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MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Het bevorderen van maatschappelijke participatie is één van de uitgangspunten van de Wmo-gedachte.

Maatschappelijke participatie heeft onder andere betrekking op het zelfstandig kunnen wonen,

deelnemen aan de arbeidsmarkt, het hebben van financiële ruimte om te participeren, het doen van

vrijwilligerswerk en het onderhouden van sociale contacten. Kortom: meedoen aan de maatschappij.

Tabel 3: Kenmerken maatschappelijke participatie

••I

Uw
gemeente

I Grootteklasse Benchmark

Aandeel ouderen (65+) 9% 17% 16%

, Aandeel ouderen (75+)!------

Netto arbeidsparticipatie: aandeel werkzame bevolking op

4% 7% 7%

I
Bijstandsuitkeringen: aandeel uitkeringen op beroepsbevolking[3] I

76% 68% 68%

beroeps-bevolking[2] (CBS)

1% 2% 3%

!- ..:..(C_BS--"-) _

Jeugdwerkloosheid: aandeel werkzoekende jongeren van 16 tot

en met 24 jaar (Kinderen in Tel) I
0% 1% 1%

: (regelmatig en vaak)L-. __ ~ __

Aandeel overbelaste mantelzorgers onder ouderen GGD-

onderzoek (vraag 4.2)(tamelijk zwaar en zeer zwaar)

Aandeel overbelaste mantelzorgers onder inwoners GGD- I 8 % 9 % I
onderzoek (vraag 42)(tamelijk zwaar en zeer zwaar) J~------~~~~~~--------~--------~, -------+--------+--------1
Aandeel overbelaste mantelzorgers anders (vraag 4.2) I 17 % 13 % 13 %

r-Aa~eel vrijwilligers onder inwoners (vraag 4.4) I 38 % 33 % 33 %

Cliënten schuldhulpverlening per 1000 inwoners (10.3) \ 4,3 4,5 5,2

Maatschappelijke participatie wordt niet door middel van een thermometer weergegeven. De indicatoren

voor maatschappelijke participatie zijn deels achtergrondvariabelen die door Wmo-beleid maar moeilijk

te beïnvloeden zijn. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de historische, economische en

gezondheidssituatie in een regio. Daarom is het lastig om deze variabelen te waarderen, vergelijken is

2 Deze CBS-gegevens zijn beschikbaar voor gemeenten boven 10.000 inwoners.
3 Dit is het (totaal) aantal uitkeringen gedeeld door de beroepsbevolking. Deze CBS gegevens zijn alleen beschikbaar voor gemeenten
boven de 30.000 inwoners.
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echter wel goed mogelijk. De achtergrondvariabelen geven de (economische) situatie weer die de

maatschappelijke participatie van (jeugdige) burgers kan belemmeren of bevorderen. Dit gaat om

arbeidsparticipatie, schuldhulpverlening en omvang van het aantal burgers dat leeft van een

bijstandsuitkering. Daarnaast is in de tabel ingezoomd op het aandeel (overbelaste) mantelzorgers en

het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht. De percentages overbelaste mantelzorgers lopen

nogal uiteen, omdat de resultaten uit verschillende onderzoeken met een verschillende vraagstelling zijn

opgenomen in de tabel.

Uit tabel 4 valt af te lezen hoe uw gemeente scoort op de eenzaamheidsschaal die in de GGD-

bevolkingsenquête wordt gehanteerd of uit lokaal onderzoek het aandeel inwoners in uw gemeente dat

zich (zeer) eenzaam of (zeer) vaak eenzaam voelt. De eenzaamheidspercentages zijn uitgesplitst naar de

groep inwoners tussen 19 en 65 jaar en de groep 65 jaar en ouderen. In de vragenlijst kon u kiezen

tussen het weergeven van de mate van eenzaamheid (zeer eenzaam of eenzaam) of de frequentie (zeer

vaak eenzaam, vaak eenzaam). In onderstaande tabel zijn beide percentages opgenomen.

Tabel 4: Eenzaamheidsscores

Uw Grootteklasse Benchmark I N I
gemeente I

I

Eenzaamheidsscore (0-11) (vraag 1.8a) 19-64 jaar 2,2 3,0 3,2 I 34 I
Eenzaamheidsscore (0-11) (vraag 1.8a) 65 jaar en ouder I 2,8 4,0 3,8

i
34 II

Aandeel inwoners dat zich (zeer) eenzaam voelt (vraag
\

3% I 11%

I
11% I 106

II1.8b) 19-64 jaar I I
Aandeel inwoners dat zich (zeer) vaak eenzaam voelt I

I 12% I 17% i 39

I
,

\

I
I

(vraag 1.8b) 19-64 jaar I
Aandeel inwoners dat zich (zeer) eenzaam voelt (vraag 7% I 14% 13%

1
111 I

1.8b) 65 jaar en ouder I ! I
Aandeel inwoners dat zich (zeer) vaak eenzaam voelt 13% 16%

1
38 I

I

I(vraag 1.8b) 65 jaar en ouder I
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Zich eenzaam voelen kan duiden op een gebrek aan sociale contacten en een beperkte

maatschappelijke participatie. De gemeente kan voor zichzelf een taak weggelegd zien om eenzaamheid

aan te pakken. Uw gemeente heeft het tegengaan van eenzaamheid als speerpunt benoemd binnen het

Wmo-beleid. 84% van de gemeenten uit uw grootteklasse en 84% van de benchmarkgemeenten heeft het

tegengaan van eenzaamheid als speerpunt binnen het Wmo-beleid benoemd.


