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Beste lezer,
Het doet ons genoegen de factsheet Sociale Staat Dordrecht 2005 aan te bieden. Het onderzoek
geeft inzicht in de participatie en leefsituatie van Dordtse burgers. Er is gekozen voor een nieuwe
vorm, die van de factsheet: op compacte wijze wordt verslag gedaan van de belangrijkste uitkomsten. De factsheet spitst zich toe op de sociaal-economische positie, sociale participatie en de leefsituatie van de Dordtenaar. De volledige weergave van de kernindicatoren is digitaal beschikbaar via
www.sociaalgeografischbureau.nl.
Na twee jaar zijn geen grote verschillen met 2003 geconstateerd. Het opleidingsniveau van de Dordtse burgers is vergelijkbaar met 2003; 38% is hoog opgeleid, 29% middelbaar opgeleid, 15% uitgebreid (MAVO) en 18% laag (basisonderwijs, LBO). Het aandeel 18 t/m 64 jarigen dat betaald week
verricht is licht gedaald van 72% naar 69%. Het aandeel inwoners met een inkomen onder de
€ 1.000 is licht gedaald, van 14% naar 12%.
Onder de mensen met een laag inkomen is het bezit van bepaalde consumptiegoederen onderzocht.
Minder dan de helft van hen kan duurzame goederen en participatie van het gezin bekostigen. Eén op
de vijf Dordtenaren met een laag inkomen heeft geen computer vanwege de financiële situatie.
De meerderheid van de Dordtenaren participeert op de een of andere manier, is gezond en heeft voldoende sociale contacten. Veruit de meeste Dordtenaren (93%) bezoeken een of meerdere vrijetijdsvoorzieningen en zijn lid van een organisatie of vereniging. Het aandeel Dordtenaren dat vrijwilligerswerk doet (42%) wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. Een relatief klein aandeel Dordtenaren
neemt onvoldoende deel aan de samenleving en heeft onvoldoende sociale contacten. Hierin is wel
verschil wanneer we kijken naar de verschillende bevolkingsgroepen. Vooral kwetsbare groepen lopen
vanwege verschillende factoren meer risico om niet volwaardig te participeren in de samenleving.
Tot de kwetsbare bevolkingsgroepen behoren allochtonen, ouderen, alleenstaanden, alleenstaande
ouders, inwoners met een lage maatschappelijke positie. Allochtonen wijken zowel op de indicatoren
van sociaal-economische positie als de indicatoren voor sociale participatie in ongunstige zin af van
het Dordtse gemiddelde. Wij verwijzen hiervoor naar de Integratiemonitor Dordrecht 2005 waarin
uitvoerig wordt stilgestaan bij de positie van met name de vier grootste allochtone groepen in Dordrecht: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen.
De leefsituatie van Dordtenaren, gemeten naar de leefsituatie-index, laat een vrij gunstig beeld zien.
In dit cijfer wordt de positie van inwoners op acht domeinen weergegeven: wonen, vrijetijdsbesteding, sociale participatie, sport, vakantie, bezit van consumptiegoederen, mobiliteit en gezondheid.
De leefsituatie van Dordtenaren is vergelijkbaar met die van inwoners elders in Nederland en ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de leefsituatie-index zelfs iets gestegen in de afgelopen twee
jaar.
De monitor Sociale Staat 2005 is uitgevoerd door het Sociaal Geografisch Bureau in opdracht van de
sector Onderwijs en Welzijn. De gegevens zijn mede afkomstig uit een enquête onder 1100 inwoners. De uitkomsten van de Sociale Staat bevestigen de inzet van het sociaal beleid. De resultaten
zijn reeds gebruikt bij de ‘Evaluatie van de visie sociaal beleid’ en het advies voor het nieuwe college
over noodzakelijke bijstelling en/of intensivering van bestaand beleid. De factsheet wordt voorts gebruikt bij de uitwerking van het sociaal beleid en de wijkjaarplannen.
Hoogachtend

A.B. Blase,
Directeur Onderwijs & Welzijn

,

E. van Esterik,
Hoofd Sociaal Geografisch Bureau

De monitor “Sociale Staat van Dordrecht” geeft inzicht in de participatie en leefsituatie van Dordtse
burgers. De gegevens zijn verzameld onder Dordtse inwoners van 18 jaar en ouder (stadspanel) in
april/mei 2005. De belangrijkste cijfers van de Sociale Staat staan in een digitale almanak op
www.sociaalgeografischbureau.nl. De kernindicatoren van de Sociale Staat zijn uitgesplitst naar wijk,
leeftijdsgroep, huishoudensituatie en inkomenscategorie.
‘Meedoen’ aan de maatschappij is één van de centrale thema’s van het sociale beleid van de gemeente Dordrecht. Uitgangspunt is dat maatschappelijke
participatie van belang is voor het welzijn van mensen en dat het de sociale
samenhang bevordert. Om ‘meedoen’ in kaart te brengen, moeten we zowel
kijken naar de sociaal-economische positie als de sociale participatie van burgers. In deze factsheet gaan we eerst op deze thema’s in, waarna we breder
kijken naar de leefsituatie van de Dordtse bevolking.

Sociaal-economische positie
Opleiding, werk en inkomen bepalen de sociaal-economische positie van burgers. Hoe hoger het opleidingsniveau, des te groter de kans op (goed)betaald
werk. En iemands positie op de arbeidsmarkt bepaalt weer in belangrijke mate
zijn inkomensniveau. Hoe is de stand van zaken wat betreft de sociaaleconomische positie van de Dordtse bevolking?
Van de ondervraagde Dordtse inwoners heeft 34% een hoog (HBO, WO), een
derde een middelbaar (HAVO, VWO, MBO), 15% een uitgebreid (MAVO) en
18% een laag opleidingsniveau (basisonderwijs, LBO).1 Oudere inwoners zijn
over het algemeen lager opgeleid dan jongere Dordtenaren. Het opleidingsniveau van de Dordtse burgers is vergelijkbaar met dat in 2003.
Bijna zeven op de tien Dordtenaren van 18 t/m 64 jaar (69%) verrichten betaald werk. Ruim een kwart (26%) van de inwoners in deze leeftijdscategorie
werkt nu niet, maar heeft dat in het verleden wel gedaan. Tot slot heeft 2%
van de Dordtse inwoners nog nooit betaald werk verricht. De overige 3% zit
(nog) op school. Vergeleken met 2003 is er sprake van een lichte daling van
het aandeel werkenden van 18 t/m 64 jaar: dit was toen 72%.
In 2005 heeft van de ondervraagde Dordtse bevolking 12% een netto huishoudinkomen dat lager is dan € 1.000 per maand, 56% heeft een inkomen
tussen de € 1.000 en € 2.500 per maand en 31% een inkomen van € 2.500
of meer per maand. 2 Het aandeel inwoners met een inkomen onder de
€ 1.000 per maand is vergeleken met 2003 vrijwel gelijk gebleven (was
14%).
Hoewel het aandeel met een maandinkomen van € 2.500 of meer iets is gestegen ten opzichte van 2003 (van 27% naar 31%), is het aandeel Dordtse
inwoners dat geld kan overhouden sinds 2001 gestaag afgenomen (figuur 1).
In 2001 kon nog tweederde van de bevolking geld overhouden, dat geldt in
2005 voor 52%. Drie op de tien inwoners komt anno 2005 precies uit met
het inkomen en 17% moet spaarmiddelen aanspreken of schulden maken.
Eén op de tien Dordtenaren heeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek
één of meer betalingsachterstanden gehad en 18% heeft zich in de voorgaande drie maanden heel vaak of bijna voortdurend geldzorgen gemaakt.
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Figuur 1
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Niet verrassend hebben huishoudens met een inkomen onder de € 1.000 vaker moeite om rond te komen dan huishoudens met een hoger inkomen.
Dordtenaren met een inkomen onder de € 1.000 zeggen vaker schulden te
moeten maken (14%) en hebben vaker betalingsachterstanden gehad (22%)
dan Dordtenaren met een inkomen van € 2.500 of meer (respectievelijk 3%
en 5%).
Het inkomen dat men heeft is van invloed op de mate waarin men voldoende
geld heeft voor dagelijkse levensbehoeften en participatie (van de kinderen).
Vrijwel alle Dordtenaren met een netto huishoudinkomen van € 2.500 of
meer hebben naar eigen zeggen voldoende geld om in levensbehoeften te
voorzien en te participeren (figuur 2). Dat geldt niet voor huishoudens met
een inkomen onder de € 1.000. Circa acht op de tien Dordtenaren met een
dergelijk laag inkomen kunnen nog wel dagelijks een volwaardige warme
maaltijd op tafel zetten en groente en fruit kopen of het huis verwarmen.
Maar als het gaat om het aanschaffen van duurzame goederen en participatie
van het gezin, dan is het verschil met de hogere inkomens aanzienlijk: minder
dan de helft van de mensen met een inkomens onder de € 1.000 zegt deze
zaken te kunnen bekostigen.
Ook het bezit van bepaalde consumptiegoederen zegt iets over de mate waarin gezinnen voldoende geld hebben om te participeren. Om en nabij een derde
van de huishoudens met een inkomen onder de € 1.000 heeft vanwege financiële redenen geen auto, abonnement op een krant of toegang tot internet. En één op de vijf Dordtenaren met een dergelijk laag inkomen heeft geen
computer vanwege de financiële situatie.
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Figuur 2

Voldoende geld voor levensbehoeften en participatie, uitgesplitst naar inkomen (%)
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Dordtenaren met een laag opleidingsniveau (niet-schoolgaanden 18 t/m 64
jaar) verrichten minder vaak betaald werk dan hoog opgeleide inwoners (52%
versus 86%). Hierop aansluitend hebben laag opgeleiden vaker een netto
maandinkomen onder de € 1.000 en veel minder vaak een inkomen van
€ 2.500 of meer dan hoog opgeleide inwoners (figuur 3).
Figuur 3
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Hebben mensen een laag opleidingsniveau (basisonderwijs, LBO), geen werk
(scholieren/studenten niet meegerekend) én een inkomen van minder dan
€ 1.000 per maand, dan spreken we van een lage maatschappelijke positie.
In Dordrecht heeft 3% van de bevolking een lage maatschappelijke positie;
dat is vrijwel identiek aan het aandeel in 2003 (4%).
Over het geheel bekeken is er dus wat betreft sociaal-economische positie
van de Dordtse bevolking sinds 2003 niet veel veranderd. Mensen lijken het
financieel echter wel wat vaker moeilijk te hebben en minder vaak geld te
kunnen overhouden.
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Vergelijken we dat met landelijke gegevens dan is het aandeel Dordtenaren
dat spaarmiddelen aanspreekt of schulden maakt hoger dan het landelijke
gemiddelde (17% versus 9%). Tegelijkertijd kan een groter aandeel Dordtse
inwoners een beetje geld overhouden dan landelijk (43% versus 32%) en
komt in Dordrecht een kleiner aandeel precies rond (31% versus 48%).3 Er
lijkt in Dordrecht dus sprake van een wat grotere tweedeling dan landelijk
tussen mensen die financieel moeilijk kunnen rondkomen en mensen die juist
geld kunnen overhouden. Het aandeel Dordtse huishoudens met een laag inkomen dat onvoldoende geld heeft voor dagelijkse levensbehoeften en participatie komt overeen met het landelijke beeld.4

Sociale participatie
‘Meedoen’ aan de samenleving kan op verschillende manieren. Bezoeken van
vrijetijdsvoorzieningen (zoals het theater, de bioscoop of het café), actief zijn
bij een vereniging, vrijwilligerswerk doen of sporten, zijn allemaal vormen van
participatie. Behalve dat deze activiteiten zorgen voor ontspanning, zijn ze
ook een manier om sociale contacten te leggen of te onderhouden. Hoe is het
met de sociale participatie van de Dordtse bevolking gesteld?
Veruit de meeste Dordtenaren (93%) hebben in het afgelopen jaar één of
meerdere vrijetijdsvoorzieningen bezocht. Ook lidmaatschap van een organisatie of vereniging komt vaak voor: bijna vier op de vijf Dordtenaren zijn er lid
van. Ruim vier op de tien (42%) inwoners doet vrijwilligerswerk. De populairste voorzieningen die men bezoekt, zijn gelijk aan die van 2003: sportvereniging, bibliotheek en café.
De helft van de Dordtse inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden gesport
(figuur 4). De meeste van hen sporten één keer in de week of vaker. Vooral
ouderen (65-plus) sporten weinig: 71% sport niet. Opvallend genoeg is ook
het aandeel jongvolwassenen (18 t/m 34 jaar) dat geen sport beoefent vrij
hoog: 42%.
Figuur 4
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Zo’n zeven op de tien Dordtenaren (69%) zijn van mening dat zij voldoende
deelnemen aan de maatschappij. Slechts een klein deel van de Dordtse inwoners (7%) vindt de eigen maatschappelijke participatie níet voldoende. De
overige inwoners (24%) geven aan het niet te weten. Het aandeel inwoners
dat zelf zegt onvoldoende te participeren is vergeleken met 2003 licht gedaald (was 10%).
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Naast deelname aan maatschappelijke activiteiten is het sociale netwerk van
inwoners van belang voor hun welzijn en inbedding in de samenleving. Ruim
driekwart (77%) van de Dordtse burgers vindt dat hij of zij voldoende sociale
contacten heeft, buiten werk, school en eigen huishouden om. Voor 16%
zouden wat meer contacten wenselijk zijn en 7% heeft naar eigen zeggen onvoldoende sociale contacten. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die in
2003.
De mate van sociaal isolement is berekend aan de hand van zes stellingen.5
Eén op de acht Dordtenaren is (enigszins) sociaal geïsoleerd (figuur 5). Ruim
de helft valt in de categorie ‘neutraal’ en van een derde kan gezegd worden
dat zij niet sociaal geïsoleerd zijn. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan die
in 2003.
Figuur 5
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Ook het kunnen rekenen op verschillende vormen van steun zegt iets over het
sociale netwerk van mensen. De meeste Dordtenaren ontvangen wel eens
sociale en emotionele steun van mensen uit hun omgeving (tabel 1). Op praktische steun kan driekwart van de inwoners rekenen. Financiële steun wordt
minder gauw verstrekt: drie op de tien inwoners kunnen wel eens geld van
iemand lenen of krijgen. Het is de vraag in hoeverre mensen die bepaalde vormen van steun niet ontvangen, deze ook echt missen. Dit blijkt niet zozeer
het geval. Zo’n 2% tot 6% van de totale Dordtse bevolking mist wel eens de
verschillende vormen van steun.
Tabel 1

Ontvangen van steun (%)

financiële steun (geld krijgen / lenen)
sociale steun (samen leuke dingen doen)
emotionele steun (goede raad krijgen)
praktische steun (klusjes, vervoer )

aandeel dat steun ontvangt
30
90
87
75

Kijken we naar de ervaren gezondheid dan zien we dat de overgrote meerderheid van de Dordtenaren zich gezond voelt (figuur 6). Ruim de helft (51%)
beoordeelt de gezondheid als goed en ruim een derde (34%) noemt deze zeer
goed of uitstekend. Het oordeel ‘matig’ komt veel minder vaak voor (14%) en
slechts 1% noemt de eigen gezondheid slecht. Deze uitkomsten zijn vrijwel
identiek aan die in 2003.
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Figuur 6
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Kijken we naar het geheel dan zien we wat betreft sociale participatie vrijwel
eenzelfde beeld als in 2003. De meerderheid van de Dordtenaren participeert
op de een of andere manier, is gezond en heeft voldoende sociale contacten.
Slechts een relatief klein aandeel Dordtenaren neemt onvoldoende deel aan de
samenleving en heeft onvoldoende sociale contacten. Hierin is echter wel
verschil wanneer we kijken naar verschillende bevolkingsgroepen. Hier gaan
we in het navolgende nader op in.
Het aandeel Dordtenaren dat vrijwilligerswerk doet, wijkt niet af van het landelijke gemiddelde.6 Voor het overige zijn er geen recente, vergelijkbare landelijke gegevens beschikbaar.

Kwetsbare groepen
In landelijk en gemeentelijk beleid worden verschillende kwetsbare groepen
genoemd. Het gaat om groepen die vanwege verschillende factoren meer risico lopen om niet volwaardig te (kunnen) participeren in de samenleving. Het
betreft veelal groepen met een zwakke sociaal-economische positie, vanwege
minder gunstige individuele hulpbronnen, huishoudensituatie of leeftijd. In deze factsheet richten we ons op ouderen, alleenstaanden en alleenstaande ouders en inwoners met een lage maatschappelijke positie. Ook allochtonen behoren tot de kwetsbare bevolkingsgroepen. In de recent uitgekomen ‘Integratiemonitor Dordrecht 2005’ staan wij uitvoerig stil bij de positie van met name de vier grootste allochtone groepen in Dordrecht: Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen/Arubanen.7 Hier beschrijven we de positie en participatie van allochtonen op basis van de voor de integratiemonitor verzamelde
gegevens.
Tabel 2 geeft voor de kwetsbare groepen de kernindicatoren wat betreft sociaal-economische positie en sociale participatie weer. De cijfers die significant verschillen van het Dordtse gemiddelde zijn vet gedrukt.
De opvallendste zaken per groep zijn als volgt:
•

10

Ouderen wijken wat betreft inkomenspositie niet negatief af van het
Dordtse gemiddelde. Qua sociale participatie zien we wel een aantal verschillen. Zo bezoeken ouderen minder vaak vrijetijdsvoorzieningen en sporten zij weinig. Ook zijn zij vaker (enigszins) sociaal geïsoleerd dan gemiddeld. Toch beoordelen zij hun sociale contacten en eigen maatschappelijke
participatie niet vaker dan gemiddeld als onvoldoende. Ook op andere
vlakken participeren ouderen niet minder dan de gemiddelde Dordtenaar.
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•

•

•

•

Tabel 2

De inkomenspositie van alleenstaanden is – niet verwonderlijk vanwege
het feit dat er maar één kostwinner is – minder gunstig dan gemiddeld.
Bovendien hebben alleenstaanden relatief vaak een lage maatschappelijke
positie, dat wil zeggen een combinatie van een lage opleiding, geen werk
en een laag inkomen. Wat betreft sociale participatie zien we dat alleenstaanden minder vaak sporten en wat vaker ontevreden zijn over hun sociale contacten.
Ook alleenstaande ouders hebben wat vaker een minder gunstige financiële situatie. Bovendien zijn veel alleenstaande ouders laag opgeleid. Toch is
de arbeidsparticipatie onder hen relatief hoog. Het aandeel in deze groep
dat nooit sport en geen lid is van een organisatie is hoger dan het Dordtse
gemiddelde.
Inwoners met een lage maatschappelijke positie (lage opleiding, geen werk
én een laag inkomen) steken op verschillende vlakken ongunstig af ten
opzichte van het Dordtse gemiddelde. Zij hebben vaker financiële problemen, participeren minder op maatschappelijk vlak en verkeren vaker in een
sociaal isolement. Maar liefst één op de drie inwoners met een lage maatschappelijke positie is (enigszins) sociaal geïsoleerd. Ook hebben zij het
vaakst een matige of slechte ervaren gezondheid.
Allochtonen wijken zowel op de indicatoren van sociaal-economische positie als de indicatoren voor sociale participatie in negatieve zin af van het
Dordtse gemiddelde. Vooral hun financiële positie is veelal zorgelijk. Zij
hebben relatief vaak schulden en, daarmee samenhangend, geldzorgen.
Verder zijn ze opvallend weinig lid van een organisatie of vereniging. Voor
meer informatie over de verschillende allochtone groepen verwijzen we
naar de Integratiemonitor 2005.9

Kernindicatoren, naar kwetsbare groepen
65- alleenstaand
plus

sociaal-economische positie
% laag opgeleid1
% betaald werk2
% inkomen < €1.000 netto p.m.
% lage maatschappelijke positie3
% schulden maken
% vaak geldzorgen

29
14
5
2
10

19
61
42
10
9
33

alleenstaande
ouder

lage maatsch.
positie

allochtoon4

Dordrecht

42
77
27
7
13
50

20
39

41
52
38
14
27
47

18
69
12
3
6
18

sociale participatie
% geen lid organisatie
19
24
39
39
49
18
% vrijwilligerswerk
48
33
32
24
21
42
% geen bezoek
16
7
9
29
25
7
vrijetijdsvoorzieningen
% nooit sporten
71
59
66
64
65
49
% onvoldoende sociale contacten
6
13
9
28
16
7
% (enigszins) sociaal geïsoleerd
18
17
16
36
25
13
% gezondheid matig/slecht
29
25
22
42
31
15
Cijfers die statistisch significant afwijken van het Dordtse gemiddelde zijn vet gedrukt
1
basisonderwijs, LBO
2
aandeel berekend over inwoners van 18 t/m 64 jaar
3
combinatie van laag opleidingsniveau, inkomen < €1.000 netto per maand en geen werk (scholieren en studenten niet meegerekend)
4
berekend op basis van de enquête integratie, allochtoon=gemiddelde Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen; overige allochtone groepen zijn hierin niet meegenomen
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Leefsituatie
Nu we naar de sociaal-economische positie en sociale participatie hebben gekeken, stellen we vast hoe het is gesteld met de leefsituatie van Dordtse inwoners. We doen dat met behulp van de door het SCP ontwikkelde leefsituatie-index. Deze geeft de positie van inwoners op acht domeinen (wonen,
vrijetijdsbesteding, sociale participatie, sport, vakantie, bezit van consumptiegoederen, mobiliteit en gezondheid) in één score weer.8 Hoe hoger de indexscore, hoe beter de leefsituatie.
Leefsituatie in Dordrecht
Om verschillende groepen in Dordrecht met elkaar te kunnen vergelijken is
het gemiddelde voor Dordrecht op 100 gezet. Ook in de leefsituatie-index
zien we dat kwetsbare groepen een minder gunstige positie hebben dan de
gemiddelde Dordtenaar. Met name 75-plussers, alleenstaanden, inwoners met
maximaal lager onderwijs en degenen met een laag inkomen hebben duidelijk
een minder gunstige leefsituatie dan het Dordtse gemiddelde (figuur 7 en 8).

Figuur 7

Leefsituatie-indexscore Dordrecht, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken (Dordtse gemiddelde=100)
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Antillianen; overige allochtone groepen zijn hierin niet meegenomen
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Figuur 8

Leefsituatie-indexscore Dordrecht, uitgesplitst naar sociaal-economische indicatoren (Dordtse gemiddelde=100)

120
115
hoog
inkomen

110

hbo, wo
betaald werk

havo,
vwo, mbo

105
100

90

geen
betaald werk

lbo

laag
inkomen

85
80

midden
inkomen

mavo

95

lager
onderwijs

opleiding

werk

inkomen

Dordtse leefsituatie in vergelijking met het landelijke gemiddelde
Om vergelijking met het landelijke gemiddelde mogelijk te maken zijn de leefsituatie-index scores van Dordtse inwoners opnieuw berekend (tabel 3). In
2004 is het Nederlandse gemiddelde 102 (1997=100). Dordrecht scoort met
een gemiddelde score van 104 iets beter (2005). Wat betreft de verschillende
groepen wijkt het Dordtse beeld nauwelijks af van het landelijke beeld. Tot
slot zien we dat de verschillende Dordtse groepen in 2005 hetzelfde of iets
beter scoren dan in 2003.
Tabel 3
man
vrouw

Leefsituatie-index voor Dordrecht en Nederland, naar achtergrondkenmerken
index score
index score
index score
Dordrecht 2003
Dordrecht 2005
Nederland 2002
104
104
103
101
104
101

index score
Nederland 2004
102
101

18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar e.o.

104
104
106
104
101
94
88

106
104
109
106
105
99
89

107
105
106
105
101
94
77

105
106
106
105
102
96
79

alleenstaand
paar zonder kinderen
paar met kinderen
alleenstaande ouder

93
102
108
95

94
105
107
100

90
102
107
97

93
103
106
98

lager onderwijs
LBO
MAVO
HAVO, VWO, MBO
HBO, universiteit

85
93
100
104
110

89
96
101
105
110

87
97
104
105
109

84
97
100
104
110

107
93
102

107
94
102

betaald werk
106
108
geen betaald werk
96
98
gemiddelde
103
104
Bron: Stadspanel Dordrecht, mei 2005, juni 2003, SCP: www.socialestaat.nl
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Het aandeel middelbaar en hoogopgeleiden in Dordrecht in deze factsheet wijkt enigszins af van dit aandeel in de
Staat van de stad en regio, een monitor waarin het meerjarenontwikkelingsprogramma van Dordrecht/ Drechtsteden 2005-2009 op outcome wordt gemeten. Dit heeft te maken met een verschil in bron, definitie en berekeningswijze.
Idem voor inkomen.
Vrooman, C., H.J. Driven, A. Soede, R. Trimp. Armoedemonitor 2005. Den Haag: SCP/CBS.
Vrooman, C., H.J. Driven, A. Soede, R. Trimp. Armoedemonitor 2005. Den Haag: SCP/CBS.
De zes stellingen hebben betrekking op de vraag of er mensen zijn met wie ze goed kunnen praten, of ze zich
van anderen geïsoleerd voelen, of ze terecht kunnen bij anderen, of er mensen zijn die hen echt begrijpen, of ze
deel uitmaken van een vriendengroep en of de sociale contacten oppervlakkig zijn. Respondenten hebben aangegeven of hier wel, soms of geen sprake van is. Vervolgens zijn somscores berekend, die gelijk staan aan de mate
van sociaal isolement.
De Sociale Staat van Nederland 2005. Den Haag: SCP.
Schiff, J.M., R.D.J. Scheelbeek, M.G. Weide. Integratiemonitor 2005. Dordrecht: Sociaal Geografisch Bureau.
De gebruikte indicatoren zijn als volgt: woningtype, eigendom, aantal kamers (wonen), hobby’s, gebruik vrijetijdsvoorzieningen, lidmaatschap vereniging (vrijetijdsbesteding), vrijwilligerswerk, sociaal isolement (sociale participatie), aantal sporten, aantal keer sporten (sport), aantal keer vakantie, vakantie in buitenland (vakantie), bezit huishoudelijke apparaten, hobbyartikelen (consumptiegoederen), bezit auto, bezit OV-kaart (mobiliteit), belemmeringen dagelijkse bezigheden thuis als gevolg van aandoening, belemmeringen in vrije tijd als gevolg van
aandoening (gezondheid).
Schiff, J.M., R.D.J. Scheelbeek, M.G. Weide. Integratiemonitor 2005. Dordrecht: Sociaal Geografisch Bureau.
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