De Sliedrechtse jeugd
En hun vrijetijdsbesteding, gevoel van veiligheid en sociale contacten

De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuwe beleidsnota Jeugd. Ontwikkelingen zoals de decentralisatie jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) en de wijzigingen in de Integrale Jeugdgezondheidszorg vragen om een
herijking van het Sliedrechtse jeugdbeleid. Wat zal het effect zijn van het
nieuwe beleid?
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In de eerder dit jaar verschenen factsheet ‘Jeugd in Sliedrecht’ 1 hebben we, het
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), een voorzet gedaan voor nieuwe beleidsdoelen met bijbehorende prestatie-indicatoren voor het Sliedrechtse jeugdbeleid. De
gemeente Sliedrecht wil graag de resultaten van haar nieuwe jeugdbeleid monitoren.
Prestatie-indicatoren die direct gekoppeld zijn aan het nieuwe beleid maken dit
mogelijk.

Het jeugdbeleid in Sliedrecht
In de nota jeugdbeleid uit 2006 ‘Jeugd (in)begrepen’ richtte Sliedrecht zich op vijf
thema’s: jeugd speelt, jeugd leert, jeugd is gezond, jeugd is veilig en jeugd is
betrokken’. In de in 2012 opgestelde ‘Startnotitie Herijking Jeugdbeleid’ borduurt
de gemeente hier op voort, maar legt de nadruk op vijf aandachtsgebieden:






decentralisatie jeugdzorg;
doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin;
overlast van jongeren;
alcohol/drugsgebruik;
jongerenwerk in Sliedrecht.

De algemene doelstelling is dat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien, en
meedoen door een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoeften.1 In deze
factsheet staat deze doelstelling centraal.

Hoe ziet de leefwereld van de Sliedrechtse jeugd eruit? Wat doen zij in hun vrije tijd?
Hoe tevreden zijn ze over voorzieningen in de gemeente? En hoe staat het met hun
sociale contacten? In deze factsheet presenteren we de huidige situatie anno 2013 (de
nulmeting). Door het onderzoek over een aantal jaren te herhalen kan de gemeente
zien of zij met haar beleid op de goede weg is en/of dat bijsturing nodig is.

1
Aan het onderzoek hebben
in totaal 489 jongeren van 12
t/m 22 jaar mee gedaan. Een
goede respons van 41%. Een
uitgebreide beschrijving van
de onderzoeksopzet vindt u
op de laatste pagina.

Conclusies

De algemene doelstelling ‘jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien, en meedoen
door een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoeften’ wordt voor een groot deel
behaald. De meeste jongeren zijn tevreden over het wonen in Sliedrecht, ondanks dat
zij voorzieningen missen. Dit laatste is ook niet te voorkomen. Wel voelt 12% van de
jongeren zich overdag en 43% zich ’s avonds wel eens onveilig. Vooral op straat en in
parken. Het aandeel jongeren dat zich ’s avonds onveilig voelt is dus vrij hoog.
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De meeste Sliedrechtse jongeren zijn redelijk tot goed actief in hun vrije tijd.
Winkelen, thuis chillen met vrienden, sporten en naar de film gaan zijn
activiteiten die vrijwel iedereen wel eens doet. Twee derde van de jongeren is
ook lid van één of meerdere verenigingen.



Het aantal vrijetijdvoorzieningen in Sliedrecht wordt wisselend beoordeeld.
Ruim een derde (37%) van de jongeren vindt dat er voor hun leeftijd te
weinig te doen is en twee derde zegt ook echt voorzieningen te missen.
Verreweg het meest gemist wordt een bioscoop. Twee op de tien jongeren
vinden wel dat er genoeg te doen is. Over het vrijetijdaanbod in de regio zijn
de jongeren positiever.

Bakx, drs. M.C.A, drs. J.H. van Laarhoven en drs. D.M. Verkade (2013). Jeugd in Sliedrecht. OCD
stelt nieuwe meetbare beleidsdoelen voor.
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In de bijlage vindt u de
verschillen naar leeftijd tussen
12 t/m 17-jarigen en 18 t/m
22-jarigen. Ook hebben we
enkele verschillen tussen
autochtone en allochtone
jongeren weergegeven.



Ondanks dat er voorzieningen gemist worden, zijn de jongeren wel tevreden
over het wonen in Sliedrecht. Gemiddeld geven zij een 7,4, een ruime
voldoende. Slechts 4% geeft een onvoldoende (een 5 of lager).



Voor de (christelijke) jeugdhonken geldt dat ze een stuk bekender zijn dan
dat ze bezoekers trekken. Het meest bekend is Elektra (92%). Twee op de
tien jongeren (18%) zijn er ook wel eens geweest. Voor Pand 33 is dit
respectievelijk 70% en 7%.



Acht op de tien jongeren geven aan genoeg vriend(inn)en te hebben. De grote
meerderheid kan ook altijd bij iemand terecht wanneer zij thuis problemen
hebben (86%) en kan ook met één of beide ouders/verzorgers praten
wanneer zij ergens mee zitten (82%). De meeste jongeren gaan naar hun
vader en/of moeder toe wanneer zij problemen hebben. Ook praten veel
jongeren met vriend(inn)en over hun problemen. 3% Van de jongeren geeft
aan onvoldoende sociale contacten te hebben.

De jeugd in Sliedrecht
In Sliedrecht woont verhoudingsgewijs meer jeugd dan in de Drechtsteden of
landelijk. De gemeente Sliedrecht kende op 1.1.2013 7.155 inwoners tussen de 0
en 23 jaar, waarvan 3.571 12 jaar of ouder. Sliedrecht heeft relatief veel
huishoudens met drie kinderen of meer en relatief weinig eenoudergezinnen.
Bron: structuurtelling 2013
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Vrije tijd

Allereerst hebben we de jongeren gevraagd wat zij zoal doen in hun vrije tijd. De
meest favoriete vrijetijdsbestedingen zijn: winkelen, thuis chillen met vrienden,
sporten en naar de film gaan. De grote meerderheid van de Sliedrechtse jongeren
doen dit met enige regelmaat (figuur 1). Sporten doen zij het meest frequent. Zeven
op de tien jongeren doen dit één keer per week of vaker (tabel 1, bijlage). Op de
laatste plaats staat wat rondhangen op straat met vrienden, al doet nog altijd
ongeveer de helft van de jeugd dit. Met name 12 t/m 17-jarigen. Jongeren in de
leeftijd van 18 t/m 22 jaar gaan juist vaker uit, naar de film, festivals/evenementen en
voorstellingen (tabel 3, bijlage). Bij de optie anders (13%) worden nog verschillende
activiteiten genoemd. De meest genoemde zijn: gamen/computeren, creatief bezig zijn
en muziek luisteren/spelen.
Wat doen jongeren zoal tijdens het rondhangen op straat? Veruit het meest gegeven
antwoord is: ‘wat chillen, lachen en bijkletsen met vrienden’. De meesten doen dit
zittend op een bankje in een speeltuin of park. Een aantal geven aan wat rond te
wandelen of rond te fietsen. Daarnaast drinken en eten redelijk wat jongeren tijdens
het rondhangen en voetballen ze wat.

Figuur 1 Vrijetijdsbesteding (mate van participatie)
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Twee derde van de Sliedrechtse jeugd is lid van een vereniging. Jongeren in de leeftijd
van 12 t/m 17 jaar wat vaker dan de oudere jongeren (tabel 4, bijlage). De meeste
jongeren (47%, tabel 1) zijn lid van een sportvereniging. Eén op de vijf is (daarnaast)
lid van een kerkelijke vereniging. 12% is lid van twee of meer verenigingen. Bij de
optie anders wordt voornamelijk lidmaatschap van een muziekvereniging genoemd.

Tabel 1

Het lidmaatschap van
Sliedrechtse jongeren komt
overeen met landelijke cijfers.
In 2010 was 66% van de
Nederlandse jongeren van 12
t/m 24 jaar lid van een
vereniging (Bron: CBS/SCP).

Lidmaatschap
%
47
22
2
1
0
6

sportvereniging
kerkelijke vereniging
hobbyvereniging
zangvereniging
toneelvereniging
anders

Vrijetijdsvoorzieningen
Elektra is een open jongerencentrum in Sliedrecht. Het centrum functioneert o.a. als
een poppodium en beschikt over een eigen fitnessruimte, band repetitiefaciliteiten,
diverse workshops en verschillende werkgroepen, waarvan een groot gedeelte nauw
verbonden is met de weekend- en podiumactiviteiten. Ruim negen op de tien jongeren
in de gemeente (92%) zijn bekend met het centrum. Twee op de tien zijn er ook wel
eens geweest.
Pand 33 is een christelijke jeugdpand waar naast jeugdwerk een scala aan activiteiten
worden georganiseerd. Het pand is wat minder bekend dan Elektra en wordt ook door
minder jongeren bezocht: zeven op de tien jongeren kennen Pand 33 en 7% is er wel
eens geweest. 18 t/m 22-jarigen zijn wat meer bekend met het pand dan 12 t/m 17jarigen (tabel 5, bijlage).
Daarnaast zijn er in Sliedrecht nog andere kleinschalige (christelijke) jeugdhonken,
zoals de Handpalm en de Uitstek. Van deze jeugdhonken weten duidelijk minder
jongeren af, maar ze worden relatief wel meer bezocht (figuur 2).

Figuur 2 Bekendheid en bezoek voorzieningen
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De jongeren die wel eens naar één of meerdere jeugdvoorzieningen gaan hebben we
gevraagd hoe tevreden zij hierover zijn (figuur 3). Ongeveer de helft van de bezoekers
van Elektra en Pand 33 is (erg) te spreken over deze voorzieningen. De meningen zijn
echter verdeeld. (Ruim) twee op de tien zijn juist (erg) ontevreden. Verreweg het
meest tevreden zijn de bezoekers van andere (christelijke) jeugdhonken. We zien geen
verschil naar leeftijd.

Figuur 3 Tevredenheid voorzieningen
Elektra

53%

Pand 33

54%

andere (christelijke)
jeugdhonken

28%

19%

23%

23%

88%
0%

(erg) tevreden

20%

40%
neutraal

9%
60%

80%

100%

(erg) ontevreden

3

Bezoekers erg positief over Elektra
De meeste jongeren komen één tot meerdere keren per week bij Elektra om wat te
chillen: een potje tafelvoetbal of gamen, wat rondhangen. Daarnaast wordt het
sportcafé regelmatig bezocht en muziekoptredens en festivals. De belangrijkste
redenen om naar Elektra te gaan, zijn de gezellige en gemoedelijke sfeer die er
heerst en de activiteiten die er worden georganiseerd.
Als rapportcijfer geven de jongeren een hoog cijfer: gemiddeld een 8,4. Over alle
aspecten (sfeer, georganiseerde activiteiten) en voorzieningen (het café, de oefenruimtes, de fitnessruimte) zijn de jongeren (erg) tevreden. Slechts één jongere
zegt iets te missen.

Aanvullend aan het
steekproefonderzoek hebben
we een vragenlijst uitgezet
onder bezoekers van Elektra.
28 jongeren hebben deze
vragenlijst ingevuld.2 De
resultaten zijn indicatief.

Over de jongerenwerkers die actief zijn bij Elektra zijn de jongeren ook erg positief.
De werkers zijn goed benaderbaar en helpen de jongeren goed wanneer zij met
een probleem naar hen toe gaan.
2

Op de vraag of er voor hun leeftijd genoeg te doen is in de gemeente Sliedrecht en in
de regio antwoorden de meeste jongeren ‘gaat wel’, ongeacht de leeftijd (figuur 4).
Over het aanbod in de regio zijn de jongeren wat positiever. Van alle jongeren vindt
ruim een derde (37%) dat er te weinig te doen is in hun eigen gemeente en ruim één
op de tien (13%) dat er te weinig te doen is in de regio. Respectievelijk 19% en 33%
is wel (erg) tevreden.

Figuur 4 Voor jongeren van eigen leeftijd voldoende te doen in…
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Het is dan ook niet zo vreemd dat een grote groep jongeren (twee derde, 67%) zegt
iets te missen in de gemeente Sliedrecht, ongeacht de leeftijd. Een bioscoop wordt
verreweg het meest gemist (90x genoemd). Andere dingen die veelvuldig genoemd
worden, zijn:








(kleding)winkels (64x);
uitgaans/dansgelegenheden voor iedere leeftijd (61x);
festivals/evenementen/feesten (voor jongeren) (51x);
sportvoorzieningen, zoals een voetbalveld of basketbalveld (36x);
fastfoodrestaurants (32x);
cafés/terrassen (31x);
kermis (26x).

Een kwart van de jongeren zegt dingen te missen in de regio. De antwoorden komen
overeen met de voorzieningen die gemist worden in Sliedrecht: een bioscoop (31x
genoemd), uitgaans/dansgelegenheden voor iedere leeftijd (30x), festivals/evenementen/feesten (voor jongeren (17x) en (kleding)winkels (11x).

2

Alle 28 jongeren zijn jongens/mannen. De gemiddelde leeftijd is 24. 14 jongeren hebben een laag
opleidingsniveau, 11 een midden en 3 een hoog.
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Veiligheid

Jongeren voelen zich ’s avonds duidelijk meer onveilig dan overdag (figuur 5). Overdag
geeft 12% (ruim één op de tien jongeren) aan zich wel eens onveilig te voelen. ’s
Avonds is dit percentage toegenomen naar 43% (ruim vier op de tien). Evenveel 12
t/m 17-jarigen voelen zich wel eens onveilig als 18 t/m 22-jarigen.

Figuur 5 Onveiligheidgevoelens (stelling: wel eens onveilig)
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In figuur 6 zien we waar jongeren zich zoal onveilig voelen. De meesten voelen zich op
straat/in parken onveilig, op afstand gevolgd door het station. School is voor vrijwel
alle jongeren een veilige plek.
De oudere jeugd voelt zich ’s avonds duidelijk meer onveilig op het station, in het
centrum en in uitgaansgelegenheden (zoals een café en discotheek). Waarschijnlijk ook
omdat zij hier vaker komen. Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar voelen zich
overdag op straat/in parken wat meer onveilig (tabel 6, bijlage).

Figuur 6 Onveilige plekken
13%

op straat/in parken

44%
6%

op het station

23%
3%

in het centrum

in
uitgaansgelegenheden

in eigen woonbuurt

op school

anders

16%
4%

overdag
15%

's avonds

4%
13%
2%
0%
1%
4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Toelichting: % van alle jongeren

Wonen
Wat voor rapportcijfer geven de jongeren voor het wonen in hun gemeente? In tabel 2
zien we dat Sliedrecht een ruime voldoende krijgt, een 7,4 gemiddeld. Slechts 4% van
de jongeren geeft een rapportcijfer van 5 of lager (= een onvoldoende). Er is geen
verschil naar leeftijd.
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Tabel 2

Rapportcijfer wonen in Sliedrecht

gemiddelde
% onvoldoende

7,4
4

Toelichting: een rapportcijfer van 5 of lager is onvoldoende
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Sociale contacten en hulp

Hebben jongeren voldoende vriend(inn)en om zich heen? Kunnen ze bij iemand terecht
wanneer ze problemen hebben? En zo ja, bij wie?
De meeste jongeren zijn tevreden over het aantal sociale contacten dat zij hebben,
ongeacht hun leeftijd. Acht op de tien jongeren (82%) geven aan genoeg vriend(inn)en
te hebben, 15% antwoordt dat het gaat en 3% zegt ‘nee’. De grote meerderheid kan
ook altijd bij iemand terecht wanneer zij thuis problemen hebben (86%) en kan altijd
met één of beide ouders/verzorgers praten wanneer ze ergens mee zitten (82%). Het
aandeel jongeren dat zegt dit niet te kunnen, is erg laag en bedraagt respectievelijk
2% en 4% (figuur 7).

Figuur 7 Hulp bij problemen
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De meeste jongeren (82%) gaan naar hun vader en/of moeder wanneer zij problemen
hebben. Ook praten veel jongeren met vriend(inn)en over hun problemen (71%). Op
de derde plaats, met 36%, staan broers/zussen (figuur 8). 18 t/m 22-jarigen gaan met
problemen vaker naar vriend(inn)en, broer(s)/zus(sen) en/of de huisarts. Jongeren in
de leeftijd van 12 t/m 17 jaar gaan juist wat vaker naar een leraar of vertrouwenspersoon op school (tabel 7, bijlage). Bij de optie ‘anders’ worden vooral genoemd de
eigen partner en andere familieleden, zoals opa en oma.

Figuur 8 Met problemen naar iemand toe gaan
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Onderzoeksopzet
Voor het onderzoek hebben we een aselecte steekproef getrokken van 1.200
Sliedrechtse jongeren van 12 t/m 22 jaar uit het GBA bestand. Al deze jongeren
hebben halverwege juni 2013 een brief gekregen (ondertekend door de wethouder)
met het verzoek de digitale vragenlijst in te vullen. We hebben twee keer een
herinneringsbrief gestuurd. De laatste keer inclusief een papieren vragenlijst. In
totaal hebben 489 jongeren de vragenlijst ingevuld. Een mooie respons van 41%.
We hebben ons databestand herwogen naar wijk en leeftijd, zodat de resultaten
representatief zijn voor alle Sliedrechtse jongeren in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar.

Van de jongeren die hebben
meegedaan had 33% een laag,
57% een midden en 11% een
hoog opleidingsniveau.

Interactieve sessie
Op 19 september vond er een interactieve sessie met jongeren plaats. Hierbij
hebben we jongeren vier stellingen voorgelegd om wat dieper in te gaan op de
onderzoeksresultaten en vijf aandachtspunten die de gemeente Sliedrecht eerder
heeft vastgesteld. De avond is door ongeveer 20 mensen bezocht, waarvan iets
meer dan de helft jongeren waren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. Vrijwel alle
leeftijden waren vertegenwoordigd. De overige geïnteresseerden waren
volwassenen. De resultaten van deze avond zijn niet representatief voor alle
jongeren in Sliedrecht (ook gezien de lage opkomst) maar geven wel een aantal
aanknopingspunten voor beleid.
-stelling 1: Er is genoeg te doen in Sliedrecht.
Voor sommige jongeren is er genoeg te doen. Zij hebben niet zoveel behoefte aan
georganiseerde activiteiten of hebben genoeg aan het aanbod van sporten in
Sliedrecht. Andere jongeren missen wel bepaalde sporten of activiteiten op het
creatieve vlak of bijvoorbeeld een jeugddisco (12 tot 16 jaar). Het blijkt er echter
wel te zijn. Hieruit kunnen we afleiden dat niet het gehele aanbod aan activiteiten
en sporten bekend is onder jongeren. Jongeren zien het als toegevoegde waarde
als er bijvoorbeeld één website zou zijn waarop alle activiteiten in de gemeente
worden gebundeld.
Uiteraard missen de jongeren ook een bioscoop. Voor de oudere jeugd is dat een
wat minder groot probleem. Zij gaan vaak naar Rotterdam en kunnen zelf met de
autorijden. Maar voor de jongere jeugd is het lastiger. Zij gaan wel eens in de
Drechtsteden naar de film, maar met het openbaar vervoer (vanwege de lange
reistijden en de kosten) is het bijna niet te doen en fietsen is ook niet altijd een
optie.

drs. J.H. van Laarhoven, drs. S.A.W.
van Oostrom - van der Meijden
oktober 2013
Postbus 619
3300 AP Dordrecht
(078) 770 39 05

ocd@drechtsteden.nl
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

- stelling 2: Ik voel me vaak onveilig in Sliedrecht
Jongeren geven aan dat ze het kunnen voorstellen dat andere jongeren zich
onveilig voelen ’s avonds. En dan vooral in de parken, met name het Willem
Dreespark. De parken zijn niet goed verlicht en er hangen ’s avonds wel eens
groepen jongeren rond waardoor ze niet graag door de parken heen fietsen. Maar
eromheen fietsen is geen probleem. Daarbij wordt ook een kanttekening gemaakt:
als de jongeren worden weggestuurd gaan ze mogelijk ergens anders hangen waar
het misschien een groter probleem is en meer mensen er last van hebben. Ook
meer verlichting kan ‘nutteloos’ zijn, doordat de jongeren deze mogelijk weer
‘kapot trappen’.
- stelling 3: Zonder alcohol is het niet leuk stappen
Vrijwel alle aanwezige jongeren geven aan het oneens te zijn met deze stelling.
Natuurlijk is het wel leuk om af en toe iets te drinken maar het blijft binnen de
perken. Zij hebben vrijwel nooit excessen mee gemaakt. Toch weten ze wel dat er
schuren zijn waar veel wordt gedronken door jongeren.
- stelling 4: Ik vind het leuk om mee te doen aan activiteiten van het
jongerenwerk.
Er worden volgens veel activiteiten georganiseerd door het jongerenwerk, maar er
komen niet altijd veel jongeren op af. Het is moeilijk om jongeren te bereiken. De
jonge kinderen bereikt het jongerenwerk wat makkelijker omdat ouders huis-aanhuisbladen lezen (de KNOTS week is bijvoorbeeld erg goed bezocht), maar de
oudere jongeren zijn lastig te beeiken. Daarnaast komen ze niet massaal naar
jeugdhonken omdat enkelen een slechte naam hebben. Het is iets van vroeger en
wordt door ouders vaak doorgegeven aan hun kinderen.
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Bijlage

Aanvullende tabellen

Tabel 1

Vrijetijdsbesteding (mate van participatie), uitgesplitst naar aantal keer
> 1x pw
1x pw
2-3x pm
winkelen
6
8
31
thuis chillen met vrienden
25
23
27
sporten
47
22
8
naar de film gaan
1
1
6
festivals/evenementen bezoeken
1
1
2
uitgaan
9
12
16
voorstellingen bezoeken
0
0
3
wat rondhangen op straat met vrienden
12
7
11

Tabel 2

1x pm
25
8
4
15
9
12
3
6

< 1x pm
25
8
5
60
54
19
44
11

nooit
6
8
14
19
33
33
50
53

Bezoek voorzieningen

Elektra
Pand 33
andere (christelijke) jeugdhonken

vaak
4
0
6

regelmatig
3
1
7

soms
11
6
11

nooit
82
93
76

Verschillen naar leeftijd
Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde.
 = geen significant verschil of ontwikkeling

Tabel 3

Vrijetijdsbesteding (mate van participatie), uitgesplitst naar leeftijd
12-17 jaar

winkelen

thuis chillen met vrienden

sporten
naar de film gaan
festivals/evenementen bezoeken
uitgaan
voorstellingen bezoeken
wat rondhangen op straat met vrienden

Tabel 4

18-22 jaar




totaal
94
92
86
81
67
67
50
47

77
59
52
42
66

86
76
82
58
27

12-17 jaar
54



18-22 jaar
40



4



0



totaal
47
0
1
2
22
6

75

60

67

18-22 jaar

totaal


84


92
70
36





18
7
24

Lidmaatschap, uitgesplitst naar leeftijd

sportvereniging
toneelvereniging
zangvereniging
hobbyvereniging
kerkelijke vereniging
anders
lid van een vereniging

Tabel 5

Bekendheid en bezoek voorzieningen, uitgesplitst naar leeftijd
12-17 jaar
bekendheid

Elektra
Pand 33
56

andere (christelijke) jeugdhonken
bezoek
Elektra
Pand 33
andere (christelijke) jeugdhonken
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Tabel 6

Onveilige plekken, uitgesplitst naar leeftijd

overdag
op school
in eigen woonbuurt
op straat
in uitgaansgelegenheden
in het centrum
op het station
anders

‘s avonds
op school
in eigen woonbuurt
op straat
in uitgaansgelegenheden
in het centrum
op het station
anders

12-17 jaar

18-22 jaar

totaal







17





8





2
4
13
4
3
6
1









11
12
16


18
20
30


Met problemen naar iemand toe gaan, uitgesplitst naar leeftijd
12-17 jaar

vader/moeder
vriend(inn)en
61
broers/zussen
26
leraar/vertrouwenspersoon op school
19

internet
huisarts
0

anders

0
13
44
15
16
23
4

Tabel 7

18-22 jaar

82
46
7

6


totaal
82
71
36
13
8
3
11

Verschillen naar etniciteit
Tabel 8

Vrijetijdsbesteding (mate van participatie), uitgesplitst naar etniciteit
autochtoon

winkelen

thuis chillen met vrienden

sporten

naar de film gaan

festivals/evenementen bezoeken

uitgaan

voorstellingen bezoeken
wat rondhangen op straat met vrienden

Tabel 9

allochtoon








43

71

totaal
94
92
86
81
67
67
50
47

autochtoon
70

allochtoon
49

totaal
67

allochtoon

totaal





92
70
36





6


15


18
7
24

Lidmaatschap, uitgesplitst naar etniciteit

lid van een vereniging

Tabel 10 Bekendheid en bezoek voorzieningen, uitgesplitst naar etniciteit
autochtoon
bekendheid

Elektra

Pand 33

andere (christelijke) jeugdhonken
bezoek
Elektra
Pand 33
andere (christelijke) jeugdhonken
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Tabel 11 Met problemen naar iemand toe gaan, uitgesplitst naar etniciteit
autochtoon
vader/moeder
83

vriend(inn)en

broers/zussen

leraar/vertrouwenspersoon op school

internet

huisarts

anders

allochtoon
72







totaal
82
71
36
13
8
3
11

Methodologische verantwoording
Betrouwbaarheidsmarges
In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het
onderzoek kan de waarde met een bepaalde marge afwijken van het percentage dat wij gemeten
hebben. Deze marges noemen we statistische betrouwbaarheidsmarges. Wij gebruiken een
betrouwbaarheidsmarge van 95%. De betekenis hiervan is, dat wanneer we de meting zouden herhalen,
we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de werkelijke waarde zich binnen de betrouwbaarheidsmarge
zal bevinden. Een betrouwbaarheidsmarge (dus: de onnauwkeurigheid) is kleiner naarmate de
steekproef groter is, maar verschilt ook met het gemeten percentage: percentages van rond de 50%
hebben absoluut gezien de grootste onnauwkeurigheid. Hoe verder het percentage van de 50% af zit,
hoe kleiner de onnauwkeurigheid.
Tabel 12 geeft voor in steekproeven of delen daarvan gemeten percentages de betrouwbaarheidsmarges
voor een meting van 50% en ter illustratie ook voor een meting van 10% of 90%. Aan het onderzoek
hebben in totaal ongeveer 500 respondenten deelgenomen. Wanneer 50% van hen zegt een laag
opleidingsniveau te hebben, moet dit gelezen worden als 46% à 54%.

Tabel 12 De 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages
bij een respons van:
is 10% eigenlijk:
is 50% eigenlijk:
250
10% ± 4%
50% ± 6%
500
10% ± 3%
50% ± 4%

is 90% eigenlijk:
90% ± 4%
90% ± 3%

Vergelijkingen
Om te toetsen of verschillen in percentages of gemiddelden veroorzaakt zijn door het toevalskarakter
van de steekproef of dat er werkelijk een verschil is, maken we gebruik van statistische toetsen. Wij
rapporteren alleen echte (significante) verschillen.
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