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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse
Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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Management samenvatting

Opgroeien in Gooise Meren

• 40% van de respondenten vindt dat er voor jongeren voldoende te doen is in de gemeente Gooise Meren. 

• 29% is het (zeer) eens met de stelling dat er voldoende plekken in de gemeente Gooise Meren zijn waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. 34% is het hiermee 

(zeer) oneens.

• Met de stelling ‘Een kind of jongere kan volledig zichzelf zijn in de gemeente Gooise Meren’ is de helft (50%) het (zeer) eens, tegenover 15% die het hier (zeer) 

mee oneens is. 

• Ongeveer één vijfde van de respondenten (19%) is het (zeer) eens met de stelling dat jongeren mee kunnen praten met de gemeente over wat voor hen belangrijk 

is. 18% is het hier (zeer) mee oneens en 43% heeft ‘weet ik niet/ geen mening’ geantwoord. 

• Met de stelling ‘Alle kinderen en jongeren in Gooise Meren hebben gelijke kansen’ is 25% het (zeer) eens, tegenover 39% die het hier (zeer) mee oneens is. 

• Meer dan twee derde (69%) voelt zich veilig als zij alleen over straat lopen in Gooise Meren. 16% voelt zich wel eens onveilig. 

• De overgrote meerderheid van de respondenten (87%) voelt zich thuis veilig. 7% voelt zich thuis weleens onveilig. 

• 60% voelt zich veilig op sociale media, tegenover 10% die zich daar wel eens onveilig voelt. 

• Aan de respondenten is gevraagd of zij het eens of oneens zijn met de stelling ‘(Cyber)pesten is een probleem in Gooise Meren’. 61% van hen heeft hier ‘weet ik 

niet/ geen mening’ op geantwoord. 14% is het hier (zeer) mee eens en 12% is het hier (zeer) mee oneens.

• Met de stelling ‘Ik voel me wel eens eenzaam’  is driekwart (75%) het (zeer) oneens, tegenover 13% die het hier (zeer) mee eens is. 11% heeft ‘niet eens/ niet 

oneens’ geantwoord.

• 66% weet waar informatie te vinden is over hulp en ondersteuning bij problemen bij opvoeden van kind(eren). Personen zonder kinderen (jonger dan 27 jaar) zijn 

hier het minst vaak mee bekend

Gemeente 

Gooise Meren
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Management samenvatting

• Ongeveer twee derde (66%) van de respondenten weet waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij problemen bij opvoeden van kind(eren). Personen 

zonder kinderen onder de 27 jaar zijn hier het minst vaak mee bekend. 

• Ruim twee derde (68%) weet dat zij bij de gemeente terecht kunnen voor jeugdhulp. Jongeren onder de 27 jaar zijn hier het minst vaak mee bekend. 

• 66% weet dat de gemeente samenwerkt met professionele organisaties die hulp en ondersteuning geven aan kinderen en jongeren. Personen zonder kinderen 

onder de 27 jaar zijn hier het minst vaak mee bekend. 

• Ruim de helft (52%) weet dat zij bij de gemeente terecht kunnen voor financiële ondersteuning bij het opgroeien van kind(eren), ook voor leuke dingen. 

• Aan respondenten jonger dan 27 jaar en respondenten die ouder zijn van een of meerdere kinderen onder de 27 jaar is gevraagd of ze wel eens problemen 

ervaren op het gebied van veilig zijn, erbij horen, gezond zijn, actief zijn, gehoord worden, kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen. Respondenten 

ervaren het vaakst dat ze zich niet gehoord of serieus genomen voelden. 

Veilig zijn

• De meeste respondenten die wel eens problemen hebben ervaren op het gebied van veiligheid krijgen geen ondersteuning bij het veilig zijn, voornamelijk omdat zij 

geen ondersteuning (meer) nodig hebben. Nagenoeg driekwart van hen (73%) heeft ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning hierbij. 

Erbij horen

• Van de respondenten die wel eens probleem hebben ervaren met erbij horen heeft 49% hier geen ondersteuning bij gekregen. De voornaamste reden hiervoor is 

dat de ondersteuning hiervoor niet (meer) nodig was omdat het al is opgelost. 69% heeft ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning. 

Gezond zijn

• Een deel van de respondenten die wel eens problemen hebben ervaren met gezond zijn hebben aangegeven of zij hiervoor ondersteuning hebben ontvangen. 21%

heeft hierbij ondersteuning ontvangen van familie en 36% van een professional. Hierbij noemen zij met name ondersteuning van de huisarts, het ziekenhuis of een

psycholoog. 37% heeft geen ondersteuning ontvangen voor hun problemen met gezond zijn, met name omdat zij dit niet nodig hadden. 83% heeft geen behoefte

aan (meer) ondersteuning.
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Management samenvatting

Actief zijn

• 62% van de respondenten die wel eens problemen heeft ervaren bij actief zijn, heeft hier geen ondersteuning bij gekregen, met name omdat dit niet nodig (meer)

is. Driekwart heeft ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning.

Gehoord worden

• Een deel van de respondenten die wel eens problemen hebben ervaren met gehoord worden, hebben aangegeven of zij hier ondersteuning bij hebben ontvangen.

20% heeft ondersteuning gekregen van familie en 12% van iemand in de omgeving. Meer dan de helft (52%) heeft hiervoor geen ondersteuning ontvangen,

voornamelijk omdat dit niet (meer) nodig is. 79% heeft geen behoefte aan (meer) ondersteuning.

Kunnen ontwikkelen

• Aan de respondenten die problemen hadden bij het kunnen ontwikkelen is gevraagd of zij hierbij ondersteuning hebben gekregen. 27% heeft ondersteuning

gekregen van familie of via een professional (met name een (kinder-)coach of via school). 32% heeft hiervoor geen ondersteuning gekregen. Driekwart (75%) heeft

ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning.

Verantwoordelijkheid nemen

• 31% van de respondenten die het lastig vindt om verantwoordelijkheid te nemen krijgt hierbij ondersteuning van familie. 45% krijgt hier geen ondersteuning bij. Zij

geven met name aan dat dit hoort bij opvoeden en het leerproces van kinderen. 79% heeft geen behoefte aan (meer) ondersteuning bij verantwoordelijkheid

nemen.

Gemeente 

Gooise Meren
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Inleiding



1.1 Onderzoeksopzet

In opdracht van gemeente Gooise Meren heeft Moventem een onderzoek over opgroeien in Gooise Meren uitgevoerd onder de 2.960 leden van Gooise Meren
Spreekt. Ook is er een open link gecommuniceerd via verschillende kanalen van de gemeente.

De inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 7 en 28 juni 2021. Er is 1 keer een reminder verstuurd, aan iedereen waarvan
nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.

In totaal hebben 651 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 580 via het panel en 71 via de open link. De respons-rate van het panel is 20%.

Met het aantal respondenten (651) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,82% uitspraken worden gedaan over de mening van alle
inwoners van de gemeente Gooise Meren.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen. Waar mogelijk worden de resultaten

opgesplitst op de verschillende doelgroepen van de gemeente: jongeren tot 27 jaar, ouders van kinderen jonger dan 27 jaar en respondenten die geen kinderen
hebben (van jonger dan 27 jaar).

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden

niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag

hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale
percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het
einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. De rode draad hieruit is meegenomen in deze rapportage. 

Gemeente 
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Resultaten



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Voor jongeren is er voldoende te doen in Gooise Meren.

11

40% van de respondenten vindt dat er voor jongeren voldoende te doen is in de gemeente Gooise Meren. In vergelijking met de andere groepen zijn ouders met

kind(eren) jonger dan 27 jaar zijn het vaker (zeer) eens met deze stelling en jongeren onder de 27 jaar zijn het vaker (zeer) oneens. Respondenten die het (zeer)

oneens zijn met deze stelling hebben in een open toelichting aangegeven wat hun redenen hiervoor zijn. Zij noemen voornamelijk dat er te weinig speelplekken
zijn en dat er geen plekken om samen te komen voor jongeren bestaan. Ook geven zij aan dat er te weinig wordt georganiseerd voor jongeren.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Er zijn voldoende speeltuinen en skateparken in Gooise Meren.

12

41% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling ‘Er zijn voldoende speeltuinen en skateparken in Gooise

Meren’, tegenover 28% die het hiermee (zeer) oneens is. In vergelijking met de andere groepen zijn ouders met kind(eren)
jonger dan 27 jaar het vaker (zeer) eens met deze stelling en respondenten jonger dan 27 jaar zijn het vaker (zeer) oneens.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Er zijn voldoende plekken in Gooise Meren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

13

29% is het (zeer) eens met de stelling dat er voldoende plekken in de gemeente Gooise Meren zijn waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. 34% is het hiermee

(zeer) oneens. Voornamelijk ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar zijn het hier vaker (zeer) mee oneens. Uit de open toelichtingen blijkt dat respondenten

die het (zeer) oneens zijn met deze stelling voornamelijk gestructureerde ontmoetingsplekken missen. Respondenten ervaren veel hangjongeren en jongeren
zelf geven aan dat de plekken waar zij samen kunnen komen niet goed zijn ingericht (onder andere vies en gevaarlijk) of dat ze worden weggestuurd.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Er is voor kinderen en jongeren in Gooise Meren voldoende aanbod op het gebied van muziek, dans, tekenen en andere creatieve bezigheden.

14

Bijna de helft (46%) van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling ‘Er is voor kinderen en jongeren in Gooise Meren

voldoende aanbod op het gebied van muziek, dans, tekenen en andere creatieve bezigheden’, tegenover 15% die het hier (zeer) mee

oneens is. In vergelijking zijn ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar het hier vaker (zeer) mee eens. Respondenten die het (zeer)
oneens zijn met de bovenstaande stelling geven aan dat er wel aanbod is op deze gebieden, maar dat dit aanbod niet voldoende is.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

In iedere kern van Gooise Meren is genoeg te doen voor kinderen en jongeren.

15

22% is het (zeer) eens met de stelling dat er genoeg te doen is voor jongeren en kinderen in iedere kern van

Gooise Meren. 31% is het hier (zeer) mee oneens. Voornamelijk jongeren onder de 27 jaar zijn het hier vaker

(zeer) mee oneens. Zij benoemen onder andere dat er meer speel- en hangplekken mogen komen die ook
uitdagend zijn voor de wat oudere kinderen en jongeren, bijvoorbeeld een voetbalveld of een skatepark.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Een kind of jongere kan volledig zichzelf zijn in Gooise Meren.

16

Met de stelling ‘Een kind of jongere kan volledig zichzelf zijn in de gemeente Gooise Meren’ is de helft (50%) het (zeer) eens, tegenover 15% die

het hier (zeer) mee oneens is. Uit de open toelichtingen blijkt dat respondenten die het (zeer) oneens zijn met deze stelling veel sociale druk
ervaren in de gemeente. Niet iedereen kan hierdoor zichzelf zijn en soms is er zelfs sprake van pesten, buitensluiting, discriminatie en racisme.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Jongeren kunnen meepraten met de gemeente Gooise Meren over wat voor hen belangrijk is.

17

Ongeveer één vijfde van de respondenten (19%) is het (zeer) eens met de stelling dat jongeren mee kunnen praten met de gemeente

over wat voor hen belangrijk is. 18% is het hier (zeer) mee oneens en 43% heeft ‘weet ik niet/ geen mening’ geantwoord. Jongeren zelf

hebben een verdeelde mening over de bovenstaande stelling. 29% van hen is het (zeer) eens met deze stelling en 33% is het daar (zeer)

mee oneens. Jongeren die het (zeer) oneens met de stelling zijn, benoemen met name dat hen voor het eerst naar hun mening gevraagd
is in deze vragenlijst. Zij hebben het gevoel dat de gemeente zelf beslissingen neemt en niet naar de mening van jongeren vraagt.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Alle kinderen en jongeren in Gooise Meren hebben gelijke kansen.

18

Met de stelling ‘Alle kinderen en jongeren in Gooise Meren hebben gelijke kansen’ is 25% het (zeer) eens, tegenover 39% die het hier (zeer) mee

oneens is. Voornamelijk ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar zijn het vaker (zeer) oneens met deze stelling dan de andere groepen. Jongeren

zijn het vaker (zeer) eens met de bovenstaande stelling. Respondenten die het (zeer) oneens zijn hebben in een open toelichting aangegeven

waarom zij dit vinden. Zij geven met name aan dat zolang er inkomensverschillen bestaan, er geen gelijke kansen bestaan. De gemeente Gooise
Meren heeft het imago van een rijke gemeente waardoor er soms minder aandacht is voor mensen die minder geld hebben.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Ik voel me wel eens onveilig als ik alleen over straat loop in Gooise Meren.

19

Meer dan twee derde (69%) voelt zich veilig als zij alleen over straat lopen in Gooise Meren. 16% voelt zich wel eens onveilig. Uit de open
toelichtingen blijkt dat zij (en met name vrouwen) zich voornamelijk ‘s avonds in het donker onveilig voelen door jongeren die op straat rondhangen.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Ik voel me thuis wel eens onveilig.

20

De overgrote meerderheid van de respondenten (87%) voelt zich thuis veilig. 7% voelt zich thuis
weleens onveilig. Zij geven met name aan dat dit komt doordat zij bang zijn dat er wordt ingebroken.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Ik voel me op sociale media wel eens onveilig.

21

60% voelt zich veilig op sociale media, tegenover 10% die zich daar wel eens onveilig voelt.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

(Cyber)pesten is een probleem in Gooise Meren.

22

Aan de respondenten is gevraagd of zij het eens of oneens zijn met de stelling ‘(Cyber)pesten is een probleem in Gooise Meren’.

61% van hen heeft hier ‘weet ik niet/ geen mening’ op geantwoord. 14% is het hier (zeer) mee eens en 12% is het hier (zeer) mee

oneens. Voornamelijk jongeren onder de 27 jaar zijn het hier vaker (zeer) mee oneens. De respondenten die het (zeer) eens zijn
met de bovenstaande stelling geven met name aan dat (cyber)pesten een landelijk probleem is in deze leeftijdscategorie.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

Ik voel me wel eens eenzaam.

23

Met de stelling ‘Ik voel me wel eens eenzaam’ is driekwart (75%) het (zeer) oneens,
tegenover 13% die het hier (zeer) mee eens is. 11% heeft ‘niet eens/ niet oneens’ geantwoord.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per onderwerp aangeven of dit bij u bekend is of niet?

Ik weet waar informatie te vinden is over hulp en ondersteuning bij problemen bij het opvoeden van kind(eren).

24

66% weet waar informatie te vinden is over hulp en ondersteuning bij problemen bij opvoeden van
kind(eren). Personen zonder kinderen (jonger dan 27 jaar) zijn hier het minst vaak mee bekend.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per onderwerp aangeven of dit bij u bekend is of niet?

Ik weet waar ik terecht kan voor hulp of ondersteuning bij het opvoeden van kind(eren).

25

Ongeveer twee derde (66%) van de respondenten weet waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij problemen
bij opvoeden van kind(eren). Personen zonder kinderen jonger dan 27 jaar zijn hier het minst vaak mee bekend.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per onderwerp aangeven of dit bij u bekend is of niet?

Ik weet dat ik bij de gemeente terecht kan voor jeugdhulp.

26

Ruim twee derde (68%) weet dat zij bij de gemeente terecht kunnen voor
jeugdhulp. Jongeren onder de 27 jaar zijn hier het minst vaak mee bekend.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per onderwerp aangeven of dit bij u bekend is of niet?

Ik weet dat de gemeente samenwerkt met professionele organisaties die hulp en ondersteuning geven aan kinderen en jongeren.

27

66% weet dat de gemeente samenwerkt met professionele organisaties die hulp en ondersteuning
geven aan kinderen en jongeren. Jongeren onder de 27 jaar zijn hier het minst vaak mee bekend.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u per onderwerp aangeven of dit bij u bekend is of niet?

Ik weet dat ik bij de gemeente terecht kan voor financiële ondersteuning bij het opgroeien van kind(eren), ook voor leuke dingen.

28

Ruim de helft (52%) weet dat zij bij de gemeente terecht kunnen voor financiële
ondersteuning bij het opgroeien van kind(eren), ook voor leuke dingen.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden?

Totaal (n=324)

De rest van de vragen in deze rapportage zijn alleen beantwoord door jongeren onder de 27 jaar en ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar.

29

Aan respondenten jonger dan 27 jaar en respondenten die ouder zijn van een of meerdere kinderen onder de 27 jaar zijn de bovenstaande vragen gesteld.
Respondenten antwoordden het vaakst ‘Ja’ op de vraag ‘Heeft uw kind(eren) wel eens ervaren dat ze zich niet gehoord of serieus genomen voelden?’.



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden?

Ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar (n=259)

30



2.1 Opgroeien in Gooise Meren
Gemeente 

Gooise Meren

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden?

Jongeren onder de 27 jaar (n=65)

31



2.2 Een thuis hebben
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij het hebben van een thuis

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij het hebben van een thuis

Meer antwoorden mogelijk

32

Twee respondenten hebben behoefte aan (meer) ondersteuning van de gemeente, een professionele organisatie of wat anders. Eén van

hen kan de ondersteuning niet vinden en één weet het niet/ heeft geen mening. Eén respondent geeft bovendien aan dat hij/ zij (nog) niet

weet of de hulp beschikbaar is. Let op: de resultaten op deze en de volgende slides zijn door het lage aantal respondenten per

vraag indicatief en niet representatief. Dat geldt voornamelijk voor de resultaten waarbij de ‘n’ lager is dan 30.



2.3 Veilig zijn
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij veilig zijn

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij veilig zijn

Meer antwoorden mogelijk

33

De meeste respondenten die wel eens problemen hebben ervaren op het gebied van veiligheid krijgen geen ondersteuning bij het veilig zijn, voornamelijk

omdat zij geen ondersteuning (meer) nodig hebben. Nagenoeg driekwart van hen (73%) heeft ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning hierbij.



2.3 Veilig zijn
Gemeente 

Gooise Meren

Kunt u de ondersteuning vinden waar u behoefte aan heeft? Is de ondersteuning die u zoekt beschikbaar?

34



2.4 Erbij horen
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij erbij horen

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij erbij horen

Meer antwoorden mogelijk

35

Van de respondenten die wel eens probleem hebben ervaren met erbij horen heeft 49% hier geen ondersteuning bij gekregen. De voornaamste reden

hiervoor is dat de ondersteuning hiervoor niet (meer) nodig was omdat het al is opgelost. 69% heeft ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning.



2.4 Erbij horen
Gemeente 

Gooise Meren

Kunt u de ondersteuning vinden waar u behoefte aan heeft? Is de ondersteuning die u zoekt beschikbaar?

36



2.5 Gezond zijn
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij gezond zijn

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij gezond zijn

Meer antwoorden mogelijk

37

Een deel van de respondenten die wel eens problemen hebben ervaren met gezond zijn hebben aangegeven of zij hiervoor

ondersteuning hebben ontvangen. 21% heeft hierbij ondersteuning ontvangen van familie en 36% van een professional. Hierbij

noemen zij met name ondersteuning van de huisarts, het ziekenhuis of een psycholoog. 37% heeft geen ondersteuning ontvangen

voor hun problemen met gezond zijn, met name omdat zij dit niet nodig hadden. 83% heeft geen behoefte aan (meer) ondersteuning.



2.5 Gezond zijn
Gemeente 

Gooise Meren

Kunt u de ondersteuning vinden waar u behoefte aan heeft? Is de ondersteuning die u zoekt beschikbaar?
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2.6 Actief zijn
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij actief zijn

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij actief zijn

Meer antwoorden mogelijk
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62% van de respondenten die wel eens problemen heeft ervaren bij actief zijn, heeft hier geen ondersteuning bij

gekregen, met name omdat dit niet nodig (meer) is. Driekwart heeft ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning.



2.6 Actief zijn
Gemeente 

Gooise Meren

Kunt u de ondersteuning vinden waar u behoefte aan heeft?

Ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar (n=5)

Is de ondersteuning die u zoekt beschikbaar?

Ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar (n=5)
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2.7 Gehoord worden
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij gehoord worden

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij gehoord worden

Meer antwoorden mogelijk
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Een deel van de respondenten die wel eens problemen hebben ervaren met gehoord worden, hebben aangegeven of zij hier ondersteuning

bij hebben ontvangen. 20% heeft ondersteuning gekregen van familie en 12% van iemand in de omgeving. Meer dan de helft (52%) heeft

hiervoor geen ondersteuning ontvangen, voornamelijk omdat dit niet (meer) nodig is. 79% heeft geen behoefte aan (meer) ondersteuning.



2.7 Gehoord worden
Gemeente 

Gooise Meren

Kunt u de ondersteuning vinden waar u behoefte aan heeft? Is de ondersteuning die u zoekt beschikbaar?
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2.8 Kunnen ontwikkelen
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij kunnen ontwikkelen

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij kunnen ontwikkelen

Meer antwoorden mogelijk
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Aan de respondenten die problemen hadden bij het kunnen ontwikkelen is gevraagd of zij hierbij ondersteuning hebben

gekregen. 27% heeft ondersteuning gekregen van familie of via een professional (met name een (kinder-)coach of via school).

32% heeft hiervoor geen ondersteuning gekregen. Driekwart (75%) heeft ook geen behoefte aan (meer) ondersteuning.



2.8 Kunnen ontwikkelen
Gemeente 

Gooise Meren

Kunt u de ondersteuning vinden waar u behoefte aan heeft? Is de ondersteuning die u zoekt beschikbaar?
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2.9 Verantwoordelijkheid nemen
Gemeente 

Gooise Meren

Het krijgen van ondersteuning bij verantwoordelijkheid nemen

Meer antwoorden mogelijk

Behoefte aan (meer) ondersteuning bij verantwoordelijkheid nemen

Meer antwoorden mogelijk
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31% van de respondenten die het lastig vindt om verantwoordelijkheid te nemen krijgt hierbij ondersteuning van

familie. 45% krijgt hier geen ondersteuning bij. Zij geven met name aan dat dit hoort bij opvoeden en het

leerproces van kinderen. 79% heeft geen behoefte aan (meer) ondersteuning bij verantwoordelijkheid nemen.



2.9 Verantwoordelijkheid nemen
Gemeente 

Gooise Meren

Kunt u de ondersteuning vinden waar u behoefte aan heeft?

Ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar (n=5)

Is de ondersteuning die u zoekt beschikbaar?

Ouders met kind(eren) jonger dan 27 jaar (n=5)
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Bijlagen



Bijlage l - Achtergrondvariabelen
Gemeente 

Gooise Meren

Bent u ouder of verzorger van kind(eren) jonger dan 

27 jaar? (n=628)

Bent u zelf jonger dan 27 jaar? (n=628)

Wilt u aangeven hoeveel kinderen u per leeftijdscategorie heeft? (n=259)
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Bijlage l - Achtergrondvariabelen
Gemeente 

Gooise Meren

Gsalcht (n=651) Leeftijd (n=649)

Woonplaats (n=651)
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Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed

van de niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Op deze en de volgende pagina staan ongewogen resultaten. De rest
van de rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.



Gemeente 

Gooise Meren
Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief

onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het

betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake

van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van

bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een

onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in

werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (651) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 3,82% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op
een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel

representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen

een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan
1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten tussen de 12 en 26 jaar, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 1,90 en een

respondent tussen de 60 en 69 jaar (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,67. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een steekproef met een

aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een minimale weegfactor van 0,5
gehanteerd.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.
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