Opgroeien in Gooise Meren
In juni 2021 is er een onderzoek gedaan naar wat er voor kinderen en jeugd in Gooise Meren nodig is om met zoveel
mogelijk kansen en zo normaal mogelijk op te groeien. Dit zijn de belangrijkste resultaten van dat onderzoek.

Wie hebben er meegedaan?
In totaal hebben er 651 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. De deelnemers zijn te verdelen in verschillende groepen.
Doelgroep
Jeugd <27 jaar
Ouders van kinderen <27 jaar
Personen zonder kinderen (van <27 jaar)
Totaal

Aantal respondenten
n= 65
n= 259
n= 327
n= 651

Hierdoor kunnen er met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,82% uitspraken gedaan worden over
de mening van alle inwoners van de gemeente Gooise Meren. Binnen dit onderzoek zijn de resultaten gewogen naar
leeftijd. Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.

Hulp en ondersteuning bij problemen in de thuissituatie, op school of
ergens anders
Weten waar je informatie kan vinden
69% van de jongeren onder de 27
weet waar zij informatie kunnen
vinden.

83% van de ouders met kinderen
jonger dan 27 jaar weet waar zij
informatie kunnen vinden.

Weten waar je terecht kan
72% van de jongeren onder de 27
weet waar zij terecht kunnen.

81% van de ouders met kinderen
onder de 27 weet waar zij terecht
kunnen.

Weten dat je bij de gemeente terecht kan voor jeugdhulp
34% van de jongeren onder de
27 weet dat.

80% van de ouders met kinderen
jonger dan 27 weet dat.

Meedoen in Gooise Meren
34% van de respondenten vindt dat er niet
voldoende plekken in de gemeente Gooise
Meren zijn waar jongeren elkaar kunnen
ontmoeten.
Met de stelling ‘Een kind of jongere kan
volledig zichzelf zijn in Gooise Meren’ is de
helft (50%) het (zeer) eens, tegenover 15%
die het hier (zeer) oneens mee 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.

Bijna de helft (46%) 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.’ Uit de
open toelichtingen blijkt dat dit aanbod
zichtbaarder kan en niet voor iedereen
haalbaar is.
39% is het (zeer) oneens met de stelling
‘Alle kinderen en jongeren in Gooise
Meren hebben gelijke kansen’. In de open
toelichting geven zij aan dat zolang er
inkomensverschillen zijn er geen sprake is
van gelijke kansen.

Gevoel van veiligheid
Het merendeel van de respondenten voelt zich veilig op social media (60%). Toch blijkt uit de open
toelichtingen dat er nog veel winst te halen valt rond het vergroten van de mediawijsheid onder
kinderen, jongeren en hun ouders.

Selectie van ideeën en opmerkingen
Jongeren onder de 27
“Skateparken en trapveldjes in iedere kern van
Gooise Meren voor leefbaarheid en ontmoeting
voor jong en oud.”

“Zorg voor een laagdrempelige manier voor jongeren om
hun stem te laten horen aan de gemeente, zoals contact
met wethouder jeugd via Instagram. De afstand tussen de
gemeente en kinderen en jongeren verkleinen. Nu een gevoel
van weinig zeggenschap.”

Ouders van kinderen jonger dan 27
Verkeersveiligheid: “Pak
snelheidsovertredingen
aan op plekken waar
veel jonge kinderen
spelen. Zorg voor (fiets)
veiligheid op de routes
naar school. Meer ‘auto
te gast’-straten.”

“Het zou fijn zijn als er
meer gecommuniceerd
wordt over de mogelijkheden voor kinderen
met een beperking. Veel
voorzieningen zijn er
wel, maar zijn lastig te
vinden.”

“Organiseer 3 keer per
jaar gratis concerten en
andere voorstellingen
met inleiding door professionals voor scholen
om culturele gelijkheid
te bevorderen.”

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het integrale jeugdbeleid 2022-2025. Hiervoor worden ook de resultaten
van andere onderzoeken en nota’s gebruikt, zoals de Gezondheidsmonitor Jeugd, de Cultuurvisie, het Inclusieonderzoek, de
Woonvisie en het Sportakkoord.

