
Gooise Meren Spreekt

Inclusieve samenleving
In het voorjaar van 2021 is in de gemeente Gooise Meren een onderzoek gedaan naar inclusie. Dit zijn de belangrijkste 
uitkomsten van dat onderzoek.
Met een inclusieve samenleving bedoelt de gemeente een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarbij alle 
iedereen openstaat voor elkaar.

Wie hebben er meegedaan?

In totaal hebben 951 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. Hierdoor kunnen er met een betrouwbaarheid van 95% en een 
foutmarge van 3,15% uitspraken gedaan worden over de mening van  alle inwoners van de gemeente Gooise Meren. Resultaten 
zijn representatief op woonplaats. Jongeren tot 35 jaar zijn ondervertegenwoordigd in het totaalbeeld.

Belang inclusieve samenleving
Iedereen moet geaccepteerd en gerespecteerd worden 
(dus ook mensen met een beperking, een buitenlandse 
afkomst of bepaalde seksuele geaardheid)

96% (zeer) eens
3% niet eens/ niet oneens
1% (zeer) oneens/ weet niet/ geen mening

Iedereen moet gebouwen makkelijk in kunnen en toegang 
hebben tot pinautomaten, openbare ruimte etc.

95% (zeer) eens
3% niet eens/ niet oneens
2% (zeer) oneens/ weet niet/ geen mening

Wie is het meest verantwoordelijk voor een inclusieve samenleving?

De gemeente
97%

Inwoners (burgers)
87%

Maatschappelijke
organisaties

85%

Verenigingen
70%

Ondernemers
65%

Een inclusieve gemeente

De gemeente vindt meedoen belangrijk en werkt daar hard aan. Wat vinden inwoners belangrijk? Dit is de top 5.

Begrijpelijke informa-
tie in brieven, folders 

en andere teksten 
van de gemeente   

96%

De toegankelijkheid 
van de website van 

de gemeente  
95%

De bereikbaarheid en 
de toegankelijkheid 
van het gemeente-

huis  
94%

Dat ik me bij de 
gemeente welkom 

en geaccepteerd voel 
zoals ik ben  

92%

Aandacht in de 
communicatie van de 

gemeente voor het 
feit dat iedereen mee 

moet kunnen doen  
88%



Uitsluiting

Inwoners ervaren soms dat ze niet mee kunnen doen of er niet bij horen. In totaal ervaart 13% dit wel eens. 
Top 5 van redenen

Lichamelijke 
beperking 

18%

Weinig geld 
14%

Gemeentelijke 
communicatie/
betrokkenheid 

13%

Mantelzorger zijn 
6%

Leeftijd 
6%

Aandachtsgebieden inclusieve samenleving

Top 3 van thema’s waar de gemeente aandacht aan moet besteden – per leeftijdsgroep.

<35 jaar: 

1 
Dat je jezelf 

kan zijn

2 
Dat iedereen 

naar evenemen-
ten, winkels en 
horeca kan en 
iedereen de 

openbare ruimte 
en natuur, open-
bare gebouwen 
als bibliotheek 

en gemeentehuis 
kan gebruiken 
(toegankelijk-

heid)

3 
Leren, 

ontwikkelen, 
onderwijs

35-45 jaar

1 
Dat je jezelf 

kan zijn

2 
Leren, 

ontwikkelen, 
onderwijs

3 
Meedoen als je 

weinig geld hebt

45-55 jaar

1 
Dat je jezelf 

kan zijn

2
Dat iedereen 

naar evenemen-
ten, winkels en 
horeca kan en 
iedereen de 

openbare ruimte 
en natuur, open-
bare gebouwen 
als bibliotheek 

en gemeentehuis 
kan gebruiken 
(toegankelijk-

heid)

3
Leren, 

ontwikkelen, 
onderwijs

55-65 jaar

1 
Dat iedereen 

naar evenemen-
ten, winkels en 
horeca kan en 
iedereen de 

openbare ruimte 
en natuur, open-
bare gebouwen 
als bibliotheek 

en gemeentehuis 
kan gebruiken 
(toegankelijk-

heid)

2 
Dat je jezelf 

kan zijn

3
Leren, 

ontwikkelen, 
onderwijs  

&
Dat eenzaam-

heid verminderd 
en voorkomen 

wordt

65-75 jaar

1
Dat iedereen 

naar evenemen-
ten, winkels en 
horeca kan en 
iedereen de 

openbare ruimte 
en natuur, open-
bare gebouwen 
als bibliotheek 

en gemeentehuis 
kan gebruiken 
(toegankelijk-

heid)

2 
Dat je jezelf 

kan zijn

3
Dat eenzaam-

heid verminderd 
en voorkomen 

wordt
&

Welzijn, 
gezondheid en 
ondersteuning

75+ jaar

1 
Dat iedereen 

naar evenemen-
ten, winkels en 
horeca kan en 
iedereen de 

openbare ruimte 
en natuur, open-
bare gebouwen 
als bibliotheek 

en gemeentehuis 
kan gebruiken 
(toegankelijk-

heid)

2 
Welzijn, 

gezondheid en 
ondersteuning

3 
Dat je jezelf kan 

zijn 
&

Vervoer en 
mobiliteit

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het nieuwe programma voor Inclusie (2022-2025). Het volledige rapport 
kunt u vinden op www.gooisemerenspreekt.nl/resultaten .
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