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Voorzichtig met persbericht:
De hogere totaalscore is
vooral het gevolg van een
toename van de scores voor
participate en financiele
zelfredzaamheid.

Economisch gaat het goed,
er zijn meer mensen aan
het werk en er zijn minder
mensen die moeite
hebben om rond te komen.
(Dit kan de komende tijd
sterk veranderen agv de
corona-crisis.)
Aan de andere kant laten de
scores voor sociale
samenhang in de buurt en
zelfredzaamheid een lichte
daling zien.
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Wethouder
Wethouder
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Persbericht of anderszins
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Sociale kracht in Woudenberg.
Waardering en compliment voor
inwoners en organisaties
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Inleiding/samenvatting
Om de twee jaar laat de gemeente door onderzoeksbureau Dimensus een onderzoek uitvoeren
onder de inwoners, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor. Daarmee worden de stand van
zaken en de actuele ontwikkelingen in kaart gebracht op het gebied van het sociaal domein,
leefbaarheid en veiligheid, wonen en verhuizen en andere beleidsthema's. Het onderzoek is
uitgevoerd in de periode September en november 2019. Er zijn twee vragenlijsten uitgezet
onder 1200 inwoners. De respons van 30% en 28% is voldoende om betrouwbare uitspraken
te doen op gemeentelijk niveau.

Voor de monitor Sociale Kracht wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de sociale kracht
van een collectief van inwoners wordt bepaald door zeven componenten die betrekking hebben
op persoonlijke kenmerken en deelname aan de samenleving en anderzijds op de
leefomgeving van inwoners. Voor elke component wordt een indicatorscore berekend op een
schaal van 0 tot 10. Hoe hoger de waarde, hoe beter. Deze scores zijn echter geen
rapportcijfers maar hebben vooral een relatieve waarde, zodat er vergelijkingen kunnen
worden gemaakt in de tijd of tussen gebieden.

Sociale kracht
Zelfredzaamheid
Participatie
Mate van eenzaamheid
Financiele zelfredzaamheid
Sociale samenhang in de buurt
Leefbaarheid
Veiligheidsbeleving

Woudenberg
2019
7,8
8,1
8,8
8,2
7,5
6
7,2
7,7

Woudenberg
2017
7,7
8,2
8,2
8,2
7,0
6,3
7,2
7,9

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor monitoring, signalering, begroting en
prioritering van het beleid in het sociaal domein.
De monitor Sociale Kracht wordt ter informatie naar de raad en de Adviesraad Sociaal Domein
gestuurd. Daarnaast worden de uitkomsten gedeeld met relevante organisaties zoals
Codperatie De Kleine Schans en Coalitie Erbij.

Bijiage:
Monitor Sociale Kracht 2019
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