ACHTERGROND SMEDERIJEN MONITOR

Op basis van de Smederijen enquête is een monitor ontwikkeld waarmee in één oogopslag
zichtbaar wordt gemaakt waar een Smederij (heel) goed, gemiddeld of (heel) slecht presteert. In
de Smederijen monitor worden de Smederijen op verschillende niveaus en op basis van
verschillende thema’s met elkaar vergeleken. Voorbeelden zijn het oordeel van de inwoners over
de voorzieningen in hun wijk en hoe ze de sociale cohesie in hun wijk ervaren. Op deze manier
kunnen we op het spoor komen van zaken die de aandacht behoeven. Zo kunnen we onze
energie en middelen gericht inzetten.

De thema’s worden gevuld met indicatoren. In deze versie van de monitor zijn de indicatoren
gebaseerd op de uitkomsten van de Smederijen enquête.
In de Smederijen monitor worden de Smederijen op twee manieren met elkaar vergeleken:
-

-

Op basis van absolute scores van 1 tot 10 (in de meeste gevallen goed te vergelijken met
rapportcijfers).

Op basis van het aantal afwijkingen t.o.v. het Hoogeveense gemiddelde.

In de par. I wordt op het gebruik van de indicatoren ingegaan. In par. II worden de gekozen
thema’s behandeld .

I.

GEBRUIKTE INDICATOREN
In deze versie van de Smederijen monitor zijn alleen indicatoren gebruikt die gebaseerd zijn op
de uitkomsten van de Smederijen enquête 2012/13. De meningen en gevraagde gegevens van
bewoners worden ook wel “subjectieve” data genoemd. In een volgende versie worden tevens
objectieve data aan de monitor toegevoegd. Gedacht wordt aan feitelijke gegevens van de
partnerorganisaties zoals politiegegevens, gebruik WMO, bijstand, meldingen openbaar gebied,
zorgconsumptie en beleving van de professionals. Op deze manier wordt een compleet en
veelzijdig beeld geschetst van de situatie in de Smederijen gebieden van Hoogeveen. Een veel
gebruikt voorbeeld is de onveiligheid in een gebied: naast de door de bewoners “gevoelde”
onveiligheid wordt de door de politie vastgestelde “werkelijke” onveiligheidssituaties geplaatst.

II.

DE SMEDERIJEN SAMENGEVAT IN EEN TOTAALSCORE EN ONDERLIGGENDE THEMA’S

In de monitor worden de Smederijen onderling vergeleken op verschillende niveaus. Op het
hoogste niveau (1) zijn alle uitkomsten van de geselecteerde enquêtevragen in één totaaloordeel
samengevat. Dit noemen we niveau 1 (zie onderstaand schema). Zo kunnen in één oogopslag de
Smederijen met elkaar worden vergeleken. Het nadeel is natuurlijk dit een vrij grove manier van
vergelijken is, omdat alle indicatoren die betrekking hebben op veel verschillende terreinen als
het ware op één hoop worden geveegd. Het blijkt dat de absolute totaalscore onderling niet veel
verschilt. Dit komt doordat de uitkomsten van de verschillende thema’s en vragen elkaar
uitmiddelen (een sterk positieve uitslag op één indicator valt weg tegen een sterk negatieve
score op een andere indicator).

Het totaalbeeld (niveau 1) is het gemiddelde van de score op de twee onderliggende
hoofdthema’s: de sociale en de fysieke leefomgeving (niveau 2). Deze hoofdthema’s zijn
vervolgens weer opgebouwd uit subthema’s. Zie onderstaand schema. Deze subthema’s kunnen
vervolgens worden afgepeld tot de uiteindelijke antwoorden op de enquête vragen.
Niveau 1

Niveau 2:
hoofdthema’s

Niveau 3: subthema’s

Totaalscore

Fysieke
leefomgevingsindex

Belevingsindex op het gebied van:

Sociale
leefomgevings
index

Belevingsindex op het gebied van:

1.
2.
3.
4.

Eigen Huis
Groen en grijs
Mobiliteit
Voorzieningen (zorg, welzijn,
onderwijs en ontspanning)

1. Gezondheid, welbevinden en
zelfredzaamheid
2. Leefbaarheid en Veiligheid
3. Sociale cohesie
4. Maatschappelijke
participatie/zelfwerkzaamheid

De rangorde tussen de Smederijen wordt op basis van twee methoden bepaald:
1. Bepaling van absolute scores (absolute scoremodel)
2. Bepaling van relatieve negatieve scores (relatieve score of stapelmodel)

Niveau 4:
enquête
vragen

Bijv. de
belevingsindex
“Eigen huis”
wordt
samengesteld
door de
gevraagde
mate van
waardering,
ruimte,
indeling en
onderhoud
van de woning.

Ad 1. Hier wordt bepaald hoe de individuele Smederijen scoren op (sub)thema’s en
indicatoren. Deze zijn goed te vergelijken met rapportcijfers. Dit is daarom te beschouwen als
een absoluut oordeel of waardering van het betreffende (sub)thema van de Smederij .

Hiertoe zijn de antwoorden op het merendeel van de vragen in scores of rapportcijfers (1..10)
omgezet. Deze waarden zijn vervolgens op de diverse niveaus gemiddeld (in één totaal cijfer en
volgens hoofdthema’s: sociaal en fysiek en daarbinnen op subthema’s). Hierdoor is het mogelijk
de antwoorden op de verschillende vragen en clusters in een totaalcijfer te vatten.

Ad 2. In het relatieve negatieve scoremodel (“stapelmodel”) wordt per Smederij per indicator
vastgesteld of sprake is van een inhoudelijk gezien negatieve afwijking t.o.v. het gemiddelde
van alle gebieden samen. De som van alle negatieve afwijkingen geeft een relatief negatief
oordeel van het gebied. We kunnen dit zien als een “stapeling” van (potentiële) problematiek. In
deel II staan de resultaten op basis van dit model.

