
Bronckhorst Spreekt 
 'Sociaal domein'

Respons en betrouwbaarheid

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Bronckhorst
Spreekt’ en in maart/april 2019 een onderzoek naar het sociaal domein heeft
plaatsgevonden. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u
op de hoogte van het vervolg.

50%

50%

In totaal hebben 909 van de 1.810 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek. Een
deelnemerspercentage van 50,2%. Door het
grote aantal deelnemers is het onderzoek
statistisch betrouwbaar, nauwkeurig en
representatief over woonplaats en het geslacht.

Onderwerpen

Leefbaarheid van kernen

Het vasthouden van voorzieningen zoals

sportlocaties en dorpshuizen

Volwassenen of ouderenzorg

50%

38%

26%

Top 3 sociale onderwerpen voor gemeente:
Top 3 aandachtspunten voor gemeente als het

gaat om directe omgeving:

Top 3 aandachtspunten voor gemeente indien
men kijkt naar zichzelf of het eigen gezin:

52%
Volwassenen of

ouderenzorg

36%
Eenzaamheid

35%
Naoberschap

Volwassenen of

ouderenzorg

Gezonde leefstijlNaoberschap

39% 26%30%

Ondersteuning en zorg

Indien (later) ondersteuning of zorg nodig
is, wil 45% kunnen kiezen uit een paar
vertrouwde zorgaanbieders. 41% wil zelf
aandragen welke zorgaanbieder ze
willen.

Het merendeel van de respondenten (56%) is
van mening dat de gemeente inwoners dient te
informeren, voorlichting dient te geven om
ondersteuning en zorg te voorkomen, of
persoonlijk advies zou moeten geven,  25%
vindt dat dit geen taak is van de gemeente. 

(meer antwoorden mogelijk) (meer antwoorden mogelijk)

(meer antwoorden mogelijk)



51%:  Nee, geen belemmeringen. Ik zet mij actief in

11%:  Soms

12%:  Ja, ik kan niet actief zijn

17%:  Ik voel geen belemmeringen, maar ik voel me ook niet geroepen om

      me in te zetten

9%:   Weet ik niet/geen mening 
 

Niet meer zelfstandig

kunnen wonen 

Niet in een zorginstelling

terecht kunnen

Verhuizen naar een

onbekende omgeving

Scenario's

Indien men hulpbehoevend wordt, maakt men zich qua wonen met name zorgen over het:

48% 20% 17%

?

'Verwacht u dat u, indien nodig, uw dagelijkse vragen rond ondersteuning zoals boodschappen
of klusjes, zou kunnen oplossen met buurtgenoten?'

'Voelt u persoonlijk
belemmeringen om
actief te zijn voor de

samenleving?'

12% 36% 39%
Ja natuurlijk,

naoberschap is hier

vanzelfsprekend

Ja, maar buurtgenoten zullen dit steeds

minder makkelijk oppakken/Ja, maar ik

vind het moeilijk om te vragen, omdat ik

niet altijd wat terug kan doen

Ik verwacht dit anders op te lossen

(professionele hulp inkopen of via

familie/vrienden)/Ik ken mijn

buurtgenoten niet (goed genoeg)

Wat gebeurt er met de resultaten?

Hartelijk dank voor uw inbreng en betrokkenheid. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt voor het
nieuwe beleidskader sociaal domein 2019-2022 voor de gemeente Bronckhorst. Op dit moment wordt
gewerkt aan dit kader, en de prioriteiten en opmerkingen uit het onderzoek krijgen een plek in de uitwerking
van dit document. De gemeenteraad besluit voor de zomervakantie over het beleidskader. Op basis
hiervan zal dan verder gewerkt worden aan de hieruitvolgende uitvoeringsprogramma’s. Respondenten die
dit bij het onderzoek aangegeven hebben zullen hierbij betrokken worden. Indien u alsnog een uitnodiging
wil ontvangen om mee te denken bij de uitwerking van de  beleidskaders, stuur dan een mailtje naar
info@bronckhorstspreekt.nl.


