
Indicator Sociale Kracht Woudenberg 7,8 7,7 7,6

1. ZELFREDZAAMHEID

2019 2017 2015

Zorgen voor zichzelf (% (bijna) geen problemen) % % %

-boodschappen doen 91 90 93

-huishoudelijke taken 84 87 89

-administratie/financiën 84 83 87

-het lopen, zitten en gaan staan 86 88 88

-algemene dagelijkse activiteiten 94 93 93

-de opvoeding van de kinderen 52 55 51

-lichamelijke gezondheid 76 81 80

-psychische gezondheid 87 86 89

-het aangaan en onderhouden van sociale contacten 87 89 87

Indicator zelfzorgend vermogen 9,5 9,4 9,6

Zelforganiserend vermogen % % %

-zeker terugvallen op hulp van familie 76 76 73

-zeker terugvallen op hulp van vrienden/kennissen 57 64 63

-zeker terugvallen op hulp van mensen in de buurt 26 33 33

-gemakkelijk (altijd/vaak wel) zelf hulp regelen 79 80 79

-gemakkelijk (altijd/vaak wel) omgeving inschakelen 66 65 61

Indicator zelforganiserend vermogen 7,1 7,2 7,3

Weerbaarheid % % %

-snel (altijd/vaak wel) van slag als iets tegenzit 11 10 11

-altijd/vaak wel opzien tegen veranderingen 14 15 18

-gemakkelijk (altijd/vaak wel) draad oppakken 94 94 91

-altijd/vaak wel door moeilijke tijden heenslaan 92 94 91

Indicator weerbaarheid 7,8 7,9 8,0

Totaalscore Zelfredzaamheid 8,1 8,2 8,3



2. PARTICIPATIE

Mate van participatie % % %

-iedereen die werkt en/of als zelstandige werkzaam is 67 69 56

-iedereen die deelneemt aan een opleiding (voltijd) 12 15 12

-iedereen die vrijwilligerswerk doet 48 49 48

-iedereen die actief is in een vereniging 86 95 95

-iemand die sociaal actief is of deelneemt aan een reintegratieproject 1 1 0

-iedereen die niet participeert 1 0 0

Mantelzorg (% intensief of incidenteel) % % %

-aan een hulpbehoevend gezinslid of familielid 45 41 43

-aan een vriend(in)/kennis 24 21 23

-aan een buurtbewoner 16 17 15

-aandeel mantelzorgers dat zwaar belast of overbelast is 2 1 2

Burenhulp (% intensief of incidenteel) % % %

-hulp aan buren 54 48 57

-aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie 49 46 51

Vrijwilligerswerk (% intensief of incidenteel) % % %

-vrijwilligerswerk 48 49 48

-aandeel dat in toekomst zeker vrijwilligerswerk wil doen 30 33 35

Informele zorg (%) % % %

- mantelzorg, vrijwilligerswerk en/of burenhulp (% intensief of incidenteel) 86 84 84

- mantelzorg, vrijwilligerswerk en/of burenhulp (% intensief) 44 40 43

Totaalscore Participatie 8,5 8,2 8,0



3. EENZAAMHEID

Mate van eenzaamheid (% ja / min of meer) % % %

-genoeg mensen om op terug te kunnen vallen 94 95 95

-veel mensen op wie volledig vertrouwd kan worden 90 93 94

-nauw verbonden met voldoende mensen 93 94 95

-ervaren van leegte 14 15 12

-mensen missen 19 19 13

-in de steek gelaten voelen 6 11 6

Totaalscore Eenzaamheid 8,2 8,2 8,6

4. FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

Opleiding % % %

Hoog 45 39 39

Eigendomsverhouding % % %

Koopwoningen 85 82 81

Rondkomen % % %

(zeer) moeilijk rondkomen 5 9 6

Totaalscore Financiële Zelfredzaamheid 7,5 7,0 7,1



5. COLLECTIEVE ZELFREDZAAMHEID

Sociale cohesie (%) % % %

-betrokken bij iedereen of de meeste bewoners 41 51 44

-praatje met bewoners, min. meerdere keren maandelijks 66 71 72

-langer van huis, oogje in het zeil (meestal of bijna altijd) 81 85 90

-vertellen van iets belangrijks in de buurt 52 61 63

-kan terecht als er iets vervelends gebeurt 57 61 66

-doet mee aan activiteiten in de buurt 52 53 54

Indicator sociale cohesie 6,5 6,7 7,1

Informele sociale controle – bereidheid tot ingrijpen (% dat denkt dat men zelf zeker of waarschijnlijk 

iets doet)
% % %

-er spijbelende kinderen rondhangen 14 23 18

-jongeren graffiti spuiten 69 71 67

-er een heftige woordenwisseling is 35 32 29

-men ziet dat er in de buurt wordt ingebroken 91 90 89

-men iemand bezig ziet aan een geparkeerde auto 84 82 88

Indicator eigen toezicht 6,5 6,8 6,4

Informele sociale controle – bereidheid tot ingrijpen (% dat denkt dat buurtbewoners zeker of 

waarschijnlijk iets doen)
% % %

-spijbelende kinderen rondhangen in de buurt 21 30 21

-jongeren graffiti spuiten 71 68 60

-er een heftige woordenwisseling is 41 47 39

-men ziet dat er in de buurt wordt ingebroken 84 82 82

-men iemand bezig ziet aan een geparkeerde auto 81 76 80

Indicator buurttoezicht 7,1 7,7 6,8



Inzet voor de buurt (%) % % %

-actief geweest voor l&v in de buurt afgelopen jaar 31 28 26

-zeker inzet voor de l&v in de buurt in de toekomst 21 20 19

-geholpen met onderhoud aan de buurt 37 40 33

-geholpen met onderhoud aan openbaar groen 25 25 19

-geholpen bij buurtpreventie 33 33 34

-geholpen bij organiseren (sociale) activiteit 11 10 11

-organiseren van activiteiten voor jongeren 3 4 4

-meegedacht met de gemeente over de toekomst 6 9 7

 Indicator feitelijke inzet 3,5 4,0 3,8

Aanspreken van buurtbewoners (% vaak of soms) % % %

-aanspreken van spelende kinderen 44 49 46

-aanspreken van jongeren 37 44 36

-aanspreken van andere buurtbewoners 34 38 30

Totaalscore Collectieve zelfredzaamheid 6,0 6,3 6,2



6. LEEFBAARHEID

Openbare ruimte: heel en schoon: % (helemaal) eens % % %

-weinig kapot 80 79 86

-mijn buurt is schoon 69 71 71

-goed begaanbaar 69 76 76

-voldoende groen 84 89 83

-voldoende parkeergelegenheid 53 56 56

Indicator voor staat openbare ruimte 7,0 7,0 7,0

Voorzieningen: % (zeer) tevreden % % %

-winkels dagelijkse boodschappen 90 86 87

-basisonderwijs 65 69 64

-(gezondheids)zorgvoorzieningen 87 86 85

-welzijnsvoorzieningen 41 46 43

-speelvoorzieningen 47 52 58

Indicator voorzieningen 7,4 7,4 7,2

Woonklimaat: rapportcijfers 

-prettig wonen 8,0 8,0 8,0

-woonomgeving 7,8 7,9 7,8

-leefbaarheid 7,9 7,9 7,9

Indicator woonklimaat 7,1 7,1 7,1

Totaalscore Leefbaarheid 7,2 7,2 7,1



7. VEILIGHEID

6   VEILIGHEID NW

Ervaren overlast (% (heel) veel / % vaak) % % %

-(heel) veel overlast van buurtbewoners 3 2 3

Indicator voor sociale overlast 8,5 8,8 8,8

Overlast door jongeren % % %

-vaak overlast van jongeren 6 7 5

-(heel) veel crimineel gedrag door jongeren 1 0 1

Veiligheidsbeleving 

-rapportcijfer veiligheid in de buurt 7,7 7,7 7,5

Indicator veiligheidsgevoel 6,9 6,9 6,8

Totaalscore Veiligheid 7,7 7,9 7,8



 GEMEENTE EN INWONERS

Relatie gemeente-inwoners: (helemaal) mee eens % % %

-betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen 21 41 47

-doet beroep op de buurtbewoners om een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en veiligheid 32 44 47

-burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren 26 30 38

-luistert naar de mening van haar burgers 14 21 32

-ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende 26 30 35

-stelt zich voldoende flexibel op als dat nodig is 12 15 21

-doet wat ze zegt 17 23 26

Totaalscore relatie gemeente en inwoners 4,9 5,3 5,6





 






























