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Inleiding  

Het Burgerbelevingsonderzoek 
Voor u ligt het rapport Burgerbelevingsonderzoek Meppel 2016. Het onderzoek is in februari 
en maart 2016 uitgevoerd. Waar mogelijk en relevant wordt de beleving van uw inwoners in 
2016 afgezet tegen resultaten van het vorig onderzoek (uitgevoerd over 2012). Voor 
sommige onderwerpen (leefbaarheid en veiligheid) wordt ook een vergelijking gemaakt met 
landelijke gegevens.  
 
Inwoners ontvingen een brief van de gemeente Meppel waarin het doel van het onderzoek 
werd uitgelegd en een unieke inlogcode waarmee de inwoners op internet de vragenlijst 
konden invullen. Inwoners die geen toegang hebben tot internet of de vragenlijst liever op 
papier ontvingen, konden een papieren vragenlijst opvragen. Uw gemeente heeft 6.550 
inwoners aangeschreven. In totaal hebben 1.402 van de aangeschreven inwoners uit de 
gemeente de vragenlijst (online) ingevuld. De respons voor uw gemeente is daarmee 21%. 
Voor een onlineonderzoek onder inwoners is dit een goede respons. Uw gemeente heeft 
ervoor gekozen om de volgende wijken in het onderzoek te belichten: 
 
Tabel 1 Respons per wijk 
 Aantal % 

Wijk 

Centrum 204 15% 

Watertoren/Haveltermade 126 9% 

Oosterboer/ Rogat 227 16% 

Berggierslanden 177 13% 

Nijeveen 205 15% 

Koedijkslanden 183 13% 

Ezinge 43 3% 

Nieuwveense Landen/Nijeveenseweg 31 2% 

Onbekend 206 15% 

Alle wijken 1.402 100% 

 
Op basis van deze respons zijn de resultaten voor de gemeente Meppel als totaal zeer 
betrouwbaar. De resultaten voor de wijken Centrum, Oosterboer/Rogat, Berggierslanden, het 
dorp Nijeveen en de wijk Koedijkslanden zijn redelijk betrouwbaar, gebaseerd op de absolute 
respons.  
De resultaten voor de overige wijken zijn indicatief.1  

                                                
1 De betrouwbaarheid is afhankelijk van het absoluut aantal respondenten en niet het percentage mensen dat 
reageert. Hoe groter het absoluut aantal respondenten, hoe betrouwbaarder, waarbij de resultaten na een gegeven 
aantal respondenten ook niet betrouwbaarder worden. Hoe kleiner de ‘populatie’ waarover uitspraken gedaan 
moeten worden, hoe groter het percentage dat moet reageren.  
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Leeswijzer 
Het rapport is opgedeeld in 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat in op de inzet van bewoners 
voor hun buurt. De burenrelaties staan centraal in hoofdstuk 2. In het daaropvolgende 
hoofdstuk wordt de relatie tussen sociale samenhang en buurtparticipatie belicht.  
De leefbaarheid van de buurt is onderwerp van hoofdstuk 4, gevolgd door een hoofdstuk 
over openbare ruimte en buurtvoorzieningen. Hoofdstuk 6 (verenigingsleven en 
vrijwilligerswerk) en 7 (mantelzorg) behandelen de inzet voor anderen.  
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Samenvatting en conclusies 

Samenvatting  
Voor u ligt het Burgerbelevingsonderzoek Meppel 2016. In totaal hebben 1.402 inwoners uit 
de gemeente de vragenlijst ingevuld. Op basis van deze respons zijn de resultaten voor de 
gemeente Meppel als geheel zeer betrouwbaar. De resultaten voor de wijken Centrum, 
Oosterboer/Rogat, Berggierslanden, het dorp Nijeveen en de wijk Koedijkslanden zijn redelijk 
betrouwbaar, gebaseerd op de absolute respons. De resultaten voor de overige wijken zijn 
indicatief. Dit onderzoek bouwt deels voort op het burgerbelevingsonderzoek dat over het 
jaar 2012 is gehouden in Meppel. Waar mogelijk worden resultaten met elkaar vergeleken.  
 
In deze samenvatting gaan wij kort in op een selectie van de belangrijkste thema’s. 
 
Inzet voor de buurt en sociale samenhang 
De mate waarin inwoners van Meppel zich inzetten voor de buurt is vergelijkbaar met 2012. 
Bijna de helft van de inwoners (44%) geeft aan zich het afgelopen jaar te hebben ingezet 
voor de sfeer en het onderling contact in de buurt (45% in 2012). Ruim een derde van de 
inwoners geeft aan zich te hebben ingezet voor de leefbaarheid en/of veiligheid (34% net als 
in 2012).  
 
De bereidheid om een bijdrage te leveren aan de buurt verschilt sterk per onderwerp. Een 
groot deel van de mensen is wel bereid om bijvoorbeeld rommel op straat op te ruimen (of 
doet dit nu al). Mensen zijn minder geneigd om anderen aan te spreken op ongepast gedrag. 
De bereidheid om bij te dragen aan het onderhoud van openbaar groen is van alle 
genoemde onderwerpen het laagst. 
 
De sociale samenhang in Meppel is net zoals in 2012 een 6,3. Dit ligt in lijn met het 
Nederlands gemiddelde. Het dorp Nijeveen en de wijken, Berggierslanden, 
Oosterboer/Rogat en Nieuweveense Landen/Nijeveenseweg hebben relatief hoge scores 
sociale samenhang. Wijken als Watertoren/Haveltemade, Koedijkslanden en Ezinge hebben 
benedengemiddelde sociale samenhang scores.  
 
Burenhulp 
Gevraagd of zij hun buren wel eens helpen, geeft 66% van alle respondenten in Meppel aan 
hun buren weleens te helpen, 32% geeft aan het niet te doen maar hier wel toe bereid te zijn 
mocht het gevraagd worden en 2% geeft aan het niet te doen en hiertoe ook niet bereid te 
zijn als het gevraagd zou worden. In 2012 gaf 72% van de respondenten nog aan dit te doen 
en 27% het niet te doen maar wel bereid te zijn. Het percentage inwoners dat aangeeft niet 
bereid te zijn lag in 2012 met 1% in lijn met 2016. 
 
Veel buren helpen elkaar als het gaat om kleinigheden (zoals de planten water geven, post 
bewaren, et cetera). In de gemeente Meppel doet zo’n 46% dit al voor hun buren. Met 
klusjes in of rond het huis of de tuin helpt 11% van de inwoners in Meppel hun buren. Minder 
vaak komt het voor dat buren eten koken of brengen of helpen met administratie. Het 
aandeel buren dat elkaar helpt met ‘intensievere vormen’ van hulp (zorg), zoals medicijnen 
toedienen, persoonlijke verzorging of het huis helpen schoonmaken, is zeer klein.  
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Ook de bereidheid om dit te doen als het gevraagd zou worden is laag. Zo zegt bijvoorbeeld 
36% van de mensen die hun buren niet helpt met de administratie hier ook zeker niet toe 
bereid te zijn als het gevraagd zou worden. En voor dingen als helpen met het huis 
schoonhouden is dit percentage zelfs 63%.  
 
Eenzaamheid 
Eenzaamheid komt even weinig voor in Meppel als in 2012. Zo’n 64% van de inwoners is 
niet eenzaam. Het percentage inwoners dat matig, sterk of zeer sterk eenzaam is, is bij 
elkaar 35%. In verhouding tot het gemiddelde in Meppel is er in de wijken Centrum, 
Berggierslanden en het dorp Nijeveen relatief weinig eenzaamheid. In de wijken Ezinge, 
Nieuwveense Landen/Nijeveenseweg en Koedijkslanden is relatief meer eenzaamheid. 
  
Leefbaarheid en veiligheid 
De mate waarin inwoners van Meppel ervaren dat er fysieke verloedering en 
verkeersoverlast voorkomt in de buurt ligt ongeveer in lijn met het Nederlands gemiddelde in 
2016.2 De mate waarin inwoners van Meppel sociale overlast ervaren is relatief laag. In 
verhouding tot het Nederlands gemiddelde in 2016 voelt een relatief klein deel van de 
inwoners van Meppel zich weleens onveilig (10% in verhouding tot 14% landelijk). Het 
percentage mensen dat zich vaak onveilig voelt, is in Meppel (net zoals gemiddeld in 
Nederland) zo’n 1%. 
 
Voorzieningenaanbod en parken 
Wat het onderhoud van openbare buurtvoorzieningen betreft zijn inwoners van Meppel het 
meest tevreden over de vuilophaal en reiniging (72%), gevolgd door het onderhoud van 
straatmeubilair (67%), onderhoud van wegen en fietspaden (58%) en tot slot het onderhoud 
van openbaar groen (51%). Over de aanwezigheid van voldoende basisvoorzieningen (sport- 
en recreatie, openbaar vervoer, zorgvoorzieningen en winkels) zijn de meeste respondenten 
tevreden. 
 
Ruim driekwart van de inwoners van Meppel geeft aan weleens een park te bezoeken in 
Meppel (78%). De inwoners die dit niet doen, doen dit voornamelijk niet omdat zij geen 
behoefte hiertoe voelen, of omdat zij liever natuurgebieden buiten Meppel bezoeken. Het 
park dat door inwoners het vaakst wordt bezocht, is het Wilhelminapark, op afstand gevolgd 
door het Ringpark. Gevraagd naar de voornaamste reden om de parken in Meppel te 
bezoeken, geven veruit de meeste respondenten als reden aan om even ‘ertussenuit’ te zijn. 
 

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk 
In Meppel geeft 42% van de inwoners aan dat zij regelmatig actief zijn in het 
verenigingsleven. Dit aandeel was in 2012 47%. De respondenten uit het dorp Nijeveen zijn 
in relatief grote mate actief in het verenigingsleven, inwoners van de wijken Watertoren en 
Ezinge zijn daarentegen in mindere mate actief.  
 
Ongeveer een op de vijf inwoners geeft aan ‘incidenteel’ vrijwilligerswerk te doen (21% in 
2016 en 22% in 2012) en 29% van de inwoners geeft aan soms tot en met vaak 
vrijwilligerswerk te doen (30% in 2012). Van de inwoners die al actief zijn als vrijwilliger geeft 
de meerderheid aan dit volgend jaar te willen blijven doen (81%). Van de mensen die (nog) 

                                                
2 Deze resultaten zijn vergelijkbaar met resultaten uit de Integrale Veiligheidsmonitor waardoor landelijke en 
regionale vergelijkingen getrokken kunnen worden. Vergelijking met 2012 is niet mogelijk.  
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niet actief zijn als vrijwilliger geeft 3% aan te verwachten volgend jaar wel vrijwilligerswerk te 
gaan doen (deze percentages liggen in lijn met 2012). 
 
Mantelzorg 
In Meppel geeft 20% van de respondenten aan mantelzorg te verlenen. In 2012 was dit 
aandeel vergelijkbaar (18%). De meeste mantelzorgers in Meppel verlenen deze zorg aan 
hun (schoon)ouders (42% in 2016 en 39% in 2012), of aan hun echtgenoot/-genote of 
partner (28% in 2016 en 19% in 2012).  
 
Van alle respondenten die mantelzorg verlenen geeft in 2016 56% aan zich soms t/m vaak 
overbelast te voelen. In 2012 was dit percentage 49%. 55% van de mantelzorgers weet waar 
zij terechtkunnen voor ondersteuning of vragen. In 2012 was dit 59%. In de gemeente 
Meppel maakt 17% van de mantelzorgers naar eigen zeggen gebruik van 
mantelzorgondersteuning. In 2012 was dit percentage ook 17%. Het merendeel van de 
respondenten die gebruik hebben gemaakt van mantelzorgondersteuning geeft aan hier 
tevreden of zeer tevreden over te zijn.3 

Conclusies 
Op de thema’s sociale samenhang, leefbaarheid en buurtparticipatie staat de gemeente 
Meppel er over het algemeen goed voor. Inwoners zijn positief over hun buurt en hun buren. 
Ze voelen zich over het algemeen veilig en zijn zeer positief over de parken in de gemeente. 
Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet, is stabiel gebleven ten opzichte van 2012. 
Veel inwoners helpen elkaar met verschillende dingen. Ook schatten inwoners de bereidheid 
van hun buren om hen te helpen als het nodig is, (afhankelijk van het onderwerp) vrij hoog 
in.  
 
Wel hebben wij gezien dat dit niet betekent dat mensen geen schroom voelen om hulp te 
vragen aan hun buren, laat staan om zorg te moeten vragen. Het is dan ook niet verstandig 
om ‘te luchtig’ te doen over het vragen (en geven) van (buren)hulp. Dit kan ertoe leiden dat 
sommige mensen (nog) minder snel geneigd zullen zijn hulp te vragen van hun buren.  
 
Een punt dat wellicht aandacht verdient, is het iets grotere aandeel mensen dat veel overlast 
ervaart van fysieke verloedering. In verhouding tot het Nederlands gemiddelde is het aandeel 
inwoners dat veel overlast ondervindt van fysieke verloedering hoog.  
 
Daarnaast verdient het in verhouding tot 2012 grotere aandeel mantelzorgers dat aangeeft 
overbelast te zijn, aandacht. Zeker gezien de stijgende verwachtingen van mantelzorgers in 
de nieuwe Wmo zal deze groep het eerder moeilijker dan makkelijker krijgen.  
 
Om mantelzorgers effectief te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat zij bekend zijn met 
de verschillende (ondersteunings)mogelijkheden voordat zij overbelast beginnen te raken. 
Immers, juist bij overbelasting je gaan verdiepen in wat er mogelijk is, is iets wat je niet meer 
doet (of kan doen). Het vroegtijdig mantelzorgers bekendmaken met mogelijke 
ondersteuning is een uitdaging omdat mensen dan juist nog (niet) om hulp willen vragen 
omdat het ‘allemaal wel lijkt te gaan’. Inzetten op het beeld dat er ‘geen probleem’ hoeft te 
zijn om contact met een steunpunt mantelzorg op te nemen kan hierbij helpen. Ook is het 
van groot belang dat bij de (keuken)tafelgesprekken goed doorgevraagd wordt naar de 
                                                
3 Deze resultaten zijn indicatief doordat zij gebaseerd zijn op een klein aantal respondenten.  
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situatie van de mantelzorger. Het is zonde als dit contactmoment hiervoor niet volledig benut 
wordt.  
 
Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet, is stabiel gebleven ten opzichte van 
2012. Wel is de gemiddelde leeftijd van het vrijwilligersbestand in Meppel toegenomen. Ook 
zijn de verwachtingen van vrijwilligers(organisaties) de laatste jaren gestegen, mede door de 
overheveling van steeds meer taken rond ondersteuning van inwoners aan gemeenten. 
Gemeenten doen er goed aan om daarom de ondersteuningsbehoeften van 
vrijwilligers(organisaties) te volgen, en erop te blijven letten dat de middelen die organisaties 
hebben in verhouding staan tot de taken die zij verwacht worden te vervullen. 
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Hoofdstuk 1  
Inzet voor de buurt  

Actieve buurtparticipatie is geen vanzelfsprekendheid. Met de komst van de Wmo was actief 
inwonerschap al een actueel thema, juist ook op het niveau van buurten, wijken of kernen. 
De Wmo beoogt immers dat alle mensen meedoen, meehelpen en meedenken, met name 
ook in hun eigen woon- en leefomgeving. Door de discussie rondom ‘Inwonerkracht’, de 
‘Participatiesamenleving’ en als gevolg van de 3D’s is het nog prangender. Uit onderzoek4 
blijkt dat mensen met name bereid zijn om te participeren en verantwoordelijkheden te 
dragen als het hun eigen woonomgeving betreft. 
 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: buurtbinding, sociale betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid, bewonersactiviteiten en -initiatieven. 

1.1 Buurtbinding 
Buurtbinding geeft uitdrukking aan het geheel van gedrag en ervaringen ten aanzien van de 
eigen straat, wijk en buurt. Buurtbewoners bouwen in de loop der jaren een bepaalde 
emotionele band op met hun omgeving waardoor een gevoel van ‘thuis’ ontwikkelt. 
 
Bij een grote mate van sociale verbondenheid en identificatie met de buurt voelt een inwoner 
zich eerder verantwoordelijk voor de sfeer, het onderling contact, de leefbaarheid en 
veiligheid van de buurt5. Dit motiveert een inwoner om zich - vaak op informele wijze - actief 
in te zetten voor de buurt. Deze verantwoordelijkheid kunnen inwoners zowel op passieve 
wijze uiten, zoals het waakzaam zijn bij overlast en het rekening met elkaar houden, als op 
actieve wijze door bijvoorbeeld het schoonhouden van de buurt en het organiseren van 
buurtactiviteiten. 
 
Buurtbinding is geen garantie voor betrokkenheid en inzet voor de buurt. Een grote mate van 
buurtbinding in hechte, kleinschalige gemeenschappen kan ook verstikkend en beperkend 
werken. Zeker daar waar de bevolkingssamenstelling uniform is, kan buitensluiting van ‘de 
ander’ voorkomen. In jonge buurten kiezen bewoners er vaak bewust voor om op gepaste 
afstand te blijven van hun buren. De buurt wordt dan eerder gekozen op functionele gronden. 
In dergelijke wijken ontstaan clusters van gelijkgestemden. Ondanks dat de buurtbinding in 
‘traditionele zin’ dan wellicht achterblijft kan hierdoor een voedingsbodem voor de behartiging 
van buurtbelangen ontstaan.  
 
De mate van buurtbinding is bepaald aan de hand van een schaalscore. Schaalscores zijn 
genormeerde scores en maken het mogelijk om resultaten tussen groepen te vergelijken. 
Voor het berekenen van de schaalscore buurtbinding zijn de volgende stellingen 
meegenomen:  
• Ik verkies deze buurt boven elke andere buurt in de gemeente. 
• Ik ben een beetje trots op deze buurt. 
• Ik vind het vervelend als anderen kritiek leveren op deze buurt. 
• Deze buurt betekent veel voor mij. 
• Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. 

                                                
4 Sociaal en Cultureel Planbureau (2004). In het zicht van de toekomst.  
5 Bolt, G. & R. ter Maat (2005), Participatie in de buurt. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 11. 
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Voor deze schaalscore geldt hoe hoger de score, hoe hoger de buurtbinding. In 
onderstaande tabel wordt de mate van buurtbinding en de tevredenheid over de 
bevolkingssamenstelling weergegeven. Tabel 2 toont dat de buurtbinding even hoog is als in 
2012. In de wijken Nieuwveense Landen/Nijeveenseweg en het dorp Nijeveen is de 
buurtbinding het hoogst en in Ezinge het minst hoog.  
 
Tabel 2 Mate van buurtbinding (schaalscore) en tevredenheid bevolkingssamenstelling (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Buurtbinding 5,9 5,7 5,7 5,8 6,2 5,8 4,6 6,3 5,8 5,8 
Tevreden met 
bevolkingssamenstelling 

81% 77% 89% 85% 88% 85% 69% 87% 84% 86% 

 
Samenstelling van de buurt  
Een belangrijke factor die van invloed is op de gehechtheid van bewoners aan hun 
buurtgenoten en de sociale structuren in de buurt is de bevolkingssamenstelling. Een theorie 
zoals de homogeniteitstheorie is op dit uitgangsprincipe gestoeld en stelt dat mensen het 
liefst omgaan met personen met dezelfde levensstijl. Of anders verwoord: buurtbewoners 
zullen in buurten met een heterogene bevolkingssamenstelling minder gemakkelijk andere 
buurtbewoners opzoeken. 
 
In de regel geldt dat wanneer bewoners zich in grote mate verbonden voelen met de buurt zij 
ook meer tevreden zijn met de bevolkingssamenstelling van de buurt. Uit analyse op eerder 
onderzoek komt een sterk verband naar voren tussen buurtbinding en de tevredenheid met 
de bevolkingssamenstelling.  
 
Woonduur 
Een aanname is dat mensen meer sociale contacten en een identificatie met een plek 
opbouwen naarmate ze er langer wonen. Wanneer een persoon langere tijd in de buurt 
woont, is het waarschijnlijk dat deze meer emotionele binding heeft met en meer contacten 
onderhoudt in de buurt dan een persoon die net in de buurt is komen wonen. Uit analyse op 
de onderzoeksresultaten van alle gemeenten blijkt dat een langere woonduur zich ook 
daadwerkelijk vertaalt in een grotere mate van buurtbinding. 
 
Tabel 3 toont dat het aandeel respondenten dat 15 jaar of langer in dezelfde wijk woont 
gestegen is ten opzichte van 2012. 
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Tabel 3 Woonduur (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer

/ Rogat 
Berggiers-

landen 
Nijeveen Koedijks-

landen 
Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveense-

weg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

 
korter dan 5 jaar 21% 18% 9% 26% 10% 11% 23% 35% 16% 20% 
5 tot 15 jaar 37% 32% 26% 73% 28% 27% 42% 16% 33% 37% 
15 jaar of langer 42% 50% 65% 1% 62% 62% 35% 48% 51% 44% 

 
Gemiddeld kennen de wijken Oosterboer/Rogat, Koedijkslanden en het dorp Nijeveen relatief 
de meeste inwoners met een lange relatie met de buurt. Dit zijn ook de wijken waarin de 
mate van buurtbinding het grootst is.  
 
Tabel 4 Buurtbinding naar woonduur (schaalscore) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

          

 

Korter dan 
5 jaar 

5,4 5,4 5,2 5,7 5,6 5,7 4,1 6,5 5,5 5,4 

5 tot 15 
jaar 

5,5 5,4 5,6 5,7 6,0 5,1 3,9 6,5 5,5 5,7 

15 jaar of 
langer 

6,4 6,0 5,9 6,8 6,3 6,1 6,0 6,1 6,1 6,3 

 Gemiddeld 5,9 5,7 5,7 5,8 6,2 5,8 4,6 6,3 5,8 5,8 

1.2 Sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
Sociale samenhang in de buurt en buurtbinding worden versterkt als inwoners zichzelf 
verantwoordelijk (gaan) voelen voor de oplossingen van uitdagingen die zij in hun eigen 
leefomgeving ervaren.  
 
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre inwoners zich betrokken voelen bij en 
verantwoordelijk voelen voor de lokale gemeenschap en in hoeverre deze betrokkenheid 
samenhangt met het daadwerkelijk geven van hulp en steun aan anderen. In onderstaande 
tabel is weergegeven in hoeverre de inwoners van mening zijn dat hun buurtgenoten zich 
betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk voelen voor de buurt. 
 
Tabel 5 Betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de buurt onder buurtgenoten  

(% (helemaal) mee eens) 
 Wijk Totaal 

Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Betrokken en 
verantwoordelijke 
buurtgenoten 

69% 58% 69% 68% 80% 58% 76% 58% 67% 67% 

 
In uw gemeente vindt 67% van de inwoners dat buurtgenoten zich betrokken voelen bij en 
verantwoordelijk voelen voor hun buurt. Dit aandeel is even hoog als in 2012. De inwoners 
van de wijk Ezinge en het dorp Nijeveen zijn het vaak eens met de stelling dat hun 
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buurtgenoten zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Vervolgens is het interessant om te 
bekijken in hoeverre inwoners zichzélf betrokken voelen en in hoeverre dit resulteert in 
daadwerkelijke persoonlijke inzet voor de buurt. 
 
De persoonlijke inzet hebben we in dit onderzoek onderverdeeld in:  
• Sfeer en het onderling contact vergroten (zoals het doen van boodschappen, het 

bemiddelen tussen bewoners bij conflicten of het (mede-)organiseren van buurtfeesten 
of -braderieën en dergelijke.  

• Leefbaarheid en/of veiligheid (bijvoorbeeld uiteenlopende activiteiten als het 
(mede)organiseren van schoonmaakacties, meewerken aan buurtpreventie en het 
onderhouden van contact met de gemeente hierover).  

 
Tabel 6 Vormen van actieve inzet voor de buurt (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Inzet voor 
sfeer en 
onderling 
contact 

41% 29% 46% 55% 57% 49% 14% 42% 44% 45% 

Inzet voor 
leefbaarheid 
en/ of 
veiligheid 

40% 31% 29% 30% 32% 42% 19% 26% 34% 34% 

 
Uw inwoners zetten zich met name in voor de sfeer en het onderling contact. De mate van 
inzet is ongeveer even hoog als in 2012. In het algemeen kan worden gesteld dat de 
groepen die zich veel inzetten voor de buurt enerzijds en de groepen die zich weinig 
inspannen anderzijds wat betreft achtergrondkenmerken nauwelijks van elkaar verschillen. 
65-plussers zijn in beide groepen flink vertegenwoordigd en daarnaast personen met een 
middelbare opleiding en een modaal inkomen. De groep inwoners die zich weinig inzet voor 
de buurt bestaat echter eerder uit mensen met een lage sociaaleconomische status 
(laagopgeleid, inkomen op bijstandsniveau). Onder actieve buurtbewoners bevinden zich tot 
slot relatief meer vrouwen. 
 
Aan alle respondenten is gevraagd in hoeverre zij bereid zijn een bijdrage op de volgende 
punten te leveren in de buurt:  
• Opruimen van rommel op straat. 
• Aanspreken van mensen met ongepast gedrag. 
• Zorg voor hulpbehoevende of eenzame mensen. 
• Onderhoud van openbaar groen. 
 
In figuur 1 ziet u de resultaten voor de gemeente als geheel. Een groot deel van de mensen 
is wel bereid om bijvoorbeeld rommel op straat op te ruimen (of doet dit nu al). Mensen zijn 
minder geneigd om anderen aan te spreken op ongepast gedrag. Opvallend is dat het 
grootste aandeel mensen zeker niet bereid is om bij te dragen aan het onderhoud van 
openbaar groen. 
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Figuur 1 Bereidheid bijdrage (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.3 Bewonersinitiatieven in de buurt 
In de meeste Wmo-beleidsnota’s zijn passages opgenomen over de rol die de gemeente wil 
aannemen als het gaat om eigen initiatieven van inwoners. De meeste bewonersinitiatieven 
ontstaan niet ‘spontaan’. Uit onderzoek blijkt dat meestal de gemeente of een professionele 
organisatie een aanjagende rol speelt6. In hoeverre inwoners vinden dat de gemeente 
bewonersinitiatieven en -activiteiten voldoende stimuleert, is onderwerp in onderstaande 
tabel. De resultaten worden gepresenteerd voor de inwoners die hebben aangegeven het 
afgelopen jaar actief te zijn geweest in de buurt. Tabel 7 toont dat het aandeel actieve 
buurtbewoners dat vindt dat de gemeente bewonersinitiatieven voldoende stimuleert, 
gestegen is ten opzichte van 2012. 
 
Tabel 7 Gemeente stimuleert bewonersinitiatieven en -activiteiten voldoende (% (helemaal) mee 

eens) 
Wijk Totaal 

Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

41% 53% 48% 54% 32% 47% 58% 69% 45% 34% 

 
Gemeenten en andere organisaties kunnen een belangrijke aanjaagfunctie hebben. 
De verantwoordelijkheid voor het aandragen van ideeën ligt echter voor een groot deel bij 
bewoners. Als er eenmaal initiatieven zijn, dan is het wel belangrijk om de ideeën van de 
wijkbewoners serieus te nemen. Ook de lager opgeleide inwoners weten vaak heel goed aan 
te wijzen wat er anders zou moeten in hun wijk als het hun concreet gevraagd wordt. Wel is 
het zo dat als je als overheid verder terugtreedt, de initiatieven vooral zullen blijven komen 
van mensen die zich al goed georganiseerd hebben. Vaak zijn dit hoogopgeleide inwoners in 
wijken waar er ‘al veel goed gaat’. Door terug te treden als overheid dupeer je mogelijk dus 
juist de inwoners in de wijken waar weinig sociale verbanden bestaan. 
 

                                                
6 DSP Groep (2008). Sociale samenhang mythe of must blz. 27. 
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Hoe kun je als gemeente initiatieven stimuleren? 

Toon waardering voor bewonersinitiatieven. Belast kleine initiatieven niet met 
bureaucratische rompslomp. Vaak zijn er niet veel middelen nodig om kleinschalige 
initiatieven te stimuleren. Kom als gemeente ook met voorstellen. En realiseer dat 
professionals ook met voorstellen kunnen komen. Zolang deze worden getoetst aan wat de 
inwoners echt willen, is dit niet erg. Betrek de inwoners bij de initiatieven zodat dingen 
samen tot stand komen. Dit stimuleert inwoners verder tot meer ideeën en zorgt dat zij zich 
verbonden en verantwoordelijk voelen voor het bereikte resultaat.  
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Hoofdstuk 2  
Burenrelaties 

Naast (georganiseerde) inzet voor de buurt vormen informele burenrelaties een andere 
bouwsteen voor sociale samenhang. Fysieke nabijheid is in de meeste kernen en wijken een 
gegeven, maar dat schept niet per definitie ook een sociale relatie. Uit verschillende 
onderzoeken7 blijkt dat onderlinge hulprelaties vooral tot stand komen op basis van 
individuele relaties en minder doordat mensen in dezelfde buurt, straat of hetzelfde portiek 
wonen. Dit wringt in zekere mate met de aanname dat een grote sociale samenhang ertoe 
leidt dat er meer onderlinge hulprelaties zijn en dus een verminderd beroep op de overheid.  
 
Burenrelaties staan centraal in dit hoofdstuk. Als eerste komt het sociaal vertrouwen aan de 
orde om vervolgens in te gaan op burenhulp. In het vervolg van dit hoofdstuk bekijken we in 
hoeverre persoonlijke relaties in de buurt worden aangegaan en of deze aansluiten bij de 
persoonlijke behoefte. Ook komen ontmoetingsgelegenheden, buitensluiting en 
eenzaamheid aan bod. Ten slotte besteden we aandacht aan de kracht van sociale 
structuren in de buurt als het gaat om opvang en signalering. 

2.1 Sociaal vertrouwen 
Sociaal vertrouwen vormt de smeerolie van een lokale samenleving8 en is een belangrijke 
randvoorwaarde voor het aangaan van burenrelaties. Het gaat bij burenrelaties niet alleen 
over de contacten met de ‘eigen’ groep (binding), maar ook over begrip voor en contact met 
andere buurtgenoten (overbrugging). Overbruggende contacten komen eerder tot stand 
wanneer er sprake is van een zekere mate van vertrouwen tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  

 
Buurten waar inwoners elkaar niet kennen en weinig van elkaar weten zijn niet bevorderlijk 
voor het onderling vertrouwen tussen bewoners. Buurtinitiatieven en ontmoetings-
gelegenheden kunnen daarom bijdragen aan het versterken van het sociaal vertrouwen, 
waardoor inwoners eerder participeren in informele organisatievormen. 
 
Op de stelling ‘Ik vertrouw de mensen in de buurt’ geeft 83% van uw inwoners een 
bevestigend antwoord. Dit ligt in lijn met 2012.  
 
Tabel 8 Sociaal vertrouwen (% (helemaal) mee eens) 

Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

84% 70% 92% 90% 90% 77% 68% 87% 83% 84% 

                                                
7 O.m. WRR (2005), Vertrouwen in de buurt. 
8 Francis Fukuyama (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. 
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2.2 Burenhulp  
Uit onderzoek9 blijkt dat buren van belang zijn binnen persoonlijke netwerken, maar dat 
buren selectief omgaan met de hulp die ze vragen. Vaak wordt aan buren hulp gevraagd die 
aan iedereen gevraagd kan worden, waarvoor geen specifieke kennis nodig is en waarmee 
weinig verantwoordelijkheden samenhangen.  
  
In de regel zijn buurtgenoten bereid en geneigd om laagdrempelige burenhulp te verlenen op 
vrijblijvende basis. Als het echter gaat om structurelere veeleisende vormen van burenhulp, 
zoals mantelzorg, dan zijn mensen eerder wat terughoudender. Deze terughoudendheid 
vloeit ook vaak voort uit de behoefte aan privacy. Daarbij speelt ook de wederkerigheid een 
rol. Want wie geholpen wordt, kan ook gevraagd worden om hulp te geven of op een andere 
manier een dienst te bewijzen10. Ook aarzelen mensen om elkaar ongevraagd hulp te bieden. 
Buren willen niet het gevoel hebben zich op te dringen aan anderen. In plaats daarvan 
wachten ze af totdat er een beroep op hen wordt gedaan.  
 
Om de burenhulp in kaart te brengen is allereerst aan inwoners gevraagd ‘Helpt u uw buren 
wel eens?’ In Meppel geeft 66% van alle respondenten aan hun buren weleens te helpen. 
32% geeft aan het niet te doen maar hier wel toe bereid te zijn mocht het gevraagd worden 
en 2% geeft aan het niet te doen en hiertoe ook niet bereid te zijn als het gevraagd zou 
worden.  
 
Tabel 9 Helpt u uw buren wel eens? (%) (Meppel totaal) 
 Ja Nee, maar wel bereid als het 

gevraagd zou worden 

Nee, en ook niet bereid als het 
gevraagd zou worden  

Totaal 
Meppel 2016 66% 32% 2% 

Meppel 2012 72% 27% 1% 

 
Onderstaande figuur toont de verdeling per wijk. 
 
Figuur 2 Helpt u uw buren wel eens? 

 

                                                
9 Völker, Beate (1999). 15 miljoen buren. De rol van buren in persoonlijke netwerken in Nederland. In: Beate Völker 
en René Verhoeff (red.), Buren en buurten.  
10 Thomese, Fleur (1998). Buurtnetwerken van ouderen, Een sociaalwetenschappelijk onderzoek onder zelfstandig 

wonende ouderen in Nederland (proefschrift). 
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Respondenten is vervolgens op een tiental vlakken gevraagd in hoeverre zij hun buren 
helpen/bereid zijn te helpen. Mensen konden aangeven: 
• Doe ik nu al. 
• Zeker wel bereid. 
• Misschien wel bereid. 
• Zeker niet bereid. 
 
Vervolgens zijn mensen over de dezelfde punten gevraagd in hoeverre er buren zijn die hun 
helpen/bereid zijn te helpen. Mensen konden aangeven: 
• Doe ik nu al. 
• Zeker wel bereid. 
• Misschien wel bereid. 
• Zeker niet bereid. 
• Weet ik niet. 
 
Figuur 3 toont dat de meeste burenhulp bestaat uit kleinigheden. Wel geeft bijvoorbeeld 10% 
aan te helpen met boodschappen doen, met klusjes in of rond het huis/de tuin en zelfs te 
helpen met vervoer of bezoekjes.  
 
Figuur 3 Ik help mijn buren al (%) 
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Figuur 4 toont de verschillende vormen van burenhulp naar wijk. 
 

Figuur 4 Ik help mijn buren al (naar wijk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 toont de burenhulp die inwoners aangeven van hun eigen buren te krijgen. Wij zien 
hier een soortgelijke verdeling als in figuur 3. Ontvangen burenhulp uitgesplitst naar wijk 
tonen wij in figuur 6. 
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Figuur 5 Ik krijg al hulp van mijn buren (%) 
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Figuur 6 Ik krijg al hulp van mijn buren (naar wijk) 
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Figuur 7 en 8 tonen de bereidheid om de buren te helpen op verschillende vlakken en de 
inschattingen van mensen in hoeverre hun buren bereid zijn hen te helpen. De mensen die 
hebben aangegeven op een bepaald vlak hun buren al te helpen/al hulp te ontvangen van 
hun buren zijn hier dus buiten beschouwing gelaten. 
 
Van de inwoners die hun buren niet al helpen met kleinigheden, zoals planten water geven, 
is ruim twee derde hier zeker wel toe bereid. Het minst vaak is men bereid om de buren te 
helpen met persoonlijke verzorging. Een klein aandeel (7%) zegt zeker wel bereid te zijn te 
helpen met persoonlijke verzorging. Wij hebben echter in de figuren 2 en 4 gezien dat nog 
geen 1% van de inwoners elkaar (als buren) helpt op dit vlak. 
 
Figuur 7 Bereidheid om mijn buren te helpen (%) 

 
 
 
Het valt ook op dat mensen over de bereidheid van hun buren om hen te helpen positiever 
oordelen dan over de eigen bereidheid. Zo zien wij in figuur 8 dat 7% van de respondenten 
denkt dat hun buren zeker bereid zijn hen te helpen met persoonlijke verzorging, 39% 
misschien wel bereid is en 55% zeker niet bereid (de inschatting van de eigen bereidheid 
was respectievelijk 7%, 27% en 66%). 
 



BURGERBELEVINGSONDERZOEK MEPPEL 2016 

20/53 

 
Figuur 8 Bereidheid om hulp van mijn buren te krijgen (%) 

 
 

2.3 Sociale contacten in de buurt 
Burenhulp begint bij elkaar kennen. Als je elkaar kent, weet je wat je aan elkaar hebt en kun 
je elkaar om hulp vragen als dat nodig is. In sommige buurten gaat dat elkaar kennen 
vanzelf, maar dat is niet overal het geval. Ontmoetingsplaatsen en -gelegenheden zorgen 
ervoor dat buurtgenoten elkaar zien en spreken en over een drempel heen kunnen komen. 
 
In het onderzoek is gevraagd in welke mate inwoners contact hebben met buren en overige 
buurtgenoten en in hoeverre deze contacten voorzien in de persoonlijke behoefte. Het gaat 
hier om alle contacten die verder gaan dan alleen het groeten van elkaar. Aan de inwoners 
zijn drie vragen voorgelegd over hun contacten in de buurt: 
• Hoe vaak heeft u persoonlijk contact met de mensen in de buurt? 
• In hoeverre bent u tevreden met de contacten in de buurt? 
• Heeft u behoefte aan meer (en/of hechter) contact met de mensen in de buurt? 
 
De inwoners van uw gemeente hebben ongeveer even vaak persoonlijk contact met de 
mensen in de buurt als in 2012 (tabel 10). Figuur 9 toont de sociale contacten per wijk. 
 
Tabel 10 Sociale contacten in de buurt (%) 
 Dagelijks Wekelijks Minstens elke maand (Vrijwel) nooit 

Totaal 
Meppel 2016 21% 42% 22% 15% 

Meppel 2012 20% 45% 22% 13% 
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Figuur 9 Frequentie sociale contacten in de buurt (%) 

 
 

2.4 Ontmoetingsgelegenheden in de buurt en familiariteit 
Voor het ontstaan en onderhouden van buurtcontacten is het van belang dat er voldoende 
ontmoetingsplaatsen en gelegenheden zijn in de buurt waar bewoners elkaar (regelmatig) 
kunnen ontmoeten. U kunt hierbij denken aan enerzijds voorzieningen als buurtcentra, 
speelplaatsjes, horeca, sportgelegenheden en winkelcentra en anderzijds gelegenheden als 
buurtbarbecues, straatfeesten of buurtmarkten.  
 
Buurtvoorzieningen en gelegenheden kunnen specifieke functies hebben voor bepaalde 
groepen bewoners. Daarnaast verschilt het belang van bepaalde voorzieningen of 
gelegenheden per individu of groep. Voldoende aanbod van ontmoetingsgelegenheden in de 
buurt heeft vaak een positieve uitwerking op de sociale samenhang. Het maakt immers 
regelmatig, toevallig contact (familiariteit) tussen bewoners mogelijk. Let wel, dit is een 
voorwaarde, maar geen garantie voor dergelijk contact. Het is van belang om als gemeente 
in gesprek te gaan en te blijven met bewoners over de vraag hoe en waar ze elkaar op 
informele wijze willen ontmoeten en hoe de gemeente eventueel kan faciliteren in het samen 
ontplooien van activiteiten. 
 
Er zijn twee stellingen voorgelegd aan de inwoners: 
• Er zijn voor mij voldoende plaatsen in mijn buurt om buurtbewoners te ontmoeten. 
• Er worden naar mijn mening voldoende feesten, braderieën of andere activiteiten 

georganiseerd voor de hele buurt (ontmoetingsgelegenheden). 
 

Tabel 11 Aanwezigheid voldoende ontmoetingsplaatsen en gelegenheden in de buurt  
(% (helemaal) mee eens) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Ontmoetingsplaatsen 
 

58% 72% 65% 51% 69% 63% 85% 16% 62% 63% 

Ontmoetingsgelegenheden 
 

47% 62% 56% 49% 73% 40% 62% 20% 52% 58% 
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De vorige tabel geeft inzicht in hoeverre voldoende ontmoetingsplaatsen of 
ontmoetingsgelegenheden in de beleving van uw inwoners aanwezig zijn. Een (relatief) klein 
aandeel betekent dat inwoners onvoldoende plaatsen in hun buurt of onvoldoende feesten, 
braderieën of andere activiteiten voor de hele buurt ervaren. Van de inwoners van uw 
gemeente doet ruim de helft wel eens mee aan buurtactiviteiten. Dit is net iets lager dan in 
2012 (zie tabel 12). 
 
Tabel 12 Deelname aan buurtactiviteiten (% soms en vaak) 

Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

54% 49% 46% 66% 69% 43% 26% 53% 52% 54% 

 
Uit ander onderzoek weten we dat het achterblijven van deelname aan buurtactiviteiten van 
mensen met weinig sociale contacten ten opzichte van mensen met frequente sociale 
contacten kan duiden op het bestaan van belemmeringen. Het kan gaan om 
gezondheidsproblemen of fysieke gebreken, maar de grootste belemmeringen voor 
deelname aan buurtactiviteiten zijn vaak (een combinatie van) psychisch en/of sociaal van 
aard11.  

2.5 Sociale buitensluiting en discriminatie 
Niet ieder mens heeft evenveel belang bij sociaal contact in de buurt. Sommige mensen 
hebben meer behoefte aan privacy dan anderen. Er kan echter ook sprake zijn van sociale 
uitsluiting of van mensen die zich achtergesteld voelen. In dit onderzoek hebben we 
onderzocht in welke mate inwoners zich buitengesloten of achtergesteld voelen door 
anderen. 
 
Tabel 13 Ervaren discriminatie/ buitensluiting (% soms en vaak)  

Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

8% 10% 7% 5% 7% 8% 16% 19% 8% 8% 

 
In uw gemeente spelen gevoelens van buitensluiting in even grote mate op als gemiddeld in 
2012. De twee meest voorkomende redenen van buitensluiting zijn op de eerste plaats 
gezien worden als ‘import’ of ‘van buiten’ door de ‘oorspronkelijke bewoners’ van de wijk en 
op de tweede plaats leeftijd. In de volgende tabel zijn de mogelijke redenen van 
buitensluiting opgenomen.  
 
 
 

                                                
11 SGBO (2011) Participatie Onderzocht 2011. 
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Tabel 14 Redenen discriminatie/buitensluiting (%)12 

 Totaal 
Meppel 

2016 
Meppel 

2012 

 

Geen ‘geboren en getogen’ inwoner van de gemeente / het dorp (‘import’, ‘van buiten’) 25% - 
Leeftijd 22% 26% 
Levensovertuiging 16% 9% 
Handicap 12% 10% 
Inkomen 8% 13% 
Afkomst 8% 11% 
Opleidingsniveau 5% - 
Seksuele geaardheid 4% 0% 
Anders 34% 59% 

2.6 Eenzaamheid 
Als mensen lange tijd ‘aan de kant‘ staan omdat ze het gevoel hebben er niet bij te mogen, 
kunnen of zelfs willen horen, dan bestaat het risico dat ze vereenzamen.  
 
Eenzaamheid is het ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis van bepaalde 
sociale relaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen emotionele eenzaamheid en 
sociale eenzaamheid. Van emotionele eenzaamheid is sprake wanneer iemand een sterk 
gemis ervaart van een intieme relatie, een emotionele hechte band met een partner of 
vriend(in). Van sociale eenzaamheid is sprake wanneer iemand betekenisvolle relaties met 
een bredere groep mensen mist. Participatie in de maatschappij kan dan wel een rol 
vervullen in het tegengaan van sociale eenzaamheid maar is niet direct een middel tegen 
‘emotionele eenzaamheid’. 
 
In buurten waar de sociale samenhang laag is, kan (sociale) eenzaamheid in relatief grote 
mate voorkomen en in individuele gevallen lange tijd onopgemerkt blijven voor de 
buitenwereld. Als buurtbewoners immers al iets opvalt over een ‘langdurig sterk eenzame 
buur’, dan zal de schroom om contact te zoeken of te ‘vragen hoe het gaat’ groot zijn en de 
meldingsbereidheid bij vermoedens van een zorgwekkende situatie kleiner.  
 
Om eenzaamheidsbeleving te meten onder inwoners is de eenzaamheidsschaal van de Jong 
Gierveld13 gebruikt. Deze schaal wordt ook gehanteerd in onder meer GGD-onderzoeken/ 
-monitors. Een belangrijk kenmerk van deze benadering is dat het het verschil tussen dat wat 
mensen verlangen aan affectie en intimiteit van anderen en wat ze in werkelijkheid 
ondervinden aan het licht brengt. Hoe groter het verschil, hoe groter de eenzaamheid.  
De eenzaamheidsscore vloeit voort uit het antwoordgedrag op elf stellingen over 
vriendschap, vertrouwen en sociale steun14. 
 

                                                
12 De optelling van de antwoorden kan boven de 100% uitkomen, aangezien de inwoners meerdere antwoorden 
(maximaal twee) mochten geven. 
13 Jenny de Jong Gierveld, & Frans Kamphuis (1985), The development of a Rasch-type loneliness-scale. 
14 Vraag 82 tot en met 92 in de vragenlijst. 
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De eenzaamheidsscore loopt van 0 tot en met 11 en kan nader worden ingedeeld naar vier 
niveaus: niet eenzaam (score 0, 1 of 2), matige eenzaamheid (score 3 t/m 8), sterke 
eenzaamheid (score 9 of 10) en zeer sterke eenzaamheid (score 11).  
 
Tabel 15 Eenzaamheidsbeleving (eenzaamheidsscore)15 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Emotionele 

eenzaamheid 
0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 1,1 1,8 1,1 0,8 0,9 

Sociale 

eenzaamheid 
1,3 1,6 1,6 1,4 1,4 2,0 2,0 2,2 1,4 1,5 

Eenzaamheidsscore 2,2 2,6 2,5 2,3 2,2 3,1 4,0 3,3 2,6 2,6 

 
De inwoners van uw gemeente voelen zich over het algemeen even weinig eenzaam als in 
2012. De mate van eenzaamheid is het grootst in de wijken Ezinge, Koedijkslanden (let wel, 
de respons in deze wijken is dusdanig klein dat deze cijfers indicatief zijn). 
 
Tabel 16 Mate van eenzaamheid (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

 

Niet eenzaam 71% 64% 64% 69% 68% 56% 53% 52% 64% 63% 

Matig eenzaam 23% 29% 30% 24% 27% 35% 30% 39% 29% 30% 

Sterk eenzaam 6% 2% 5% 6% 5% 7% 15% 3% 6% 5% 

Zeer sterk eenzaam 1% 5% 1% 1% 1% 2% 3% 6% 2% 2% 

2.7 Signaleren en opvangen 
Bewoners kunnen een waardevolle rol spelen in het signaleren van zorgwekkende personen 
of situaties in de buurt. In een zorgwekkende situatie gaat het bijvoorbeeld om iemand die 
niet meer weet wat goed voor hem of haar is, om iemand die nauwelijks meer buiten komt, 
om iemand die zichzelf of anderen verwaarloost, of bij vermoedens van huiselijk geweld. 
Kenmerkend aan een dergelijke situatie is dat de betrokken inwoners vaak zorg of hulp 
vermijden. Om deze inwoners te bereiken is een proactieve en assertieve aanpak nodig 
vanuit de zorgverlenende organisaties. 
 
Binnen uw gemeente geeft 22% van de inwoners aan zich in de afgelopen jaren zorgen te 
hebben gemaakt om een persoon of gezin in de buurt. Hiervan heeft 23% naar eigen zeggen 
daadwerkelijk een melding gemaakt.  
 
 
 

                                                
15 Eenzaamheidsscore is berekend voor respondenten waarbij zowel de emotionele als sociale eenzaamheid kon 
worden bepaald. Daarom is de eenzaamheidsscore niet altijd een optelling van beide componenten. 
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Tabel 17 Zorgwekkende situaties (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Zorgen 

gemaakt 
29% 26% 14% 16% 19% 29% 16% 10% 22% 15% 

Zo ja, melding 

gemaakt 
24% 22% 23% 19% 13% 29% 40% 0% 23% 31% 

In staat om 

melding te 

doen 

88% 83% 89% 89% 86% 80% 86% 87% 87% 89% 

 
Het merendeel van de inwoners weet waar zij een melding kunnen doen als zij een persoon 
of gezin in een zorgwekkende situatie zien (net als in 2012). In hoeverre beschikken 
inwoners in hun beleving over een eigen vangnet voor als er problemen zijn of er een 
zorgwekkende situatie ontstaat? En wie is dit dan en wonen deze mensen dan in dezelfde 
buurt? Het merendeel van uw inwoners geeft een positief antwoord op de vraag ‘Heeft u zelf 
mensen op wie u kunt terugvallen wanneer er problemen zijn of wanneer u in een 
zorgwekkende situatie verkeert?’ 
 
Tabel 18 Terugvallen bij problemen of zorgwekkende situatie (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Vangnet bij 

problemen 

beschikbaar 

89% 93% 93% 92% 96% 93% 86% 100% 92% 95% 

Vangnet bij 

problemen in 

de buurt 

77% 81% 81% 73% 85% 74% 70% 71% 78% 81% 

 
In uw gemeente geeft 8% van de inwoners aan dat zij niemand hebben om op terug te 
vallen. In de wijk Ezinge is dit aandeel het grootst. Het sociaal vangnet in de buurt is het best 
ontwikkeld in het dorp Nijeveen.  
 
Advies bij vragen of problemen 
Iedereen kan weleens te maken hebben met vragen of problemen waar zij advies van een 
ander bij nodig hebben. Aan de inwoners hebben wij onder andere gevraagd hoe vaak dit 
voorkomt en over welke onderwerpen deze vragen meestal gaan. Vervolgens is gevraagd bij 
wie inwoners terechtkunnen met deze vragen. En tot slot hoe belangrijk het is dat zij ook 
dichtbij deze mensen (hun netwerk) wonen.  
 
In Meppel heeft 27% van de inwoners soms tot en met vaak vragen waar zij advies van een 
ander bij nodig hebben. Aan respondenten die soms tot en met vaak vragen hebben, is 
gevraagd over welk onderwerp die vragen meestal gaan. Het vaakst gaan deze vragen over 
administratie, kinderen/opvoeding of werk. 
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Tabel 19 Over welke onderwerpen gaan deze vragen meestal? 
 Meppel 2016 

Onderwerpen voor advies 

Geld 12% 
Administratie 22% 
Huishouden 11% 
Kinderen/opvoeding 21% 
Werk 20% 
Vervoer 18% 
Anders 40% 

 
Tabel 20 Bij wie kan men terecht bij (eventuele) vragen? 
 Meppel 2016 

Vangnet bij vragen 

Familie 84% 
Vrienden 71% 
Buren 49% 
(Zorg)vrijwilliger 3% 
Professionele hulpverlener(s) 27% 
Anders 12% 
Bij niemand 2% 

 
Hoe belangrijk is het voor inwoners dat zij dichtbij de mensen wonen bij wie zij voor advies 
terechtkunnen met vragen of problemen (dat zij dichtbij hun netwerk wonen)? 61% van de 
respondenten in Meppel geeft aan dit (heel) belangrijk te vinden.  
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Hoofdstuk 3  
Sociale samenhang  

Wij hebben in de vorige hoofdstukken gezien wat de aard is van de burenrelaties en de 
(bereidheid tot) inzet voor de eigen woon- en leefomgeving. Daarbij is ook aandacht besteed 
aan de randvoorwaarden voor de betrokkenheid bij de buurt. In dit hoofdstuk nemen we de 
verschijningsvormen samen om te komen tot een samenvatting of ‘staat’ van de sociale 
relaties in de wijk: sociale samenhang. 
 
Sociale samenhang is een meerduidig begrip. Het heeft betrekking op de verbondenheid en 
betrokkenheid met buurtgenoten. Maar ook de mate waarin en de wijze waarop 
buurtbewoners zich inzetten voor buurtgenoten. Sociale samenhang ontstaat doordat: 
1. buurtbewoners elkaar geregeld ontmoeten en betekenisvolle contacten onderhouden in 

de buurt;  
2. buurtbewoners als groep samenwerken voor een gemeenschappelijk belang, 

bijvoorbeeld om de buurt netjes te houden, om overlast te voorkomen of bij het 
organiseren van een buurtfeest; 

3. buurtbewoners elkaar helpen, door bijvoorbeeld een klusje te doen voor elkaar; 
4. buurtbewoners afzondering en buitensluiting signaleren en voorkomen (saamhorigheid 

stimuleren); 
5. buurtbewoners zich identificeren met hun buurt. 

3.1 Sociale samenhang als middel 
Het streven naar sociale samenhang is meestal geen doel op zich, maar een middel dat 
bijdraagt aan het realiseren van andere doelen voor de buurt. 
 
Tegengaan verloedering en verbetering subjectieve veiligheid 
Buurtgebonden sociale samenhang is een factor die positief kan bijdragen aan het 
tegengaan van verloedering en het verbeteren van de (subjectieve) veiligheid. In buurten met 
weinig sociale samenhang functioneren de mechanismen van informele sociale controle 
onvoldoende. Het zijn juist deze mechanismen die verpaupering, sociale overlast en 
criminaliteit in de buurt kunnen tegengaan. Omgekeerd geldt dat een buurt een zeker 
basisniveau van ‘schoon, heel en veilig’ moet hebben bereikt wil sociale samenhang goed 
gedijen. 
 
Stimuleren van publieke familiariteit en zelfredzaamheid 
Een belangrijk doel van het stimuleren van sociale samenhang is het verbeteren van de 
zelfredzaamheid van inwoners als collectief (‘buurt’). Het gaat hier om de bereidheid om zich 
in te zetten voor gedeelde belangen in en voor de buurt. Collectieve zelfredzaamheid leunt in 
belangrijke mate op individuele zelfredzaamheid.  
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Collectieve zelfredzaamheid van een buurt wordt gevormd door een complex samenspel van 
elementen16, waaronder:  
1. sociale interactie en publieke familiariteit tussen bewoners; 
2. onderling vertrouwen en solidariteit tussen buurtbewoners; 
3. informele sociale controle (bereidheid tot ingrijpen en feitelijke interventie). 
 
Vaak is de achterliggende aanname bij het stimuleren van sociale samenhang dat wanneer 
mensen elkaar (goed) kennen ze eerder en vaker bereid zijn om zich in te zetten voor 
buurtgenoten en de buurt. Hiermee zou de aanspraak op professionele (hulpverlenende) 
organisaties beperkt kunnen worden. Echter, het is niet de sociale samenhang in de buurt 
die deze verschillen in informele hulp verklaart, maar de sociale relaties tussen mensen in de 
buurt. Anders gezegd, de mate waarin informele zorg verleend wordt, is dus niet afhankelijk 
van de buurt of wijk waar mensen in wonen.  

3.2 Sociale samenhang en beleid 
Sociale samenhang kan tot stand komen door het scheppen van gunstige voorwaarden voor 
betrokkenheid bij de buurt en buurtgenoten. Stimuleren en faciliteren is mogelijk, afdwingen 
uiteraard niet. Het faciliteren van sociale interactie in de buurt heeft betrekking op tastbare 
zaken, zoals het aanleggen van voldoende laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, het 
verfraaien van pleintjes en openbaar groen en het voorkomen van leegstand en 
verloedering, maar ook op minder tastbare zaken als ‘publieke familiariteit’, 
‘veiligheidsbeleving’ en een ‘gevoel van eigenaarschap’ over de openbare ruimte. 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat familiariteit en buurtbinding cruciaal zijn voor het wel 
of niet succesvol tot stand komen van inzet voor de sfeer, het onderling contact, de 
leefbaarheid en veiligheid. Plaatsen en gelegenheden waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en elkaar (beter) kunnen leren kennen verdienen daarom de aandacht.  
 
De inspanning en ondersteuning hoeft lang niet altijd financieel van karakter te zijn. Vaak is 
het een kwestie van het motiveren van buurtbewoners om te investeren in buurtrelaties, het 
stimuleren van het zelforganiserend vermogen en het scheppen van gunstige voorwaarden 
voor contact met buurtgenoten en inzet voor de buurt. Maar wellicht het meest belangrijke is 
dat buurtbewoners zelf de erkenning ervaren van hun inspanningen (eigenaarschap). Dit zijn 
zaken die niet gemakkelijk tot stand te brengen zijn en veelal continue aandacht en 
toewijding vereisen van alle betrokkenen. Eén ding is zeker, kortstondige aandacht voor een 
enkel aspect leidt nauwelijks tot resultaat. Het stimuleren van buurtgebonden samenhang 
vraagt om een integrale benadering en een lange adem.  

3.3 Leidt hogere sociale samenhang tot meer buurtparticipatie? 
In het belevingsonderzoek hebben we ons de vraag gesteld of een vergroting van de sociale 
samenhang ook daadwerkelijk resulteert in een grotere mate van buurtparticipatie. De mate 
van sociale samenhang in de buurt is bepaald aan de hand van de gangbare schaalscore 
sociale samenhang. Deze is opgebouwd uit het antwoordgedrag op vier stellingen: 

                                                
16 Reinout Kleinhand & Gideon Bolt (2010). Vertrouwen houden in de buurt. Universiteit Utrecht, TU Delft, NICIS.  
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1. De mensen in mijn buurt kennen elkaar nauwelijks. 
2. De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. 
3. Ik woon in een gezellige buurt, waar mensen elkaar helpen en samen dingen doen. 
4. Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. 
 
De schaalscore buurtparticipatie is gemeten aan de hand van inspanningen op het vlak van 
sfeer, onderling contact, leefbaarheid en veiligheid in de buurt, het geven van burenhulp, de 
mate van persoonlijk contact en deelname aan buurtactiviteiten en informele sociale 
controle. Uit analyse op de resultaten van alle deelnemende gemeenten blijkt er een sterk 
positief verband te bestaan tussen sociale samenhang en buurtparticipatie. Voor een deel 
wordt deze relatie beïnvloed door de mate van buurtbinding (identificatie met de buurt).  
 
Tabel 21 Sociale samenhang en buurtparticipatie (schaalscore) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Sociale cohesie 6.2 6.0 6.5 6.6 7.2 5.9 5.5 6.4 6.3 6.3 

Buurtparticipatie 3.9 3.3 3.3 3.9 4.1 3.8 2.5 3.8 3.7 3.6 

 
In uw gemeente bedraagt de schaalscore sociale samenhang een 6,3. De sociale 
samenhang is het hoogst in het dorp Nijeveen. De sociale samenhang in uw gemeente ligt 
dichtbij het landelijk gemiddelde in 2016 (een 6,2). Let wel, sommige onderzoekers 
benadrukken dat de schaalscore niet per se als een waardeoordeel moet worden gezien17. 
Immers, veel mensen verkiezen wonen in een stad juist vanwege een bepaalde mate van 
anonimiteit. Ook leidt een bepaalde mate van pluriformiteit vaak juist tot een veelzijdig 
aanbod van voorzieningen. Een stad zal altijd lager scoren op deze schaalscore dan een 
dorp. Dit wil dus echter niet zeggen dat het ene beter is dan het andere, het is simpelweg 
anders. Op basis van de schaalscore buurtparticipatie is ten slotte een indeling gemaakt 
naar de mate van buurtparticipatie. In onderstaande tabel komt naar voren dat 34% van uw 
inwoners niet tot nauwelijks betrokken is bij de eigen buurt.  
 
Tabel 22 Mate van buurtparticipatie18 (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Buurt-

participatie 

Niet tot 

nauwelijks 
32% 40% 39% 26% 26% 31% 50% 40% 34% 38% 

Laag tot 

gemiddeld 
31% 34% 39% 41% 35% 34% 48% 23% 35% 17% 

Gemiddeld 

tot hoog 
14% 13% 10% 12% 16% 14% 0% 17% 13% 29% 

Hoog 22% 13% 12% 21% 23% 21% 2% 20% 18% 16% 

 

                                                
17 Van Ostaijen, Peeters (2011). Sociale cohesie, een dorps ideaal voor de grote stad. 
18 Schaalscore buurtparticipatie: niet tot nauwelijks (0 tot en met 2,5), benedengemiddeld (van 2,5 tot en met 3,7), 
bovengemiddeld (vanaf 3,7 tot en met 5), hoog (vanaf 5).  
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Hoofdstuk 4  
Leefbaarheid van de buurt 

Het begrip leefbaarheid is net zoals het begrip sociale samenhang een multidimensionaal 
begrip en er bestaan hiervoor uiteenlopende definities. Leefbaarheid heeft in elk geval 
betrekking op de woonsituatie en woonomgeving van mensen en is daarmee een bij uitstek 
buurtgebonden verschijnsel. In de (oude) Wmo werd leefbaarheid als volgt gedefinieerd: 
‘Het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) 

gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten19’. 

4.1 Overlast 
Voor het meten van de ‘prettige en veilige omgeving’ zijn er meerdere gangbare indicatoren. 
Deze worden gebruikt in veiligheidsmonitors en leefbaarheidsonderzoeken. In dit hoofdstuk 
zullen wij ingaan op een drietal indicatoren: sociale overlast, verkeersoverlast en fysieke 
verloedering. Burgers is eerst gevraagd of de verschillende vormen van overlast naar hun 
mening in de buurt voorkomen en zo ja, de mate waarin zij hier overlast van ondervinden. 
Hieronder lichten wij kort per overlastvorm toe waar deze uit bestaat: 
 
Sociale overlast 
De schaalscore sociale overlast bestaat uit vijf vormen van overlast op straat: 
• rondhangende jongeren 
• drugsgebruik of drugshandel 
• dronken mensen op straat 
• overlast door buurtbewoners 
• mensen die op straat worden lastiggevallen 
 
Verkeersoverlast 
De indicator verkeersoverlast bestaat uit de volgende drie vormen van overlast: 
• agressief verkeersgedrag 
• te hard rijden 
• parkeerproblemen 
 
Fysieke verloedering 
De mate waarin een buurt ‘schoon en heel’ is, is van invloed op de veiligheidsgevoelens van 
burgers. De indicator fysieke verloedering geeft aan in welke mate burgers de volgende vier 
onderwerpen ervaren in hun buurt: 
• hondenpoep op straat 
• bekladding van muren en/of gebouwen 
• rommel op straat 
• vernieling van straatmeubilair 
 
In figuur 10 zien wij dat inwoners van Meppel minder vaak vinden dat sociale overlast 
voorkomt dan in de referentiegroep. Fysieke verloedering komt in de beleving van inwoners 
van uw gemeente daarentegen iets vaker voor dan in Drenthe en Nederland. 
 

                                                
19 http://www.invoeringwmo.nl/content/1-leefbaarheid-en-sociale-samenhang 
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Figuur 10 Overlast komt voor in de buurt 

 
 
 
 
Tabel 23 Overlast komt voor in de buurt (Drenthe 2016 en Nederland 2016, bron CBS)  
 Totaal 

Drenthe 2016 Nederland 2016 
Fysieke verloedering 79% 82% 
Sociale overlast 47% 56% 
Verkeersoverlast 80% 81% 
Totale overlast 93% 94% 
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Figuur 11 Overlast komt voor in de buurt (naar wijk) 
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Figuur 12 % Veel overlast  

 
 
 
Tabel 24 % Veel overlast (Drenthe 2016 en Nederland 2016, bron CBS) 
 Totaal 

Drenthe 2016 Nederland 2016 
Fysieke verloedering 18% 23% 
Sociale overlast 7% 12% 
Verkeersoverlast 27% 30% 
Totale overlast 38% 44% 

 
Figuur 13 toont per wijk het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van 
eerdergenoemde vormen van overlast. 
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Figuur 13 % Veel overlast naar wijk 
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4.2 Gevoelens van onveiligheid  
Aan de inwoners zijn de volgende vragen voorgelegd:  
• Voelt u zich weleens onveilig in uw eigen buurt?  
• (Zo ja,) voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt? 
• Denkt u dat de criminaliteit in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, 

afgenomen of gelijk is gebleven? 
 
Wij tonen hieronder de resultaten voor Meppel ten opzichte van het Nederlands gemiddelde 
en de provincie Drenthe (bron CBS). 
 
Tabel 25 Ervaren onveiligheid 

 Wijken Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveense-

weg 

Meppel 
2016 

Nederlan
d 2016 

Drenthe 
2016 

Wel eens  
onveilig  

12% 9% 9% 5% 9% 14% 14% 6% 10% 18% 14% 

Vaak onveilig  3% 0% 1% 1% 0% 2% 5% 0% 1% 2% 1% 

 
Tabel 26 Ervaren toename of afname criminaliteit  

 Wijken Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Nederlan
d 2016 

Drenthe 
2016 

Toegenomen 20% 9% 25% 8% 12% 27% 19% 15% 19% 13% 11% 

Afgenomen 2% 9% 2% 3% 4% 6% 4% 0% 4% 4% 3% 

Gelijk gebleven 77% 82% 73% 89% 84% 67% 77% 85% 76% 52% 52% 
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Hoofdstuk 5  
Openbare ruimte en (buurt)voorzieningen 

De openbare ruimte en buurtvoorzieningen kunnen een belangrijke rol spelen als (informele) 
ontmoetingsplek voor buurtgenoten. De staat waarin de openbare ruimte verkeert en het 
niveau van voorzieningen bepaalt in hoeverre de woon- en leefomgeving uitnodigend is om 
gebruik van te maken. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze faciliteiten.  

5.1 Openbare ruimte 
Wij hebben al genoemd dat de mate van fysieke verloedering van invloed is op de 
veiligheidsgevoelens van inwoners. Ook is algemeen bekend dat inwoners zelf minder goed 
zorg dragen voor hun omgeving als deze niet ‘schoon en heel’ is dan als dit wel het geval is. 
Goed voorbeeld doet goed volgen en het omgekeerde is minstens even waar. Daarnaast 
biedt goed onderhouden groen recreatieve en ontmoetingsgelegenheden voor inwoners. Tot 
slot kunnen slecht onderhouden stoepen of straten belemmeringen vormen voor mensen in 
bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel of die slecht ter been zijn.  
 
De tevredenheid onder uw inwoners is daarom uitgevraagd over: 
• het onderhoud van openbaar groen, voetpaden, fietspaden of straten; 
• het onderhoud van straatmeubilair (verlichting, bankjes speelvoorzieningen); 
• vuilophaal, straatreiniging.  
 
Figuur 14 Onderhoud openbare buurtvoorzieningen (% (zeer) tevreden) 
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Figuur 15 Onderhoud openbare buurtvoorzieningen (% (zeer) tevreden) Meppels als geheel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Basisvoorzieningen in de buurt 
In veel gemeenten zullen als gevolg van krimp, vaak in combinatie met de economische 
situatie van de afgelopen jaren, bepaalde voorzieningen onder druk staan. Voor gemeenten 
met een grotere mate van stedelijkheid zal dit misschien iets minder gelden, alhoewel ook 
veel leegstand kan voorkomen in (vooral oude) wijken van stedelijke wijken. Naast het 
probleem van leegstand is het ook zo dat veel buurthuizen en andere voorzieningen die 
(deels) afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies door de crisis bedreigd worden met 
sluiting.  
 
De aanwezigheid van voldoende basisvoorzieningen in de buurt, zoals winkels voor 
dagelijkse voorzieningen, medische- en zorgvoorzieningen, openbaar vervoer, sport- en 
recreatievoorzieningen en jeugdvoorzieningen is belangrijk om verschillende redenen. 
Voldoende openbaar vervoer kan het beroep op collectief vervoer verlichten. Aanwezigheid 
van sport- en andere recreatievoorzieningen is van invloed op de mogelijkheden om 
recreatief te participeren. Aanwezigheid en bereikbaarheid van winkels en medische en 
zorgvoorzieningen bepalen deels in hoeverre mensen in een bepaalde wijk of kern kunnen 
blijven wonen. Het verdwijnen van voorzieningen heeft vooral invloed op de kwetsbare 
inwoners. Minder mobiele mensen zijn meer afhankelijk van bijvoorbeeld de lokale 
buurtwinkel of het dorpshuis. 
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Figuur 16 Aanwezigheid voldoende basisvoorzieningen (% (helemaal) mee eens) 

 
 
Figuur 17 Aanwezigheid voldoende basisvoorzieningen (% (helemaal) mee eens) Meppel als 

geheel 
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5.3 Voorzieningen voor kinderen en jongeren 
80% van de respondenten geeft aan kinderen te hebben waarvan 41% thuiswonende 
kinderen. De resultaten voor de voorzieningen voor kinderen en jongeren worden in deze 
paragraaf gepresenteerd. Door middel van een aantal stellingen is gevraagd naar de mate 
waarin kinderopvang, basisscholen en speelvoorzieningen aanwezig zijn in de buurt. Bij de 
speelvoorzieningen is onderscheid gemaakt tussen kinderen tot en met 12 jaar (‘kinderen’) 
en kinderen vanaf 12 jaar (‘jongeren’). De resultaten zijn terug te vinden in figuur 18.  
 
Figuur 18 Voldoende voorzieningen voor jongeren en kinderen (% (helemaal) mee eens) 

 
 
Figuur 19 Voldoende voorzieningen voor jongeren en kinderen (% (helemaal) mee eens) 

(Meppel als geheel) 
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Aan de inwoners met thuiswonende kinderen is gevraagd of zij weten waar zij terechtkunnen 
met vragen over opvoeding. Het merendeel geeft aan dit te weten (72%). In vergelijking met 
2012 is dit aandeel licht gedaald (toen was het 77%).  

5.4 Parken in Meppel 
In Meppel en Nijeveen liggen een aantal parken, zoals het Wilhelminapark, Hesselingen en 
het Ringpark. De gemeente Meppel heeft haar inwoners vragen gesteld over de mate waarin 
zij parken bezoeken, welke parken dit zijn en wat de voornaamste redenen hiervoor zijn.  
Een ruime meerderheid van de inwoners (78%) geeft aan wel eens parken te bezoeken. 
(tabel 27). 
 
Tabel 27 Bezoekt u wel eens een park binnen de gemeente Meppel? 

Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

87% 85% 84% 80% 52% 90% 84% 84% 78% 

 
Aan de mensen die aangeven geen parken te bezoeken is de reden hiervoor gevraagd. 
Tabel 28 toont dat de meeste mensen liever naar bos- of natuurgebieden buiten Meppel 
gaan (43%) of dat zij er geen behoefte aan hebben (42%). 
 
Tabel 28 Zo niet, waarom niet? 

 Wijk Totaal 

 Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveense-
weg 

Meppel 
2016 

Ik heb er geen behoefte aan 42% 42% 38% 50% 42% 56% 29% 40% 42% 

Afstand te groot 12% 21% 19% 11% 16% 0% 43% 20% 15% 

Ik ben niet in staat om er te komen 12% 11% 5% 0% 2% 6% 14% 0% 5% 

Ik heb genoeg aan het groen in mijn buurt 8% 11% 27% 31% 28% 6% 29% 0% 21% 
Ik ga liever naar bos- of natuurgebieden 
buiten Meppel 23% 26% 43% 44% 56% 61% 29% 20% 43% 

Anders 19% 11% 11% 17% 13% 6% 29% 20% 14% 
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Het park dat door inwoners het vaakst wordt bezocht, is het Wilhelminapark, op afstand 
gevolgd door het Ringpark. 
 
Tabel 29 Zo ja, naar welk park gaat u meestal? 

 Wijken Totaal 

 Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggiers-
landen 

Nijeveen Koedijks-
landen 

Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Wandelbos/ Meppeler Bos 20% 32% 52% 11% 10% 10% 34% 12% 26% 

Engelgaarde 22% 32% 57% 11% 15% 15% 26% 19% 29% 

Het gebied rond de vijver op 

bedrijventerrein Noord II 
11% 35% 5% 4% 3% 3% 14% 27% 11% 

Noorderpark 31% 86% 6% 4% 7% 5% 31% 46% 24% 

Ringpark 16% 20% 92% 9% 2% 6% 46% 12% 32% 

Wilhelminapark 91% 67% 48% 82% 44% 88% 91% 69% 72% 

Het Reestplantsoen rondom de Reest 

in Koedijkslanden 
37% 14% 7% 24% 8% 63% 23% 0% 28% 

Park Hesselingen 33% 17% 5% 46% 6% 69% 17% 8% 29% 

Jan Steenpark 3% 1% 0% 20% 0% 33% 9% 0% 9% 

De natuurzone ten (noord)westen van 

Berggierslanden 
16% 12% 6% 68% 5% 33% 11% 4% 20% 

Algemene Begraafplaats Zomerdijk 29% 37% 20% 8% 19% 22% 31% 54% 25% 

Van der Woudepark 1% 0% 0% 1% 91% 0% 3% 0% 7% 

Millenniumbos 1% 0% 0% 1% 46% 0% 0% 4% 3% 

 
Vervolgens is aan mensen gevraagd wat de voornaamste redenen zijn om deze parken te 
bezoeken. Inwoners mochten maximaal twee antwoorden aankruisen. Zij konden kiezen uit 
de volgende antwoordmogelijkheden: 
• Gezellig: om gezellig samen te zijn, pret te hebben met elkaar. U bezoekt een park om 

mensen te ontmoeten of voor activiteiten die gezellig en leuk zijn.  
• Ertussenuit: om even te ontsnappen aan de dagelijkse omgeving. U bezoekt een park 

om lekker buiten te zijn en even nergens aan te hoeven denken. Als u een park opzoekt 
om ontspannen te wandelen met uw hond, valt dat ook hieronder.   

• Interesse: om interessante dingen te zien en leren. U bezoekt een park om interessante 
verhalen en weetjes over natuur en cultuur in de praktijk te bekijken.  

• Opgaan: om te struinen door de natuur. U bezoekt een park om van alles te zien en te 
leren over flora en fauna, uit liefde voor de natuur.    

• Uitdaging: om sportief bezig te zijn. U bezoekt een park voor sportieve en gezonde 
activiteiten en u zoekt hier de uitdaging op.  

 
Veruit de voornaamste reden om naar de parken te gaan is om “ertussenuit” te zijn. 
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Tabel 30 Voornaamste redenen voor bezoek 

 Gebied Totaal 

 Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggiers-
landen 

Nijeveen Koedijks-
landen 

Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveense-
weg 

Meppel 
2016 

 

Gezellig 27% 18% 16% 31% 14% 19% 24% 23% 21% 

Ertussenuit 81% 82% 84% 76% 79% 85% 91% 86% 82% 

Interesse 7% 8% 8% 9% 6% 8% 6% 5% 8% 

Opgaan 16% 24% 18% 21% 13% 20% 18% 23% 19% 

Uitdaging 21% 18% 29% 19% 29% 18% 9% 5% 22% 

 
Ook is aan inwoners gevraagd wat de belangrijkste overwegingen zijn bij het kiezen van een 
route naar het park. De belangrijkste overwegingen zijn dat de route aantrekkelijk en groen 
is, gevolgd door sociaal veilig. 
 
Tabel 31 Meest belangrijk bij de route naar het park? 

 Gebied Totaal 

 Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterbo
er/ Rogat 

Berggiers-
landen 

Nijeveen Koedijks-
landen 

Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Kort en rechtstreeks (maximaal 

500m) 
18% 18% 15% 16% 10% 15% 21% 12% 16% 

Aantrekkelijk en groen, ook al is 
de afstand wat langer (meer dan 
500m) 

41% 42% 52% 49% 52% 46% 46% 46% 46% 

Sociaal veilig 36% 34% 29% 30% 27% 36% 28% 42% 31% 

Anders 5% 5% 4% 5% 10% 4% 5% 0% 7% 

 
Tot slot is gevraagd aan inwoners hoe tevreden zij zijn over het park of de parken die zij 
bezoeken. Een overgrote meerderheid van de inwoners die weleens een park bezoekt, is 
(zeer) tevreden over dit park (91% in Meppel). 
 
Tabel 32 % (zeer) tevreden met het park/de parken (per wijk) 

Gebied Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggiers-

landen 
Nijeveen Koedijks-

landen 
Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

96% 89% 92% 93% 87% 94% 97% 100% 91% 
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Tabel 33 toont de mate van tevredenheid van Meppelaren per park. Het meest tevreden zijn 
inwoners over de parken ‘Algemene begraafplaats Zomerdijk, Wilhelminapark, Engelgaarde, 
het Reestplantsoen, Jan Steenpark en de natuurzone. 
 
Tabel 33 % (zeer) tevreden met het park/de parken (per park) 
Park % (zeer) tevreden 

Wandelbos/Meppeler Bos 91% 

Engelgaarde 95% 

Het gebied rond de vijver op bedrijventerrein Noord II 88% 

Noorderpark 92% 

Ringpark 91% 

Wilhelminapark 96% 

Het Reestplantsoen rondom de Reest in Koedijkslanden 95% 

Park Hesselingen 94% 

Jan Steenpark 95% 

De natuurzone ten (noord)westen van Berggierslanden 95% 

Algemene Begraafplaats Zomerdijk 97% 

Van der Woudepark 83% 

Millenniumbos 85% 
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Hoofdstuk 6  
Verenigingsleven en vrijwilligerswerk 

Deelname aan een vereniging biedt mensen mogelijkheden tot het aangaan van 
betekenisvolle sociale relaties. Het samen ondernemen van activiteiten of het gevoel je 
samen in te zetten met (of voor) een bepaald doel is vaak belangrijker dan het doel op zich. 
Participatie in het verenigingsleven komt vaak voort uit een bepaalde intrinsieke motivatie.  
 
Deze intrinsieke motivatie zien we ook bij vrijwilligers, maar nog meer dan bij actieve 
deelname binnen verenigingen, biedt vrijwilligerswerk kansen voor mensen om zich in te 
zetten voor iets of iemand vanuit een bepaalde overtuiging. Vrijwilligers zijn onmisbaar in 
onze samenleving en in het sociaal domein worden belangrijke maatschappelijke taken aan 
hen toegedicht. In dit hoofdstuk worden het verenigingsleven en het doen van 
vrijwilligerswerk nader bestudeerd. 

6.1 Verenigingsleven 
Lid zijn van een vereniging zegt iets over de deelname van inwoners aan de maatschappij. 
Bij verenigingen kunnen inwoners elkaar tegenkomen en betekenisvolle, sociale contacten 
aangaan. Anderzijds stelt het mensen, met name op jonge leeftijd, in de gelegenheid om 
sociale vaardigheden op te doen. Een mogelijk bijkomend voordeel van bijvoorbeeld 
deelname aan een sportvereniging is een positieve invloed op de gezondheid. Tot de 
verenigingen behoren niet alleen sportclubs, maar ook kerkelijke, gezelligheids- of andere 
vrijetijdsverenigingen.  
 
Tabel 34 Deelname aan het verenigingsleven (% soms en vaak) 

Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

44% 32% 41% 41% 60% 47% 30% 39% 42% 47% 

 
In uw gemeente geeft 42% van de inwoners aan dat zij regelmatig actief zijn in het 
verenigingsleven. Dit aandeel was in 2012 47%. De respondenten uit het dorp Nijeveen zijn 
in relatief grote mate actief in het verenigingsleven, inwoners van de wijken Watertoren en 
Ezinge zijn daarentegen in mindere mate actief. 

6.2 Vrijwilligerswerk  
Wij definiëren vrijwilligerswerk als ‘werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en 

onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’. Door vrijwilligerswerk 
te verrichten doet de inwoner zelf mee, maar draagt veelal ook bij aan het ‘kunnen meedoen’ 
van anderen. Het gaat hierbij niet alleen om vrijwillige inzet in de zorg, maar ook om 
vrijwillige inzet op alle terreinen van de samenleving.  
 
Het is de taak van de gemeente om het vrijwilligerswerk te (onder)steunen en te waarderen. 
Sommige gemeenten waren al lang voor de invoering van de Wmo actief in het 
ondersteunen van vrijwilligers. Voor andere gemeenten is de Wmo een aanleiding om zich 
hier actiever mee bezig te gaan houden. Veel gemeenten beschikken inmiddels over een 
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vrijwilligerssteunpunt of vrijwilligerscentrale waar vrijwilligers naar toe kunnen voor 
ondersteuning. 
 
Allereerst is het van belang om te weten in welke mate uw inwoners actief zijn als 
vrijwilligers. We hebben uw inwoners daarom gevraagd met welke frequentie zij het 
afgelopen jaar actief zijn geweest in het vrijwilligerswerk. In uw gemeente geeft 29% van de 
inwoners aan in het afgelopen jaar vaker dan incidenteel vrijwilligerswerk te hebben verricht. 
Dit ligt in lijn met 2012.  
 
Tabel 35 Deelname aan het vrijwilligerswerk (%) 

 Wijk Totaal 
Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 
Oosterboer/ 

Rogat 
Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 

Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Incidenteel 21% 13% 23% 27% 24% 20% 30% 16% 21% 22% 

Soms t/m 

vaak 
27% 22% 32% 29% 40% 32% 23% 19% 29% 30% 

 
Een interessante vraag is of een vrijwilliger ook volgend jaar vrijwilligerswerk gaat doen en of 
ook andere inwoners zich zullen gaan inzetten voor het vrijwilligerswerk. Door deze vraag uit 
te splitsen naar personen die al actief zijn als vrijwilliger en personen die (nog) niet actief zijn 
als vrijwilliger wordt inzicht verkregen in het verloop van het vrijwilligersbestand. 
 
Tabel 36 Bereidheid inzet voor vrijwilligerswerk (% ja20) 

 Wijk Totaal 

Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Inzet 

vrijwilligers-

werk 

Nog 

niet 

actief 

0% 4% 2% 4% 1% 6% 10% 5% 3% 4% 

Al 

wel 

actief 

81% 76% 82% 80% 84% 80% 83% 100% 81% 84% 

 
Op basis van bovenstaande tabel blijkt dat 81% van de vrijwilligers in uw gemeente ook 
volgend jaar verwacht zich te zullen inzetten voor anderen.  
 
Een aandachtspunt bij vrijwilligerswerk is de opbouw van de leeftijd in verband met de 
vergrijzing van de vrijwilligers. Hierna wordt weergegeven hoe dit er voor uw gemeente en 
voor de referentiegroep uitziet. De leeftijdsopbouw van het vrijwilligersbestand in uw 
gemeente is ten opzichte van 2012 ietwat ouder geworden.  
 

                                                
20 Combinatie van de opties ‘ja, zeker wel’, en ‘ja, waarschijnlijk wel’. 
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Aan vrijwilligers is gevraagd “Weet u waar u terechtkunt voor ondersteuning of vragen over 
vrijwilligerswerk?” Meer dan de helft van de vrijwilligers (55%) antwoordt daarop “ja”, 39% 
zegt van niet maar weet wel hoe zij hier achter kunnen komen en tot slot zegt 6% het niet te 
weten en ook niet te weten hoe zij hier achter kunnen komen.  
 

Figuur 20 Leeftijdsopbouw vrijwilligersbestand (%) 
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Hoofdstuk 7  
Mantelzorg 

Mantelzorgers zijn voor de samenleving een belangrijke groep actieve inwoners. 
Mantelzorgers maken het mogelijk dat inwoners met een zorgbehoefte of beperking langer 
zelfstandig thuis blijven wonen en kunnen (blijven) meedoen aan de maatschappij. 
Daarnaast is door mantelzorg de kans kleiner dat een zorgbehoevend persoon vroegtijdig 
aanspraak maakt op professionele zorg. Vanuit de Wmo ondersteunen gemeenten 
mantelzorgers bij het uitvoeren van hun zorgtaken met als doel om overbelasting te 
voorkomen. In het belevingsonderzoek is voor mantelzorg de volgende definitie gebruikt: 
‘De zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste (partner, ouder, 

kind of ander familielid, of vriend) wordt ook wel mantelzorg genoemd. Mantelzorg overstijgt 

de dagelijkse zorg aan een naaste.’ 
 
Volgens sommige definities moet deze zorg meer dan 8 uur per week zijn en langer dan 3 
maanden duren, voordat er sprake is van mantelzorg. In dit onderzoek zijn deze 
voorwaarden niet meegenomen om tot de kwalificatie ‘mantelzorger’ te komen, wel maken 
we van intensiteit en duur gebruik om een onderscheid te maken tussen lichte en zware 
vormen van mantelzorg. 

7.1 Achtergrond mantelzorgers 
Ongeveer één op de vijf inwoners van 18 jaar en ouder is mantelzorger. De resultaten in het 
burgerbelevingsonderzoek laten zien dat dit voor uw gemeente ook opgaat (20% in 2016 en 
18% in 2012). 
 
Tabel 37 Mantelzorg (%) 

Wijk Totaal 

Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense 
Landen/ 

Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

19% 15% 27% 15% 23% 27% 14% 19% 20% 18% 

 
Voor mantelzorgers kan het, ongeacht de leeftijd, soms noodzakelijk zijn om tijdelijk op een 
ander te kunnen terugvallen, bijvoorbeeld vanwege oververmoeidheid, ziekte of een 
operatie. Het overgrote deel van de mantelzorgers (95%) geeft aan dat zij kunnen 
terugvallen op een ander.  

7.2 Zorgsituatie 
Het aantal uren zorg dat een mantelzorger verleent per week, verschilt van persoon tot 
persoon. Van invloed hierop is bijvoorbeeld de woonsituatie en de sociale relatie tot de 
zorgvrager. Hier wordt later verder op ingegaan. 
 
Het kan zijn dat een mantelzorger zorgt voor meerdere personen tegelijk. Aan de 
mantelzorgers is gevraagd of zij bij het beantwoorden van de vragen over deze mantelzorg 
willen uitgaan van de situatie waar zij naar hun gevoel de meeste inspanning voor verrichten 
(tijdsbesteding, duur en belasting). De resultaten in het verdere hoofdstuk dienen daarom als 
een minimum van de gegeven zorg te worden gezien. De meeste mantelzorgers (49%) in uw 
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gemeente geven gemiddeld tot en met 4 uur zorg of hulp per week. Onderstaande figuur 
toont hoeveel uur hulp een mantelzorger gemiddeld per week geeft aan de zorgvrager voor 
zowel uw gemeente in 2016 als in 2012.  
 
Figuur 21 Uur mantelzorg per week (%) 

 
 
Zoals eerder aangegeven zien sommige organisaties het verlenen van zorg aan een naaste 
voor een periode korter dan 3 maanden (nog) niet als mantelzorg. De vraag is of dat terecht 
is. Als het namelijk gaat om een intensieve vorm van informele zorg dan is dit zeker een 
groep om als gemeente in het vizier te krijgen. Vroegtijdige ondersteuning kan namelijk 
voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarom maken we in dit onderzoek gebruik 
van een typologie waarbij zowel gekeken wordt naar de duur als de intensiteit van het 
mantelzorgen. 
 
Tabel 38 Mantelzorg typen (%) 
 Meppel 2016 Meppel 2012 

Mantelzorg (intensiteit en duur) 

Meer dan 4 uur per week minimaal 3 maanden 47% 43% 
Tot en met 4 uur per week, minimaal drie maanden 46% 48% 
Meer dan 4 uur per week maximaal 3 maanden 3% 2% 
Tot en met 4 uur per week maximaal 3 maanden 4% 7% 

 
Let wel, deze combinatie zegt niet alles. Het kan zijn dat iemand pas net is begonnen met 
mantelzorg, maar al weet dat de situatie van de zorgbehoevende niet zal verbeteren. Dit is 
natuurlijk zwaarder dan als iemand weet dat de zorg in principe tijdelijk is. 
 
Zoals uit de definitie van mantelzorg al blijkt, gaat het om de zorg voor een naaste. Uit de 
volgende tabel kan worden opgemaakt aan wie deze mantelzorg (hoofdzakelijk) wordt 
verleend. Ten opzichte van 2012 lijkt het alsof er nu meer mantelzorgers zorg verlenen aan 
hun echtgenoot/echtgenote. 
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Tabel 39 Ontvanger van mantelzorg (%) 
 Totaal 

Meppel 2016 Meppel 2012 

Hulpbehoevende  
naaste 

Echtgenoot/-genote of partner 28% 19% 
(Pleeg- of stief)kinderen 11% 13% 
(Schoon)ouders 42% 39% 
Andere familieleden 11% 13% 
Buren 3% 7% 
Vrienden of kennissen 5% 9% 

7.3 Overbelasting 
Mensen kiezen er niet voor om mantelzorger te worden. Het overkomt je, omdat er een 
emotionele band bestaat met degene die zorg nodig heeft. Als de zorg zich intensiveert en 
de zorg (nauwelijks) kan worden gedeeld, dan bestaat het gevaar van overbelasting. 
Overbelasting is subjectief en afhankelijk van verschillende factoren. Factoren zijn 
bijvoorbeeld de eigenschappen van de mantelzorger, de eigenschappen van de zorgvrager, 
de relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager, de aard en duur van de aandoening of 
beperking, de woonsituatie, de duur en omvang van mantelzorgtaken en het sociale netwerk. 
 
Als voorbeelden van overbelast zijn, zijn genoemd last van stress, oververmoeidheid en/of 
lusteloosheid. Van alle respondenten die aangeven mantelzorger te zijn is in 2016 56% soms 
tot en met vaak overbelast. In 2012 was nog 49% van alle mantelzorgers soms tot en met 
vaak overbelast.  
 
Tabel 40 Mate van overbelasting onder mantelzorgers (soms t/m vaak)  
 Meppel 2016 Meppel 2012 

soms t/m vaak soms t/m vaak 

Mantelzorg 
(intensiteit en duur) 

Meer dan 4 uur per week minimaal 3 maanden 71% 69% 
Tot en met 4 uur per week, minimaal drie maanden 42% 38% 
Meer dan 4 uur per week maximaal 3 maanden 57% 26% 
Tot en met 4 uur per week maximaal 3 maanden 30% 21% 

 Alle mantelzorgers Totaal 56% 49% 
 
Voor gemeenten ligt een taak in het ondersteunen van mantelzorgers (vaak via een 
Steunpunt Mantelzorg). Niet alleen voor mantelzorgers die al overbelast zijn, maar ook 
vanuit een preventieve taak. Gemeenten en/of een Steunpunt Mantelzorg kunnen 
bijvoorbeeld de mantelzorgers bijstaan door het bieden van een luisterend oor of 
handreikingen om met de situatie om te gaan of door andere vormen van ondersteuning aan 
te bieden.  
Veel gemeenten werken aan vormen van respijtzorg, om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.  
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7.4 Mantelzorgondersteuning 
55% van de mantelzorgers weet waar zij terechtkunnen voor ondersteuning of vragen. In 
2012 was dit 59%.  
 
Figuur 22 Bekendheid met mantelzorgondersteuning (%) 

 
 
In de gemeente Meppel maakt 17% van de mantelzorgers naar eigen zeggen gebruik van 
mantelzorgondersteuning. In 2012 was dit percentage ook 17%. De tevredenheid over deze 
ondersteuning is terug te lezen in figuur 23. Let wel, deze resultaten zijn indicatief door het 
kleine aantal respondenten waarop dit is gebaseerd. 
  
Figuur 23 Tevredenheid over mantelzorgondersteuning (%) 
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Vaak worden niet alle mantelzorgers bereikt met informatie die voor hen van belang is, zoals 
over de ondersteuningsmogelijkheden. Of een mantelzorger ondersteuning nodig heeft, is 
afhankelijk van de persoon en de situatie. Op een laagdrempelige manier mensen 
aanspreken is van belang. Zo is het beter te vragen of iemand voor een naaste zorgt, dan te 
vragen of iemand mantelzorger is. Met name mantelzorgers die zorgen voor hun partner en 
allochtone mantelzorgers beschouwen zich vaak niet als mantelzorger en vragen daarom 
minder snel om ondersteuning. 
 
Een wijkgerichte aanpak kan helpen bij het vinden van mantelzorgers. (Sociale) 
gebiedsteams en organisaties die veel met mantelzorgsituaties in aanraking komen kunnen 
op wijk- of buurtniveau een rol spelen bij het signaleren van zorgwekkende situaties. Het is 
ook goed dat deze organisaties hun kennis delen en inzet afstemmen door middel van 
overleg of verdergaande samenwerking.  
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Bijlage 1  Kenmerken buurtbewoners 

 
 Wijk Totaal 

Centrum Watertoren/ 

Haveltermade 

Oosterboer/ 

Rogat 

Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense Landen/ 

Nijeveenseweg 

Meppel 

2016 

Meppel 

2012 

Leeftijdsklasse 

18 t/m 34 9% 13% 7% 16% 6% 10% 23% 30% 11% 16% 

35 t/m 64 58% 59% 66% 72% 63% 49% 51% 57% 60% 61% 

65 t/m 74 23% 14% 22% 12% 23% 27% 16% 10% 21% 16% 

75 en ouder 10% 14% 5% 0% 7% 13% 9% 3% 9% 8% 

Opleidingsniveau 

laag 21% 37% 15% 8% 16% 25% 33% 23% 21% 23% 

middelbaar 35% 39% 36% 30% 50% 44% 38% 57% 40% 41% 

hoog 44% 24% 48% 62% 34% 31% 29% 20% 39% 36% 

Betaalde arbeid 
nee 48% 54% 48% 26% 49% 61% 56% 32% 55% 50% 

ja 52% 46% 52% 74% 51% 39% 44% 68% 45% 50% 

Inkomen 

bijstandsniveau 3% 4% 4% 5% 4% 4% 8% 10% 4% 3% 

modaal 16% 40% 12% 4% 18% 20% 46% 17% 19% 20% 

hoog 81% 57% 84% 91% 77% 76% 46% 73% 77% 77% 
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 Wijk Totaal 

Centrum Watertoren/ 
Haveltermade 

Oosterboer/ 
Rogat 

Berggierslanden Nijeveen Koedijkslanden Ezinge Nieuwveense Landen/ 
Nijeveenseweg 

Meppel 
2016 

Meppel 
2012 

Leefsituatie 

gehuwd/samenwonend 80% 61% 81% 90% 85% 78% 58% 87% 78% 81% 

niet langer samenwonend/relatie 

verbroken 
3% 5% 6% 1% 1% 5% 0% 0% 4% 2% 

weduwe/weduwnaar 4% 11% 3% 2% 6% 7% 19% 3% 6% 5% 

(overig) alleenstaand/alleenwonend 13% 24% 10% 7% 8% 10% 23% 10% 13% 12% 

Dagindeling 

betaalde arbeid voltijd (36 uur of 

meer) 
29% 19% 31% 44% 28% 15% 26% 32% 27% 27% 

betaalde arbeid deeltijd (minder dan 

36 uur) 
24% 29% 22% 31% 25% 24% 19% 35% 25% 28% 

onbetaalde arbeid 

(klusjes/vrijwilligerswerk) 
4% 5% 4% 2% 3% 3% 5% 0% 4% 5% 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt 4% 7% 3% 2% 5% 7% 5% 10% 5% 5% 

werkloos 3% 7% 3% 3% 2% 5% 5% 3% 4% 3% 

(vervroegd) gepensioneerd 24% 20% 24% 10% 26% 29% 19% 13% 23% 21% 

huisman/huisvrouw 12% 12% 11% 3% 10% 16% 14% 3% 12% 9% 

scholier/studerend 0% 0% 1% 5% 2% 1% 7% 3% 1% 3% 
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