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inleiding
Gemeenten doen een steeds groter beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om mee
te denken en mee te doen aan allerlei zaken die voor de stad belangrijk zijn. Vrijwillige inzet
en mantelzorg zijn inmiddels belangrijke aspecten, of het nu gaat om persoonlijke verzorging
van naasten of om inzet van mensen bij organisatie en verenigingen. Ook kan worden
gedacht aan het actief zijn in de buurt of aan inzet op het gebied van de openbare ruimte.
Om een beter beeld te krijgen van de betrokkenheid bij de samenleving is het Zaanpanel via
een digitale vragenlijst een aantal vragen voorgelegd (zoals ‘wie doen er mee en wat zijn de
drijfveren’). De vragen hadden betrekking op een viertal thema’s. De thema’s zijn:
 de veranderende rolverdeling tussen overheid en bewoners;
 de inzet als vrijwilliger en mantelzorger;
 de inzet op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte en;
 de politieke betrokkenheid.
respons en resultaten
Leden van het Zaanpanel (ruim 2.300) ontvingen in juni jl. een uitnodiging voor het onlineonderzoek naar Burgerkracht. Ruim 1.000 panelleden hebben de enquête ingevuld, waarmee
de respons uitkwam op circa 45%.
De uitkomsten zijn vooral indicatief van aard omdat het Zaanpanel niet representatief
(genoeg) is voor alle inwoners van Zaanstad. Het aantal ouderen tussen 50 en 65 jaar is
oververtegenwoordigd en er neemt een relatief groot aandeel hoger opgeleiden aan het panel
deel. Ook het aandeel vrouwen is kleiner dan in de hele populatie. Om de werkelijke verdeling
(naar leeftijd en geslacht) enigszins te benaderen zijn de resultaten gewogen, hoewel dit
overigens nog niet betekent dat met de uitkomsten van dit onderzoek de gemiddelde mening
van de Zaanstedeling wordt weergegeven. De uitkomsten zijn vooral als signaal op te vatten
van een groep Zaanse burgers, die (ook) via het Zaanpanel zijn of haar stem wil laten horen.
„actieve burgers‟ en/of betrokken bij de gemeente én wie dat zijn dat
Zijn de panelleden ‘actieve burgers’ en/of betrokken bij de gemeente én wie dat zijn dat? De
onderstaande tabel geeft een indruk van het percentage actieve burgers, en ook vergeleken
met enkele achtergrondkenmerken. Het actieve burgerschap is hierbij uitgesplitst naar het
aandeel panelleden dat actief is als vrijwilliger, als mantelzorger, dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt en dat heeft gestemd bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
In de tabel staan de percentages tevens uitgesplitst naar achtergrondkenmerken van de
panelleden.
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tabel 1: actieve burgers (Zaanpanel) naar enkele achtergrondkenmerken

Degenen die ‘actief’ of ‘betrokken’ zijn, blijken een redelijke dwarsdoorsnede van het panel.
Alleen onder mantelzorgers zijn relatief meer vrouwen, meer wat oudere mensen (vooral
65+), lager opgeleiden en minder werkzame personen.
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rol van de overheid en bewoners
Aan het panel zijn vier stellingen voorgelegd over het meer aan de bewoners overlaten van
de gemeentelijke taken en de mogelijke veranderingen in betrokkenheid van bewoners bij de
omgeving.
70
60
50

helemaal mee eens
mee eens
niet mee eens / niet mee oneens
mee oneens
helemaal mee oneens
weet niet / geen mening

40
30
20
10
0

de gemeente kan veel meer aan
bewoners overlaten

saamhorigheid zal toenemen als
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grafiek 1: oordeel stellingen

Het panel is het vooral eens met de stellingen over de toename van de saamhorigheid en
betrokkenheid bij de woonomgeving onder de bewoners als men meer bij taken van de
gemeente wordt betrokken. De meningen zijn juist wat meer verdeeld bij de eerste (‘de
gemeente kan veel meer aan bewoners overlaten’) en de laatste stelling (‘als de gemeente
meer overlaat aan bewoners gaat dat ten koste van de woonomgeving’). Bijna veertig procent
heeft geen uitgesproken mening. Geconcludeerd kan worden dat aan de ene kant de
betrokkenheid volgens het panel zal toenemen maar
dat men minder positief is over (de gevolgen van) de
situatie dat de gemeente (veel) meer aan de
bewoners kan overlaten.
Wat vindt het panel ervan dat de gemeente ernaar
streeft om meer taken over te laten aan individuele
burgers, groepen burgers en organisaties? Opnieuw
zijn de meningen verdeeld. Ruim een derde vindt het
goed dat dit gebeurt, 44% vindt het matig en 17%
slecht. Hierbij differentiëren de antwoorden naar
achtergrondkenmerken van de respondenten (als
leeftijd, inkomen en geslacht) nauwelijks.
grafiek 2: oordeel over stelling „de gemeente laat meer over
aan individuele burgers, groepen burgers en organisaties‟

actief als vrijwilliger
De inzet als vrijwilliger en mantelzorger wordt steeds meer als een belangrijk aspect gezien in
de huidige samenleving. Er wordt een actieve inzet gevraagd, met betrekking tot persoonlijke
verzorging van naasten of inzet bij
organisaties en verenigingen, of inzet op
niet actief,
het gebied van de openbare ruimte en
wel bereid
leefbaarheid.
22%
actief als
vrijwilliger
49%

niet actief
51%
niet actief,
niet bereid
29%

grafiek 3: actief als vrijwilliger of bereid
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Bijna de helft (49%) van het Zaanpanel is actief als vrijwilliger en 22% is weliswaar niet op dit
moment actief maar daar wel toe bereid. Beide groepen is gevraagd op welk terrein men als
vrijwilliger actief is of zou willen zijn.

(bereid) actief op terrein:
vereniging (bijv. sport/cultuur)
goed doel, stichting of andere maatschappelijke activiteiten
buurtinitiatief (buurtfeest o.i.d.)
Sociale Wijkteams
organisatie van maatschappelijke activiteiten
gesponsorde prestatie
onderhoud groen (bijv. adoptiegroen)
n antwoorden
n respondenten

regelmatig
64%
42%
8%
3%
3%
7%
7%
500
380

niet actief,
incidenteel wel bereid
32%
44%
44%
38%
31%
30%
11%
31%
14%
14%
21%
6%
18%
29%
440
460
260
220

tabel 2: (potentiele) terreinen waarop men actief als vrijwilliger is (zou willen zijn)

Actief zijn voor een vereniging (zoals een sportvereniging of een culturele vereniging) springt
er duidelijk bovenuit, gevolgd door het actief zijn voor een goed doel, stichting of andere
maatschappelijke activiteiten. Op de andere terreinen (in de tabel vanaf buurtinitiatief) is men
relatief wat meer incidenteel actief, maar dat is gezien de aard van de activiteiten ook logisch.
Opvallend is verder het hogere percentage bereidwillige mensen dat groen wil gaan
onderhouden (adopteren) (29%) of actief wil zijn bij de Sociale Wijkteams (31%).
Bij de categorie ‘anders’ worden aanvullend nog school, kerk, zorg, politiek en actief bij lokale
(buurt)verenigingen of stichtingen, zoals Kijk Zaans, Zaans Erfgoed genoemd.
Voor degenen die niet actief zijn als vrijwilliger, is ‘te weinig tijd’ wel de belangrijkste reden.
Dit geldt voor bijna zestig procent van deze mensen. Redenen als ‘geen zin’, ‘het niet weten
waar men actief in zou willen zijn’ of ‘het gebrek aan de juiste vaardigheden’ wordt ook
aangevinkt, maar beduidend minder. Aanvullend schrijven enkele panelleden dat men niet
actief (meer) is omdat men (langdurig) ziek is, arbeidsongeschikt, te oud, te moe maar ook
dat men te weinig tijd heeft vanwege een volledige werkweek en een gezinsleven.
In de ‘wordcloud’ hieronder wordt samengevat wat men zoal als toelichting op dit onderwerp
heeft aangevuld, maar eerst volgt nog een aantal typerende quotes:





als je bijvoorbeeld binnen een zorginstelling geen betaalde baan kan krijgen maar wel als
vrijwilliger aan de slag kan dan sta je je eigen baan in de weg. Dit kan en mag nooit de bedoeling
zijn. Met andere woorden, vrijwilligerswerk dient geen vervanging te worden van betaald werk
ben zelf 40 uur aan het werk heb een intensieve baan ben blij als ik de 2 vrije dagen die ik heb
aan mezelf en familie kan besteden
ik ben werkzoekende en kan me daardoor niet vastleggen als vrijwilliger
Ik ben zelfstandig ondernemer, heb mijn gras al drie maanden niet gemaaid wegens tijdgebrek
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mantelzorg
Definitie: “het minimaal drie maanden lang en minimaal acht uur per week (onbetaald) hulp
verlenen aan een naaste”.
Van het Zaanpanel verleent één op de vijf leden1 mantelzorg. Daarnaast is ongeveer de helft
zeker of misschien bereid dit te gaan doen (11% zeker, 38% misschien). Drie op de tien is
hiertoe niet bereid. Aan de (potentiële) mantelzorgers is gevraagd wat voor hen de
belangrijkste redenen (maximaal drie) zijn om dit te doen.

belangrijkste reden om iemand te helpen
het gaat om iemand uit mijn familie, directe omgeving
het is niet echt een keuze, ik voel me verplicht
dat het klikt met degene die hulp nodig heeft
dat het soort hulp me aanspreekt
dat er een achtervang is voor als ik niet kan
dat ik kan terugvallen op een organisatie
dat het past in mijn agenda
dat ik er ook weer mee kan stoppen
dat er een vorm van beloning tegenover staat

mantelzorgers

potentiele mantelzorgers

74%
31%
29%
28%
25%
20%
18%
11%
3%

61%
40%
33%
45%
33%
40%
22%
5%

tabel 3: belangrijkste redenen om te doen aan mantelzorg

Voor driekwart van de mantelzorgers is de belangrijkste reden dat het gaat om iemand van de
familie of directe omgeving. Onder de potentiële mantelzorgers is dit minder vaak genoemd,
maar ook voor hen is dit de belangrijkste reden. Voor hen is het (ook) juist belangrijk dat het
in de agenda past, dat het klikt met degene die hulp nodig heeft, dat men er zo weer mee kan
stoppen en dat er een achtervang is voor als men zelf niet kan. Voor bijna een derde van de
huidige mantelzorgers is het niet echt een keuze en voelt men zich verplicht. De
bovenstaande voorwaarden spelen dan waarschijnlijk minder een rol.
Driekwart van de mantelzorgers springt vooral in bij familie, bijna veertig procent doet dit
(ook) bij vrienden en/of kennissen en ruim een kwart bij buren. Sommigen helpen mensen via
de kerkelijke gemeenschap of via organisaties als Humanitas, Zonnebloem, SMD en BUUV
maar het gebeurt ook via andere ingangen. In het onderzoek is overigens niet nader
ingegaan op de vraag of en in welke mate men de mantelzorg als een zware belasting
ervaart. Dit gebeurt wel in de jaarlijkse Zaanpeiling. Uit de Zaanpeiling 2013 blijkt dat
mantelzorg voor 4% van de mantelzorgers een zware-, voor 26% een matige - en voor 38%
een lichte belasting is.
drijfveren
Het „er voor iemand zijn‟ en ‘betrokkenheid‟ zijn de meest belangrijkste drijfveren voor het
mantelzorgen. Toch is ook een belangrijke drijfveer voor bijna drie op tien mantelzorgers dat
men feitelijk geen keuze heeft.
belangrijkste drijfveren om aan mantelzorg te doen
ik wil er voor iemand zijn
54%
ik ben betrokken
51%
ik heb geen keuze
29%
ik ben een mensenmens
28%

ik ben een doener
ik heb respect voor mensen die anders zijn
ik doe graag dingen samen
ik wil mezelf ontwikkelen

18%
14%
6%
4%

tabel 4: belangrijkste drijfveren om te doen aan mantelzorg

1

Door een technische fout in de vragenlijst heeft bijna dertig procent van het panel geen vraag over mantelzorg gekregen. Het is
redelijk te veronderstellen dat de uitkomsten van degenen die de vraag wel onder ogen hebben gehad ook gelden voor de totale
Zaanpanel-populatie.
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Kan men zelf - bij langdurige ziekte of hulpbehoevendheid –terugvallen op mensen om zich
heen (familie, buren, vrienden, etc.) die kunnen helpen?

grafiek 4: terugvallen op eigen netwerk?

Voor zes op de tien panelleden is dit (waarschijnlijk) het geval, maar volgens een op de vier
waarschijnlijk niet en volgens 10% zeker niet. Doorgevraagd naar eventueel te verwachten
belemmeringen bij het vragen van hulp, komt men meestal uit op het antwoord dat men niet
afhankelijk wil zijn (62%), niemand tot last wil zijn (55%) of dat degene, waarop men een
beroep wil doen, het te druk heeft (27%).
oordeel stelling, bekendheid websites
Vervolgens is het oordeel gevraagd over de volgende stelling: het is goed dat zorg in de
wijken wordt georganiseerd in plaats van bij de zorg- en welzijnsorganisaties.

grafiek 5: oordeel stelling: het is goed dat zorg in de wijk wordt georganiseerd

Ruim een op de drie respondenten onderschrijft deze stelling en is het ermee eens. Een
ongeveer even groot deel heeft hierover geen duidelijke mening en 22% is het er niet mee
eens.
In Zaanstad zijn vijf websites actief die georganiseerd zijn rond het activeren van netwerken
op sociaal gebied: BUUV.nu, Zaankantersvoorelkaar.nl, actiefinmijnbuurt.nl,
socialbrokerszaanstreek.nl en socialekaartzaanstad.nl. Zes op de tien panelleden kent géén
van deze websites. Van de websites die wél bekend zijn, wint BUUV het ruimschoots (32%).
inzet op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte
medeverantwoordelijk voor de buurt
Maar liefst 90% voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt2. Maar is men ook bereid tot
het actief inspringen in een aantal concrete situaties, zoals met betrekking tot de leefbaarheid
in de buurt? In tabel 5 staan de antwoorden op deze vraag met betrekking tot sociaal gerichte
acties (bijv. het aanspreken van mensen op bepaald gedrag), tabel 6 betreft vooral activiteiten
op het gebied van het onderhoud van de openbare ruimte.

bereid tot:

(in %) doe ik nu al

het meehelpen uitkijken naar vermiste en verdachte personen
het aanspreken van mensen op onaangepast gedrag op straat
het begeleiden en/of corrigeren van gedrag van hangjongeren
het door de buurt lopen om verdachte situaties te melden
het handhaven van parkeerproblemen

36
34
10
8
6

zeker wel

misschien

zeker niet

totaal

34
17
16
24
18

23
36
36
37
28

7
13
38
31
48

100
100
100
100
100

tabel 5: bereid tot sociaal gerichte acties

Het meehelpen uitkijken naar vermiste personen wordt het meest genoemd (‘doe ik al’, ‘zeker
wel’, samen 70%), net als het aanspreken van mensen op onaangepast gedrag (51% zegt:
2

In de jaarlijkse Zaanpeiling is deze vraag ook gesteld: in 2013 voelde 76% zich medeverantwoordelijk.
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‘doe ik al’, ‘zeker wel’). Het aanspreken van hangjongeren, het door de buurt lopen om
‘verdachte’ situaties te melden en het handhaven van parkeerproblemen wordt vaker met
‘misschien’ en ‘zeker niet’ ingevuld (door driekwart tot tweederde van het panel).

bereid tot:

(in %) doe ik nu al

zeker wel

misschien

zeker niet

totaal

74
16
5
4
2

18
5
18
11
8

5
9
39
33
35

3
70
38
53
55

100
100
100
100
100

het vegen van de stoep voor mijn huis
het opruimen van hondenpoep op straat
adopteren van een groenstrook in de buurt
het schoonmaken van bekladde muren of gebouwen
het onderhouden van straatmeubilair

tabel 6: bereid tot bijdragen aan onderhoud openbare ruimte

Of men actief is op het gebied van de openbare ruimte wisselt. Het vegen van de stoep voor
het eigen huis doet het merendeel van het panel, maar het schoonmaken van bekladde
muren of gebouwen, het onderhouden van straatmeubilair of het opruimen, zeker van
hondenpoep, wordt juist vaak niet gedaan. Wat betreft dit laatste voorbeeld zal het de
logische verklaring zijn dat men geen hondenbezitter is. Bijna 40% is misschien en bijna een
kwart zeker bereid tot het adopteren van een groenstrook of doet dit al. Tegelijk is bijna 40%
zeker niet bereid om een groenstrook te adopteren.
politieke betrokkenheid
Dat het panel niet representatief voor alle inwoners van Zaanstad is, blijkt ook uit het
antwoord op de vraag of men bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft gestemd. Maar
liefst 86% van het panel heeft hierop bevestigend geantwoord terwijl het opkomstpercentage
in Zaanstad 48% was. Het feit dat men lid is van het Zaanpanel geeft al aan dat men meer
betrokken is bij de gemeente of dat men wil meepraten. Dit blijkt dus ook duidelijk uit het
stemgedrag van het panel.
Het panel is gevraagd maximaal twee redenen om te stemmen aan te vinken. Overduidelijk is
dat men gebruik wil maken van het democratische recht, ruim een kwart van het panel heeft
aangekruist dat het een principekwestie is (tabel 7). Betrokkenheid bij de gemeente of bij de
gemeentepolitiek heeft 15% van het panel ook als reden genoemd.

gebruik maken van democratische recht
uit principe
belangrijk dat een bepaalde persoon/partij het voor het zeggen krijgt
plicht om te gaan stemmen
betrokken voelen bij de gemeente
betrokken voelen bij de gemeentepolitiek

71%
27%
22%
17%
15%
15%

het wordt tijd dat er een ander bestuur komt
uit gewoonte / ik stem altijd
leuk om stem te laten horen
in directe omgeving stemt iedereen altijd, dus ik ook
anders

7%
7%
2%
0%
3%

tabel 7: redenen om te gaan stemmen

Panelleden die niet hebben gestemd geven als reden het meest vaak aan ‘vanwege vakantie
of werk’, ‘geen interesse’ of ‘uit onvrede met het gevoerde beleid’. Ongeveer 16% stelt dat
stemmen toch niet uit maakt.

vanwege werk / vakantie
geen interesse
uit onvrede over het gevoerde beleid
stemmen maakt toch niets uit
geen geschikte enkele kandidaat

21%
21%
20%
16%
13%

weet niet/geen antwoord
de gemeenteraadsverkiezingen zijn niet belangrijk
onhandige openingstijden van het stemlokaal
stemkaart kwijtgeraakt/identiteitskaart niet bij me
anders

6%
5%
4%
2%
27%

tabel 8: redenen om niet te gaan stemmen

tot slot
Ruim 17 pagina’s met opmerkingen en suggesties geven de Zaanpanelleden tot slot mee.
Hierin staan heel veel waardevolle opmerkingen over het onderwerp van de enquête. Het is
vrijwel onmogelijk om daar een goede samenvatting van te geven. De opmerkingen en
suggesties zijn binnen de gemeentelijke organisatie doorgegeven.
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