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DOELSTELLINGEN: KLIK HIER

ONDERZOEKSVERANTWOORDING: KLIK HIER
BIJLAGE: SMEDERIJEN ENQUÊTE: KLIK HIER

AANLEIDING
De zes partnerorganisaties van de Smederijen - woningcorporaties Actium, Domesta en
Woonconcept, Stichting Welzijnswerk, de politie en de gemeente Hoogeveen - werken samen
om ‘de agenda op te halen uit de samenleving’. Bewoners krijgen de ruimte om plannen ter
verbetering van hun leefomgeving niet alleen te smeden, maar ook uit te voeren. Dit houdt in dat
het belangrijk is om te weten wat er leeft in de samenleving. Op deze manier willen de
partnerorganisaties een beslissing nemen over het aansluiten van gebieden op de lange klap en
het schrijven van de jaarplannen. Onder andere daarom is in het najaar van 2012/voorjaar 2013
besloten Hoogeveen breed een Smederijen enquête te verspreiden om hier achter te komen.

DOELSTELLINGEN

Met de resultaten van de Smederijen enquête wordt een aantal doelstellingen nagestreefd:
•

•
•
•
•
•
•
•

Opbouw Smederijen monitor (de “Staat van de Smederijen”)
Worden de doelstellingen van de Smederijen gehaald?

Hoe staat het met (andere) beleidsdoelstellingen?
Quick scan problematische situaties (“hot spots”)

Ophalen van de maatschappelijke vraag (maken van Smederij jaarplannen)
Ondersteuning gebiedsgericht, geïntegreerd en resultaatgericht werken

Beantwoording concrete onderzoeksvragen (keuze Lange Klap gebieden sociaal)
Versterking burgerparticipatie (mening van burgers telt!)

VERANTWOORDING

AANTAL SMEDERIJEN
23 van de 27 Smederij gebieden hebben aan de Smederijen enquête deelgenomen.
Bedrijventerreinen Buitenvaart en de Wieken zijn vanwege het lage aantal huishoudens buiten
beschouwing gelaten. Verder hebben op hun eigen verzoek Pesse en Elim niet meegedaan,
omdat ze net een enquête en lange klap achter de rug hebben. Deze gebieden kunnen nu niet
worden vergeleken met de andere gebieden. Voor hun gebied is nu geen nulmeting gedaan.

ALLE HUISHOUDENS ZIJN UITGENODIGD

Alle huishouden hebben een enquête in de bus ontvangen. Vaak is de enquête persoonlijk aan de
bewoner aangeboden door medebewoners. Alle huishoudens zijn dus in de gelegenheid gesteld
hun mening te geven. Gevraagd werd dit bij voorkeur digitaal te doen, maar men kreeg ook een
papieren vragenlijst in de bus, die in een antwoordenvelop (kosteloos) kon worden
teruggestuurd.

Gevraagd is dat degene die de enquête invult dit doet vanuit het gezichtspunt van het hele
huishouden. Dit impliceert dat de uitkomsten voor een grotere groep bewoners gelden dan het
aantal huishoudens dat we tellen.

RESPONS EN BETROUWBAARHEID

Uiteindelijk hebben 3701 huishoudens meegewerkt aan de Smederijen enquête. Dit aantal is
ruimschoots voldoende om voor heel Hoogeveen een statistisch betrouwbaar beeld te kunnen
schetsen. De respons op Hoogeveens niveau bedraagt 17,4%.

Op het niveau van de afzonderlijke Smederij gebieden is afhankelijk van het type vraag minimaal
60-200 respondenten nodig om per afzonderlijke indicator (enquête vraag) een voldoende
statistisch betrouwbaar beeld te kunnen schetsen. Dit aantal is niet overal gehaald. In tabel I
staat het overzicht van het aantal respondenten per Smederij.
Tabel 1: Respons per Smederij
Fluitenberg
Stuifzand
Tiendeveen
Nieuweroord
Noordscheschut
Nieuwlande
Hollandscheveld
Nieuw-Moscou
Lintbeb. Alteveer
Krakeel
Wolfsbos
Zuid
Verzetsbuurt
Oranjebuurt/Noord
Venesluis
Zeeheldenbuurt
Westersluis
Baanderhoek
Schoonvelde-oost
Schoonvelde-west
Kinholt/Steenb.weiden/Trasselt/Nijstad
Kattouw/Schutlanden
Erlanden/deel Nijstad

Huishoudens
175
225
255
325
805
535
1715
195
55
2060
1890
3035
1172
590
985
430
1495
1086
675
700
1550
1405
975

respons
72
52
58
49
118
112
255
43
19
380
356
537
195
77
123
34
165
124
107
115
311
242
157

% respons
41,1%
23,1%
22,7%
15,1%
14,7%
20,9%
14,9%
22,1%
34,5%
18,4%
18,8%
17,7%
16,6%
13,1%
12,5%
7,9%
11,0%
11,4%
15,9%
16,4%
20,1%
17,2%
16,1%

BETROUWBAARHEID VAN DE ANALYSE
Bij een lage respons is voorzichtigheid geboden bij het doen van al te stellige uitspraken op
grond van een enkele vraag of indicator. Het antwoord van een enkeling heeft dan veel invloed
hebben op het gemiddelde. We zeggen ook wel dat het gevonden resultaat indicatief is.
Hieronder wordt nader ingegaan hoe de betrouwbaarheid van de analyses op grond van de
Smederijen enquête zo goed mogelijk wordt gegarandeerd.
-

Ten eerste wordt in de analyse (monitor) gebruik gemaakt van thema’s (samengestelde
scores). Deze zijn opgebouwd uit de uitkomsten van meerdere vragen. De effecten van
meerdere met elkaar samenhangende indicatoren worden als het ware gemiddeld tot
één uitkomst van het betreffende thema. De mogelijke invloed van het toeval op de

-

-

-

uitkomst van een bepaalde vraag of indicator wordt door middeling met de uitkomsten
van meerdere vragen verminderd. Het gevonden gemiddelde van een thema is dan
betrouwbaarder.

Ten tweede wordt de uitslag van de Smederijen enquête gebruikt als
signaleringsinstrument. Als een quick scan om probleemgebieden, inhoudelijk en
geografisch, op het spoor te komen. De volgende stap is dan analyseren wat dan de
oorzaken van dit resultaat zijn. De uitkomst van een enkele vraag staat dus nooit op
zichzelf.

Ten derde worden de uitkomsten van de Smederijen enquête (“subjectieve” indicatoren)
aangevuld met andere zgn. “objectieve” indicatoren. We vergelijken bijvoorbeeld het
subjectieve veiligheidsgevoel van de bewoners met het aantal inbraken dat bekend is bij
de politie.

Tot slot, maar zeker niet op de laatste plaats, toetsen we de conclusies met professionals
en inwoners.

Bijlage: Smederijen enquête

Formulier niet vouwen s.v.p. !!

Anonimiteit gegarandeerd
De vragenlijst vult u anoniem in. Dit wil zeggen dat uitsluitend de totale resultaten zullen worden gerapporteerd
en dat er geen uitspraken gedaan zullen worden op individueel niveau. Na verwerking wordt de vragenlijsten
vernietigd.

Formulier niet vouwen s.v.p. !!

1

Om de gegevens te kunnen verwerken willen we vragen eerst uw wachtwoord,
Smederij– en buurtcode in te vullen.
Uw wachtwoord:

1.

Uw Smederijcode:

(deze is gelijk aan het digitale wachtwoord,
genoemd in de uitnodigingsbrief)
2. Uw Buurtcode:

(U vindt deze codes linksboven in de uitnodigingsbrief)

De eerste vragen gaan over het leven en wonen in uw wijk of dorp en in
uw directe woonomgeving en wat u daarvan vindt.
zeer
goed
3. Uw woning
Ruimte
Indeling
Onderhoud
4. Uw directe woonomgeving
Het onderhoud van de woningen in uw
directe omgeving/buurt
De kwaliteit van uw woonomgeving in het
algemeen
Hoeveelheid groen
Onderhoud groen
Onderhoud straten
Schoonhouden straten
Opruimen van hondenpoep op straat
Verkeersveiligheid
5. Uw wijk of dorp
Straatverlichting
Parkeergelegenheid op straat
Bereikbaarheid buurt met de auto
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Wijk- of dorpscentrum
Winkels
Basisschool
Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Sportmogelijkheden in de buurt
Speelplekken voor kinderen
Ontmoetingsplaatsen jongeren
Ontmoetingsplaatsen ouderen
Activiteiten voor kinderen
Activiteiten voor jongeren
Activiteiten voor ouderen
Hulp bij problemen (bijv. financiën en relaties)
Hulp bij opvoeden en opgroeien
Zorg, bijv. huisartsenhulp of thuiszorg
Als mensen aan de slag willen (betaald/
vrijwilligerswerk, cursus, iets ondernemen)
dan zijn daarvoor voldoende mogelijkheden

goed

gaat
wel

slecht

zeer
slecht
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geen
antwoord

6. Wat mist u in uw eigen wijk? (U kunt max. 3 zaken noemen) (graag binnen de lijntjes blijven)
1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

Leefbaarheid en veiligheid
7. Voelt u zich wel eens onveilig?
 ja vaak
 soms
 nee
 geen antwoord
Indien u met “nee” of “geen antwoord” geantwoord hebt, kunt u verder gaan met vraag 11.
8. Waarom voelt u zich onveilig? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Groepen jongeren
 Bang om slachtoffer te worden van geweld

 Onvoldoende toezicht
 Handel in drugs
 Weinig sociale controle
 Brandstichting

 Berichten over onveiligheid
 Gebruik van drugs
 Overlast door omwonenden
 Anders, nl.:

9. Indien u zich (wel eens) onveilig voelt, is dit dan in uw eigen huis?
 ja vaak
 soms
 nee
10. En in uw woonomgeving?
 ja vaak

 soms

 nee

 geen antwoord
 geen antwoord

11. Bent u in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een misdrijf (bijv. mishandeling,
diefstal, etc.)?
 ja vaak
 nee
 geen antwoord
12. Zo ja, heeft u hiervan aangifte gedaan bij de politie?
 ja
 nee
 geen antwoord
13. Wilt u aangeven of u in uw buurt overlast ondervindt van:
Omwonenden
Alcohol misbruik
Geluid (ook muziek)
Rondhangende jeugd
Spelende kinderen
Dieren (blaffende honden, kraaiende hanen)
Fietsers
Scooters
Parkeren (auto’s, caravans, aanhangers, etc)
Auto’s (te hard rijden)
Zwerfafval
Hondenpoep
Anders, nl. 
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ja














soms

nee































14. Wat zijn volgens u de TWEE belangrijkste ergernissen in uw buurt, waarvan u vindt dat
die met voorrang moeten worden aangepakt? U kunt voor het beantwoorden van deze
vraag kiezen uit de bij vraag 13 genoemde voorvallen in uw buurt, maar u mag ook iets
anders noemen.
eerste
plaats
tweede
plaats

De volgende vragen gaan over u en uw mede buurtbewoners
15. Wilt u bij de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent?
mee
eens

Ik vind dat de mensen elkaar kennen in mijn buurt
Ik ken zelf voldoende mensen in mijn buurt
Ik vind de betrokkenheid tussen de bewoners groot
Ik voel mij zelf betrokken bij mijn wijk/dorp
Mijn buurtgenoten gaan vriendschappelijk met elkaar om
Deze buurt is gezellig met veel saamhorigheid
Ik voel me thuis in deze buurt
De bewoners vertrouwen de mensen die in hun buurt wonen
Dit is een rustige buurt
Ik weet op wie ik een beroep kan doen in mijn wijk/dorp voor
(buren)hulp of gezelligheid
Ik heb veel vrienden en familie in de wijk
Ik kan mezelf goed redden
Ik vind dat de bewoners zelf hun problemen oplossen

grotendeels
mee
eens

grotendeels
mee
oneens

mee
oneens

geen
antwoord












































































16. Bent u in het afgelopen jaar betrokken geweest bij activiteiten om de onderlinge contacten in de buurt
te verbeteren?
 ja, veel
 ja, redelijk veel
 weinig
 geen
 geen antwoord
17. Denkt u dat uzelf meer zou kunnen doen om problemen in uw wijk op te lossen?
 ja
 misschien
 nee
 geen antwoord
18. Kunt u van onderstaande stellingen over eenzaamheid aangeven welke het meest overeenkomt met
uw situatie?
ik voel me altijd eenzaam
ik voel me nooit eenzaam

ik voel me soms eenzaam

geen antwoord

19. Gemiddeld hoeveel dagen per week beweegt u minimaal een half uur inspannend?
(Denkt u hierbij naast sporten ook aan tuinieren, klussen, gymmen, fietsen etc.).
Gemiddeld

dagen per week

4

Meedoen in de Hoogeveense samenleving
20. Kunt u van onderstaande activiteiten aankruisen of u dat doet of daarvan gebruik
maakt? (meerdere antwoorden mogelijk)
volgen van een opleiding of cursus

doen van vrijwilligerswerk zoals burenhulp, werkzaamheden voor vereniging of geloofgemeenschap.
Aantal uren in de week:

uur

geven van mantelzorg (zorg voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden,
vrienden, kennissen en buren)
sport in groeps– of verenigingsverband

cultureel aanbod (museum, Tamboer, bioscoop, evenementen en dergelijke)
hobby's in groeps- of verenigingsverband (bijvoorbeeld muziek maken, schilderen, natuurvereniging etc.)
overige activiteiten of bijeenkomsten georganiseerd door verenigingen, buurthuis, geloofgemeenschap,
gemeente, etc.

meehelpen bij het verbeteren van uw woonomgeving
geen van bovenstaande activiteiten
21. Kunt u aangeven wat de belangrijkste reden is waarom u aan geen van de in de vorige vraag genoemde activiteiten deelneemt?
gezondheidsredenen: lichamelijk
sociale situatie (bijvoorbeeld zorg kinderen)

gezondheidsredenen: psychisch
geen behoefte

financiële situatie
anders

22. Hieronder staan enkele handelingen waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u telkens
aangeven of u het zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite of alleen met hulp van anderen
kan doen? (graag op iedere regel een hokje aankruisen)?
zonder
met enige
met grote
alleen met hulp
moeite
moeite
moeite
van anderen
Gaan zitten en opstaan uit een stoel?
Aan- en uitkleden; zich volledig wassen?
Zich verplaatsen naar een andere kamer
op dezelfde verdieping?
De trap op- en aflopen?
De woning verlaten en binnen gaan?
Zich verplaatsen buitenshuis?
Geheel zelfstandig gebruik maken van
eigen of openbaar vervoer?
Licht schoonmaakwerk in huis doen?
Zwaar schoonmaakwerk in huis doen?

















































De Smederijen wil inwoners en organisaties samen laten werken om de leefbaarheid in
de buurt te verbeteren. In de volgende vragen wordt u gevraagd wat u vindt van deze
aanpak.
23. Heeft u in uw eigen woonomgeving te maken met de volgende organisaties?
Gemeente
Ja
Nee
Soms
Woonconcept
Domesta
Actium
Politie
Stichting Welzijnswerk

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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Soms
Soms
Soms
Soms
Soms

24. Werken deze organisaties onderling goed samen als het om uw woonomgeving gaat?
ja
nee
geen antwoord
25. Luisteren de zes organisaties naar u voordat ze een plan maken?
Gemeente
ja
soms wel soms niet

ja
ja
ja
ja
ja

Woonconcept
Domesta
Actium
Politie
Stichting Welzijnswerk

soms wel soms niet
soms wel soms niet
soms wel soms niet
soms wel soms niet
soms wel soms niet

26. Doen de zes organisaties wat ze beloven?
Gemeente
ja
soms wel soms niet

ja
ja
ja
ja
ja

Woonconcept
Domesta
Actium
Politie
Stichting Welzijnswerk

soms wel soms niet
soms wel soms niet
soms wel soms niet
soms wel soms niet
soms wel soms niet

nee
nee
nee
nee
nee
nee

geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord

nee
nee
nee
nee
nee
nee

geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord

27. De Smederijen geven u op verschillende manieren informatie. Kunt u aangeven hoe
belangrijk deze manieren voor u waren in het afgelopen jaar?
heel
belangrijk

Via de krant
Lopend vuur
Digitale nieuwsbrief Smederijen
Website gemeente
Website De Smederijen
Social media
Radio en televisie
Bewoners bijeenkomsten
Persoonlijk gesprek
“Van horen zeggen”












belangrijk

neutraal























niet zo
belangrijk

onbelangrijk























De Smederijen willen dat u als bewoner meer invloed krijgt op het maken van wijk- en
dorpsplannen en op de uitvoering van deze plannen.
In de volgende vragen wordt u gevraagd wat u hiervan vindt.
28. Bent u het er mee eens dat u meer invloed krijgt op het maken van wijk- en dorpsplannen?
 ja erg mee eens  beetje wel mee eens  beetje mee oneens
 erg mee oneens
29. Bent u of was u actief betrokken bij de verbetering van uw woonomgeving?
(meerdere antwoorden mogelijk)
ja, ik heb over dit onderwerp wel eens een bijeenkomst bijgewoond

ja, ik ben/was lid van een initiatiefgroep
ja, ik ben/was lid van een werkgroep
ja, ik ben/was op een andere wijze actief (onderhoud speeltuin, oppassen, zorg voor iemand, enz.)
nee, ik ben/was niet of nauwelijks actief en ben dat ook niet van plan
nee, ik ben/was niet of nauwelijks actief, maar wil in de toekomst wel actief worden
30. Hoeveel invloed heeft u samen met andere bewoners op uw woonomgeving ?
 veel
 redelijk veel
 weinig
 geen

 geen antwoord

31. Als u uw wijk of dorp een rapportcijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven?
zeer slecht……………………..…….. …... ……………neutraal..…………………...…………………. ……………….zeer goed

1

2

3

4

5

6
6

7

8

9

10

32. Wilt u bij de volgende uitspraken aangeven of dit komt door de Smederijen?
mee
groten- groteneens
deels
deels
mee
mee
eens
oneens
“Ik zie verbeteringen in de leefbaarheid van mijn buurt”



“Ik heb meer invloed op mijn leefomgeving”

























“Ik voel me meer betrokken bij mijn buurt”
“Ik neem gemakkelijker contact op met de samenwerkende
organisaties”

“Ik ben positiever over de ontwikkelingen in mijn buurt ”

mee
oneens

33. In 2013 zal een deel van het bewonersbudget besteed worden aan één (sociaal) thema.
Wat is volgens u het thema dat speelt voor u buurt?

34. Hoe lang woont u in de wijk/het dorp waar u nu woont?

jaar

35. Hoe lang woont u in de woning waar u nu woont?

jaar

36. Bent u van plan om op korte termijn te verhuizen?
 ja, ik wil naar een huis dat aangepast is voor bewoning door oudere mensen

 ja, ik wil meer verzorging aan huis, bijvoorbeeld door een nabij gelegen verzorgingstehuis
 ja, vanwege de woonomgeving (bijv. overlast)
 ja, vanwege het ontbreken van voorzieningen (winkels, scholen e.d.)
 ja, vanwege persoonlijke omstandigheden (werk, gezinssituatie ed.)
 ja, andere reden
 nee, niet van plan
37. Hoe zou u uw eigen gezondheid willen omschrijven?
 zeer goed
 goed
 gaat wel

 slecht

38. Hoe zou u in het algemeen de gezondheid van de andere leden van uw
huishouden willen omschrijven?
 zeer goed
 goed
 gaat wel
 slecht

 zeer slecht
 zeer slecht

39. Bent u in het algemeen tevreden over uw leven/situatie?
 ja
 gaat wel
 nee
 geen antwoord
40. Bent u gelukkig?
 ja

 gaat wel

 nee

 geen antwoord

41. Als u denkt aan uw wijk, waar droomt u dan van? (graag in een paar kernwoorden binnen
het onderstaande kader)

7

weet niet/
geen
mening







Tot slot willen we u vragen nog een aantal gegevens over uw persoonlijke situatie in te vullen.
Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om leeftijd en eenzaamheid met elkaar in verband te
brengen. Uw gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld en de uitkomsten zijn niet tot u te
herleiden. Beantwoorden van deze vragen is overigens niet verplicht.

42. Wat is uw postcode?

43. Wat is uw geslacht?

7
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 man  vrouw

44. Wat is uw leeftijd? jaar

45. Bent u in de Gemeente Hoogeveen geboren?
46. Heeft u een koop of huurwoning?

 koop

 ja  nee
 huur

47. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding ?
 Geen opleiding

47. Wat is uw hoofdbezigheid overdag?
 Student / scholier

 Basisonderwijs (lagere school)
 LBO (bv. LTS, LEAO, huishoudschool)
 VMBO, MAVO (MULO)
 HAVO/VWO (HBS, MULO-B, lyceum)
 MBO (bv. MTS, MEAO,UTS
 HBO (bv. HTS, HEAO, sociale academie,

 Werkt in loondienst
 Werkt als zelfstandige
 Werkt in eigen huishouding
 Werkloos / WWB / WAO
 Werkleeraanbod via WIJ
 Gepensioneerd / VUT
 Anders

kweekschool, PABO, HAS)
48. Wat is uw burgerlijke staat ?
 ongehuwd, nooit gehuwd geweest

 gehuwd of samenwonend
 gescheiden of gescheiden levend
 weduwe of weduwnaar
49. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (uzelf meegeteld)
1
2
3
4
5
6
7

8

9

>10

50. Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u?
1
2
3
4
5

8

9

10

6

7

51. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan betaald werk
(exclusief reistijd woon-werkverkeer)?
uur
52. Wat is het netto maandinkomen van uw huishouden?

 minder dan € 950,- per maand
 € 950,- tot € 1.300,- per maand
 € 1.300,- tot € 1.900,- per maand

 € 1.900,- tot € 3.150,- per maand
 € 3.150,- of meer per maand
 weet ik niet/wil ik niet zeggen
8

53. Hieronder kunt u nog eventuele opmerkingen kwijt. (s.v.p. binnen het onderstaande
kader blijven). Wilt u dat over uw opmerkingen contact met u wordt opgenomen, geeft
u dat dan aan. U kunt hieronder uw naam en adresgegevens invullen. Dit wordt alleen
voor dit doel gebruikt.

54. Wilt u meedingen naar één van de cadeaubonnen? (indien ja, vult u dan hieronder uw naam
en adresgegevens in. Dit wordt alleen voor dit doel gebruikt)
 ja
 nee
55. Wilt u in de toekomst vrijwilligerswerk doen of bijvoorbeeld een maatje van iemand
worden? (indien ja, vult u dan uw naam en adresgegevens in. Dit wordt alleen voor dit
doel gebruikt)
 ja
 nee
56. Wilt u zich in de toekomst via de Smederijen inzetten voor de buurt ? (indien ja, vult u
dan uw naam en adresgegevens hieronder in. Dit wordt alleen voor dit doel gebruikt)
 ja
 nee
57.

Naam:…………………………………………………………………………………………………...
Straat + Hnr…………………………………………………………………………………………...
Postcode……79……….
Plaats……………………………………………….
Telefoonnr.…………………………………………
Email………………………………………...
Dit was de laatste vraag. Vriendelijk dank voor uw tijd en moeite.
De Smederijen van Hoogeveen
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