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Het Houten tabellenboek bestaat uit drie delen: 

• Het MSK antwoorden deel van het tabellenboek bevat de directe antwoorden op de

vragen en geeft inzicht in de verdeling per antwoordcategorie (inclusief en exclusief

n.v.t. / weet niet).

• Het Sociale Kracht scores deel van het tabellenboek bevat de scores op de diverse

indicatoren die tot een totaalscore voor sociale kracht leiden. De dikgedrukte items zijn de

items die zijn meegenomen in de berekening van de desbetreffende indicator. De sociale

kracht cijfers voor 2014 en 2016 zijn op twee verschillende manieren berekend: de oude

manier (syntax van pilot) en nieuwe manier (verbeterde huidige syntax). Door deze

werkwijze blijft een vergelijking in de tijd mogelijk. Met kleuren is aangegeven hoeveel de

percentages in 2016 afwijken ten opzichte van 2014 (+10% donkergroen, +5% lichtgroen,

-5% roze en -10% rood).

• Het U10 Sociale Kracht deel van het tabellenboek bevat de cijfers van de afzonderlijke U10-

gemeenten ter vergelijking. Met kleuren is aangegeven hoeveel de percentages afwijken 
van het U10 gemiddelde (+10% donkergroen, +5% lichtgroen, -5% roze en -10% rood).

Ga naar:
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Respons (abs) (ongewogen) 709 709
Respons (abs) (gewogen) 710 710

1. (LB0)
Korter dan 2 jaar 7% 7%
2 tot 5 jaar 10% 10%
5 tot 10 jaar 16% 16%
10 tot 15 jaar 25% 25%
15 jaar of langer 43% 43%

100% 100%
2. (LB1)

Gemiddeld rapportcijfer 8,3 8,3
3. (LB2)

3.1. (LB2.1)

Helemaal eens 53% 53%
Eens 39% 39%
Neutraal 3% 3%
Oneens 2% 2%
Helemaal oneens 2% 2%
Niet van toepassing/weet niet 0% -

100% 100%

3.2. (LB2.2)

Helemaal eens 52% 58%
Eens 33% 37%
Neutraal 2% 2%
Oneens 1% 1%
Helemaal oneens 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 11% -

100% 100%
4. (LB3)

4.1. (LB3.1)

Zeer tevreden 24% 25%
Tevreden 62% 64%
Niet tevreden en niet ontevreden 9% 9%
Ontevreden 1% 1%
Zeer ontevreden 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 3% -

100% 100%

De volgende vragen gaan over de voorzieningen in uw nabijheid. In hoeverre bent u 
(gezondheids)zorgvoorzieningen (huisartsenpost, consultatiebureau, verzorgingstehuis, 
etc.) (n=710)

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
Hoe lang woont u al in deze buurt? (n=710)

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? (n=710)

Kunt u bij de volgende stellingen over het aanbod van voorzieningen in uw gemeente 

Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn voldoende nabij (n=710)

Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen (in % van ouders met kinderen) 
(n=326)

Het MSK antwoorden deel van het tabellenboek bevat de directe antwoorden op de vragen en geeft 
inzicht in de verdeling per antwoordcategorie (inclusief en exclusief n.v.t. / weet niet). 
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4.2. (LB3.2)

Zeer tevreden 5% 9%
Tevreden 29% 52%
Niet tevreden en niet ontevreden 17% 30%
Ontevreden 4% 8%
Zeer ontevreden 1% 2%
Niet van toepassing/weet niet 43% -

100% 100%
4.3. (LB3.3)

Zeer tevreden 11% 14%
Tevreden 42% 56%
Niet tevreden en niet ontevreden 12% 16%
Ontevreden 9% 12%
Zeer ontevreden 2% 2%
Niet van toepassing/weet niet 25% -

100% 100%
4.4. (LB3.4)

Zeer tevreden 16% 18%
Tevreden 60% 67%
Niet tevreden en niet ontevreden 10% 12%
Ontevreden 2% 3%
Zeer ontevreden 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 11% -

100% 100%
4.5. (LB3.5)

Zeer tevreden 11% 12%
Tevreden 53% 59%
Niet tevreden en niet ontevreden 20% 23%
Ontevreden 5% 5%
Zeer ontevreden 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 10% -

100% 100%
4.6. (LB3.6)

Zeer tevreden 16% 18%
Tevreden 56% 64%
Niet tevreden en niet ontevreden 12% 13%
Ontevreden 3% 3%
Zeer ontevreden 2% 2%
Niet van toepassing/weet niet 11% -

100% 100%
4.7. (LB3.7)

Zeer tevreden 11% 12%
Tevreden 54% 58%
Niet tevreden en niet ontevreden 20% 21%
Ontevreden 7% 7%
Zeer ontevreden 2% 2%
Niet van toepassing/weet niet 6% -

100% 100%

Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- / ouderenvoorzieningen, etc.) (n=710)

Speelvoorzieningen (voor kinderen tot 12 jaar) (n=710)

Sportvoorzieningen (n=710)

Culturele voorzieningen (n=710)

Blibliotheekvoorzieningen (n=710)

Recreatievoorzieningen (n=710)
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4.8. (LB3.8)
Zeer tevreden 3% 6%
Tevreden 23% 39%
Niet tevreden en niet ontevreden 18% 31%
Ontevreden 10% 17%
Zeer ontevreden 4% 7%
Niet van toepassing/weet niet 41% -

100% 100%
4.8_buitengebied

aandeel inwoners (zeer) tevreden in buitengebied/kleine kernen 23% 37%
aandeel inwoners (zeer) tevreden in Houten 27% 45%

4.9. (LB3.9)
Zeer tevreden 4% 6%
Tevreden 22% 37%
Niet tevreden en niet ontevreden 18% 29%
Ontevreden 11% 19%
Zeer ontevreden 5% 9%
Niet van toepassing/weet niet 40% -

100% 100%
4.9_buitengebied

aandeel inwoners (zeer) tevreden in buitengebied/kleine kernen 9% 13%
aandeel inwoners (zeer) tevreden in Houten 27% 46%

4.10. (LB3.10)
Zeer tevreden 51% 52%
Tevreden 44% 45%
Niet tevreden en niet ontevreden 2% 2%
Ontevreden 0% 0%
Zeer ontevreden 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 2% -

100% 100%

5. (LB5)

5.1. (LB5.1)
Helemaal eens 25% 25%
Eens 54% 54%
Neutraal 10% 10%
Oneens 9% 9%
Helemaal oneens 2% 2%
Niet van toepassing/weet niet 0% -

100% 100%
5.2 (LB5.2)

Helemaal eens 21% 21%
Eens 62% 64%
Neutraal 10% 10%
Oneens 4% 4%
Helemaal oneens 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 2% -

100% 100%
5.3 (LB5.3)

Helemaal eens 16% 16%
Eens 60% 60%
Neutraal 16% 16%
Oneens 8% 8%
Helemaal oneens 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 0% -

100% 100%

Fietsroutes in Houten (n=710)

Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee een of oneens bent?

Wegen, straten, paden en stoepen in mijn buurt zijn goed begaanbaar (n=710)

In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot (n=710)

Mijn buurt is schoon (n=710)

Busvervoer in Houten (n=710)

Busvervoer naar plaatsen buiten Houten (n=710)

Busvervoer naar plaatsen buiten Houten (n=710)

Busvervoer in Houten (n=710)
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5.4 (LB5.4)
Helemaal eens 30% 30%
Eens 54% 55%
Neutraal 9% 9%
Oneens 5% 5%
Helemaal oneens 1% 1%
Niet van toepassing/weet niet 0% -

100% 100%
5.5 (LB5.5)

Helemaal eens 16% 16%
Eens 47% 48%
Neutraal 14% 14%
Oneens 15% 15%
Helemaal oneens 6% 7%
Niet van toepassing/weet niet 2% -

100% 100%
5.6 (LB5.6)

Helemaal eens 20% 20%
Eens 64% 64%
Neutraal 9% 9%
Oneens 5% 5%
Helemaal oneens 2% 2%
Niet van toepassing/weet niet 0% -

100% 100%
6. (VH1)
6.1. (VH1.1)

Heel veel 1% 1%
Veel 3% 3%
Niet veel / niet weinig 15% 15%
Weinig 25% 25%
Nauwelijks tot geen 55% 55%
Niet van toepassing/weet niet 1% -

100% 100%
6.2. (VH1.2)

Heel veel 0% 0%
Veel 4% 4%
Niet veel / niet weinig 17% 17%
Weinig 32% 32%
Nauwelijks tot geen 45% 46%
Niet van toepassing/weet niet 1% -

100% 100%
6.3. (VH1.3)

Heel veel 3% 3%
Veel 10% 10%
Niet veel / niet weinig 19% 20%
Weinig 24% 25%
Nauwelijks tot geen 42% 43%
Niet van toepassing/weet niet 2% -

100% 100%

In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid (n=710)

In mijn buurt is het buiten goed verlicht (n=710)

In welke mate ervaart u…
Overlast van buurtbewoners (n=710)

Overlast van jongeren bij u in de buurt (n=710)

Parkeeroverlast in de eigen buurt (n=710)

In mijn buurt is voldoende groen (n=710)
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6.4. (VH1.4)
Heel veel 1% 1%
Veel 3% 3%
Niet veel / niet weinig 8% 8%
Weinig 22% 22%
Nauwelijks tot geen 64% 66%
Niet van toepassing/weet niet 3% -

100% 100%
6.5. (VH1.5)

Heel veel 4% 4%
Veel 12% 12%
Niet veel / niet weinig 23% 23%
Weinig 27% 27%
Nauwelijks tot geen 33% 34%
Niet van toepassing/weet niet 1% -

100% 100%

7. (VH1A)

Vaak 2% 3%
Soms 30% 39%
(bijna) nooit 46% 59%
Weet niet/geen mening 22% -

100% 100%
8. (H1)

Vaak 29% 30%
Soms 40% 42%
(bijna) nooit 27% 28%
Weet niet/geen mening 4% -

100% 100%

9. (H2)

Meerdere antwoorden mogelijk
Nee 90% 90%
Ja, in de eigen buurt 4% 4%
Ja, elders in de gemeente Houten 5% 5%
Ja, buiten de gemeente Houten 2% 2%

10. (VH2)
Ja, altijd 57% 57%
Ja, meestal 38% 38%
Soms wel, soms niet 4% 4%
Nee, meestal niet 0% 0%
Nee, (vrijwel) nooit 0% 0%
Weet niet/niet van toepassing 1% -

100% 100%
11. (H3)

Ja, altijd 41% 42%
Ja, meestal 44% 45%
Soms wel, soms niet 11% 11%
Nee, meestal niet 1% 1%
Nee, (vrijwel) nooit 0% 0%
Weet niet/niet van toepassing 2% -

100% 100%

Voelt u zich veilig op Het Rond? (n=710)

Overlast van evenementen in de eigen buurt (n=710)

Verkeersonveilige situaties (n=710)

Hoe vaak denkt u dat jongeren in uw buurt zich schuldig maken aan criminaliteit? 
(n=710)

Hoe vaak wordt er te hard gereden bij u in de buurt? (n=710)

Heeft u of iemand uit uw huishouden de afgelopen 12 maanden te maken gehad met de 
diefstal van een fiets? Zo ja, gebeurde dat in uw eigen buurt of ergens anders? (n=710)

Voelt u zich veilig in uw buurt? (n=710)
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12. (H4)

12.1. (H4.1)
Wel 89% 94%
Niet 6% 6%
Weet niet/niet van toepassing 6% -

100% 100%
12.2. (H4.2)

Wel 39% 41%
Niet 57% 59%
Weet niet/niet van toepassing 4% -

100% 100%
12.3. (H4.3)

Wel 80% 84%
Niet 16% 16%
Weet niet/niet van toepassing 5% -

100% 100%

12.4. (H4.4)

Wel 40% 44%
Niet 51% 56%
Weet niet/niet van toepassing 10% -

100% 100%

12.5. (H4.5)

Wel 85% 87%
Niet 13% 13%
Weet niet/niet van toepassing 2% -

100% 100%

13. (CZ1)
Ja, bij bijna iedereen 7% 7%
Ja, bij de meeste mensen wel 35% 35%
Bij sommigen wel, sommmigen niet 45% 45%
Nee, bij de meeste mensen niet 9% 9%
Nee, bij bijna niemand 3% 3%

100% 100%
14. (CZ3)

14.1. (CZ3.1)

(Bijna) altijd 63% 63%
Meestal wel 24% 24%
Soms wel / soms niet 5% 5%
Meestal niet 4% 4%
(Bijna) nooit 4% 4%

100% 100%

14.2. (CZ3.2)

(Bijna) altijd 19% 19%
Meestal wel 38% 38%
Soms wel / soms niet 22% 22%
Meestal niet 13% 13%
(Bijna) nooit 8% 8%

100% 100%

Ik heb goedwerkende buitenverlichting bij deuren en rondom mijn woning (eventueel 
inclusief achterpad) (n=710)

RELATIE MET BUURTBEWONERS
Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen? (n=710)

Kunt u aangeven wat voor u van toepassing is:
Als u wat langer weg bent van huis, is er dan iemand bij u in de buurt die een oogje in 
het zeil houdt? (n=710)

Als er iets belangrijks gebeurt in de buurt of met een buurtgenoot, is er dan iemand bij u 
in de buurt die u dit komt vertellen? (n=710)

Welke preventieve veiligheidsmaatregelen zijn op dit moment voor u van toepassing?

Zowel de voor- als achterverlichting op mijn fiets werken goed (n=710)

Ik zet mijn fiets altijd op slot met tenminste twee sloten (n=710)

Ik heb goed werkende rookmelders in mijn huis hangen (n=710)

In de afgelopen 2 jaar is het hang- en sluitwerk van mijn woning gecontroleerd en up-to-
date uitgevoerd (n=710)
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14.3. (CZ3.3)

(Bijna) altijd 28% 28%
Meestal wel 33% 33%
Soms wel / soms niet 18% 18%
Meestal niet 13% 13%
(Bijna) nooit 9% 9%

100% 100%

14.4. (CZ3.4)

(Bijna) altijd 18% 18%
Meestal wel 30% 30%
Soms wel / soms niet 25% 25%
Meestal niet 12% 12%
(Bijna) nooit 14% 14%

100% 100%

15. (CZ2)

Eens per jaar of minder 3% 3%
Aantal keren per jaar 12% 12%
Een enkele keer per maand 14% 14%
Aantal keren per maand 38% 38%
Aantal keren per week of vaker 33% 33%

100% 100%

16. (VL1)

Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar (n=710)
Helemaal mee eens 8% 8%
Mee eens 45% 47%
Neutraal 33% 34%
Niet mee eens 9% 9%
Helemaal niet mee eens 1% 1%
Weet niet/niet van toepassing 5% -

100% 100%

17. (CZ4)

17.1.1. (CZ4.1.1) Als er spijbelende kinderen in uw buurt rondhangen
Doet u zelf iets? (n=710)
Zeker 5% 6%
Denk het wel 19% 23%
Denk het niet 37% 45%
Zeker niet 22% 27%
Weet het niet 18% -

100% 100%
17.1.2. (CZ4.1.2) Denkt u dat uw buurtbewoners iets doen? (n=710)

Zeker 4% 5%
Denk het wel 29% 41%
Denk het niet 33% 45%
Zeker niet 6% 8%
Weet het niet 28% -

100% 100%

Als er iets vervelends gebeurt in uw leven, is er dan iemand uit de buurt waar u hiermee 
terecht kunt? (n=710)

Als er iets wordt georganiseerd in de buurt, bv. buurtfeesten, buurtbarbecues of andere 
activiteiten, gaat u daar dan naartoe? (n=710)

Hoe vaak maakte u de afgelopen 12 maanden een praatje met iemand uit de buurt 
(meer dan alleen maar gedag zeggen)? (n=710)

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stelling?

Stel de volgende voorvallen gebeuren bij u in de buurt. Gaat u dan zelf iets doen? En 
denkt u dat de bewoners in uw buurt iets doen?
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17.2.1. (CZ4.2.1)
Doet u zelf iets? (n=710)
Zeker 34% 37%
Denk het wel 41% 44%
Denk het niet 13% 14%
Zeker niet 5% 5%
Weet het niet 7% -

100% 100%
17.2.2. (CZ4.2.2) Denkt u dat uw buurtbewoners iets doen? (n=710)

Zeker 19% 22%
Denk het wel 54% 64%
Denk het niet 11% 13%
Zeker niet 1% 1%
Weet het niet 15% -

100% 100%
17.3.1. (CZ4.3.1) Als er op straat een heftige woordenwisseling gaande is

Doet u zelf iets? (n=710)
Zeker 10% 11%
Denk het wel 36% 40%
Denk het niet 31% 35%
Zeker niet 13% 15%
Weet het niet 10% -

100% 100%
17.3.2. (CZ4.3.2) Denkt u dat uw buurtbewoners iets doen? (n=710)

Zeker 8% 10%
Denk het wel 43% 56%
Denk het niet 24% 31%
Zeker niet 2% 3%
Weet het niet 23% -

100% 100%
17.4.1. (CZ4.4.1) Als u merkt dat er in uw buurt wordt ingebroken

Doet u zelf iets? (n=710)
Zeker 62% 63%
Denk het wel 31% 31%
Denk het niet 4% 4%
Zeker niet 2% 2%
Weet het niet 2% -

100% 100%
17.4.2. (CZ4.4.2) Denkt u dat uw buurtbewoners iets doen? (n=710)

Zeker 38% 42%
Denk het wel 48% 53%
Denk het niet 3% 4%
Zeker niet 1% 1%
Weet het niet 10% -

100% 100%
17.5.1. (CZ4.5.1)

Doet u zelf iets? (n=710)
Zeker 53% 55%
Denk het wel 35% 36%
Denk het niet 6% 6%
Zeker niet 2% 2%
Weet het niet 3% -

100% 100%

Als iemand bezig is aan een geparkeerde auto van één van de buurtbewoners

Als jongeren graffiti spuiten
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17.5.2. (CZ4.5.2) Denkt u dat uw buurtbewoners iets doen? (n=710)
Zeker 32% 36%
Denk het wel 49% 56%
Denk het niet 6% 7%
Zeker niet 1% 1%
Weet het niet 12% -

100% 100%

18. (CZ5)

18.1. (CZ5.1)
(Bijna) altijd 18% 26%
Soms 30% 44%
Meestal niet 10% 15%
Nooit 10% 15%
Niet van toepassing/geen overlast 32% -

100% 100%
18.2. (CZ5.2)

(Bijna) altijd 15% 22%
Soms 32% 46%
Meestal niet 13% 20%
Nooit 8% 12%
Niet van toepassing/geen overlast 32% -

100% 100%
18.3. (CZ5.3)

(Bijna) altijd 10% 16%
Soms 30% 46%
Meestal niet 13% 20%
Nooit 12% 18%
Niet van toepassing/geen overlast 35% -

100% 100%

19. (H5)

Ja, dat doet (bijna) iedereen 27% 28%
Sommige mensen wel, sommige niet 58% 60%
Nee, dat doet (bijna) niemand 11% 12%
Weet ik niet 4% -

100% 100%

20. (CZ6)

Intensief 6% 6%
Incidenteel 55% 55%
(Vrijwel) niet 39% 39%

100% 100%

21. (CZ7)

Ja, zeker 22% 27%
Ja, misschien 44% 55%
Nee 14% 18%
Weet niet/geen antwoord 20% -

100% 100%

22. (CZ8)

22.1. (CZ8.1)
Heb ik gedaan 38% 43%
Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid 21% 24%
Niet gedaan en wil ik ook niet doen 29% 33%
Weet (nog) niet 13% -

100% 100%

In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden actief ingezet voor de leefbaarheid 
en veiligheid in de buurt? (n=710)

Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor uw buurt? (n=710)

Welke van de onderstaande activiteiten heeft u de afgelopen 12 maanden gedaan en 
wat zou u komend jaar willen doen voor uw buurt?
Helpen met het schoonhouden / onderhouden van de buurt (n=710)

Spreekt u kinderen, jongeren of andere buurtbewoners aan als ze overlast veroorzaken 
in uw buurt?
Spelende kinderen (n=710)

Jongeren (n=710)

Volwassen buurtbewoners (n=710)

Dragen de bewoners in uw buurt bij aan een schone en nette buurt, bijvoorbeeld door 
onkruid te verwijderen van stoepen en rommel op te ruimen op straat? (n=710)
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22.2. (CZ8.2)
Heb ik gedaan 18% 20%
Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid 21% 24%
Niet gedaan en wil ik ook niet doen 49% 56%
Weet (nog) niet 12% -

100% 100%

22.3. (CZ8.3)

Heb ik gedaan 21% 24%
Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid 48% 54%
Niet gedaan en wil ik ook niet doen 20% 22%
Weet (nog) niet 11% -

100% 100%
22.4. (CZ8.4)

Heb ik gedaan 12% 14%
Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid 28% 34%
Niet gedaan en wil ik ook niet doen 44% 52%
Weet (nog) niet 15% -

100% 100%
22.5. (CZ8.5)

Heb ik gedaan 4% 5%
Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid 19% 23%
Niet gedaan en wil ik ook niet doen 61% 72%
Weet (nog) niet 15% -

100% 100%
22.6. (CZ8.6)

Heb ik gedaan 7% 8%
Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid 48% 57%
Niet gedaan en wil ik ook niet doen 29% 35%
Weet (nog) niet 16% -

100% 100%

23. (PP1)

Gemiddeld 1 keer per maand of vaker 2% 2%
Circa 1 keer per 2 maanden 2% 2%
Circa 1 keer per 3 maanden 2% 2%
1 keer per half jaar of minder vaak 19% 19%
Helemaal niet samengewerkt 75% 75%

100% 100%

24. (H7)

Nee, dat weet ik niet 56% 56%
Ja 44% 44%

100% 100%
24b. (H7.an)

Meerdere antwoorden mogelijk
Buurtbarbecue/-feest/-borrel 43% 43%
Openbare ruimte gezamenlijk onderhouden 10% 10%
Activiteiten in buurthuis/op recreatieplaats 9% 9%
Activiteiten voor kinderen (buitenspeeldag, sinterklaas, sint maarten, koning

sdag etc.)

6% 6%
Burendag 6% 6%
WhatsAppgroep/buurtpreventieapp 4% 4%
Speelruimte/groen 4% 4%
Bewonersbelangengroep/wijkvereniging 3% 3%
Ingrijpen van handhaving/politie 1% 1%
Overig 15% 15%

Helpen met het organiseren van (sociale) activiteiten voor de buurt (n=710)

Mee opzetten en organiseren van activiteiten voor jongeren (n=710)

Meedenken met de gemeente over de toekomst van de buurt (n=710)

Heeft u het afgelopen jaar samengewerkt met buurtbewoners om iets te organiseren 
(bijv. een feest of buurtactiviteit) of een krantje te maken en zo ja, hoe vaak bent u dan 
bijeen gekomen? (n=710)

Kunt u activiteiten of initiatieven in uw buurt noemen, waarvan u vindt dat die een 
positieve bijdragen leveren aan het woongenot? (n=710)

Welke activiteiten of initiatieven? (n=304)

Helpen met het onderhoud aan het openbaar groen (n=710)

Helpen bij buurtpreventie (opletten wat er gebeurt en onregelmatigheden doorgeven 
aan instanties) (n=710)
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25. (LB4)

25.1. (LB4.1) Uw woonomgeving (n=706)
Gemiddeld rapportcijfer 8,1 8,1

25.2. (LB4.2) De leefbaarheid in uw buurt (n=707)
Gemiddeld rapportcijfer 8,1 8,1

25.3. (LB4.3) De veiligheid in uw buurt (n=702)
Gemiddeld rapportcijfer 8,0 8,0

26. (PP2)
26.1. (PP2.1)

Intensief 5% 5%
Incidenteel 55% 55%
(Vrijwel) nooit 39% 39%

100% 100%

26.2. (PP2.2)

Intensief 5% 5%
Incidenteel 34% 34%
(Vrijwel) nooit 61% 61%

100% 100%
26.3. (PP2.3) Mantelzorg aan een gezinslid (partner, kind) of familielid (n=710)

Intensief 18% 18%
Incidenteel 20% 20%
(Vrijwel) nooit 62% 62%

100% 100%
26.4. (PP2.4) Mantelzorg aan een vriend of vriendin (n=710)

Intensief 3% 3%
Incidenteel 18% 18%
(Vrijwel) nooit 79% 79%

100% 100%
26.5. (PP2.5) Mantelzorg aan een buurtbewoner (n=710)

Intensief 2% 2%
Incidenteel 12% 12%
(Vrijwel) nooit 86% 86%

100% 100%
26_mantelzorg Mantelzorg aan een gezinslid, vriend(in) of buurtbewoner (n=710)

Intensief 19% 19%
Incidenteel 25% 25%
(Vrijwel) nooit 56% 56%

100% 100%

27. (PP3)

Niet of nauwelijks belast 38% 57%
Enigszins belast 19% 29%
Tamelijk zwaar belast 7% 10%
Zeer zwaar belast 2% 3%
Overbelast 1% 2%
Niet van toepassing/geef geen mantelzorg 34% -

100% 100%
28. (PP4)

Ja, intensief 23% 23%
Ja, incidenteel 24% 24%
Nee (vrijwel) niet 54% 54%

100% 100%

Heeft u het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan? (n=710)

Welk cijfer zou u, alles overwegend, geven van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed) 
voor:

SOCIALE CONTACTEN
In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor anderen?
Hulp aan buren (bijv. helpen met klussen, boodschappen doen e.d.) (n=710)

Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie (o.m. eenzaamheid, sociaal 
isolement) (n=710)

Alles bij elkaar genomen, hoe belast voel u zich momenteel? (in % van de 
mantelzorgers) (n=710)
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29. (PP5)
Ja, zeker 29% 36%
Ja, misschien 27% 34%
Nee 23% 30%
Weet (nog) niet 21% -

100% 100%

30. (PP6)

Meerdere antwoorden mogelijk
Sportvereniging 34% 34%
Gezelligheidsvereniging 3% 3%
Overige (vrijetijds) vereniging 11% 11%
Religieuze of maatschappelijke vereniging 15% 15%
Culturele vereniging (o.a. toneel, muziek) 7% 7%
Op school/ bij kinderopvang 17% 17%
In een zorginstelling 6% 6%
Ik ben niet actief geweest in het verenigingsleven 36% 36%

31. (H8)

Tenminste een keer per week 1% 1%
Tenminste een keer per twee weken 3% 3%
Tenminste een keer per maand 22% 22%
Tenminste een keer per kwartaal 39% 39%
Tenminste een keer per jaar 26% 26%
Nooit 9% 9%

100% 100%

32. (H9)

Tenminste een keer per week 6% 6%
Tenminste een keer per twee weken 3% 3%
Tenminste een keer per maand 4% 4%
Tenminste een keer per kwartaal 6% 6%
Tenminste een keer per jaar 13% 13%
Nooit 69% 69%

100% 100%

33. (PP7)

Meerdere antwoorden mogelijk
Ik verricht betaald werk voor minimaal 12 uur in de week 64% 64%
Ik neem deel aan een re-integratietraject 0% 0%
Ik heb nu geen betaald werk, maar ben wel op zoek naar werk 5% 5%
Ik studeer / volg een opleiding / zit op school (voltijd) 13% 13%
Ik ben gepensioneerd / met pré-pensioen 17% 17%
Ik werk niet omdat ik langdurig ziek of arbeidsongeschikt ben 3% 3%
Ik ben huisvrouw / huisman 24% 24%

34. (SC1)

34.1. (SC1.1) Ik ervaar een leegte om mij heen (n=710)
Ja! Geheel mee eens 1% 1%
Ja 4% 4%
Min of meer 11% 11%
Nee 45% 45%
Nee! Geheel mee oneens 39% 39%

100% 100%
34.2. (SC1.2)

Ja! Geheel mee eens 31% 31%
Ja 49% 49%
Min of meer 14% 14%
Nee 4% 4%

1% 1%
100% 100%

Er volgen nu enkele uitspraken. Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in 
hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is?

Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen (n=710)

Wilt u in de nabije toekomst vrijwilligerswerk (blijven) doen? (n=710)

In welke van onderstaande verenigingen bent u de afgelopen 12 maanden actief 
geweest? (als lid of als vrijwilliger) (n=710)       

Hoe vaak maakt u culturele uitstapjes? U kunt daarbij denken aan het bezoeken van een 
toneel- of dansvoorstelling, film, concert, museum, etc. (n=710)

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in uw vrije tijd zelf aan kunstzinnige 
activiteiten gedaan in georganiseerd verband, bijvoorbeeld als lid van een vereniging of 
door het volgen van een cursus? U kunt daarbij denken aan activiteiten op het gebied 
van toneel, dans, film/fotografie, muziek, beeldende kunst, etc. (n=710)

Welke van de onderstaande activiteit(en) is het meest op u van toepassing? (n=710)
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34.3. (SC1.3) Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen (n=710)
Ja! Geheel mee eens 28% 28%
Ja 47% 47%
Min of meer 18% 18%
Nee 5% 5%
Nee! Geheel mee oneens 1% 1%

100% 100%
34.4. (SC1.4)

Ja! Geheel mee eens 27% 27%
Ja 52% 52%
Min of meer 15% 15%
Nee 5% 5%
Nee! Geheel mee oneens 1% 1%

100% 100%
34.5. (SC1.5) Ik mis mensen om me heen (n=710)

Ja! Geheel mee eens 1% 1%
Ja 6% 6%
Min of meer 11% 11%
Nee 50% 50%
Nee! Geheel mee oneens 31% 31%

100% 100%
34.6. (SC1.6) Vaak voel ik me in de steek gelaten (n=710)

Ja! Geheel mee eens 1% 1%
Ja 2% 2%
Min of meer 6% 6%
Nee 51% 51%
Nee! Geheel mee oneens 41% 41%

100% 100%
34_eenzaam Aandeel inwoners dat zeer eenzaam is (n=710)

Ja 7% 7%
Nee 93% 93%

100% 100%

35. (SC0)

Ja 87% 87%
Nee 13% 13%

100% 100%

36. (ZR1)

36.1. (ZR1.1) Boodschappen doen (n=710)
Ja, (bijna) geen problemen 92% 95%
Redelijk, enkele problemen 4% 4%
Slecht, veel problemen 1% 1%
Niet van toepassing 3% -

100% 100%
36.2. (ZR1.2) Huishoudelijke taken (n=710)

Ja, (bijna) geen problemen 88% 91%
Redelijk, enkele problemen 7% 8%
Slecht, veel problemen 2% 2%
Niet van toepassing 3% -

100% 100%

Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel (n=710)

Heeft u regelmatig (dat wil zeggen minimaal een keer per week) sociale contacten 
buitenshuis? Dit kan gaan om afspreken met vrienden en/ of buren, uitstapjes, 
oppassen, cursussen volgen voor ontspanning e.d. (n=710)

ZELFREDZAAMHEID
We willen graag weten of u zich goed kunt redden in het dagelijks leven of dat u daarbij 
problemen
ondervindt of hulp nodig heeft. Kunt u zich goed redden als het gaat om:
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36.3. (ZR1.3) Administratie/ financiën (n=710)
Ja, (bijna) geen problemen 87% 92%
Redelijk, enkele problemen 6% 7%
Slecht, veel problemen 2% 2%
Niet van toepassing 5% -

100% 100%
36.4. (ZZ1.4) Het lopen, zitten en gaan staan (n=710)

Ja, (bijna) geen problemen 89% 92%
Redelijk, enkele problemen 7% 7%
Slecht, veel problemen 1% 1%
Niet van toepassing 3% -

100% 100%

36.5. (ZR1.5)

Ja, (bijna) geen problemen 93% 96%
Redelijk, enkele problemen 3% 3%
Slecht, veel problemen 0% 0%
Niet van toepassing 3% -

100% 100%
36.6. (ZR1.6) De opvoeding van uw kinderen (n=710)

Ja, (bijna) geen problemen 46% 94%
Redelijk, enkele problemen 2% 5%
Slecht, veel problemen 0% 1%
Niet van toepassing 52% -

100% 100%
36.7. (ZR1.7) Uw lichamelijke gezondheid (n=710)

Ja, (bijna) geen problemen 77% 79%
Redelijk, enkele problemen 18% 19%
Slecht, veel problemen 2% 2%
Niet van toepassing 3% -

100% 100%
36.8. (ZR1.8) Uw psychische gezondheid (n=710)

Ja, (bijna) geen problemen 84% 87%
Redelijk, enkele problemen 11% 11%
Slecht, veel problemen 2% 2%
Niet van toepassing 4% -

100% 100%
36.9. (ZR1.9) Het aangaan en onderhouden van sociale contacten (n=710)

Ja, (bijna) geen problemen 87% 90%
Redelijk, enkele problemen 9% 9%
Slecht, veel problemen 1% 1%
Niet van toepassing 3% -

100% 100%
36_terugvallen Aandeel met veel problemen dat kan terugvallen op anderen (n = 710)

Ja, kan terugvallen op familie, vrienden óf buurtgenoten 93% 93%
Nee, kan op niemand terugvallen 7% 7%

100% 100%
37. (ZR2)
37.1. (ZR2.1) Familie (n=710)

Ja, zeker 78% 79%
Waarschijnlijk wel 15% 15%
Nee 6% 6%
Niet van toepassing/weet niet 2% -

100% 100%

Uw algemene dagelijkse activiteiten: wassen, aankleden, naar het toilet gaan, eten e.d. 
(n=710)

Wanneer u hulp of zorg nodig heeft, kunt u dan terugvallen op:
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37.2. (ZR2.2) Vrienden/ kennissen (n=710)
63% 65%

Waarschijnlijk wel 25% 26%
Nee 9% 9%
Niet van toepassing/weet niet 3% -

100% 100%
37.3. (ZR2.3) Mensen in de buurt (n=710)

Ja, zeker 27% 31%
Waarschijnlijk wel 45% 52%
Nee 15% 17%
Niet van toepassing/weet niet 13% -

100% 100%
38. (ZR3)
38.1. (ZR3.1)

(Vrijwel) altijd 48% 48%
Vaak wel 29% 29%
Soms 17% 17%
Nee 5% 5%

100% 100%
38.2. (ZR3.2)

(Vrijwel) altijd 55% 55%
Vaak wel 35% 35%
Soms 9% 9%
Nee 1% 1%

100% 100%
38.3. (ZR3.3) Snel van slag raakt als iets tegenzit of onduidelijk is? (n=710)

(Vrijwel) altijd 6% 6%
Vaak wel 8% 8%
Soms 32% 32%
Nee 54% 54%

100% 100%
38.4. (ZR3.4) Opziet tegen veranderingen? (n=710)

(Vrijwel) altijd 6% 6%
Vaak wel 9% 9%
Soms 38% 38%
Nee 47% 47%

100% 100%
38.5. (ZR3.5)

(Vrijwel) altijd 28% 28%
Vaak wel 36% 36%
Soms 27% 27%
Nee 9% 9%

100% 100%
38.6. (ZR3.6) Zich door moeilijke tijden heen weet te slaan? (n=710)

(Vrijwel) altijd 50% 50%
Vaak wel 44% 44%
Soms 5% 5%
Nee 1% 1%

100% 100%

Bent u iemand die….
Gemakkelijk zelf hulp regelt en organiseert als dat nodig is? (n=710)

De draad gemakkelijk oppakt als het even tegen heeft gezeten? (n=710)

Gemakkelijk vrienden, familie of kennissen inschakelt als dat nodig is? (n=710)

To
ta

al
 g

em
ee

nt
e 

Ho
ut

en

To
ta

al
 (e

xc
lu

si
ef

 n
.v

.t.
/w

ee
t n

ie
t)

Tabellenboek MSK Houten 2016 17

Monitor Sociale Kracht Antwoorden



39. (FZ1)

Zeer gemakkelijk 30% 30%
Gemakkelijk 51% 51%
Kom net rond 15% 15%
Moeilijk 3% 3%
Zeer moeilijk 1% 1%

100% 100%
40. (FZ3)

Koopwoning 82% 82%
Huurwoning van een woningcorporatie 15% 15%
Woning gehuurd van een particuliere verhuurder 3% 3%

100% 100%
40b. (FZ3.an)

Viveste 85% 93%
Philadelfia 2% 2%
Dokterschaapman 1% 1%
Reba 1% 1%
Vesteda 1% 1%
Vitras 1% 1%
ASR 0% 0%
Van Mourik 0% 0%
Weet ik niet 9% -

41. (GB1)

41.1. (GB1.1)

Helemaal eens 6% 7%
Eens 34% 44%
Niet eens, niet oneens 25% 31%
Oneens 11% 14%
Helemaal oneens 3% 3%
Niet van toepassing/weet niet 21% -

100% 100%

41.2. (GB1.2)

Helemaal eens 2% 4%
Eens 28% 44%
Niet eens, niet oneens 23% 36%
Oneens 8% 13%
Helemaal oneens 2% 3%
Niet van toepassing/weet niet 36% -

100% 100%
41.3. (GB1.3)

Helemaal eens 1% 1%
Eens 21% 31%
Niet eens, niet oneens 29% 41%
Oneens 14% 21%
Helemaal oneens 4% 6%
Niet van toepassing/weet niet 31% -

100% 100%

41.4. (GB1.4)

Helemaal eens 1% 2%
Eens 28% 38%
Niet eens, niet oneens 28% 38%
Oneens 14% 19%
Helemaal oneens 3% 4%

26% -
100% 100%

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende 
(n=710)

De gemeente luistert voldoende naar de mening van haar inwoners (n=710)

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en 
voorzieningen (n=710)

In hoeverre kunt u rondkomen met het totale netto-inkomen van uw huishouden? 
(n=710)

In wat voor woning woont u? (n=710)

Huurwoning van de woningcorporatie (n=105)

DE GEMEENTE EN HAAR BEWONERS
In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over uw gemeente?

De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan 
de leefbaarheid (n=710)
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41.5. (GB1.5)

Helemaal eens 1% 2%
Eens 27% 44%
Niet eens, niet oneens 25% 41%
Oneens 7% 11%
Helemaal oneens 2% 3%
Niet van toepassing/weet niet 39% -

100% 100%
41.6. (GB1.6) De gemeente doet wat ze zegt (n=710)

Helemaal eens 1% 2%
Eens 18% 30%
Niet eens, niet oneens 28% 48%
Oneens 9% 15%
Helemaal oneens 3% 5%
Niet van toepassing/weet niet 41% -

100% 100%
41.7 (GB1.7) De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is (n=710)

Helemaal eens 1% 2%
Eens 13% 23%
Niet eens, niet oneens 28% 51%
Oneens 9% 17%
Helemaal oneens 4% 7%
Niet van toepassing/weet niet 44% -

100% 100%

42. (DV1)

Gemiddeld rapportcijfer 7,0 7,0
43. (DV2)

Ja 63% 63%
Nee 37% 37%

100% 100%
44. (DV3)

44.1 (DV3.1)

Helemaal eens 20% 21%
Eens 54% 57%
Niet eens, niet oneens 10% 10%
Oneens 7% 7%
Helemaal oneens 4% 4%
Weet niet/niet van toepassing 5% -

100% 100%

44.2 (DV3.2)

Helemaal eens 16% 17%
Eens 54% 58%
Niet eens, niet oneens 12% 13%
Oneens 7% 7%
Helemaal oneens 4% 4%
Weet niet/niet van toepassing 8% -

100% 100%

45. (DV7)

Ja 69% 69%
Nee 31% 31%

100% 100%

Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met uw gemeente? (n=710)

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende twee stellingen?
De tijd die de afhandeling van de aanvraag/beantwoording van de vraag in beslag nam 
was acceptabel (n=449)

Ik werd voldoende op de hoogte gesteld of gehouden van het verloop van de 
afhandeling/beantwoording (n=449)

Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met een medewerker van uw 
gemeente? (n=449)

Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te 
realiseren (n=710)

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Hoe waardeert u -over het algemeen- de dienstverlening van uw gemeente? 
Rapportcijfer 1 = zeer slecht tot 10 = zeer goed (n=604)
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46. (DV8)

46.1. (DV8.1)

Helemaal eens 14% 15%
Eens 46% 52%
Niet eens, niet oneens 16% 18%
Oneens 8% 9%
Helemaal oneens 5% 5%
Niet van toepassing/weet niet 12% -

100% 100%
46.2. (DV8.2)

Helemaal eens 13% 14%
Eens 55% 59%
Niet eens, niet oneens 14% 15%
Oneens 7% 8%
Helemaal oneens 4% 4%
Niet van toepassing/weet niet 7% -

100% 100%
46.3. (DV8.3) De medewerker was voldoende deskundig (n=310)

Helemaal eens 13% 14%
Eens 56% 59%
Niet eens, niet oneens 14% 15%
Oneens 7% 7%
Helemaal oneens 5% 5%
Niet van toepassing/weet niet 6% -

100% 100%
46.4. (DV8.4) De medewerker kon zich goed inleven (n=310)

Helemaal eens 9% 11%
Eens 42% 51%
Niet eens, niet oneens 16% 20%
Oneens 8% 10%
Helemaal oneens 7% 9%
Niet van toepassing/weet niet 17% -

100% 100%
46.5. (DV8.5) De medewerker bood de ruimte om mee te denken (n=310)

Helemaal eens 7% 9%
Eens 36% 48%
Niet eens, niet oneens 16% 22%
Oneens 9% 12%
Helemaal oneens 7% 9%
Niet van toepassing/weet niet 25% -

100% 100%

46.6. (DV8.6)

Helemaal eens 8% 10%
Eens 22% 26%
Niet eens, niet oneens 26% 31%
Oneens 16% 19%
Helemaal oneens 11% 13%
Niet van toepassing/weet niet 17% -

100% 100%

De medewerker toonde zich verantwoordelijk om daadwerkelijk tot een oplossing te 
komen (n=310)

De medewerker heeft zelf mijn vraag zo goed mogelijk beantwoord (n=310)

De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende (n=310)

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen?
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47. (BP1)
Ja, ik ben lid 7% 7%
Ja, maar ik ben geen lid 31% 31%
Nee 62% 62%

100% 100%
48. (BP2)

Ja 15% 15%
Weet ik nog niet 31% 31%
Nee 54% 54%
Ik ben al lid 7% 7%

100% 100%

49. (AV1)
Gemiddelde leeftijd 48,0 48,0

18 tot en met 29 jaar 16% 16%
30 tot en met 49 jaar 36% 36%
50 tot en met 64 jaar 32% 32%
65 tot en met 85 jaar 16% 16%

100% 100%
50. (AV2)

Vrouw 51% 51%
Man 49% 49%

100% 100%
51. (AV3)

Alleenstaand/alleenwonend 13% 13%
Twee volwassenen zonder kind(eren) 37% 37%
Twee volwassenen met kind(eren) 42% 42%
Eén volwassene met kind(eren) / eenoudergezin 4% 4%
Anders 4% 4%

100% 100%
52. (FZ2)

Lagere school / basisonderwijs / geen onderwijs 4% 4%
Vmbo / mavo 12% 12%
Vwo / havo 11% 11%
Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 22% 22%
Hoger beroepsonderwijs (hbo) 32% 32%
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 19% 19%

100% 100%

53. (AV4)

U zelf (n=707)
Nederlands 97% 97%
Surinamers, Antillianen of Arubanen 0% 0%
Turken 0% 0%
Marokkanen 0% 0%
Iets anders 3% 3%

100% 100%
Uw partner (n=565)
Nederlands 98% 98%
Surinamers, Antillianen of Arubanen 0% 0%
Turken 0% 0%
Marokkanen 0% 0%
Iets anders 2% 2%

100% 100%

ACHTERGRONGVRAGEN
Wat is uw leeftijd? (n=710)

Bent u een man of een vrouw? (n=710)

Hoe ziet de samenstelling van uw huishouden op dit adres er uit? (n=707)

Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgerond? (n=704)

Tot welke bevolkingsroep rekent u zichzelf (en indien van toepassing): tot welke groep 
rekent uw partner zich?

BURGERPANEL
Weet u van het bestaan van het Burgerpanel van de gemeente Houten? (n=710)

Zou u deel willen nemen aan dit Burgerpanel van de gemeente Houten? (n=710)
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Indicator Sociale Kracht 7,6 7,5 7,7 7,6

1. ZELFREDZAAMHEID
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Zorgen voor zichzelf (% (bijna) geen problemen)

-boodschappen doen 92% 94%
-huishoudelijke taken 88% 89%
-administratie/financiën 87% 88%
-het lopen, zitten en gaan staan 89% 91%
-algemene dagelijkse activiteiten 93% 94%
-de opvoeding van de kinderen 94% 93%
-lichamelijke gezondheid 77% 81%
-psychische gezondheid 84% 89%
-het aangaan en onderhouden van sociale contacten 87% 89%
Indicator zelfzorgend vermogen 9,5 9,5 9,5 9,5

Zelforganiserend vermogen

-zeker terugvallen op hulp van familie 79% 73%
-zeker terugvallen op hulp van vrienden/kennissen 65% 63%
-zeker terugvallen op hulp van mensen in de buurt 31% 36%
-gemakkelijk (altijd/vaak wel) zelf hulp regelen 78% 83%
-gemakkelijk (altijd/vaak wel) omgeving inschakelen 64% 69%
Indicator zelforganiserend vermogen 7,2 7,3 7,2 7,3

Weerbaarheid

-snel (altijd/vaak wel) van slag als iets tegenzit 14% 11%
-altijd/vaak wel opzien tegen veranderingen 15% 14%
-gemakkelijk (altijd/vaak wel) draad oppakken 90% 91%
-altijd/vaak wel door moeilijke tijden heenslaan 94% 91%
Indicator weerbaarheid 7,9 8,0 7,9 8,0

Totaalscore Zelfredzaamheid 8,2 8,3 8,2 8,3
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Het Sociale Kracht deel van het tabellenboek bevat de scores 
op de diverse indicatoren die tot een totaalscore voor sociale 

kracht leiden. De dikgedrukte items zijn de items die zijn 
meegenomen in de berekening van de desbetreffende 

indicator. De sociale kracht cijfers voor 2014 en 2016 zijn op 
twee verschillende manieren berekend: de oude manier 
(syntax van pilot) en nieuwe manier (verbeterde huidige 

syntax). Door deze werkwijze blijft een vergelijking in de tijd 
mogelijk. Met kleuren is aangegeven hoeveel de percentages 
in 2016 afwijken ten opzichte van 2014 (+10% donkergroen, 

+5% lichtgroen, -5% roze en -10% rood). 



2. PARTICIPATIE
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Mate van participatie

-iedereen die werkt of als zelstandige werkzaam is 64% 66% - -
-iedereen die deelneemt aan een opleiding (voltijd) 7% 6% - -
-iedereen die vrijwilligerswerk doet 13% 10% - -
-iedereen die actief is in een vereniging 5% 7% - -
-iemand die sociaal actief is of deelneemt aan een 
reïntegratietraject

7% 5% - -

-iedereen die niet participeert 4% 6% - -

Mantelzorg (% intensief of incidenteel)
-aan een hulpbehoevend gezinslid of familielid 38% 32%
-aan een vriend(in)/kennis 21% 15%
-aan een buurtbewoner 14% 7%
-aandeel mantelzorgers dat zwaar belast of overbelast is 4% 3%

Burenhulp (% intensief of incidenteel)
-hulp aan buren 61% 39%
-aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie 39% 24%

Vrijwilligerswerk (% intensief of incidenteel)
-vrijwilligerswerk 46% 33%
-aandeel dat in toekomst zeker vrijwilligerswerk wil doen 29% 24%

Informele zorg (%) 
- mantelzorg, vrijwilligerswerk, burenhulp en/of aandacht voor buren 
(% intensief of incidenteel)

85% 66% - -

- mantelzorg, vrijwilligerswerk, burenhulp en/of aandacht voor buren 
(% intensief)

39% 27% - -

Totaalscore Participatie 8,1 8,0 7,4 7,5
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3. MATE VAN EENZAAMHEID
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Eenzaamheid

-ervaren van leegte 5% 3% - -
-genoeg mensen om op terug te kunnen vallen 81% 82% - -
-veel mensen op wie volledig vertrouwd kan worden 76% 77% - -
-nauw verbonden met voldoende mensen 79% 80% - -
-mensen missen 7% 5% - -
-in de steek gelaten voelen 3% 3% - -

Totaalscore Mate van eenzaamheid 8,2 8,5 - -

4. FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID
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Opleiding
Hoog 51% 45%

Eigendomsverhouding
Koopwoningen 82% 75%

Rondkomen

(zeer) moeilijk rondkomen 4% 6%

Totaalscore Financiële Zelfredzaamheid 7,6 7,2 8,7 8,0

Tabellenboek MSK Houten 2016 24

Sociale Kracht Scores Houten



5. COLLECTIEVE ZELFREDZAAMHEID
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Sociale cohesie (%)

-betrokken bij iedereen of de meeste bewoners 42% 49%
-praatje met bewoners, min. meerdere keren maandelijks 71% 71%
-langer van huis, oogje in het zeil (meestal of bijna altijd) 87% 87%
-vertellen van iets belangrijks in de buurt 57% 62%
-kan terecht als er iets vervelends gebeurt 60% 65%
-doet mee aan activiteiten in de buurt 48% 54%
Indicator sociale cohesie 6,6 7,0 6,6 7,0

Informele sociale controle – bereidheid tot ingrijpen (% dat denkt dat 
men zelf zeker of waarschijnlijk iets doet)
-er spijbelende kinderen rondhangen 24% 16%
-jongeren graffiti spuiten 75% 69%
-er een heftige woordenwisseling is 46% 43%
-men ziet dat er in de buurt wordt ingebroken 92% 91%
-men iemand bezig ziet aan een geparkeerde auto 89% 91%
Indicator eigen toezicht 6,4 6,3 6,4 6,3

Informele sociale controle – bereidheid tot ingrijpen (% dat denkt  dat 
buurtbewoners zeker of waarschijnlijk iets doen)
-spijbelende kinderen rondhangen in de buurt 33% 27%
-jongeren graffiti spuiten 73% 67%
-er een heftige woordenwisseling is 51% 48%
-men ziet dat er in de buurt wordt ingebroken 86% 86%
-men iemand bezig ziet aan een geparkeerde auto 81% 84%
Indicator buurttoezicht 6,4 6,4 6,4 6,4

Inzet voor de buurt (%)

-actief geweest voor l&v in de buurt afgelopen jaar 61% * * 28%
-zeker inzet voor de l&v in de buurt in de toekomst 27% 21%
-geholpen met onderhoud aan de buurt 38% 28%
-geholpen bij buurtpreventie 21% 26%
-geholpen bij organiseren (sociale) activiteit 12% 14%
-meegedacht met de gemeente over de toekomst 7% 10%
 Indicator feitelijke inzet 4,0 * * 3,9

Aanspreken van buurtbewoners (% bijna altijd of soms)
-aanspreken van spelende kinderen 70% - - -
-aanspreken van jongeren 69% * * 39%
-aanspreken van andere buurtbewoners 62% * * 59%

Totaalscore Collectieve zelfredzaamheid 5,9 5,9 5,9 5,9
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6. LEEFBAARHEIDSBELEVING
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Openbare ruimte: heel en schoon: % (helemaal) eens

-goed begaanbaar 79% 74%
-weinig kapot 85% 88%
-mijn buurt is schoon 75% 75%
-voldoende groen 85% 84%
-voldoende parkeergelegenheid 64% 62%
Indicator voor staat openbare ruimte 7,3 7,1 7,3 7,1

Voorzieningen: % (zeer) tevreden

-winkels dagelijkse boodschappen 93% 92%
-basisonderwijs 95% 96%
-(gezondheids)zorgvoorzieningen 88% 87%
-welzijnsvoorzieningen 60% 66%
-speelvoorzieningen 70% 70%
Indicator voorzieningen 7,5 7,5 7,5 7,5

Woonklimaat: rapportcijfers 

-prettig wonen 8,3 8,1
-woonomgeving 8,1 8,0
-leefbaarheid 8,1 8,0
Indicator ‘woonklimaat’ 7,4 7,2 8,2 8,0

Totaalscore Leefbaarheidsbeleving 7,4 7,3 7,6 7,5

7. VEILIGHEIDSBELEVING
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6   VEILIGHEID 
Ervaren overlast (% (heel) veel / % vaak)

-overlast van buurtbewoners 4% 5%
-overlast van jongeren 5% 4%
-crimineel gedrag door jongeren 3% 4%
Indicator voor sociale overlast 8,3 8,2 8,3 8,2

Veiligheidsbeleving (% altijd of meestal)
-veilig voelen in de buurt 95% 96%
-rapportcijfer veiligheid in de buurt 8,0 7,8
Indicator veiligheidsgevoel 7,2 7,0 8,8 8,9

Totaalscore Veiligheidsbeleving 7,7 7,6 8,5 8,6
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7,4 7,7 7,5 7,5 7,4 7,7 7,5 7,6 7,2 7,5 7,6

91% 91% 94% 95% 91% 91% 93% 94% 94% 93% 92%

85% 86% 89% 92% 88% 88% 88% 88% 89% 88% 88%

87% 86% 88% 91% 90% 88% 88% 90% 88% 88% 87%

87% 90% 91% 92% 86% 88% 90% 90% 88% 89% 89%

92% 93% 94% 95% 92% 92% 93% 94% 95% 93% 93%

49% 45% 50% 56% 47% 46% 43% 54% 44% 48% 46%

96% 96% 93% 97% 95% 94% 98% 95% 97% 96% 94%

77% 75% 81% 84% 75% 75% 82% 78% 80% 78% 77%

88% 85% 89% 89% 87% 88% 85% 89% 91% 88% 84%

87% 88% 89% 91% 87% 88% 88% 87% 89% 88% 87%

9,4 9,5 9,5 9,6 9,5 9,6 9,6 9,6 9,4 9,5 9,5

68% 73% 73% 79% 75% 75% 82% 78% 71% 75% 79%

61% 58% 63% 68% 63% 64% 75% 64% 61% 64% 65%

34% 34% 36% 35% 36% 36% 28% 40% 31% 34% 31%

81% 77% 83% 80% 80% 80% 78% 77% - 79% 78%

65% 61% 69% 68% 67% 65% 70% 65% - 66% 64%

7,1 7,1 7,3 7,4 7,2 7,2 7,3 7,3 7,0 7,2 7,2

14% 11% 11% 13% 13% 13% 14% 11% - 12% 14%

19% 10% 14% 14% 13% 12% 16% 13% - 14% 15%

91% 91% 91% 94% 91% 91% 89% 93% - 91% 90%

91% 92% 91% 93% 90% 91% 90% 93% - 91% 94%

7,9 8,0 8,0 8,2 8,1 8,1 7,9 8,1 - 8,0 7,9

8,2 8,2 8,3 8,4 8,3 8,3 8,2 8,4 8,2 8,3 8,2
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Het U10 antwoorden deel van het tabellenboek bevat de 
antwoorden van de afzonderlijke U10 gemeenten. De 

belangrijkste afwijkingen tussen de individuele gemeenten en 
het U10-gemiddelde worden omwille van de inzichtelijkheid 

aangegeven met kleuren: +10% donkergroen, +5% lichtgroen, 
-5% roze en -10% rood.  



48% 56% 66% 61% 56% 60% 69% 63% 61% 60% 64%

8% 6% 6% 5% 4% 1% 8% 1% 4% 5% 7%

19% 19% 10% 15% 14% 14% 9% 18% 18% 15% 13%

13% 7% 7% - 9% 7% 2% 5% 1% 6% 5%

8% 7% 5% 13% 11% 10% 9% 8% 16% 10% 7%

5% 4% 6% 5% 6% 7% 3% 4% 0% 5% 4%

7,2 7,7 8,0 7,7 7,3 7,5 8,3 7,9 7,8 7,7 8,1

80% 86% 82% 83% 86% 85% 86% 87% 80% 84% 81%

77% 79% 77% 76% 80% 82% 80% 79% 73% 78% 76%

83% 82% 80% 81% 83% 85% 86% 83% 78% 82% 79%

5% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 3% 4% 4% 5%

7% 4% 5% 7% 7% 8% 7% 5% 6% 6% 7%

2% 2% 3% 2% 3% 2% 4% 2% 4% 3% 3%

8,4 8,6 8,5 8,4 8,6 8,7 8,5 8,7 8,2 8,5 8,2

74% 82% 77% 75% 77% 76% 74% 78% 70% 76% 81%

6% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 8% 5% 4%

7,2 7,6 7,2 7,2 7,3 7,1 7,4 7,5 7,2 7,3 7,6
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51% 51% 49% 40% 41% 44% 32% 49% 38% 44% 42%

77% 72% 71% - 92% 76% 58% 72% 71% 74% 71%

88% 87% 87% 83% 81% 84% 70% 84% 82% 83% 87%

68% 58% 62% 58% 56% 57% 46% 54% 59% 57% 57%

67% 63% 65% 59% 56% 57% 46% 62% 59% 59% 60%

54% 54% 54% 51% 43% 42% 41% 53% 45% 49% 48%

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

23% 30% 16% 23% 30% 27% 16% 28% * 24% 24%

72% 75% 69% 69% 72% 74% 65% 74% * 71% 75%

42% 42% 43% 42% 46% 48% 45% 47% * 44% 46%

91% 90% 91% 90% 92% 95% 92% 93% * 92% 92%

88% 87% 91% 86% 89% 90% 85% 88% * 88% 89%

6,2 6,5 6,3 6,2 6,5 6,6 6,1 6,5 * 6,4 6,4

30% 41% 27% 31% 37% 41% 27% 41% * 34% 33%

66% 73% 67% 65% 66% 72% 65% 72% * 68% 73%

45% 48% 48% 50% 50% 52% 47% 53% * 49% 51%

84% 84% 86% 81% 81% 86% 84% 86% * 84% 86%

80% 80% 84% 76% 77% 81% 75% 83% * 80% 81%

6,1 6,5 6,4 6,1 6,3 6,4 6,0 6,4 * 6,3 6,4

27%* 55% 28%* 20%* 40% 41% 42% 47% 31%* 27%*/45% 61%

23% 35% 21% 12% 26% 25% 29% 27% 20% 24% 27%

3,8* 6,0 3,9* 2,7* 4,6 4,1 5,0 5,4 4,1* 4,4 *

- 4,0 - - 3,0 3,1 3,3 3,5 - 3,4 4,0

5,9 6,6 5,9 5,4 6,1 6,4 5,7 6,3 5,9 6,0 5,9
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81% 81% 88% 76% 73% 72% 66% 69% 72% 75% 85%

70% 75% 75% 64% 61% 68% 53% 60% 56% 65% 75%

64% 62% 74% 79% 69% 66% 74% 61% 71% 69% 79%

6,7 6,8 7,1 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 6,5 6,6 7,3

89% 82% 92% 92% 90% 86% 91% 90% 85% 89% 93%

84% 85% 87% 84% 90% 87% 88% 80% 80% 85% 88%

58% 61% 66% 64% 66% 61% 70% 66% 55% 63% 60%

7,2 7,1 7,5 7,2 7,4 7,1 7,6 7,3 7,1 7,3 7,5

8,1 8,3 8,1 7,9 7,7 8,1 7,8 8,1 7,7 8,0 8,3

7,9 8,1 8,0 7,4 7,5 7,8 7,7 7,8 7,5 7,7 8,1

7,7 8,0 8,0 7,5 7,4 7,7 7,5 7,7 7,5 7,7 8,1

7,2 7,3 7,2 6,8 6,8 7,1 6,9 7,1 6,9 7,0 7,4

7,0 7,0 7,3 7,0 6,9 6,8 7,0 6,8 6,7 6,9 7,4

5% 3% 5% 4% 8% 4% 10% 8% 7% 6% 4%

8,3 8,5 8,2 8,5 8,0 8,5 7,4 8,2 8,0 8,2 8,3

7,7 7,5 7,8 7,1 7,0 7,4 6,9 7,0 6,9 7,2 8,0

6,9 6,7 7,0 6,4 6,3 6,6 6,2 6,3 6,2 6,5 7,2

7,7 7,6 7,6 7,4 7,1 7,6 6,8 7,2 7,1 7,3 7,7
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veiligheid in de buurt 
woon- en leefomgeving 

sociaal klimaat 

GEMEENTE X 

2016 

Vragenlijst
Sociale Kracht 

2016 
GEMEENTE HOUTEN 

Vragenlijst Sociale Kracht Houten 2016
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2 
 

TOELICHTING 

 
 
DE VRAGENLIJST 
Deze vragenlijst is in overleg met de gemeente opgesteld en bevat vragen over verschillende onderwerpen, 
waarbij de nadruk ligt op de woon- en leefomgeving en de sociale kracht van buurten.  
 
UW BUURT 
Als in de vragenlijst wordt gesproken over ‘’uw buurt’’, dan bedoelen we daarmee de buurt waarin u woont, zoals 
u die beleeft. Dat kan dus een deel van een wijk zijn, maar ook een deel van een dorp.  
 
HOEVEEL TIJD KOST HET? 
Invullen van de vragenlijst duurt circa 10 tot 20 minuten. Staat u niet te lang stil bij de antwoordmogelijkheden, 
maar kiest u spontaan het voor u van toepassing zijnde antwoord.  
 
BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 
Het beantwoorden van de vragen doet u vanuit uw persoonlijke ervaring. We vragen u per vraag één antwoord 
aan te vinken of uw antwoord in het invulblokje te zetten. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden 
aanvinken, maar dan wordt dat duidelijk bij de vraag vermeld. Als u een vraag niet kunt beantwoorden, omdat het 
onderwerp voor u niet van toepassing is, dan kunt u het vakje ‘weet niet/ n.v.t.’’ aankruisen.  
 
DOORVERWIJZINGEN 
Soms kunt u vragen overslaan. Dit wordt aangegeven met een doorverwijzing. 
 
INVULLEN BINNEN 10 DAGEN 
Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen.  
 
ANONIMITEIT 
De antwoorden op de vragen worden volstrekt anoniem verwerkt! Uw adresgegevens gebruiken we alleen om u te 
kunnen aanschrijven en worden daarna vernietigd. De resultaten worden nooit voor commerciële doeleinden 
gebruikt.  
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LEEFBAARHEID VAN DE BUURT 
 

1. Hoe lang woont u al in deze buurt?  
 

 korter dan 2 jaar   2 tot 5 jaar   5 tot 10 jaar   10 tot 15 jaar  15 jaar of langer 

 

 

2. Hoe prettig vindt u het om in uw buurt om in te wonen? 
 

zeer onprettig zeer prettig  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
n.v.t./ 

weet niet 

           

 
 

3. Kunt u bij de volgende stellingen over het aanbod aan voorzieningen in uw gemeente aangeven 
in hoeverre u het hiermee eens bent? 

  

 
helemaal 

eens 
eens 

niet eens / 
niet oneens  

oneens  
helemaal 
oneens  

n.v.t. / 
weet niet 

1. Winkels voor dagelijkse bood-

schappen,(supermarkt, bakker, 

slager, etc.) zijn voldoende nabij 

      

2. Basisonderwijs is voldoende  nabij 

voor (mijn) kinderen 
      

 

 
4. De volgende vragen gaan over de voorzieningen in uw nabijheid.  

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het aanbod van ... 
 

 

zeer  
tevreden 

tevreden 

niet 
tevreden en 

niet 
ontevreden 

ontevreden 
zeer 

ontevreden 
n.v.t. / 

weet niet 

1 (gezondheids)zorgvoorzieningen 

(huisartsenpost, 

consultatiebureau, Centrum Jeugd 

en Gezin, verzorgingstehuis, etc.) 

      

2 welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, 

jongeren-/ouderenvoorzieningen, 

etc.) 

      

3 speelvoorzieningen (voor kinderen 

tot 12 jaar)  
      

4. sportvoorzieningen       

5. culturele voorzieningen        

6. bibliotheekvoorzieningen       

7. recreatievoorzieningen        

8. busvervoer in Houten        

9. busvervoer naar plaatsen buiten 

Houten  
      

10. fietsroutes in Houten        
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5. De volgende uitspraken gaan over de openbare ruimte in uw buurt. Kunt u voor elke uitspraak 
aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?  

 
 

 
helemaal 

eens 
eens 

niet eens / 
niet oneens  

oneens  
helemaal 
oneens  

n.v.t. / 
weet niet 

1. Wegen, straten, paden en stoepen in 
mijn buurt zijn goed begaanbaar.  

      

2. In mijn buurt zijn weinig tot geen 
dingen kapot. 

      

3. Mijn  buurt is schoon.        

4. In mijn  buurt is voldoende groen.        

5. In mijn  buurt is voldoende 
parkeergelegenheid.  

      

6. In mijn  buurt is het buiten goed 
verlicht.  

      

 
 
 

BELEVING VAN OVERLAST, BUURTPROBLEMEN EN VEILIGHEID 

6. In welke mate ervaart u ….  
 

heel veel veel  
niet veel /  
niet weinig 

weinig 
nauwelijks 
tot  geen  

n.v.t. / 
weet niet 

1. overlast van buurtbewoners       

2. overlast van jongeren  

bij u in de buurt  
      

3. parkeeroverlast in de eigen buurt       

4. overlast van evenementen 

in de eigen buurt # 
      

5. verkeersonveilige situaties       

 
 
 

 

 
7. Hoe vaak denkt u dat jongeren in uw buurt zich schuldig maken aan criminaliteit?  

 

  vaak   soms    (bijna) nooit   weet niet / geen mening  

 

 

8.  Hoe vaak wordt er te hard gereden bij u in de buurt? 
 

  vaak   soms    (bijna) nooit   weet niet / geen mening  

 
 

9. Heeft u of iemand uit uw huishouden de afgelopen 12 maanden te maken gehad met de diefstal 
van een fiets? Zo ja, gebeurde dat in uw eigen buurt of ergens anders? 
(Meer antwoorden zijn mogelijk) 

 

  nee 
 

  ja, in de eigen 

buurt 

  ja, elders in de 

gemeente Houten 

  ja, buiten de gemeente 

Houten 
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10. Voelt u zich veilig in uw buurt?  
 

  ja, altijd   nee, meestal niet 

  ja, meestal   nee, (vrijwel) nooit 

  soms wel, soms niet   weet niet / niet van toepassing 

 
11. Voelt u zich veilig op Het Rond?  

 

  ja, altijd   nee, meestal niet 

  ja, meestal   nee, (vrijwel) nooit 

  soms wel, soms niet   weet niet / niet van toepassing 

 

12. Welke preventieve veiligheidsmaatregelen zijn op dit moment voor u van toepassing? 
 

 
wel  niet  

weet niet/ 
niet van 

toepassing  

1.  Zowel de voor-  als achterverlichting  op mijn fiets werken goed.    

2.  Ik zet mijn fiets altijd op slot met tenminste twee sloten.    

3.  Ik heb goed werkende rookmelders in mijn huis  hangen.    

4.  In de afgelopen 2 jaar is het hang- en sluitwerk van mijn woning 
gecontroleerd en up-to-date uitgevoerd. 

   

5.  Ik heb goed werkende buitenverlichting bij deuren en rondom 
mijn woning (eventueel inclusief achterpad). 

   

 
 

RELATIE MET BUURTBEWONERS 
 
13. Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen?  

 
  ja, bij bijna 

iedereen  

  ja, bij de meeste 

mensen wel  

  bij sommigen 
wel, sommigen 
niet 

  nee, bij de 
meeste mensen 
niet  

  nee, bij bijna 
niemand  

 
 

14. Kunt u aangeven wat voor u van toepassing is:  
 

 (bijna)  
altijd 

meestal  
wel 

soms wel / 
soms niet 

meestal  
niet 

(bijna)  
nooit 

1. Als u wat langer weg bent van huis, is er dan 

iemand bij u in de buurt die een oogje in het zeil 

houdt, bv. door te letten op inbraak, de planten 

verzorgt en de post opraapt?  

     

2. Als er iets belangrijks gebeurt in de buurt of met 

een buurtgenoot, is er dan iemand bij u in de 

buurt die u dit komt vertellen? 

     

3. Als er iets vervelends gebeurt in uw leven, is er 

dan iemand uit de buurt waar u hiermee terecht 

kunt? 

     

4. Als er iets wordt georganiseerd in de buurt, bv. 

buurtfeesten, buurtbarbecues of andere 

activiteiten, gaat u daar dan naartoe? 
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15. Hoe vaak maakte u de afgelopen 12 maanden een praatje met iemand uit de buurt (meer dan   
alleen maar gedag zeggen)?  
 

  eens per jaar of 

minder  

 aantal keren per 

jaar  

  een enkele keer 

per maand  

  aantal keren per 

maand  

  aantal keren per 

week of vaker  

 
 

16.  Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stelling? 
  

 

helemaal eens eens 
niet eens / 
niet oneens 

oneens  
helemaal 
oneens  

weet niet /  
niet van 

toepassing 

Buurtbewoners staan altijd 

voor elkaar klaar. 
      

 
 

17. Stel de volgende voorvallen gebeuren bij u in de buurt. Gaat u dan zelf iets doen? En denkt u dat 
de bewoners in uw buurt iets doen?   

 
 

 Doet u zelf iets? 
 Denkt u dat buurtbewoners  

iets doen? 

 
zeke

r 

denk 
het 
wel 

denk 
het 
niet 

zeke
r 

niet 

weet 
het 
niet 

 zeke
r 

denk 
het 
wel 

denk 
het 
niet 

zeke
r 

niet 

weet 
het 
niet 

1.  als er spijbelende kinderen 
in uw buurt rondhangen? 

     
 

     

2.  als jongeren graffiti 
spuiten? 

     
 

     

3.  als er op straat een heftige 
woordenwisseling gaande 
is? 

     
 

     

4.  als u merkt dat er in uw 
buurt wordt ingebroken? 

     
 

     

5.  als iemand bezig is aan een 
geparkeerde auto? 

     
 

     

 

 
18. Spreekt u kinderen, jongeren of andere buurtbewoners aan als ze overlast veroorzaken in uw  

buurt?  

  (bijna) altijd soms meestal niet nooit 
niet van 

toepassing / 
geen overlast 

1.  (spelende) kinderen       

2.  jongeren      

3.  volwassen buurtbewoners      

 

 

19. Dragen de bewoners in uw buurt bij aan een schone en nette buurt, bijvoorbeeld door onkruid te 
verwijderen van stoepen en rommel op te ruimen op straat?  

 

  ja, dat doet (bijna) iedereen   nee, dat doet (bijna) niemand 

  sommige mensen wel, sommige niet   weet ik niet 

 

20. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van uw buurt? 
 

  intensief    incidenteel    (vrijwel) niet 
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21. Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van uw 
buurt? 

 

  ja, zeker   ja, misschien   nee   weet niet  

 

 

22. Wat heeft u de afgelopen 12 maanden gedaan en wat zou u willen doen voor uw buurt? 
 

 

heb ik gedaan  
niet gedaan,  
maar ben ik  

wel toe bereid  

niet gedaan 
en wil ik ook  

niet doen  
weet (nog) niet 

1. Helpen met het schoonhouden / 
onderhouden van de buurt.   

    

2. Helpen met het onderhoud van het 
openbaar groen. 

    

3. Helpen bij buurtpreventie (opletten 
wat er gebeurt en 
onregelmatigheden doorgeven aan 
de relevante instanties).  

    

4. Helpen met het organiseren van 
(sociale) activiteiten voor de buurt.  

    

5. Mee opzetten en organiseren van 
activiteiten voor jongeren.  

    

6. Meedenken met de gemeente over 
de toekomst van de buurt.  

    

 

 
23. Heeft u het afgelopen jaar samengewerkt met buurtbewoners om iets te organiseren (bijv. een  

feest of buurtactiviteit) of een krantje te maken en zo ja, hoe vaak bent u dan bijeen gekomen?  
 

  gemiddeld 1 keer 

per maand of 

vaker 

  circa 1 keer per 

2 maanden 

  circa 1 keer per 
3 maanden 

 1 keer per half 
jaar of minder 
vaak 

  helemaal niet 
samengewerkt 

 

 

24. Kunt u activiteiten of initiatieven in uw buurt noemen, waarvan u vindt dat die een positieve 
bijdrage leveren aan het woongenot? 

 

  nee, dat weet ik niet   ja, namelijk:  

 

 

 

 

 

 

 
We hebben u verschillende vragen gesteld over de de buurt waarin u woont. We willen u in dit blok nog vragen uw 
buurt op een aantal aspecten met een rapportcijfer te beoordelen. 

 

25. Welk cijfer zou u, alles overwegend, geven van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed) voor: 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

weet 
niet 

1. uw woonomgeving            

2. de leefbaarheid in uw 
buurt 

           

3. de veiligheid in uw buurt            
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SOCIALE CONTACTEN  
 
26. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor anderen en/of 

maatschappelijke doelen? 

 intensief Incidenteel (vrijwel) nooit  

1. hulp aan buren (helpen met klussen, boodschap e.d.)     

2. aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie (o.m. 
eenzaamheid, zelfverwaarlozing of andere probleemsituatie) 

   

3. mantelzorg*  aan een gezinslid (partner, kind) of familielid     

4. mantelzorg*  aan een vriend of vriendin    

5. mantelzorg*  aan een buurtbewoner    

 
* Mantelzorg is zorg aan een bekende, die langdurig ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is, zoals hulp bij wassen en 
aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen of het huishouden doen.  

 
27. Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij vinden de zorg 

zwaar en moeilijk vol te houden. Voor andere mensen geldt dat minder. Alles bij elkaar 
genomen, hoe belast voelt u zich momenteel?  

 

  niet of 
nauwelijks 
belast 

 enigszins 

belast 

 

 tamelijk 

zwaar belast 

  zeer zwaar 

belast 

  overbelast   n.v.t. / 

       geef geen 

mantelzorg 
 

 
28. Heeft u het afgelopen jaar vrijwilligerswerk* gedaan? 

 

  ja, intensief    ja, incidenteel   nee (vrijwel) niet  

 

* Vrijwilligerswerk is werk dat men vrijwillig en onbetaald doet bij een vereniging of organisatie. Denk bijvoorbeeld aan: 
bardiensten bij de sportvereniging, coach bij voetbal, organisatie buurtfeest, iets organiseren in de kerk of moskee, 
meehelpen in een verzorgingshuis, enz.  

 
 

29. Wilt u in de nabije toekomst vrijwilligerswerk (blijven) doen? 
 

  ja, zeker   ja, misschien   nee    weet (nog) niet   

 
 

30.   In welke van onderstaande verenigingen bent u de afgelopen 12 maanden actief geweest? (als 
lid of als vrijwilliger)  
(Meer antwoorden zijn mogelijk)  

 

 sportvereniging  overige (vrijetijds)vereniging 

 gezelligheidsvereniging  op school/het onderwijs/kinderopvang 

 religieuze of maatschappelijke vereniging  in een zorginstelling 

 culturele vereniging (o.a. toneel, muziek)  ik ben niet actief geweest in het verenigingsleven 

 

31. Hoe vaak maakt u culturele uitstapjes? U kunt daarbij denken aan het bezoeken van een toneel- 
of dansvoorstelling, film, concert, museum, etc. 

 

  tenminste 1 keer per week   tenminste een keer per kwartaal 

  tenminste 1 keer per 2 weken   tenminste een keer per jaar 

  tenminste 1 keer per maand   nooit 
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32. Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden in uw vrije tijd zelf aan kunstzinnige activiteiten 
gedaan in georganiseerd verband, bijvoorbeeld als lid van een vereniging of door het volgen van 
een cursus? U kunt daarbij denken aan activiteiten op hetgebied van toneel, dans, film/ 
fotografie, muziek, beeldende kunst, etc.  

 

  tenminste 1 keer per week   tenminste 1 keer per kwartaal 

  tenminste 1 keer per 2 weken   tenminste 1 keer per jaar 

  tenminste 1 keer per maand   nooit 

 
 

33.  Welke van de onderstaande activiteit(en) is of zijn op u van toepassing?  
 

 
ja nee 

1. Ik verricht betaald werk voor minimaal 12 uur in de week.   

2. Ik neem deel aan een re-integratietraject.   

3. Ik heb nu geen betaald werk, maar ben wel op zoek naar werk.   

4. Ik studeer / volg een opleiding / zit op school.   

5. Ik ben gepensioneerd / met pré-pensioen.   

6. Ik werk niet omdat ik langdurig ziek of arbeidsongeschikt ben.   

7. Ik ben huisvrouw / huisman.   

 
 

34. Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd 
bent, van toepassing is?  

  
ja! geheel  
mee eens 

ja 
min of  
meer 

nee 
nee! geheel 
mee oneens  

1. Ik ervaar een leegte om mij heen.       

2. Er zijn genoeg mensen op wie ik in 
geval van narigheid kan terugvallen. 

      

3. Ik heb veel mensen op wie ik volledig 
kan vertrouwen. 

      

4. Er zijn voldoende mensen met wie ik 
mij nauw verbonden voel. 

      

5. Ik mis mensen om me heen.       

6. Vaak voel ik me in de steek gelaten.       

 
 

35. Heeft u regelmatig (dat wil zeggen minimaal een keer per week) sociale contacten buitenshuis. 
Dit kan gaan om afspreken met vrienden en/of buren, uitstapjes, oppassen, cursussen volgen 
voor ontspanning en dergelijke. 

 

  ja   nee 
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ZELFREDZAAMHEID 

36. We willen graag weten of u zich goed kunt redden in het dagelijks leven of dat u daarbij 
problemen ondervindt of hulp nodig heeft. Kunt u zich goed redden als het gaat om: 

 
 

ja, (bijna) geen 
problemen 

redelijk, enkele 
problemen 

slecht, veel 
problemen 

n.v.t.  

1. boodschappen doen      

2. huishoudelijke taken     

3. administratie / financiën     

4. het lopen, zitten en gaan staan     

5. uw algemene dagelijkse activiteiten: wassen, 
aankleden, naar toilet gaan, eten, e.d.  

    

6. de opvoeding van uw kinderen     

7. uw lichamelijke gezondheid     

8. uw psychische gezondheid     

9. het aangaan en onderhouden van sociale  
contacten 

    

 

 
37. Wanneer u hulp of zorg nodig heeft, kunt u dan terugvallen op:  

 

 ja, zeker waarschijnlijk wel nee n.v.t. /weet niet 

4. familie      

5. vrienden      

6. mensen in de buurt      

 
38. Bent u iemand die…… 

 
(vrijwel) 

altijd 
vaak wel soms nee 

1. gemakkelijk zelf hulp regelt en organiseert als dat nodig is?     

2. de draad gemakkelijk oppakt als het even tegen heeft 
gezeten? 

    

3. snel van slag raakt als er iets tegenzit of onduidelijk is?     

4. opziet tegen veranderingen?     

5. gemakkelijk vrienden, familie of kennissen inschakelt als 
dat nodig is? 

    

6. zich door moeilijke tijden heen weet te slaan?     

 
39. Kunt u rondkomen met het totale netto-inkomen van uw huishouden?  

 

  zeer gemakkelijk   gemakkelijk  kom net rond   moeilijk   zeer moeilijk 

 
 

40. Woont u in een huurwoning of in een koopwoning?  
 

  koopwoning 

  huurwoning van de woningcorporatie:   

  woning gehuurd van een particuliere verhuurder 
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DE GEMEENTE EN HAAR INWONERS 

41. In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over uw gemeente?   
 

 
helemaal 

eens 
eens 

niet eens, 
niet 

oneens 
oneens 

helemaal  
oneens 

n.v.t. / 
weet niet 

1. De gemeente doet een beroep op de 

buurtbewoners om zelf een bijdrage te 

leveren aan de leefbaarheid.  

      

2. De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven 

op het gebied van leefbaarheid voldoende.  
      

3. De gemeente luistert voldoende naar de 

mening  van haar inwoners. 
      

4. De gemeente betrekt inwoners  voldoende bij 

haar plannen,  activiteiten en voorzieningen.  
      

5. Inwoners en organisaties krijgen  voldoende 

ruimte om ideeën en initiatieven te 

realiseren.  

      

6. De gemeente doet wat ze zegt.        

7. De gemeente stelt zich flexibel op als dat 

nodig is. 
      

 
 

GEMEENTELIJKE DIENTSVERLENING 

De volgende vragen en stellingen gaan over de dienstverlening van uw gemeente. 
 

42. Hoe waardeert u -over het algemeen- de dienstverlening van uw gemeente? 
 Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed)   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
weet niet/ geen 

mening 

           

 
 

43. Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met uw gemeente?  
 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van een product of dienst zoals een paspoort of 

rijbewijs, of het voorleggen van een vraag of een situatie. 
 

  ja    nee (→ door naar vraag 47)  
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De volgende vragen en stellingen gaan over het aanvragen van een product/dienst, of het voorleggen 
van een vraag of situatie. In het geval van meerdere aanleidingen voor contact verzoeken wij u een 
keuze te maken voor de -voor u- meest belangrijke aanleiding. 
 

44. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende twee stellingen? 
 
 

helemaal 
eens 

eens 
niet eens / 

niet oneens  
oneens  

helemaal 
oneens  

weet niet /  
niet van 

toepassing 

1. De tijd die de afhandeling van 

de aanvraag/ beantwoording 

van de vraag in beslag nam 

was acceptabel.  

      

2. Ik werd voldoende op de 

hoogte gesteld of gehouden 

van het verloop van de 

afhandeling/ beantwoording. 

      

 

 
45.  Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met een medewerker van uw gemeente?  

 

  ja    nee (→ door naar vraag 47)  

 
 
46.  De volgende stellingen gaan over de medewerker(s) waarmee u contact had. Kunt u aangeven in 

hoeverre u het eens of oneens bent met deze  stellingen? 
 

helemaal 
eens 

eens 
niet eens / 
niet oneens  

oneens  
helemaal 
oneens  

n.v.t. / 
weet niet 

1. De medewerker toonde zich 
 verantwoordelijk om daadwerkelijk 
 tot een oplossing te komen. 

      

2. De medewerker heeft zelf mijn vraag zo 
goed mogelijk beantwoord. 

      

3. De medewerker was voldoende 
Deskundig. 

      

4. De medewerker kon zich goed 
Inleven. 

      

5. De medewerker bood de ruimte om 
mee te denken. 

      

6. De medewerker verraste mij 
aangenaam met de service die hij/zij 
verleende. 

      

 

 
BURGERPANEL 

47. De gemeente Houten heeft vanaf 2007 een burgerpanel, waarbij inwoners ongeveer 4 keer per 
jaar (via internet) hun mening kunnen geven over het beleid en de plannen van de gemeente. 
Weet u van het bestaan van dit burgerpanel?  

 

  ja, ik ben lid  (→ door naar vraag 55)  ja, maar ben geen lid    nee 
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48.  Zou u deel willen nemen aan het burgerpanel? 
(uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor aanmelding voor het panel)  

 

  ja, mijn e-mailadres  is:   

  weet ik nog niet 

  nee 

 

 
ACHTERGRONDVRAGEN  
 
Met de onderstaande gegevens kan worden bekeken of er verschillen in uitkomsten zijn tussen verschillende 
groepen inwoners, zoals bijvoorbeeld tussen buurten, verschillende generaties of huishoudenstypen. Uiteraard 
worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.  
 

49. Wat is uw leeftijd?  
 

 jaar 

 

50. Bent u een vrouw of een man? 
 

  vrouw   man 

  

51. Hoe ziet de samenstelling van uw huishouden op dit adres er uit?  
 

  alleenstaand / alleenwonend   twee volwassenen met kind(eren)                   anders 

  twee volwassenen zonder 
kind(eren) 

  één volwassene met kind(eren) / 

eenoudergezin 
 

 
 

52. Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgerond? 
 

  lagere school / basisonderwijs / geen onderwijs  middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 

  vmbo / mavo  hoger beroepsonderwijs (hbo) 

  vwo / havo  wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

 
 

53. Tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf en (indien van toepassing): tot welke groep rekent 
uw partner zich? 

 
u zelf  uw partner 

1. Nederlanders   

2. Surinamers, Antillianen  of Arubanen   

3. Turken   

4. Marokkanen   

5. Iets anders, namelijk:      

 
 

54. Wat is uw postcode?  
 

       

  

Vragenlijst Sociale Kracht Houten 2016

Tabellenboek MSK Houten 2016 43



14 
 

 
 

Dit is het einde van deze enquête. Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen die u elders niet kwijt 
kon  in deze vragenlijst? 
 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking ! 
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