verwachten ook dat buren dit vaker doen. Daarnaast is de
sociale cohesie in Nigtevecht sterker dan in de andere kernen (7,9 t.o.v. 7,0
gemiddeld).

In Maarssenbroek is de score juist wat lager (5,8). Hier scoort de sociale
cohesie juist wat lager (6,7). Men wordt hier bijvoorbeeld minder dan
gemiddeld op de hoogte gebracht wanneer er iets belangrijks gebeurt in
de buurt en men verwacht ook minder buurttoezicht dan gemiddeld (6,1
t.o.v. 6,6 gemiddeld). Daarnaast zetten inwoners van Maarssenbroek zich
minder vaak in voor de in de buurt (3,8) dan gemiddeld (4,6).

Vergeleken met 2016 is de sociale samenhang in de buurt niet echt
veranderd. In Maarssen-dorp is de score echter gestegen (van 6,4 naar 6,7).

6,3

7,3

7,0

6,8

6,7

6,7

6,6

6,6

6,3

6,3

6,2
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5,8
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Gemeente Stichtse Vecht

Nieuwersluis

Nigtevecht

Oud-Zuilen

Tienhoven

Maarssen-dorp

Loenen

Vreeland

Loenersloot

Nieuwer ter Aa

Kockengen

Breukelen

Maarssenbroek

2018

2016

Sociale samenhang in de buurt onder inwoners van Stichtse Vecht. 2016 n=184; 2018 
n=1133
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Sociale samenhang in de buurt

De score voor sociale samenhang wordt bepaald door de sociale cohesie
(7,0), het eigen toezicht (6,8) en het buurttoezicht (6,6). De feitelijke inzet
scoort het laagst met een 4,6.

De sociale cohesie is in de kleinere kernen Nigtevecht, Nieuwer ter Aa en
Oud-Zuilen boven gemiddeld. Er is geen enkele kern die duidelijk onder
gemiddeld scoort.

Het eigen toezicht laat een hogere score zien in Nigtevecht en in
Nieuwersluis. In de andere kernen varieert dit rondom het gemiddelde voor
de hele gemeente. Als het gaat om het buurttoezicht dan scoren Nigtevecht,
Loenersloot, Tienhoven, Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis boven gemiddeld
en Maarssenbroek onder gemiddeld.

De feitelijke inzet laat een zeer wisselend beeld zien. Boven gemiddeld
scoren Nieuwersluis, Vreeland, Nigtevecht, Maarssen-dorp, Tienhoven en
Oud-Zuilen en onder gemiddeld Maarssenbroek, Nieuwer ter Aa en
Loenersloot.

Vergeleken met 2016 is de totaalscore nauwelijks veranderd. De sociale
cohesie is vergeleken met 2018 het meest gestegen, namelijk van 6,5 naar
7,0.

6,3

7,0

6,8

6,6

4,6

6,2

6,5

6,6

6,4

4,7

Gemeente Stichtse Vecht

Sociale cohesie

Eigen toezicht

Buurttoezicht

Feitelijke inzet

2018

2016

Sociale samenhang in de buurt onder inwoners van Stichtse Vecht. 2016 n=184; 2018 
n=1113
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De score voor sociale cohesie is berekend op basis van antwoorden op vragen over de mate van betrokkenheid bij de buurt en de contacten met buurtbewoners.

De afgelopen 12 maanden heeft circa de helft van de inwoners uit de gemeente Stichtse Vecht minstens een aantal keren per week een praatje gemaakt met iemand
uit de buurt (52%). In vergelijking met 2016 is dit iets toegenomen (van 47% naar 52%). Vier op de tien respondenten maken een enkele keer of een aantal keren per
maand een praatje met iemand uit de buurt (40%).

Inwoners uit de kleine kernen zoals Nigtevecht, Oud-Zuilen en Nieuwer ter Aa hebben meer dan gemiddeld contact met buurtgenoten. Nigtevecht scoort hierbij het
hoogst. Zo maakt 91% van de inwoners uit Nigtevecht minimaal meerdere keren per maand een praatje met iemand uit de buurt. Ook worden zij vaker op de hoogte
gesteld wanneer er iets belangrijks gebeurt in de buurt (79%), kunnen zij vaker bij iemand terecht als er iets gebeurt (78%) en doen zij vaker dan gemiddeld mee aan
activiteiten in de buurt (75%). Inwoners uit Maarssenbroek hebben duidelijk minder contact met buurtbewoners. Wat opvalt is dat slechts de helft van de
respondenten uit deze kern op de hoogte wordt gesteld door een buurtgenoot wanneer er iets belangrijks gebeurt in de buurt.

Wanneer gekeken wordt naar leeftijd, valt op dat vooral jonge mensen minder contact hebben met buurtbewoners. Zo maakt een kwart slechts een aantal keren per
jaar een praatje met iemand uit de buurt tegenover 6% gemiddeld.

Over het algemeen hebben inwoners van Stichtse Vecht een goede relatie met buurtbewoners. Zo zijn ongeveer zes op de tien respondenten het (helemaal) eens met
de stelling dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan (62%). In vergelijking met 2016 is dit aandeel iets hoger (van 58% naar 62%).

Sociale cohesie (1)
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Aantal keren per jaar

Een enkele keer per maand

Aantal keren per maand

Aantal keren per week of vaker
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Aantal keren dat men in de afgelopen 12 maanden een praatje heeft gemaakt met iemand uit de buurt. 2016 
n=526; 2018 n=1183

Aandeel inwoners (helemaal) eens met stellingen betreffende de buurt. 2016 n= 
494; 2018 n=1186 (excl. Weet niet/geen mening)

62%

58%

Buurtbewoners staan altijd voor
elkaar klaar

2018

2016



Sociale cohesie (2)

Bij bijna negen op de tien Stichtse Vechters (87%) houdt bij afwezigheid (bijna) altijd of
meestal iemand een oogje in het zeil. Twee op de drie respondenten kunnen bij iemand
terecht als er iets vervelends gebeurt (65%) en worden op de hoogte gehouden als er iets
vervelends gebeurt (62%). Circa de helft wordt (bijna) altijd of meestal op de hoogte gebracht
bij ontwikkelingen in de buurt (55%) en/of gaat altijd of meestal naar georganiseerde
activiteiten in de buurt (50%).

Bij inwoners uit Vreeland wordt veel meer dan gemiddeld een oogje in het zeil gehouden bij
afwezigheid (96%). Inwoners uit Nieuwer ter Aa worden veel vaker dan gemiddeld door
iemand op de hoogte gebracht wanneer er iets gebeurt in de buurt of met een buurtgenoot
(86%). Ook kunnen zij veel vaker bij iemand terecht als er iets vervelends gebeurt (85%).
Inwoners van Nigtevecht gaan vaker dan gemiddeld naar activiteiten die in de buurt worden
georganiseerd (75%).
Inwoners uit Maarssenbroek worden juist minder vaak dan gemiddeld op de hoogte gebracht
(50% (bijna) altijd, meestal wel), gaan minder vaak naar activiteiten in de buurt (45%) en
maken iets minder vaak een praatje met buurtbewoners (73%).

In vergelijking met 2016 wordt er bij iets meer mensen een oogje in het zeil gehouden (van
84% naar 87%), kunnen meer mensen bij iemand terecht als er iets vervelends gebeurt (van
57% naar 65%), worden meer mensen op de hoogte gebracht als er iets gebeurt in de buurt
(van 57% naar 62%) en gaat men vaker naar georganiseerde activiteiten in de buurt (van 42%
naar 51%).

Mate waarin stellingen van toepassing zijn op inwoners van Stichtse Vecht. 
2016 n=516-525; 2018 n=1168-1180 (excl. Geen antwoord)
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24%
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37%
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21%

23%
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11%

8%

9%

15%

 Bij afwezigheid houdt iemand een oogje
in het zeil

 U kunt bij iemand terecht als iets
vervelends gebeurt

 Als er iets belangrijks gebeurt in de buurt
of met een buurtgenoot, is er dan iemand

die u dit komt vertellen

 U gaat naar georganiseerde activiteiten in
de buurt

(bijna) altijd Meestal wel Soms wel / soms niet Meestal niet (bijna) nooit
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Percentage respondenten waarbij “(bijna) altijd”/ “meestal wel”…. 2016 n=516-
525; 2018 n=1168-1180 (excl. Geen antwoord)



inwoners reageren alert als men merkt dat iemand anders aan eigendommen komt

Toezicht in de buurt

Aan inwoners uit de gemeente Stichtse Vecht is een aantal mogelijke
voorvallen voorgelegd met de vraag of men hier zelf op zou reageren en of
dat men denkt dat buurtbewoners dit zouden doen.

Als men merkt dat er in de buurt wordt ingebroken of als iemand komt aan
een geparkeerde auto, zeggen negen op de tien respondenten zelf
(zeker/denk het wel) in actie te komen (resp. 94% en 92%). Ook verwacht
resp. 87% en 84% reacties van buurtbewoners. Als men ziet dat jongeren
graffiti aan het spuiten zijn, reageert drie kwart of meer hierop (77% doet
zelf iets, 75% verwacht dat de buurtbewoners iets doen). Bij het zien van een
heftige woordenwisseling op straat en zeker bij het zien van spijbelende
kinderen komt men minder snel in actie (resp. 49% en 35% doet
(waarschijnlijk) iets). Men verwacht dat buurtbewoners dan eerder zullen
ingrijpen (resp. 55% en 46%).

In vergelijking met 2016 reageren inwoners in bijna alle situaties vaker. Men
verwacht dit ook vaker van buurtbewoners.

In Nigtevecht zou men zelf verhoudingsgewijs vaker (zeker/denk het wel) in
actie komen als spijbelende kinderen in de buurt rondhangen (46%),
wanneer jongeren graffiti spuiten (89%) of als er een heftig
woordenwisseling plaatsvindt op straat (56%). Ook verwachten inwoners uit
Nigtevecht vaker dan gemiddeld dat buurtbewoners in actie komen als er
spijbelende kinderen rondhangen (68%) of als er een heftige
woordenwisseling is op straat (66%). In Maarssenbroek en Oud-Zuilen
verwachten respondenten juist minder dan gemiddeld dat buren in actie
komen.

94%

92%

77%

49%

35%

95%

90%

74%

48%

27%

Inbraak in de buurt

Iemand bezig aan
geparkeerde auto

Graffiti spuitende
jongeren

Heftige woordenwisseling
op straat

Spijbelende kinderen

2018

2016

Mate waarin inwoners zelf (zeker) denken/denk het wel iets te doen wanneer deze voorvallen 
bij hen in de buurt gebeuren. 2016 n= 519-523;  2018 n=993-1155
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Mate waarin inwoners (zeker) denken/denk het wel dat buurtbewoners iets doen wanneer 
deze voorvallen bij hen in de buurt gebeuren. 2016 n= 523-524;  2018 n=886-1072
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Van de inwoners uit Stichtse Vecht heeft 43% zich het afgelopen jaar ingezet voor de
buurt, 58% deed dit niet. Tussen de kernen varieert dit enigszins. In Vreeland (53%)
hebben iets meer mensen zich ingezet, in Maarssenbroek (31%) juist minder dan
gemiddeld. Vergeleken met 2016 is er nauwelijks iets veranderd op dit vlak.

De meeste respondenten die zich niet hebben ingezet voor de leefbaarheid en de
veiligheid, hebben dit niet gedaan omdat ze vinden dat het prima is zoals het nu is
(36%). Een kwart van de mensen geeft aan hier geen tijd voor te hebben en 16% denkt
daar niet aan/staat daar niet bij stil. Redenen die (minder) genoemd worden, zijn: “ik
weet niet hoe ik een bijdrage kan leveren”, “ben ik te oud voor”, “door
gezondheidsproblemen/fysieke beperking”, “geen zin in”, “dat is de taak van de
gemeente”, “niemand in de buurt doet het”, “dat is de taak van de politie” en “anderen
doen dat al”.

Vergeleken met 2016 speelt de reden dat het goed is zoals het is een minder
belangrijke rol (van 45% naar 36%). Men weet echter nu vaker niet hoe men een
bijdrage kan leveren (van 4% naar 14%) of men heeft er iets vaker geen zin in (van 6%
naar 10%).

Inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt (1)

Inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt afgelopen 12 maanden. 2016 n=527; 2018 n=1179
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9%

10%

8%

3%

7%

4%

8%

45%

27%

15%

6%

11%

6%

6%

8%

3%

9%

6%

4%
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Geen tijd voor

Daar denk ik niet aan / sta ik niet bij
stil

Ik weet niet hoe ik een bijdrage kan
leveren
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Door gezondheidsproblemen of
fysieke beperking
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Dat is de taak van de gemeente

Niemand in de buurt doet het

Dat is de taak van de politie

Anderen doen dat al

Andere reden

2018

2016

Redenen (vrijwel) geen actieve inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt 
afgelopen 12 maanden. 2016 n=314; 2018 n=7-174



Ongeveer zeven op de tien (71%) inwoners van Stichtse Vecht geven aan zich het komende jaar zeker of
misschien in te willen (blijven) zetten voor de buurt. Ongeveer drie op de tien (29%) willen dit niet. Mensen
uit Nigtevecht willen zich vaker dan gemiddeld zeker (blijven) inzetten voor de buurt (43%). Inwoners van
Maarssenbroek willen dit juist iets minder vaak niet (40%). In vergelijking met 2016 willen inwoners van
Stichtse Vecht zich minder vaak inzetten (van 76% naar 71%).

Ongeveer vier op de tien inwoners van de gemeente Stichtse Vecht hebben het afgelopen jaar geholpen
met het onderhoud van de buurt (42%). Met de buurtpreventie heeft ongeveer een derde geholpen (32%).
Respectievelijk 19% en 33% heeft dit niet gedaan maar is hier wel toe bereid. Mensen uit Loenen hebben
meer dan gemiddeld geholpen bij het onderhouden van de buurt (55%). Inwoners uit de kleinere kernen
zoals Oud-Zuilen, Vreeland, Nigtevecht en Loenen hebben vaker dan gemiddeld geholpen bij de
buurtpreventie (resp. 47%, 46%, 45% en 45%) terwijl inwoners uit Maarssenbroek minder dan gemiddeld
helpen geholpen hierbij (24%), evenals inwoners van Loenersloot (17%) en Nieuwer ter Aa (23%). Ongeveer
één op de vijf inwoners heeft geholpen bij het onderhoud aan het openbaar groen (21%). Zes op de tien
inwoners willen dit niet doen (59%).
Activiteiten waar 14% of minder van de Stichtse Vechters bij heeft geholpen zijn: organisatie van een
(sociale) buurtactiviteit, meedenken toekomst gemeente en organiseren jongerenactiviteiten. Inwoners uit
Vreeland hebben vaker dan gemiddeld geholpen met de organisatie van een (sociale) buurtactiviteit (37%)
en met de organisatie van een activiteit voor jongeren (21%). Het meedenken met de gemeente over de
toekomst verschilt enigszins tussen de kernen.

In vergelijking met 2016 hebben inwoners van Stichtse Vecht vaker geholpen, zowel als het gaat om het
onderhoud van de buurt, buurtpreventie, onderhoud van het groen als het meedenken met de gemeente.

Inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt (2)
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Blijvende) inzet komend jaar voor de buurt. 2016 n=435-461; 2018 n=1104-1114 (excl. Weet 
niet/ geen mening)
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Ja, zeker Ja, misschien Nee

Inzet in de buurt het afgelopen jaar. 2016 n=435-461; 2018 n=1131-
1143 (excl. weet (nog) niet)
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Inzet in de buurt afgelopen jaar, “heb ik gedaan”. 2016 n=435-461; 
2018 n=1131-1143 (excl. Weet niet/ geen mening)



Circa één op de vijf (18%) Stichtse Vechters heeft het afgelopen jaar samengewerkt met buurtbewoners om iets te organiseren. Inwoners van Nigtevecht hebben dit het meest
gedaan (28%), inwoners van Maarssenbroek het minst (12%).

Wanneer naar leeftijd wordt gekeken, blijkt dat vooral respondenten van 18 tot 29 jaar veel minder samenwerken met buurtgenoten (12%).

Vergeleken met 2016 is het beeld niet echt gewijzigd.

Inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt (3)
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 Helemaal niet samengewerkt
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Samenwerking met buurtbewoners om iets te organiseren, afgelopen jaar. 2016 n=518; 2018 n=1158 (excl. Weet niet/ geen mening)



Drie op de vier inwoners van de gemeente Stichtse Vecht spreken spelende
kinderen (bijna) altijd/soms aan als ze overlast veroorzaken (76%). Dit geldt
iets minder als het gaat om jongeren (72%). Volwassen buurtbewoners worden
iets minder vaak aangesproken (65%). Op hoofdlijnen komt dit beeld overeen
met dat uit 2016. Volwassen buurtbewoners worden iets vaker aangesproken
(van 65% naar 69%).

Inwoners uit Loenen spreken spelende kinderen (92%), jongeren (85%) en
volwassen buurtbewoners (82%) vaker dan gemiddeld aan. Ook inwoners uit
Tienhoven spreken jongeren (82%) en volwassen buurtbewoners (84%) vaker
dan gemiddeld aan. Inwoners uit Maarssenbroek (68%, 60% en 64%) en
kleinere kernen zoals Vreeland (66%, 67% en 53%) en Nieuwer ter Aa (65%,
65% en 58%) spreken zowel spelende kinderen, jongeren als volwassen
buurtbewoners minder aan dan gemiddeld.

Circa zeven op de tien Stichtse Vechters spreken anderen aan bij overlast

Aanspreken van anderen bij overlast (1)

Aanspreken van kinderen, jongeren of andere buurtbewoners als zij overlast veroorzaken in de 
buurt. 2016 n=315-324; 2018 n=1181(excl. Weet niet/ geen mening)
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Uitgevoerd door Dimensus      GBM Stichtse Vecht 2018 33



Als wordt gevraagd waarom mensen buurtbewoners bij overlast niet aanspreken, geeft circa één op de drie respondenten aan dit niet nodig te vinden en/of dit
niet te durven. Eén op de vijf wil zich niet bemoeien met anderen en/of vindt dit meer een taak van de politie. Eén op de tien inwoners doet dit niet omdat
anderen die ook niet doen (10%) of omdat men dit een taak van de gemeente vindt (7%). Ten slotte geeft 14% van de respondenten een andere reden voor het
niet aanspreken van anderen.

Inwoners uit Maarssenbroek geven vaker dan gemiddeld aan dit niet te durven (42%). Inwoners van Loenen (75%) maar ook Vreeland (56%) vinden dit meer dan
gemiddeld niet nodig.

Vergeleken met 2016 vindt men het vaker niet nodig om mensen aan te spreken, wil men zich vaker niet bemoeien met anderen en/of geeft men vaker aan dat
niemand uit de buurt dit doet. Aan de andere kant is het aandeel gedaald dat vindt dat dit een taak van de politie of de gemeente is.

De belangrijkste redenen om anderen niet aan te spreken bij overlast zijn omdat men dit niet nodig vindt of niet durft

Aanspreken van anderen bij overlast (2)

Redenen waarom mensen uit Stichtse Vecht anderen niet aanspreken bij overlast. 2016 n=86; 2018 n=174
Meer antwoorden zijn mogelijk 
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Leefbaarheidsbeleving

De score voor leefbaarheidsbeleving wordt bepaald door de tevredenheid over
de staat van de openbare ruimte, de voorzieningen en het woonklimaat. De
gemiddelde score voor Stichtse Vecht is 6,9. De score varieert van 6,3 in
Vreeland tot 7,0 in Breukelen.

De grotere kernen scoren gemiddeld hoger dan de kleinere kernen vanwege
het voorzieningenniveau.

Vergeleken met 2016 is de score nauwelijks gewijzigd.
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Indicator voor leefbaarheidsbeleving volgens inwoners van Stichtse Vecht. 2016 n=298; 
2018 n=1135
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Leefbaarheidsbeleving

Leefbaarheid heeft betrekking op de woonkwaliteit van kernen of
buurten in termen van fijn leven en prettig wonen in de eigen buurt. Het
gaat vooral om de beleving van de leef- en woonomgeving, inclusief de
aanwezige voorzieningen.

Gemiddeld scoort de gemeente Stichtse Vecht een 6,9 voor de beleving
van leefbaarheid. Omdat bij deze meting geen vragen zijn gesteld over
het onderhoud, zijn hiervoor de cijfers van 2016 gebruikt.

De score voor de voorzieningen ligt in alle kleine kernen veel lager dan
gemiddeld. Vreeland, Nigtevecht, Oud-Zuilen en Loenersloot scoren
met een 5,5 het laagst. Maarssenbroek laat met een 7,7 de hoogste
score zien.

Het woonklimaat scoort gemiddeld een 7,0. In Oud-Zuilen (7,4) en
Nieuwersluis (7,4) liggen de scores voor woonklimaat boven het
gemiddelde. Maarssenbroek scoort met een 6,7 het laagst.
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7,1
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Leefbaarheidsbeleving

Voorzieningen
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Indicator voor leefbaarheidsbeleving volgens inwoners van Stichtse Vecht. 2016 n=298; 2018 
n=1135
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Over de nabijheid van verschillende voorzieningen zijn de inwoners van
Stichtse Vecht (zeer) tevreden. Het overgrote deel van de ouders met kinderen
vindt het basisonderwijs (94%) voldoende nabij. Ongeveer acht op de tien
respondenten zijn tevreden over de nabijheid van zorgvoorzieningen (85%) en
winkels voor dagelijkse boodschappen (83%). De tevredenheid over
speelvoorzieningen (60%) en welzijnsvoorzieningen (62%) is iets minder
groot.

Inwoners van Maarssenbroek, Breukelen en Maarssen-dorp zijn het meest
tevreden over de nabijheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen:
resp. 92%, 92% en 90% (zeer) tevreden. Inwoners uit de kleinere kernen zoals
Tienhoven, Vreeland, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Nieuwer ter Aa en Loenersloot
vinden minder vaak dan gemiddeld dat winkels voor dagelijkse
boodschappen, gezondheidsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen voldoende
nabij zijn. Respondenten uit Nieuwer ter Aa en Loenersloot zijn juist vaker
tevreden over de nabijheid van speelvoorzieningen.

In vergelijking met 2016 is het beeld op hoofdlijnen niet echt veranderd. De
tevredenheid over het basisonderwijs is iets toegenomen en over de winkels
voor dagelijkse boodschappen iets gedaald.

Aanbod en nabijheid van voorzieningen
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Meer dan acht op de tien inwoners zijn (zeer) tevreden over de nabijheid van het basisonderwijs, zorgvoorzieningen en winkels voor dagelijkse 
boodschappen

Tevredenheid over de (nabijheid van) voorzieningen. 2016 n=194-504; 2018 n=376-1191 (Excl. 
Weet niet/ n.v.t.)
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Aandeel inwoners (zeer) tevreden over voorzieningen. 2016 n=194-504; 2018 n=376-1191



Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht zijn zeer te spreken over het wonen in de buurt

Woonklimaat: woonplezier 
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Wanneer inwoners een rapportcijfer moeten geven voor het woonplezier, de woonomgeving en de
leefbaarheid dan scoort het woonplezier het hoogst met een 8,1. De woonomgeving en de
leefbaarheid krijgen alle twee een 7,7.

Het woonplezier krijgt hetzelfde cijfer als in 2016. Inwoners van Maarssen-dorp zijn met een 8,5 het
meest tevreden hierover. Inwoners van Loenersloot geven met een 7,2 duidelijk een veel lager cijfer.

8,1 7,7 7,7

Woonplezier

Woonomgeving

Leefbaarheid

8,1 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 8,1 8,0 8,0 7,9 7,9
7,2

8,1 8,3
7,8

Woonplezier 2018

Woonplezier 2016

Hoe prettig vindt u uw buurt om in te wonen, per kern. 2016 n=519-527; 2018 n=1189 (Exclusief niet van toepassing / weet niet)

Rapportcijfers woonplezier, woonomgeving en leefbaarheid. 2018 n=1179-
1189



Woonklimaat: leefbaarheid

De inwoners van Stichtse Vecht waarderen de leefbaarheid gemiddeld met een 7,7. In 2011 lag dit cijfer nog op een 7,5 om vervolgens in 2014 te stijgen naar een 7,7.
Daarna blijft de waardering constant.

Inwoners van Nigtevecht en Loenersloot waarderen de leefbaarheid het hoogst (8,1). Inwoners van Maarssenbroek zijn het minst tevreden, maar ook zij geven met een
7,4 een ruime voldoende voor de leefbaarheid.

Vergeleken met 2016 waarderen de inwoners van Maarssen-dorp de woonomgeving iets minder positief (van 8,0 naar 7,8). Bij inwoners van Maarssenbroek is dit cijfer
nauwelijks veranderd (van een 7,3 naar een 7,4).
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Woonklimaat: woonomgeving

De woonomgeving krijgt gemiddeld een 7,7 als rapportcijfers van de inwoners van Stichtse Vecht. In 2011 lag dit cijfer iets lager (7,5). In de jaren daarna schommelde
het enigszins (7,7 of 7,8).

Inwoners van zowel Nieuwersluis, Loenersloot als Oud-Zuilen waarderen de woonomgeving het hoogst (8,3). Inwoners van Maarssenbroek zijn het minst tevreden over
de woonomgeving, maar ook zij geven hiervoor een ruime voldoende (7,4). De waardering bij de overige kernen varieert van een 7,7 tot een 8,2.

In vergelijking met 2016 waarderen de inwoners van Maarssen-dorp de woonomgeving iets minder (van 8,1 naar 7,9) terwijl het oordeel van inwoners van
Maarssenbroek over de woonomgeving nauwelijks is veranderd (van 7,3 naar 7,4).
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Veiligheidsbeleving
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Veiligheidsbeleving

Sociale overlast

Veiligheidsgevoel

2018 2016

Veiligheidsbeleving van inwoners van Stichtse Vecht. n=1150

Ook de beleving van veiligheid zegt iets over de kwaliteit van
buurten, wijken of kernen. Daarbij wordt gekeken naar de mate van
sociale overlast door buurtgenoten en het gevoel van
(on)veiligheid in de buurt.

Gemiddeld scoort Stichtse Vecht een 7,6 voor de beleving van de
veiligheid. Omdat bij deze meting geen vragen zijn gesteld over
het onderhoud, zijn hiervoor de cijfers van 2016 gebruikt. Inwoners
van Nigtevecht (7,9) zijn iets positiever dan gemiddeld over de
veiligheidsbeleving in de buurt.

Vergeleken met 2016 is er nauwelijks iets veranderd in het
veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners van Maarssenbroek en
Tienhoven zijn iets minder positief dan gemiddeld (6,3).
Daarentegen zijn inwoners van Kockengen (6,9), Nieuwer ter Aa
(6,9), Loenersloot (6,9) en Nigtevecht (7,2) positiever over het
veiligheidsgevoel in de buurt.
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Veiligheidsbeleving van inwoners van Stichtse 
Vecht per wijk. n=1150
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Fraude in de buurt

Een kwart van de Stichtse Vechters is niet verbaasd wanneer in de buurt een hennepplantage zou worden aangetroffen. Eén op de tien inwoners (10%) vermoedt dat
er in de buurt inwoners zijn die frauderen met uitkeringen, toeslagen of belastingen en/of signaleren dat er woningen in de buurt zijn waar het een komen en gaan
is van ‘vreemde’ bezoekers (10%). Woningen waar teveel mensen wonen en het onderverhuren van woningen komt minder voor volgens de inwoners (resp. 6% en
5%).

In het algemeen verwachten inwoners van Maarssenbroek vaker dat dit voorkomt in de buurt dan gemiddeld in de gemeente.

Fraude in de buurt. 2018 n=1150-1154 (excl. Niet van toepassing)
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Het zou mij niet verbazen als er in mijn buurt een hennepplantage wordt aangetroffen

Ik vermoed/weet dat er in mijn buurt bewoners zijn die frauderen met uitkeringen,
toeslagen of belastingen

In sommige woningen in mijn buurt is het een komen en gaan van 'vreemde' bezoekers

In mijn buurt zijn veel woningen waarin te veel mensen wonen

In mijn buurt worden veel woningen onderverhuurd

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Niet van toepassing
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Relatie met buurtbewoners

Over het algemeen hebben inwoners van Stichtse Vecht een goede relatie met buurtbewoners. Zo vertrouwt 84% zijn of haar buurtgenoten en zou een even
groot aandeel zijn of haar huissleutel toevertrouwen aan een van de buren (84% (helemaal) eens). Drie op de vier inwoners (77%) zijn van mening dat men in de
buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Een kwart (24%) denkt dat mensen in de buurt weinig contact hebben met elkaar. Met de stellingen dat men
wel eens spanningen tussen (groepen) mensen in de buurt voelt, men het onprettig vindt dat er in de buurt mensen wonen met andere normen en waarden en
dat er bevolkingsgroepen in de buurt wonen waar men niet zo positief over denkt, zijn een stuk minder mensen het (helemaal) eens (resp. 20%, 13% en 8%).

Inwoners uit Loenersloot vertrouwen vaker dan gemiddeld hun huissleutel toe aan één van de buren (96%). Inwoners uit Nieuwer ter Aa hebben meer vertrouwen
in buurtgenoten (95% (helemaal) mee eens) en vinden vaker dan gemiddeld dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan (96%).

Inwoners van Maarssenbroek laten zich iets negatiever uit over de relatie van buurtbewoners. Zo voelt 24% wel eens spanningen tussen groepen mensen in de
buurt, vindt 18% het onprettig dat in de buurt mensen wonen met andere normen en waarden en is 11% het (helemaal) eens met de stelling dat er
bevolkingsgroepen in de buurt wonen waar men niet zo positief over denkt.

Aandeel inwoners (helemaal) eens met stellingen betreffende de buurt. 2016 n=494; 2018 n=1172-1182 (excl. Weet niet/geen mening)
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Volgens circa één op de tien inwoners komen overlast door asociale mensen en het dealen van drugs voor in de buurt 

Overlast in de buurt (1)

Wanneer inwoners wordt gevraagd in hoeverre bepaalde vormen van
overlast voorkomen in de buurt, geeft circa één op de tien inwoners
aan dat er overlast is door asociale mensen / huishoudens (12%) en
het dealen van drugs (10%). Motorbendes komen bijna helemaal niet
voor. Een deel van de inwoners geeft aan geen idee te hebben of
bepaalde vormen van overlast voorkomen in de buurt. Dit geld vooral
voor wietplantages/drugslaboratoria en illegale onderverhuur van
woningen (resp. 33% en 36%).

Het dealen van drugs (18%), overlast door asociale mensen of
huishoudens (18%) en overlast door verwarde mensen op straat (11%)
komen volgens de inwoners vaker dan gemiddeld voor in Oud-Zuilen.

Van de mensen die overlast ervaren, heeft 20% veel overlast van
mensen met een extreme / radicale overtuiging. Afgezet tegen het
totaal aantal inwoners is dit nog geen half procent.

Wat minder mensen hebben veel overlast van asociale mensen /
huishoudens (17%, 2% van alle inwoners) of illegale onderverhuur van
woningen (16%, 0,5% van alle inwoners). Van verwarde mensen op
straat, het dealen van drugs en wietplantages / drugslaboratoria
hebben nog een stuk minder mensen veel last.

Enkele vormen van overlast die in de buurt voor kunnen komen. 2018 n=1162
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Mate waarin enkele vormen van overlast in de buurt voorkomen. 2018 n=4-127 (excl. Weet niet / geen 
antwoord)
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Meer dan de helft van de Stichtse Vechters wordt boos van overlast

Overlast in de buurt (2)

Ongeveer een derde van de respondenten die overlast ervaren,
maakt zich zorgen over deze overlast (32%). Een kwart (26%) wordt
boos en 2% geeft aan dat ze bang zijn hierdoor. Iets meer dan een
kwart geeft aan dat het hen niks doet omdat iedereen mag doen of
vinden wat hij of zij wil (28%). Voor de overige 13% roept overlast
een ander gevoel op. Het grootste deel hiervan ergert zich aan de
overlast en een ander deel maakt zich vooral zorgen hierover.

Inwoners van Breukelen doet de overlast vaker dan gemiddeld niks
(39%). Respondenten uit Maarssenbroek maken zich iets vaker dan
gemiddeld zorgen over de overlast (37%) en inwoners uit Maarssen-
dorp worden vaker dan gemiddeld boos van overlast (32%).

De meest gekozen reactie op overlast is het aanspreken van mensen 
als iets echt niet door de beugel kan (31%). Minder mensen (22%) 
durven niets te zeggen bij overlast en een vergelijkbaar percentage 
(19%) kiest ervoor om de overlast te melden. Wanneer er overlast 
wordt gemeld, is de politie de meest gekozen instantie (80%). 

Van de mensen die een andere reactie hebben op overlast, zegt een 
groot deel dat hen dit niets doet (68%). 

Gevoelens die verschillende vormen van overlast oproepen. n=241 Meer antwoorden zijn 
mogelijk

32% 28% 26% 13%
Gevoelens bij

overlast

Ik maak me er zorgen
over
Het doet me niks

Het maakt me boos

Het maakt me bang

Iets anders, namelijk:
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Reactie naar aanleiding van ervaren overlast in de buurt. n=236 Meer antwoorden zijn mogelijk

31% 22% 19% 9% 19%
Reactie bij overlast

2018

Ik spreek mensen er op aan
Ik durf er niks van te zeggen
Als er iets gebeurt dat mij niet zint meld ik het bij…
Als het interessant of aantrekkelijk is, doe ik er aan mee
Anders



Angstgevoelens

De helft van de respondenten is (vaak/soms) bang voor internetcriminaliteit (49%). Ongeveer vier op de tien respondenten zijn bang voor de toekomst van hun
kinderen (43%). Ook geven veel inwoners aan bang te zijn voor mensen met extreme radicale overtuigingen vanuit het geloof (33%) of voor conflicten tussen
groepen mensen in de samenleving (31%). Circa één op de vijf respondenten is bang voor het verlies van werk en inkomen (20%), slachtoffer te worden van geweld
(19%) en een terroristische aanslag (18%).

Van alle voorvallen op het internet is verkoopfraude het meest voorgekomen (6%). Cyberpesten komt het minst voor (1%) volgens de inwoners.

Mate waarin men wel eens bang is voor genoemde zaken. 2018 n=1138-1142 (excl. Niet van 
toepassing)
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Ervaring met enkele vervelende gebeurtenissen die op internet voor kunnen komen. 
n=1137-1140 (excl. niet van toepassing)
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Ongeveer zeven op de tien inwoners uit Stichtse Vecht geven aan zelf in staat te zijn om hun internetveiligheid 
te kunnen waarborgen

Veiligheid op internet

Bijna twee op de drie inwoners uit Stichtse Vecht zijn het beduidend vaker eens met de stelling dat ze zelf in staat zijn om hun eigen veiligheid op internet te kunnen 
waarborgen (65%). Inwoners tussen 18 en 29 jaar zijn het opvallend vaker (helemaal) eens met deze stelling (81% t.o.v. 66% gemiddeld). Ook zijn hoger opgeleiden 
vaker in staat om zelf iets te doen om de veiligheid te waarborgen (84% Universitair onderwijs, 70% hoger beroepsonderwijs). 

Meer dan vier op de tien Stichtse Vechters zouden een deel van hun privacy graag opgeven als de overheid hen zou beschermen tegen internetcriminaliteit, 12% wil 
dit absoluut niet. Hoger opgeleiden zijn het hier vaker dan gemiddeld (helemaal) mee eens zijn (56%). Bij iets minder dan vier op de tien respondenten (37%) is het 
veiligheidsgevoel op internet de afgelopen 12 maanden afgenomen.

Inwoners uit Loenersloot zijn meer dan gemiddeld bezig met veiligheid op het internet. Zo geven zij vaker dan gemiddeld aan dat hun veiligheidsgevoel op het 
internet is afgenomen (59%), vinden zij vaker dan gemiddeld dat ze in staat zijn om zelf iets te doen om hun veiligheid op het internet te waarborgen (79% 
(helemaal) eens) en zouden graag een deel van hun privacy opgeven als de overheid ze kan beschermen tegen internetcriminaliteit (45%). 

Veiligheid op internet. n=1133-1137 (excl. Weet niet / geen mening)
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Ik ben in staat om zelf iets te doen om mijn veiligheid op internet te waarborgen
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privacy op

Mijn veiligheidsgevoel op internet is in de afgelopen 12 maanden afgenomen

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens
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Relatie tussen de gemeente en haar inwoners

Ongeveer de helft van de inwoners vindt dat de gemeente de
inwoners goed betrekt of ondersteunt bij wat er in de buurt gebeurt.
Zo onderschrijft 55% de stelling dat de gemeente een beroep doet
op inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en
veiligheid en vindt 45% dat inwoners en organisaties voldoende
ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren.

Iets minder Stichtse Vechters vinden dat de gemeente
buurtinitiatieven met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid
voldoende ondersteunt (44%) en dat de gemeente haar inwoners
voldoende betrekt bij plannen, activiteiten en voorzieningen (43%).

Circa een derde van de inwoners vindt dat de gemeente goed
luistert naar de mening van inwoners (35%) en zich flexibel opstelt
als dat nodig is (31%). Ruim een kwart vindt dat de gemeente doet
wat ze zegt (28%).

De respondenten die deze stellingen niet konden beantwoorden
(28%-40%), zijn buiten beschouwing gelaten.

Circa één op de drie respondenten heeft (heel) veel vertrouwen in de
manier waarop de gemeente wordt bestuurd (34%). In vergelijking
met 2016 is dit aandeel toegenomen (van 25% naar 34%).
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44%
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35%

31%
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47%

41%

42%

35%

27%

24%

20%

De gemeente doet beroep op buurtbewoners
voor bijdrage leefbaarheid en veiligheid

Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte
om ideeën en initiatieven te realiseren

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven bij
leefbaarheid en veiligheid voldoende

De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar
plannen, activiteiten en voorzieningen

De gemeente luistert naar de mening van haar
burgers

De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is

De gemeente doet wat ze zegt

2018

2016

Mate waarin inwoners (helemaal) eens zijn met stellingen over (het functioneren van) de gemeente. 
2016 n=301-390; 2018 n=1097-1101
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Mate van vertrouwen wat inwoners hebben over hoe de gemeente wordt bestuurd. 2016 n=416; 2018 n=940



Resumé: de sociale kracht in Stichtse Vecht

Op basis van de onderliggende indicatoren voor de 7 pijlers
(zelfredzaamheid, participatie, mate van eenzaamheid, financiële
zelfredzaamheid, sociale samenhang in de buurt, leefbaarheids- en
veiligheidsbeleving) is de indicator voor de sociale kracht berekend. In 2018
komt de score voor de gemeente Stichtse Vecht uit op 7,5. Dit is iets hoger
vergeleken met 2016 toen deze op 7,4 uitkwam.

Het cijfer heeft vooral een relatieve waarde en dat geldt ook voor de scores
voor de onderliggende pijlers. De hoogste scores zijn voor de mate van
eenzaamheid (8,6) en zelfredzaamheid (8,3). Sociale samenhang in de buurt
(6,3) laat in verhouding de laagste score zien. De verschillen met
voorgaande metingen zijn klein. Alleen de financiële zelfredzaamheid laat
een duidelijke stijging zien: van 7,1 naar 7,5.
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Sociale Kracht van gemeente Stichtse Vecht. 2016 n= 448; 2018 n=1107
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Sociale Kracht per kern

De score voor de sociale kracht varieert van een 7,3 in
Maarssenbroek tot een 7,7 in Oud-Zuilen, Loenen, Nieuwer ter Aa
en Nigtevecht.

Vergeleken met 2016 is vooral de score in Maarssen-dorp lager,
(van 7,9 naar 7,6). Dit ligt vooral aan de lagere scores van
participatie en mate van eenzaamheid.
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Sociale kracht in Stichtse Vecht. 2016 n=449 2018 n=1107
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Sociale Kracht Maarssenbroek

Gemiddeld scoort Maarssenbroek een 7,3 voor de
sociale kracht. Dit wijkt nauwelijks af van het
gemiddelde in Stichtse Vecht.

Maarssenbroek scoort iets minder goed op:
• eenzaamheid: 8,4 tegenover 8,6 gemiddeld
• sociale samenhang in de buurt: 5,8 tegenover

6,3 gemiddeld.
• Veiligheid: 7,4 tegenover 7,6 gemiddeld.

Er zijn geen indicatoren waar Maarssenbroek veel
positiever scoort dan gemiddeld.

Vergeleken met 2016 is Maarssenbroek erop
vooruitgegaan wat betreft:
• financiële zelfredzaamheid: van 6,8 naar 7,4
• leefbaarheid: van 6,8 naar 6,9.
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Sociale kracht Maarssenbroek. 2016 n=165; 2018 n=168
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Sociale Kracht Maarssen-dorp

De sociale kracht score van Maarssen-dorp
verschilt nauwelijks met het gemiddelde in
Stichtse Vecht (7,5). Desondanks is vergeleken
met 2016 de sociale kracht score lager (van 7,9
naar 7,6).

Maarssen-dorp scoort beter op:
• financiële zelfredzaamheid: 7,8 tegenover 7,5

gemiddeld
• sociale samenhang in de buurt: 6,7 tegenover

6,3 gemiddeld.

Vergeleken met 2016 is Maarssen-dorp erop
vooruitgegaan wat betreft:
• financiële zelfredzaamheid: van 7,3 naar 7,8
• sociale samenhang in de buurt: van 6,4 naar

6,7.

Er is achteruitgang geboekt wat betreft:
• participatie: van 7,7 naar 7,4
• eenzaamheid: van 8,9 naar 8,5
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Sociale Kracht Breukelen

Gemiddeld scoort Breukelen een 7,4 voor de sociale kracht, wat
nauwelijks afwijkt van het gemiddelde in Stichtse Vecht.

De score van sociale samenhang in de buurt is iets lager dan
gemiddeld. Dit is te verklaren door lagere scores van sociale cohesie,
het eigen toezicht en de feitelijke inzet voor de buurt.
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Sociale Kracht Loenen

Gemiddeld scoort Loenen een 7,7 voor de sociale
kracht, wat iets hoger is dan gemiddeld in Stichtse
Vecht.

Loenen scoort (iets) beter op:
• eenzaamheid: 9,3 tegenover 8,6 gemiddeld
• sociale samenhang in de buurt: 6,6 tegenover

6,3 gemiddeld
• zelfredzaamheid: 8,5 tegenover 8,3 gemiddeld.

Loenen scoort iets negatiever op:
• leefbaarheid: 6,7 tegenover 6,9 gemiddeld.
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Sociale Kracht Kockengen

Gemiddeld scoort Kockengen een 7,5 voor de
sociale kracht, wat vergelijkbaar is met het
gemiddelde in Stichtse Vecht.

Kockengen scoort iets beter op:
• eenzaamheid: 8,8 tegenover 8,6 gemiddeld.

Er zijn geen indicatoren waar Kockengen veel
negatiever op scoort dan gemiddeld.
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Sociale Kracht Tienhoven e.d.

Gemiddeld scoort Tienhoven een 7,6 voor de sociale kracht, wat nauwelijks
afwijkt van het gemiddelde in Stichtse Vecht.

Tienhoven scoort (iets) beter op:
• sociale samenhang in de buurt: 6,7 tegenover 6,3 gemiddeld
• financiële zelfredzaamheid: 7,8 tegenover 7,5 gemiddeld
• zelfredzaamheid: 8,5 tegenover 8,3 gemiddeld
• eenzaamheid: 8,8 tegenover 8,6 gemiddeld.

Tienhoven scoort negatiever op:
• participatie: 7,2 tegenover 7,5 gemiddeld
• leefbaarheid: 6,5 tegenover 6,9 gemiddeld.
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Sociale Kracht Vreeland

Gemiddeld scoort Vreeland een 7,6 voor de sociale kracht, wat nauwelijks
afwijkt van het gemiddelde in Stichtse Vecht.

Vreeland scoort (iets) beter op:
• zelfredzaamheid: 8,6 tegenover 8,3 gemiddeld
• participatie: 7,9 tegenover 7,5 gemiddeld
• sociale samenhang in de buurt: 6,6 tegenover 6,3 gemiddeld
• eenzaamheid: 8,8 tegenover 8,6 gemiddeld.

Vreeland scoort negatiever op:
• leefbaarheid: 6,3 tegenover 6,9 gemiddeld.
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Sociale Kracht Nigtevecht

Gemiddeld scoort Nigtevecht een 7,7 voor de sociale kracht, wat 
nauwelijks afwijkt van het gemiddelde in Stichtse Vecht. 

Nigtevecht scoort (iets) beter op:
• sociale samenhang in de buurt: 7,0 tegenover 6,3 gemiddeld
• financiële zelfredzaamheid: 7,9 tegenover 7,5 gemiddeld
• zelfredzaamheid: 8,6 tegenover 8,3 gemiddeld
• eenzaamheid: 8,9 tegenover 8,6 gemiddeld.
• Veiligheid: 7,9 tegenover 7,6 gemiddeld.

Nigtevecht scoort negatiever op: 
• leefbaarheid: 6,4 tegenover 6,9 gemiddeld.
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Sociale Kracht Oud-Zuilen

Gemiddeld scoort Oud-Zuilen een 7,7 voor de sociale kracht, wat hoger is dan
gemiddeld in Stichtse Vecht.

Oud-Zuilen scoort (iets) beter op:
• participatie: 8,0 tegenover 7,5 gemiddeld
• eenzaamheid: 9,3 tegenover 8,6 gemiddeld
• sociale samenhang in de buurt: 6,8 tegenover 6,3 gemiddeld
• zelfredzaamheid: 8,5 tegenover 8,3 gemiddeld.

Oud-Zuilen scoort negatiever op:
• leefbaarheid: 6,4 tegenover 6,9 gemiddeld.
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Sociale Kracht Nieuwer ter Aa

Gemiddeld scoort Nieuwer ter Aa een 7,7 voor de sociale kracht, wat hoger is dan
gemiddeld in Stichtse Vecht.

Nieuwer ter Aa scoort (iets) beter op:
• eenzaamheid: 9,3 tegenover 8,6 gemiddeld.
• participatie: 7,7 tegenover 7,5 gemiddeld
• zelfredzaamheid: 8,9 tegenover 8,3 gemiddeld.

Nieuwer ter Aa scoort negatiever op:
• financiële zelfredzaamheid: 7,2 tegenover 7,5 gemiddeld
• leefbaarheid: 6,6 tegenover 6,9 gemiddeld.
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Sociale Kracht Loenersloot

Gemiddeld scoort Loenersloot een 7,5 voor de sociale kracht, wat vergelijkbaar is 
met het gemiddelde in Stichtse Vecht. 

Loenersloot scoort beter op:
• zelfredzaamheid: 8,7 tegenover 8,3 gemiddeld
• eenzaamheid: 8,8  tegenover 8,6 gemiddeld.

Loenersloot Aa scoort negatiever op: 
• participatie: 6,6 tegenover 7,5 gemiddeld
• leefbaarheid: 6,4 tegenover 6,9 gemiddeld.
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Resumé: de sociale kracht in Stichtse Vecht

Per saldo wijken de recente cijfers weinig af van die van de vorige metingen. Dit impliceert dat de sociale kracht in de gemeente Stichtse Vecht op peil is gebleven, dat
nauwelijks sprake is van achteruitgang, maar ook niet van noemenswaardige bewegingen vooruit. Wellicht is het nog te vroeg om de effecten van eventuele
beleidsimplicaties al te kunnen zien. Toch zijn wel wat constateringen te doen:

 De meeste inwoners redden zichzelf prima en zijn weerbaar als het even tegenzit. Lichamelijke gezondheid is de belangrijkste belemmering (17% enkel tot veel
problemen).

 Geleidelijk aan geven iets minder mensen aan te kunnen terugvallen op familie, vrienden en buurtgenoten als men hulp of zorg nodig heeft. Circa 5% van de
respondenten heeft niemand om op terug te kunnen vallen.

 Het percentage mantelzorgers en vrijwilligers is iets toegenomen. Veel mensen verlenen op deze manier informele zorg of zijn bereid zich hiervoor in te zetten. In
vergelijking met 2016 zijn er minder mensen die hulp verlenen aan buren of aandacht hebben voor buren in een zorgwekkende situatie.

 Eenzaamheid komt vooral voor bij alleenstaanden en alleenstaande ouders. Ouderen zijn iets vaker eenzaam: onder 65-plussers is de score iets lager dan
gemiddeld (8,2 tegenover 8,6 gemiddeld), onder 75-plussers is de score nog iets lager (8,0). Ook onder lager opgeleiden komt eenzaamheid iets vaker voor dan
gemiddeld, gezien de gemiddelde score van 8,1 voor deze doelgroep.

 De financiële zelfredzaamheid is iets verbeterd ten opzichte van 2016. Dat betekent vooral dat meer mensen makkelijk kunnen rondkomen. Onder
eenoudergezinnen, alleenstaanden en jongeren is dit vaker dan gemiddeld een probleem.

 De score voor sociale samenhang in de buurt is lager dan de andere scores. Dat zegt iets over de betrokkenheid bij en inzet voor de buurt, die is niet bij iedereen
even groot. Veel mensen laten de buurt voor wat de buurt is, hebben geen behoefte aan of tijd voor intensieve contacten in de buurt of om zich in te zetten
hiervoor. Zo’n 40% zet zich wel (eens) in voor de buurt. De bereidheid om zich in te zetten is kleiner geworden.

 In Maarssenbroek zijn de cijfers over het algemeen wat minder gunstig dan gemiddeld in Stichtse Vecht. De sociale samenhang in de buurt is in de kleine kernen
juist groter dan in de grotere kernen van de kern Stichtse Vecht.

 De kleinere kernen en met name Nieuwer ter Aa scoort op de verschillende indicatoren die de sociale kracht bepalen, boven gemiddeld.
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Onderzoeksverantwoording

De Monitor Sociale Kracht is in 2014 ontwikkeld met medewerking van deskundigen van (voorheen) Lokaal Centraal en de 
beleidsonderzoeker van de gemeente Houten. Het onderzoek is als pilot in de gemeente Houten uitgevoerd. Naar aanleiding van de pilot is 
het model op punten aangepast en aangescherpt. In 2016 is een eenmeting in Stichtse Vecht gedaan. Dit jaar is een vervolgmeting 
uitgevoerd op kernniveau (12 kernen).

Onderzoeksmethode
Een hoge respons is van belang om een zo hoog mogelijke representativiteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten te bereiken. Om deze 
reden is besloten inwoners meerdere mogelijkheden aan te bieden om aan het onderzoek mee te werken. De inwoners die voor het 
onderzoek zijn geselecteerd, hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin het doel en de opzet van het onderzoek waren 
uitgewerkt. De inwoners konden via een persoonlijke inlogcode de vragenlijst via internet invullen. Tevens werd de mogelijkheid geboden 
(telefonisch) een schriftelijke vragenlijst op te vragen. Na twee weken is een herinneringsbrief gestuurd. Om de respons op te hogen, zijn de 
inwoners die in de eerste fase niet hebben gerespondeerd, na-gebeld om de enquête telefonisch af te nemen. Daardoor zijn ook mensen 
bereikt die uit zichzelf niet zouden hebben meegedaan. De eventuele selectiviteit in de respons is daardoor zo klein mogelijk gehouden.

Respons en betrouwbaarheid
Er is voor het onderzoek een random steekproef getrokken van inwoners van 18 jaar en ouder. Voor deze meting is een steekproef getrokken 
van 3.172 inwoners. Daarvan hebben er uiteindelijk 1.163 meegedaan aan het onderzoek. Dit betekent een respons van 37% ten opzichte van 
de steekproef. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over alle inwoners van de gemeente zijn de onderzoeksgegevens gewogen naar 
kern, leeftijd en geslacht. Dit betekent dat de verdeling in de respons door middel van een correctiefactor is rechtgetrokken naar de 
verdeling in de populatie. In de volgende twee sheets zijn de kenmerken van de respondenten (voor weging) weergegeven. 
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Woonduur van de respondenten

Gebieden in gemeente Culemborg waar respondenten wonen. 2018 n=1195

De meeste respondenten uit het onderzoek wonen in 
Maarssenbroek (32%), ongeveer een kwart woont in Maarssen-dorp 
(24%). De minste respondenten wonen in Loenersloot en 
Nieuwersluis.

In de overige (en dus kleinere) kernen zoals Nieuwer ter Aa en 
Nigtevecht wonen mensen vaker langer dan gemiddeld (resp. 86% 
en 72% 15 jaar of langer). In Loenersloot en Maarssen-dorp wonen 
mensen juist vaker korter dan gemiddeld: respectievelijk 16% en 
13% woont hier korter dan 2 jaar.

De meeste respondenten wonen in Maarssenbroek en Maarssen-dorp

Hoe lang woont u in deze kern. 2018 n=1190
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Achtergrondkenmerken

Uitgevoerd door Dimensus      GBM Stichtse Vecht 2018 65

Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, huishoudenssamenstelling en etniciteit van respondenten. n=1084
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Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht

Dimensus helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke 
werkterrein. Dit doen wij vanuit een bevlogenheid en passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. U bent daarbij partner in het 
proces; een goed resultaat komt namelijk niet tot stand zonder goede input. De onderzoeken van Dimensus richten zich op thema’s als 
leefbaarheid en veiligheid, wonen, zorg en welzijn, cultuur, sport en recreatie, klanttevredenheid. 

Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de 
woningmarkt; op het niveau van de regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de 
onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en voor zorg en diensten aan huis. Het onderzoek van Companen 
biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking. 

Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw 
vraag. Wij koppelen deskundigheid en logistieke ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. 
In gezamenlijkheid ontwikkelen we producten. Voorbeeld hiervan is de GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw 
gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, waarmee gericht informatie 
wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen met potentiële bewoners. 

Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen! 

Colofon

66
Uitgevoerd door Dimensus      GBM Stichtse Vecht 2018


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Dianummer 46
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49
	Dianummer 50
	Dianummer 51
	Dianummer 52
	Dianummer 53
	Dianummer 54
	Dianummer 55
	Dianummer 56
	Dianummer 57
	Dianummer 58
	Dianummer 59
	Dianummer 60
	Dianummer 61
	Dianummer 62
	Dianummer 63
	Dianummer 64
	Dianummer 65
	Dianummer 66

