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1. Samenvatting
Met het oog op alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein heeft de
gemeente Gorinchem de eerste peiling met het digitaal burgerpanel
aangewend om een beter beeld te krijgen van de wensen, behoeften en
belevingen van de inwoners op het gebied van onderlinge betrokkenheid,
zorg en welzijn. In totaal hebben 627 inwoners van Gorinchem
deelgenomen aan deze peiling. Hieronder staan de belangrijkste
bevindingen.

Onderlinge betrokkenheid in de wijken is groot, maar kan groter
Het gros van de inwoners van Gorinchem voelt zich thuis in z’n buurt,
vindt dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan en toont zich
betrokken bij de eigen woonomgeving. Ongeveer één op de vijf inwoners
is zelfs zeer betrokken en zet zich concreet in voor verbetering van de
sfeer en het onderling contact in de buurt. Toch zegt nog ruim een kwart
van de inwoners dat de mensen in de buurt elkaar niet goed kennen.

Bijna de helft verricht vrijwilligerswerk
Ruim vier op de tien (44%) inwoners van Gorinchem verricht een vorm
van georganiseerd vrijwilligerswerk en de helft (51%) is betrokken bij een
club of vereniging. Van degenen die nu geen vrijwilligerswerk verrichten,
zou bijna tweederde deel dat in de toekomst (misschien) best willen doen.
Wel ervaart circa eenvijfde van de inwoners (enigszins) een financiële
drempel om lid te worden of te blijven van een sportvereniging.

Ruim een kwart van de inwoners biedt mantelzorg
Vijfendertig procent van de inwoners van Gorinchem heeft van nabij te
maken met een familielid of andere naaste die chronisch ziek of
gehandicapt is. Ruim een kwart biedt mantelzorg. Negentien procent doet
dat intensief, oftewel meer dan 8 uur per week. Zeven procent van de
mantelzorgers geeft aan daarbij zelf ondersteuning nodig te hebben. Ruim
vier op de tien mantelzorgers zijn niet bekend met het Steunpunt
Mantelzorg.

De meerderheid helpt weleens een handje of wil dat graag doen
Hoe is het gesteld met de onderlinge hulpvaardigheid in Gorinchem? Bijna
iedereen (89%) helpt familie, vrienden of kennissen wel eens. Daarnaast
is tweederde zeker bereid mensen met een hulpvraag af en toe een
helpende hand te bieden. Vooral hulp bij boodschappen en vervoer bieden
velen met plezier aan. Ook wil circa een kwart wel meegaan met
sporten/bewegen, klusjes doen of gewoon gezelschap bieden aan iemand
die daaraan behoefte heeft. Mensen die geen hulp willen bieden, geven
daarvoor meestal tijdgebrek als reden aan.

De match tussen vraag en aanbod van onderlinge hulp ontbreekt
vaak
Driekwart van de inwoners die graag de helpende hand zouden bieden,
geeft desgevraagd aan niet te weten hoe ze in contact kunnen komen
met de wijkgenoot die ondersteuning nodig heeft. Het vrijwilligers- en
mantelzorg steunpunt Gorinchem is bij weinigen bekend en nog minder
inwoners hebben er daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Ook de
bekendheid met het welzijnsaanbod is relatief laag; een kwart zegt dit
goed te kennen.
Een minderheid (34%) van de inwoners vindt dat er in hun woonwijk
voldoende plekken zijn om buurtgenoten te ontmoeten. Toch komt maar
vier procent van de inwoners vaak in het lokale buurt- of wijkcentrum.
Acht op de tien bezoekt nooit een buurt- of wijkcentrum. Bijna drie op de
tien mist voorzieningen in de directe omgeving zoals een buurthuis, maar
ook winkels, een pinautomaat, speel- en sportveldjes,
parkeergelegenheid, toezicht en handhaving.
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1. Samenvatting
Zestien procent heeft zelf ondersteuning nodig
Van de inwoners geeft zestien procent aan momenteel zelf hulp nodig te
hebben. Het gaat vooral om hulp in de huishouding en hulp bij klusjes in
en om het huis. Het gros geeft aan dat ze voor ondersteuning bij iemand
(familie, buren, vrienden) terecht kunnen. Vijf procent heeft niemand om
op terug te vallen. Circa een tiende ervaart een financiële drempel om
ondersteuning of hulp te vragen of naar een arts te gaan. Ongeveer de
helft van de inwoners kent het Wmo-loket, een veel kleinere groep (4%)
heeft er wel eens gebruik van gemaakt.

Conclusie
De volgende positieve punten vallen op:
•
•
•

•

De meerderheid van de inwoners voelt zich enigszins of zeer betrokken
bij de wijk en buurtgenoten;
De meeste inwoners zeggen te kunnen rekenen op ondersteuning
vanuit eigen kring bij vragen of problemen;
Ongeveer negen op de tien inwoners biedt wel eens de helpende hand
aan naasten – buren, familie of vrienden – en een tweederde is bereid
anderen te helpen als dat nodig is van boodschappen doen tot het
bieden van gezelschap;
Het aandeel vrijwilligers in Gorinchem is aanzienlijk en bijna de helft is
betrokken bij een vereniging of club.

Op basis van bovenstaande punten zijn de volgende verbeterpunten
mogelijk:
•

Aangezien een groot deel van de inwoners op enige manier bij een
vereniging of club betrokken is, biedt het verenigingsleven wellicht een
goede ingang voor het vergroten van de bekendheid van bestaand
ondersteuningsaanbod en voor de nadere match tussen vragers en
aanbieders van ondersteuning;

•

Er blijkt een groot potentieel te zijn van inwoners die zeggen anderen
(wellicht) te willen helpen bij ondersteunende activiteiten. De
meerderheid van hen weet echter niet hoe zij met hulpvragers in
contact kunnen komen. Vijf procent geeft aan geen sociaal vangnet te
hebben. Door deze laatst genoemde groep beter in beeld te brengen
en te koppelen aan de mensen die zeggen anderen te kunnen helpen
wordt de eigen kracht van de bevolking nog groter.

Er zijn ook een aantal aandachtspunten:
•
•

•
•

Het gebruik van het huidige ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers
en vrijwilligers is laag;
De meerderheid van de inwoners die zeggen andere mensen te
kunnen helpen weten niet hoe zij in contact kunnen komen met
mensen die hulp nodig hebben;
Bijna dertig procent geeft aan behoefte te hebben aan meer
mogelijkheden om buurtgenoten te ontmoeten.
Zes procent van de inwoners ervaart zeker een financiële drempel om
lid te worden/te blijven van een sportvereniging.

5

2. Inleiding
Burgerpanel Gorinchem
Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de
inwoners van Gorinchem op het gebied van onderlinge
betrokkenheid, zorg en welzijn, is in juni-juli 2014 een eerste
peiling uitgevoerd met het burgerpanel. Via een digitale
enquête zijn de inwoners gevraagd naar hun betrokkenheid bij
de buurt, hulpbereidheid, ondersteuningsbehoeften, deelname
aan het verenigingsleven, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De
uitkomsten van de peiling worden gebruikt bij de ontwikkeling
van het beleid op het sociaal domein.
Methode van onderzoek
Voor het onderzoek zijn 6.000 a-select gekozen inwoners van
Gorinchem uitgenodigd. In totaal hebben 627 inwoners de
online vragenlijst ingevuld; een respons van 10,5%. Dit
percentage is in lijn met andere onderzoeken waarbij
inwoners per brief uitgenodigd werden deel te nemen aan een
online peiling.
Er is een weging toegepast op leeftijd en geslacht zodat de
uitkomsten representatief zijn voor de gehele bevolking van
Gorinchem. Met een deelname van ruim 600 respondenten
zijn de uitkomsten zeer betrouwbaar voor uitspraken op
gemeenteniveau.

Burgerpanel Gorinchem
Het burgerpanel Gorinchem is een instrument waarmee periodiek
peilingen worden gedaan naar de mening van de inwoners over
uiteenlopende onderwerpen.
Via de website van de gemeente Gorinchem kunnen inwoners zich
aanmelden voor het panel. Naast het aanvullen van persoonlijke
gegevens, kunnen leden hier hun e-mailadres wijzigen, een eigen
wachtwoord kiezen en resultaten van eerder gehouden peilingen
bekijken.

Analyse
De antwoordcategorieën ‘weet niet/geen antwoord’ zijn (tenzij
anders aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de
percentages niet optellen tot 100%, is dit (tenzij anders
aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen.
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3. Betrokkenheid bij de buurt
Meerderheid voelt zich betrokken bij eigen buurt
Driekwart van de inwoners van Gorinchem voelt zich zeer of
enigszins betrokken bij de eigen buurt. Circa de helft denkt
(46%) dat andere mensen in de wijk dit ook zo ervaren.
Ongeveer één op de vijf inwoners verwacht dat dit niet zo is.
Respectievelijk 34% en 19% is actief geweest om de
leefbaarheid in hun wijk te verbeteren of de sfeer te vergroten.
Verder hebben drie op de tien inwoners deelgenomen aan leuke
buurtactiviteiten.
De betrokkenheid van inwoners hangt samen met leeftijd. 35plussers voelen zich meer betrokken bij de buurt dan jongeren
en zijn vaker actief geweest om de leefbaarheid en/of veiligheid
te verbeteren. De deelname aan activiteiten ligt onder jongeren
en 35-54 jarigen hoger dan onder 55-plussers.

Figuur 1.
Stelling: De mensen in mijn buurt voelen zich betrokken en
verantwoordelijk voor de buurt

46%

0%

25%
(zeer) eens

34%

50%

Tabel 1.
Betrokkenheid bij de buurt naar leeftijd
18-34
jaar

35-54
jaar

55-plus

totaal

heel betrokken

10%

23%

23%

19%

enigszins betrokken

56%

57%

53%

55%

nauwelijks
betrokken

26%

17%

23%

22%

8%

3%

1%

4%

niet betrokken

Tabel 2.
Deelname aan acties om de buurt te verbeteren en activiteiten in de buurt naar
leeftijd
18-34
jaar

3554
jaar

55plus

totaal

actief geweest in de buurt om
de leefbaarheid en/of veiligheid
in de buurt te verbeteren

20%

38%

40%

34%

actief geweest om de sfeer en
het onderling contact in de
buurt te vergroten

17%

22%

17%

19%

deelgenomen aan leuke
activiteiten in de buurt

32%

38%

22%

30%

20%

75%

niet eens/niet oneens

100%
(zeer) oneens
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3. Betrokkenheid bij de buurt
Sociale cohesie aanwezig
Aan de inwoners is een aantal stellingen voorgelegd over de
sociale cohesie in de buurt. Over het algemeen vindt men dat
de mensen in de buurt op een prettige wijze met elkaar
omgaan. Tweederde vertrouwt de mensen en een
vergelijkbaar aandeel voelt zich thuis bij de mensen in de
wijk. Ruim de helft vindt dat zij in een gezellige buurt wonen
waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen. Circa een
kwart zegt dat de buurtbewoners elkaar niet goed kennen.
Veel bereidheid tot organiseren van buurtactiviteiten
Een kwart van de inwoners is bereid om op structurele basis
activiteiten te organiseren voor de eigen wijk of buurt. Dit
geldt met name voor de jongere leeftijdsgroep.

Figuur 2.
Stellingen over sociale cohesie in de buurt

De mensen in de buurt gaan op een
prettige manier met elkaar om

73%

21% 6%

Ik vertrouw de mensen in de buurt

66%

25%

9%

Ik voel mij thuis bij de mensen in de buurt

66%

24%

10%

Ik woon in een gezellige buurt waar
mensen elkaar helpen

54%

De mensen in mijn buurt kennen elkaar
goed

Woonomgeving krijgt ruime voldoende
Gemiddeld beoordeelt men de eigen woonomgeving met een
7,3. Zeven procent geeft een onvoldoende (5 of lager).

33%

42%
0%

25%

31%
50%

(zeer) eens
niet eens/niet oneens
Tabel 3
Frequentie bezoek buurthuis/wijkcentrum naar kern

13%
27%

75%

100%

(zeer) oneens

Tabel 3.
Bereidheid tot organiseren activiteiten

7,3

Bereidheid op structurele
basis activiteiten te
organiseren voor de eigen
wijk of buurt

18-34
jaar

35-54
jaar

55plus

totaal

31%

25%

18%

24%

Totaaloordeel woonomgeving
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3. Betrokkenheid bij de buurt
Minderheid bezoekt wijkcentrum
In de gemeente Gorinchem is een aantal buurthuizen
gevestigd. Een derde van de inwoners is van mening dat er
voldoende plaatsen in de buurt zijn om buurtgenoten te
ontmoeten. Drie op de tien vindt het aanbod aan
ontmoetingsplaatsen te beperkt.
Toch bezoekt de meerderheid van de inwoners (82%) (bijna)
nooit een buurthuis. Vier procent gaat er vaak heen en 14%
komt er soms. Inwoners van 55 jaar en ouder bezoeken
doorgaans vaker een buurthuis of wijkcentrum dan de jongere
inwoners.
De voornaamste reden om het buurthuis niet te bezoeken, is
omdat men er geen behoefte aan heeft, gevolgd door
onbekendheid met het activiteitenaanbod en het ontbreken
van tijd. Bij 5% van de inwoners sluit het activiteitenaanbod
niet aan op de wensen.
Veertig procent van de bezoekers van een buurthuis is bereid
om iets te organiseren in het buurthuis zoals activiteiten of
ondersteuning.

Tabel 4.
Frequentie bezoek gemeenschapshuis/wijkcentrum/buurthuis
18-34
jaar

35-54
jaar

55-plus

totaal

Vaak

1%

4%

6%

4%

Soms

12%

17%

13%

14%

(Bijna) nooit

87%

79%

82%

82%

Figuur 4.
Redenen niet-bezoek gemeenschapshuis/wijkcentrum/buurthuis

1

Geen behoefte aan (50%)

2

Het activiteitenaanbod onvoldoende bekend (16%)

3

Geen tijd voor (15%)

3
Figuur 3.
Stelling: In mijn buurt zijn voor mij voldoende plaatsen waar ik mijn
buurtgenoten kan ontmoeten

34%

0%

38%

25%
(zeer) eens

50%

niet eens/niet oneens

Gemiste voorzieningen in de buurt
Drie op de tien (29%) mist voorzieningen in de eigen buurt. Daarbij gaat
het vooral om: winkels, een buurthuis, pinautomaat, speel- en
sportveldjes, parkeergelegenheden en meer toezicht en handhaving.

29%

75%

Activiteitenaanbod sluit niet aan op mijn
wensen (5%)

100%
(zeer) oneens
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4. Hulpbereidheid
Weg naar hulpvragers voor velen onbekend
Bijna iedereen (89%) helpt familie, vrienden of kennissen wel
eens en tien procent is hiertoe bereid. Tweederde wil
daarnaast best mensen met een hulpvraag af en toe te
helpen, met name bij het boodschappen doen, vervoer bieden
en het begeleiden of meegaan bij lichamelijke beweging. Ook
klusjes, gezelschap bieden en koken scoren hoog. Andere
genoemde activiteiten zijn; hulp bij de administratie,
computerles, samen gezellige activiteiten ondernemen, de
hond uitlaten, wandelen en tuinonderhoud.

Figuur 6.
Top 5 activiteiten waarbij inwoners ‘zeker’ hulp zouden willen bieden

1

Hulp bieden bij boodschappen doen (40%)

2

Hulp bieden bij vervoer (34%)

3
De groep die bereid en in staat is om andere mensen te
helpen, is gevraagd of zij weten hoe zij in contact kunnen
komen met mensen die advies of hulp nodig hebben. Een
kwart van de inwoners zegt dit te weten, driekwart weet dit
niet.

4

Gezelschap bieden (24%)

Tabel 7
Bekendheid van manieren om in contact te komen met
mensen die hulp nodig hebben (onder mensen die hulp willen
bieden)

4%
7%
ja

Klusjes in en om het huis (25%)

5

Gebrek aan tijd is de meest genoemde reden om geen hulp te
kunnen bieden. Andere genoemde redenen zijn dat men al
mantelzorger of vrijwilliger is en/of daar fysiek niet toe in
staat is.
Figuur 5.
Bent u bereid om mensen met een hulpvraag af en toe de
helpende hand te bieden?

Hulp bieden bij lichamelijke beweging (29%)

bekend

18-34
jaar

35-54
jaar

55-plus

totaal

20%

25%

29%

26%

nee, geen tijd voor

22%
67%

nee, zelf hulp nodig
nee, andere reden
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5. Ondersteuningsbehoeften
Met name behoefte aan hulp in en rondom het huis
Zestien procent van de inwoners geeft aan zelf hulp of
ondersteuning nodig te hebben. Daarbij gaat vooral om
huishoudelijke ondersteuning en klusjes in en om het huis.
Ook advies of hulp bij het vinden van een baan scoort relatief
hoog. Circa een tiende ervaart een financiële drempel om
ondersteuning of hulp te vragen of naar een arts gaan.

Figuur 8.
Top 5 activiteiten waarbij inwoners zelf hulp nodig hebben

1

Hulp bij het huishouden (6%)

2

Helft inwoners bekend met Wmo-loket
Inwoners kunnen bij het Wmo-loket terecht voor (aan)vragen
en informatie omtrent de Wet maatschappelijke
ondersteuning. De helft is hiermee bekend, met name de 55plussers. Vier procent maakte al wel eens gebruik van het
loket.

Klusjes in en om het huis (6%)

3
4

Zorgaanbod bekender dat welzijnsaanbod
Tweederde van de inwoners is (zeer) goed bekend met het
zorgaanbod in Gorinchem. Minder bekend is het
welzijnsaanbod. Bijna een kwart kent dit niet of nauwelijks en
nog eens 19% kan hier geen goed antwoord op geven.
Figuur 7.
In hoeverre bent u op de hoogte van het … in Gorinchem?

welzijnsaanbod

26%

32%

23%

67%
0%

(zeer) goed

25%

50%

niet goed/niet slecht

Vervoer (3%)

5

Gezelschap/ iemand om iets mee te
ondernemen (3%)

Tabel 5.
Bekendheid Wmo-loket gemeente Gorinchem

19%
bekend en gebruikt

zorgaanbod

Advies of hulp bij het vinden van werk (4%)

1834
jaar

35-54
jaar

55plus

totaal

2%

3%

8%

4%

16% 8% 9%

bekend maar niet
gebruikt

30%

50%

53%

46%

75%

onbekend

68%

48%

39%

50%

100%

(zeer) slecht

weet niet
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6. Sociaal netwerk
Vijf procent heeft niemand op wie zij kunnen terugvallen
De meeste inwoners hebben altijd wel iemand waarbij ze
terecht kunnen voor dagelijkse problemen. Zij kunnen met
name terugvallen op hun partner, vrienden of andere
familieleden. In mindere mate is een beroep mogelijk op de
(klein)kinderen; al neemt dit wel toe naarmate men ouder is.
Zes op de tien inwoners is van mening voldoende kennissen
te hebben; 15% vindt dit te beperkt. Vijf procent heeft
niemand wanneer er hulp of zorg nodig is.

Tabel 6.
Persoon op wie men kan terugvallen als men hulp nodig heeft
18-34
jaar

35-54
jaar

55-plus

totaal

op partner

61%

72%

68%

67%

op vrienden

83%

57%

42%

59%

op andere familieleden

89%

63%

30%

58%

op buren

47%

47%

41%

45%

op kinderen

1%

24%

66%

33%

op kleinkinderen

0%

0%

9%

3%

niemand

0%

7%

7%

5%

Figuur 9.
Sociale contacten

Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij
wie ik met mijn dagelijkse problemen terecht
kan
Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt

77%

15%

0%
(zeer) eens

13% 11%

23%

25%

63%

50%

niet eens/niet oneens

75%

100%

(zeer) oneens

12

7. Mantelzorg
Kwart van de volwassen bevolking actief als mantelzorger
Ruim een derde (35%) van de inwoners heeft te maken met
een naaste die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig
heeft. Acht op de tien hiervan biedt regelmatig zorg of
ondersteuning. Dit is ruim een kwart van de volwassen
bevolking van Gorinchem.
De grootste groep mantelzorgers (61%) besteedt gemiddeld
0 tot 4 uur per week aan mantelzorg. Eenvijfde van hen is
gemiddeld 5 tot 8 uur per week met de mantelzorg bezig.
Vier op de tien mantelzorgers (44%) verlenen tussen de 0 en
2 jaar mantelzorg, terwijl 17% al 2 tot 5 jaar mantelzorger is
en vier op de tien zelfs 5 jaar of langer.
Het SCP definieert intensieve en/of langdurige mantelzorg als
men meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden
zorg verleend. In Gorinchem voldoet 25% van de volwassen
inwoners aan deze norm. Landelijk bedraagt dit percentage
20%*.

55 jaar
eo; 42%

Tabel 7.
Aantal uren gemiddeld per
week mantelzorg
(mantelzorgers)

totaal
totaal

0 tot en met 4 uur

61%

minder dan 3
maanden

5 tot en met 8 uur

20%

3 maanden tot een
jaar

15%

9%

1 tot 2 jaar

19%

17 tot en met 24 uur

4%

2 tot 5 jaar

17%

meer dan 24 uur

6%

5 jaar of langer

40%

Figuur 10.
Kenmerken mantelzorgers naar leeftijd, geslacht en
woonsituatie

Anders;
8%

vrouw;
53%

10%

9 tot en met 16 uur

18-34
jaar; 21%

35-54
jaar; 38%

Tabel 8.
Aantal jaren mantelzorger
(mantelzorgers)

man;
48%

Hh. met
kinderen
; 28%

Eenpers.
huishoud
en; 13%

Hh.
zonder
kinderen;
51%

Bron: “Mantelzorg uit de doeken”, Sociaal
Cultureel Planbureau (2010)
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7. Mantelzorg
Minderheid wenst extra ondersteuning bij mantelzorg
Een klein aandeel van de mantelzorgers voelt zich
overbelast. Een tiende ervaart het verlenen van de zorg als
zwaar. De meerderheid kan het volhouden en/of goed aan.
Zeven procent van de mantelzorgers heeft behoefte aan
extra ondersteuning of hulp bij het uitvoeren of regelen van
de zorgtaken. Bijna een kwart denkt dit misschien nodig te
hebben. De meerderheid (71%) wenst geen verdere
ondersteuning, vooral omdat zij het (nog) aan kunnen. Een
kwart van hen regelt dit liever zelf en 16% ontvangt al
voldoende hulp.
Via het Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers
ondersteuning ontvangen. Vijf procent van de mantelzorgers
maakte hier wel eens gebruik van. Bijna vier op de tien
mantelzorgers (43%) is onbekend met het Steunpunt
Mantelzorg ondersteuning.

7%

Tabel 9.
Mate overbelasting mantelzorgers
totaal
mantelzorgers
Ik voel me overbelast

3%

Ik vind het vaak te zwaar

9%

Ik vind het soms wel zwaar, maar ik kan het
volhouden

43%

Ik vind het geen belasting /ik kan het goed
aan

45%

Tabel 10.
Bekendheid Steunpunt Mantelzorg (onder mantelzorgers)
totaal
bekend en gebruikt

5%

bekend maar niet gebruikt

52%

onbekend

43%

Van de mantelzorgers wenst extra
ondersteuning of hulp bij de
zorgtaak
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8. Vrijwilligerswerk
Potentieel aan vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband,
onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
anderen of van de samenleving. Ruim vier op de tien (44%)
van de inwoners zijn actief als vrijwilliger. Daarnaast zou bijna
tweederde wel vrijwilligerswerk willen doen; waarvan 6%
zeker. Degenen die geen interesse hebben in
vrijwilligerswerk, hebben hier doorgaans geen tijd voor of zijn
er (fysiek) niet toe in staat.
Vrijwilligerssteunpunt bij circa de helft bekend
Vrijwilligers kunnen terecht bij het vrijwilligerssteunpunt.
Zeven procent maakte hier al wel eens gebruik van. De helft
is onbekend met het steunpunt. De onbekendheid is een stuk
groter onder de 18-34 jarigen dan onder de 35-plussers.

Tabel 11.
Bereidheid vrijwilligerswerk
18-34
jaar

35-54
jaar

55plus

totaal

Ja, zeker

11%

3%

3%

6%

Ja, misschien

60%

64%

47%

57%

Nee

29%

33%

50%

38%

Tabel 12.
Bekendheid vrijwilligerssteunpunt Gorinchem

bekend en gebruikt

44%

18-34
jaar

35-54
jaar

55plus

totaal

6%

5%

9%

7%

bekend maar niet
gebruikt

25%

46%

53%

43%

onbekend

69%

49%

38%

51%

van de inwoners is vrijwilliger
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9. Verenigingsleven
Eenvijfde actief als vrijwilliger bij een vereniging of club
Binnen de gemeente Gorinchem is een kleine meerderheid
van de inwoners (51%) betrokken bij een vereniging of club,
vooral als lid. Eenvijfde zet zich voor het verenigingsleven als
vrijwilligers en 7% geeft financiële steun aan een vereniging
of club. Andere manieren om bij een vereniging of club
betrokken te zijn, zijn via de kinderen, school of via de kerk.
Het zijn vaker 35-plussers die vrijwilliger en/of bestuurslid
van een vereniging of club zijn dan 18-34 jarigen. Dit geldt
ook wanneer het gaat om financieel steunen van verenigingen
en clubs.
Zes procent de inwoners zegt zeker een financiële drempel te
ervaren om lid te worden/te blijven van een sportvereniging.
Voor 12% geldt dit een beetje.

Tabel 13.
Betrokkenheid bij vereniging of club
1834
jaar

3554
jaar

55plus

totaa
l

35%

36%

35%

35%

4%

12%

10%

9%

vrijwilligerswerk voor een vereniging
of club

14%

24%

20%

20%

financieel steunen vereniging of club

3%

7%

11%

7%

een andere manier

9%

10%

6%

8%

52%

45%

51%

49%

lid van een vereniging of club
bestuurslid van een vereniging of
club

niet betrokken bij een vereniging of
club

6%

Van de inwoners zegt zeker een
financiële drempel te ervaren om
lid te worden/te blijven van een
sportvereniging
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