Monitor Effect Combinatiefuncties
Alblasserdam - De nulmeting
Het kabinet wil samen met gemeenten meer brede scholen realiseren, het
sport- en cultuuraanbod voor de jeugd uitbreiden en sportverenigingen
versterken. Zo ook de gemeente Alblasserdam. De gemeente Alblasserdam
doet daarom mee met de regeling combinatiefuncties.
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Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één
werkgever, maar tegelijkertijd – of in ieder geval een substantieel deel – te werk
gesteld wordt in of ten behoeve van twee sectoren/werkvelden. In Alblasserdam
worden de combinatiefuncties ingezet vanuit de visie dat jeugdige inwoners de
mogelijkheid moeten krijgen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met
sport en cultuur. Door sport en cultuur in te bedden rondom onderwijs en de buurt
wordt dit gerealiseerd. Door de inzet van combinatiefunctionarissen wordt er een
impuls gegeven aan de kwaliteit van het huidige sport- en cultuuraanbod op scholen.
Ook worden er sportieve en culturele activiteiten georganiseerd, in samenwerking met
sportverenigingen uit Alblasserdam, tijdens en na schooltijd. Door de inzet van
combinatiefuncties worden het onderwijs en de sportverenigingen versterkt, omdat er
een kwaliteitimpuls plaatsvindt en er ‘extra uitvoerende handen’ worden gerealiseerd.
De gemeente Alblasserdam heeft samen met Ne9eNadvies1 een aantal doelstellingen
geformuleerd waaraan de combinatiefuncties een bijdrage moeten leveren. Door
middel van subdoelstellingen en indicatoren zijn de doelstellingen meetbaar gemaakt.
De gemeente heeft ons, het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD), gevraagd een
monitor te ontwikkelen. Door de stand van zaken met betrekking tot subdoelstellingen
en indicatoren de komende jaren te volgen, kunnen we onderzoeken in hoeverre de
combinatiefuncties bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. In deze
factsheet brengen we de nulmeting in beeld. In de herhalingsmeting in 2014 gaan we
dieper in op het effect van de combinatiefuncties.
De centrale vraag van de monitor is: ‘Heeft de inzet van combinatiefuncties in Alblasserdam bijgedragen aan de doelstellingen geformuleerd voor onderwijs, sport, cultuur,
jongeren en wijk?’
In deze nulmeting geven we antwoord op de vraag: ‘Wat is de nulsituatie ten aanzien
van de geformuleerde doelstellingen voor onderwijs, sport, cultuur, jongeren en wijk?’

Onderzoeksmethode
We hebben voor deze nulmeting gebruik gemaakt van een mix van instrumenten.
De gemeente Alblasserdam heeft zelf informatie aangeleverd en we hebben gebruik
gemaakt van bestaande onderzoeken van de GGD ZHZ en van de burgerpeiling in
Alblasserdam die we zelf hebben uitgevoerd.
Om de ontbrekende cijfers te achterhalen, hebben we ook nog drie vragenlijsten
opgesteld: voor sportverenigingen, basisscholen en jongeren. Alblasserdam telt
zo’n 30 sportverenigingen. In overleg met de gemeente hebben we 16 sportverenigingen geselecteerd die in de toekomst met combinatiefunctionarissen te maken
gaan krijgen. We hebben deze sportverenigingen een vragenlijst van twee pagina’s
gestuurd met begeleidende brief en retourenvelop. De sportverenigingen die niet
reageerden, hebben we nagebeld en de vragenlijst telefonisch afgenomen.

In 2012 wordt er in
Alblasserdam 3,1 fte aan
combinatiefuncties gerealiseerd
op het gebied van onderwijs,
sport en cultuur.

Alblasserdam heeft zeven basisscholen. Na een vooraankondigingsmail van de
gemeente Alblasserdam hebben we alle zeven directeuren een mail gestuurd met
een directe link naar de vragenlijst van twee pagina’s. Twee basisscholen hebben
we nagebeld om de vragen telefonisch door te nemen.
Voor het thema Jongeren hebben we een aselecte steekproef getrokken van 500
kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 t/ 18 jaar. We hebben de (ouders/verzorgers
van) jongeren een brief gestuurd met het verzoek aan het onderzoek deel te
nemen door op internet de vragenlijst van vier pagina’s in te vullen. Zij konden
inloggen in de vragenlijst met behulp van een persoonsgebonden gebruikersnaam
en wachtwoord. Ter bevordering van de respons hebben we twee keer gerappelleerd, de eerste keer inclusief schriftelijke vragenlijst. In totaal hebben 239
jongeren aan het onderzoek deelgenomen. Een respons van 48%.
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Ne9eN is een bureau die organisaties in de publieke sector adviseert en ondersteunt op het
gebied van sport en leisure.
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Onderwijs

De gemeente Alblasserdam heeft voor 2014 vijf doelstellingen op het gebied van
onderwijs geformuleerd. In 2014…
…zijn er vijf Brede Scholen met een programmatisch sport- en cultuuraanbod
Er zijn momenteel twee Brede Scholen in Alblasserdam die inhoudelijk samenwerken
met ketenpartners. Geen van de zeven basisscholen in de gemeente heeft een doorgaande programmatische lijn tussen schoolse en buitenschoolse activiteiten. Wel
hebben drie scholen een programmatisch aanbod sport en vier een programmatisch
aanbod cultuur. In 2014 is het streven van de gemeente dat alle basisscholen werken
met een jaarplan waarin sport- en cultuuraanbod zijn opgenomen. Vier scholen hebben
dit al. Bij geen enkel regulier onderwijsoverleg staan momenteel combinatiefuncties op
de agenda. Het doel is dat dit in 2014 bij alle overleggen het geval is.

Tabel 1 Indicatoren Programmatisch sport- en cultuuraanbod, 2012
indicator
Brede Scholen die inhoudelijk samenwerken met ketenpartners
scholen met een doorgaande programmatische lijn tussen schoolse en
buitenschoolse activiteiten (Verlengde schooldag)
reguliere onderwijsoverleggen waarbij combinatiefuncties op de agenda staan
combinatiefuncties hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze
doelstelling

aantal
2
0
0
n.v.t.

sport
scholen met een programmatisch aanbod aan sport
scholen die werken met een jaarplan waarin sportaanbod is opgenomen

3
4

cultuur
scholen met een programmatisch aanbod aan cultuur
scholen die werken met een jaarplan waarin cultuuraanbod is opgenomen

4
4

Bron: OCD en gemeente Alblasserdam

...heeft er een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden van het bewegingsonderwijs
In totaal zijn er twee vakleerkrachten werkzaam die samen 36 lesuren lichamelijke
opvoeding geven op zes Alblasserdamse basisscholen. De gemeente Alblasserdam
geeft aan dat er drie sport- en spelvormen in het bewegingsonderwijs zijn: Kaboutersport, SportOtheek en Kies voor Hart en Sport. De doelstelling is dat er in 2014 drie
nieuwe vormen geïntroduceerd zijn. Ook moeten er op minimaal vijf basisscholen
nieuwe lesmethoden geïntroduceerd zijn of bestaande lesmethoden zijn uitgediept. Op
de vraag met welke lesmethoden zij momenteel werken, antwoorden twee basisscholen ‘basislessen bewegingsonderwijs’. Alle overige directeuren hebben geen
mening of weten het niet. Overigens hebben twee basisscholen een methodologische
leerlijn uitgewerkt als naslagwerk.

‘Impuls brede scholen, sport
en cultuur’ steunt gemeenten
die een combinatiefunctionaris
willen aanstellen. In 2012
zullen er in Nederland 2.250
combinatiefunctionarissen
werkzaam zijn in de sectoren
onderwijs, sport en cultuur.

Tabel 2 Indicatoren Kwaliteitsverbetering bewegingsonderwijs, 2011
indicator
vakleerkrachten
uren l.o. verzorgd door vakleerkracht
coachingsgesprekken gevoerd door combinatiefunctionarissen met docenten a
sport- en spelvormen in het bewegingsonderwijs
basisscholen waar nieuwe lesmethoden geïntroduceerd zijn of bestaande
lesmethoden uitgediept
basisscholen met een methodologische leerlijn uitgewerkt als naslagwerk
voorbeeldlessen verzorgd door combinatiefunctionaris a

aantal
2
36
n.v.t.
3
n.v.t.
2
n.v.t.

a

Er zijn momenteel nog geen combinatiefunctionarissen in de gemeente Alblasserdam werkzaam.
Bron: OCD en gemeente Alblasserdam

...worden er meer activiteiten georganiseerd in de verbinding school en wijk
In 2011 is er één straatspeeldag georganiseerd in Alblasserdam en één schoolpleintoernooi. Andere activiteiten die georganiseerd zijn, zijn:
•
•
•
•
•

tien A-kidz momenten;
vier sporttoernooien (korfbal, voetbal en twee schoolsportdagen);
drie blokken sportieve Verlengde schooldag;
twee blokken Kaboutersport na schooltijd;
twee sportclinics.
2

Tabel 3 Indicatoren Verbinding school en wijk, 2011
indicator
straatspeeldagen
schoolpleintoernooien
andere activiteiten

aantal
1
1
21

Bron: gemeente Alblasserdam

...zijn er minder achterstanden onder leerlingen van het primair onderwijs
Het doel is dat er in 2014 minder kinderen zijn met overgewicht, een verhoogde kans
op psychosociale problemen, een leesachterstand en een motorieke achterstand. In
tabel 4 staan de cijfers voor het schooljaar 2007/2008. De lees- en motorieke
achterstand van hun leerlingen is voor basisscholen een gevoelige kwestie. Vandaar
dat we niet over deze gegevens beschikken.

Tabel 4 Indicatoren Achterstanden primair onderwijs, schooljaar 2007/2008
indicator
motorieke achterstand
leesachterstand

aandeel
onbekend
onbekend

overgewicht en obesitas
groep 2
groep 4
groep 7

11%
22%
19%

verhoogde kans op psychosociale problemen
groep 2
groep 7

17%
15%

Bron: Jeugdgezondheidsmonitor (GGD)

…wordt er structureel samengewerkt tussen onderwijs, verenigingen en
andere organisaties
De gemeente Alblasserdam geeft aan dat er momenteel nog geen overleggen zijn
waarbij onderwijs, sport en cultuur bij elkaar om de tafel zitten. Wel bestaat er sinds
september 1979 een overkoepelende organisatie van sportverenigingen die als taak
heeft de belangen van de lokale sport te behartigen: Sportbelangen Alblasserdam
(voorheen Alblasserdams Sportoverleg). In 2011 heeft Sportbelangen Alblasserdam
een mini-sportcongres georganiseerd en ook de jaarlijks terugkerende sportverkiezing.
In totaal zijn er zo’n vijf à zes bijeenkomsten per jaar.
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Sport

Het thema Sport kent vier doelstellingen. In 2014…
…neemt 25% van de verenigingen deel aan activiteiten die gericht zijn op het
versterken van de verenigingen
De gemeente Alblasserdam wil dat er vanaf 2014 jaarlijks met tenminste tien sportverenigingen adviesgesprekken worden gevoerd en er jaarlijks drie workshops en/of
informatieavonden worden georganiseerd. Zoals we in paragraaf 2 zagen is er in 2011
één mini-sportcongres gehouden. Het aantal adviesgesprekken staat op nul.
Drie andere subdoelstellingen zijn dat in 2014 20% van de sportverenigingen een
beleidsplan heeft, het aantal jeugdleden bij sportverenigingen met 5% à 10% is
toegenomen en dat het aantal knelpunten onder verenigingen is verminderd. In tabel 5
zien we dat momenteel 50% van de bevraagde sportverenigingen al werkt met een
beleidsplan en de 16 sportverenigingen samen circa 1.800 jeugdleden hebben. Twaalf
sportverenigingen geven aan knelpunten te ervaren. Knelpunten waar men het meest
last van heeft, zijn:
•
•
•
•
•
•

vrijwilligerswerving (10x genoemd);
problemen met accommodatie (5x);
ledenwerving (4x);
werving van trainers (3x);
financiële positie (3x);
beleidsmatig werken (3x).
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Tabel 5 Indicatoren Deelname versterken van verenigingen, 2011
indicator
adviesgesprekken gevoerd met verenigingen
workshops en infoavonden
sportverenigingen met een beleidsplan
jeugdleden bij sportverenigingen
sportverenigingen met knelpunten

aantal
0
1
8 (50%)
± 1.800
12

Bron: OCD en gemeente Alblasserdam

…zijn er nieuwe sport- en abonnementsvormen geïntroduceerd bij sportverenigingen
Wat zijn de huidige sport- en abonnementsvormen bij sportverenigingen? Van de 16
sportverenigingen die we ondervraagd hebben, werken er 12 in competitieverband,
organiseren er 11 (ook) trainingen en/of toernooien en verzorgen er zes lessen en/of
cursussen. De huidige abonnementsvormen zien er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•

jaar (9x);
maand (6x);
halfjaar (2x);
rittenkaarten (2x);
kwartaal (1x);
seizoensgebonden (1x).

…hebben sportverenigingen meer aanbod voor onderwijs, naschoolse opvang
en wijk
Elf sportverenigingen hebben in 2011 activiteiten georganiseerd voor Alblasserdamse
scholen. In totaal deden zij dit 45 keer. Zo hebben vier sportverenigingen gastlessen
verzorgd, hebben vier sportverenigingen evenementen (sporttoernooien/sportdagen)
georganiseerd en hebben drie verenigingen meegedaan aan Kies voor Hart en Sport.
Daarnaast hebben twee verenigingen activiteiten georganiseerd voor de naschoolse
opvang (in totaal 4 keer in 2011) en houdt één sportvereniging (ook) wekelijks voor de
wijk een jeu de bouleswedstrijd.
…is de bezettingsgraad van sportaccommodaties gestegen t.o.v. 2011
In tabel 6 staat de huidige bezettingsgraad weergegeven van sporthal Blokweer,
gymzaal Weversstraat en dubbel speellokaal MFC. Om een goed beeld te krijgen,
hebben we een onderscheid gemaakt tussen schooluren en verenigingsuren.

Tabel 6 Indicatoren Bezettingsgraad sportaccommodaties, 2011
indicator
schooluren
sporthal Blokweer
85% (hal A), 82,5% (hal B)
gymzaal Weversstraat
85%
dubbel speellokaal MFC
5%
buitensportaccommodaties
onbekend

verenigingsuren
64,6%
58,4%
28,5%
onbekend

Bron: gemeente Alblasserdam
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Cultuur

Op het gebied van cultuur heeft de gemeente Alblasserdam vier doelstellingen geformuleerd. In 2014…
…is de cultuurdeelname onder jongeren minimaal gelijk gebleven
Iets meer dan de helft van de Alblasserdamse kinderen/jongeren in de leeftijd van 4
t/m 18 jaar heeft in 2011 wel eens deelgenomen aan culturele activiteiten. Hanteren
we een minimum van 12 keer per jaar, dan zien we dat één op de vijf jongeren (17%
één tot vier keer per maand, 4% vijf keer per maand of vaker) dit minimum haalt.
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Figuur 1 Deelname aan culturele activiteiten, 2011

4%
17%
0 keer
1-11 keer

46%

12-59 keer
60-119 keer
120 keer of meer
33%

Van de jongeren die in 2011
aan een culturele activiteit
deelnamen, deed 66% dit
tijdens schooltijd en 51% (ook)
na schooltijd.
94% nam deel aan een culturele
activiteit in Alblasserdam, 14%
(ook) elders.

Bron: OCD

Gemiddeld namen Alblasserdamse jongeren in 2011 deel aan bijna twee (1,8) culturele
activiteiten. De verschillende activiteiten op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•

muziek (36%);
toneel/drama (35%);
handarbeid/knutselen (24%);
schilderen/tekenen (18%);
leesbevordering (7%);
foto- en filmlessen (3%);
textiele vorming (1%);
andere activiteit (1%).

Drie op de tien jongeren in Alblasserdam hebben in 2011 een culturele activiteit en/of
evenement bezocht. Twee op de tien weten het niet (meer). Evenementen/activiteiten
die door tien of meer jongeren zijn bezocht, zijn: de bioscoop Landvast (29x),
Alblaspop (10x), het Havenfestival (10x) en Jeugdland (10x).

Tabel 7 Indicatoren Cultuurdeelname jongeren, 2011
indicator
deelname aan culturele activiteiten tijdens en na schooltijd
bezoek van culturele activiteiten en evenementen

aandeel
54%
29%

Bron: OCD

…zijn er meer verbindingen tussen de professionele en amateurkunst
De huidige teller aan verbindingen tussen de professionele kunst en de amateurkunst
staat nog op nul. Er zijn momenteel nog geen gezamenlijke overleggen en projecten,
en er vindt volgens de gemeente Alblasserdam ook nog geen uitwisseling van kennis
en mensen plaats.

Tabel 8 Indicatoren Meer verbindingen professionele en amateurkunst, 2011
indicator
gezamenlijke overleggen
gezamenlijke projecten
uitwisseling van kennis en mensen

aantal
0
0
0

Bron: gemeente Alblasserdam

…is er meer samenwerking tussen scholen, culturele instellingen en verenigingen
Vijf van de zeven basisscholen in Alblasserdam werken op het moment samen met
culturele instellingen en/of verenigingen. In totaal gaat het om tien gezamenlijke
activiteiten: activiteiten van het Kunstgebouw zoals uitvoeringen en het kunstmenu
(7x), muzieklessen (2x) en erfgoedspoor. Twee basisscholen geven aan dat zij (ook)
structureel overleggen hebben met culturele instellingen en/of verenigingen.

Tabel 9 Indicatoren Meer samenwerking, 2011
Indicator
gezamenlijke activiteiten
geïntegreerde en gecombineerde overlegstructuren

aantal
10
2

Bron: OCD
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Jongeren

Wat betreft het thema Jongeren zijn er drie doelstellingen geformuleerd. In 2014…
…is er op alle indicatoren gericht op een gezonde leefstijl sprake van een verbetering
In hoeverre een jongere een gezonde leefstijl heeft, wordt bepaald door zes
indicatoren:
de mate van overgewicht;
de mate waarin hij/zij voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen;
de mate waarin hij/zij buiten schoolverband sport;
de psychosociale gezondheid;
de mate van alcohol- en drugsgebruik;
gezonde voeding (het eten van groente en fruit).

•
•
•
•
•
•

In tabel 10 hebben we de huidige stand van zaken weergegeven voor de zes
indicatoren. De cijfers zijn afkomstig uit de Jeugdgezondheidsmonitor en de Regionale
Volksgezondheid Toekomst Verkenning van de GGD Zuid-Holland Zuid. De afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de GGD ZHZ onderzoekt jaarlijks in de regio alle leerlingen
van groep 2, 4 en 7 in het basisonderwijs en klas 2 in het Voortgezet Onderwijs. De
Nederlandse norm gezond bewegen hebben we zelf berekend in de enquête onder 500
kinderen/jongeren in Alblasserdam. Slechts 7% van de jongeren in de leeftijd van 4
t/m 18 jaar voldoet zowel in de zomer als in de winter aan deze norm.

De Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) per leeftijdsgroep
•

•

jeugd (< 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit,
waarbij de activiteit minimaal twee keer per week gericht moet zijn op het
verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en
coördinatie)
volwassenen (≥ 18 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op
tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week

Tabel 10 Indicatoren Gezonde leefstijl, 2011
Indicator
overgewicht
groep 2
groep 4
groep 7

7% van de Alblasserdamse
jongeren voldoet aan de
Nederlandse norm gezond
bewegen.
Vergelijking: in Dordrecht
voldeed in 2010 12% van de
kinderen in de leeftijd van 4 t/m
17 jaar aan deze norm.

aandeel
11%
22%
19%

beweegnorm
zomer
winter

7%
18%
7%

sporten buiten schoolverband
10-jarigen
13-jarigen

63%
71%

psychosociale gezondheid (SDQ)
5-jarigen
10-jarigen
13-jarigen

10%
7%
5%

alcoholgebruik
10-jarigen
13-jarigen

0%
39%

drugsgebruik
13-jarigen

4%

niet-dagelijks groente
5-jarigen
10-jarigen
13-jarigen

22%
18%
17%

niet-dagelijks fruit
5-jarigen
10-jarigen
13-jarigen

21%
30%
41%

Bron: OCD, Jeugdgezondheidsmonitor (GGD) en Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (GGD)
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…is de overlast gehandhaafd op het niveau van 2010
In 2010 waren er in de gemeente Alblasserdam 150 meldingen van jongerenoverlast
en 108 geregistreerde vernielingen. Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig
voelt in de eigen buurt, bedroeg 22% in 2011.

Tabel 11 Indicatoren Overlast, 2010
indicator
meldingen van overlast jeugd
geregistreerde vernielingena
inwoners die zich in de buurt wel eens onveilig voelen (2011)

aantal/aandeel
150
108
22%

a

niet specifiek door jeugd
Bron: Burgerpeiling (OCD) en gemeente Alblasserdam

Van de sportende jongeren
sportte in 2011 21% tijdens
schooltijd en 96% (ook) na
schooltijd.
84% van hen sportte in
Alblasserdam, 46% (ook)
elders.

…is er sprake van meer sport- en cultuurparticipatie onder jongeren
De huidige cultuurdeelname van jongeren zagen we eerder al in paragraaf 4. Ruim de
helft van de jongeren in Alblasserdam heeft in 2011 wel eens deelgenomen aan
culturele activiteiten en drie op de tien hebben (ook) één of meerdere culturele
activiteiten en evenementen bezocht. Kijken we naar de huidige sportdeelname, dan
zien we dat vrijwel alle jongeren (negen op de tien) aan sport doen. Volgens de
Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) kan 82% van de Alblasserdamse jongeren
gezien worden als sporter.2

De Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO)
Wanneer is iemand een sporter? Volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek
kan een persoon worden geclassificeerd als sporter wanneer hij/zij in de afgelopen
12 maanden 12 keer of meer heeft gesport.

Figuur 2 Sportdeelname, 2011

11%

0 keer

6%

32%

1-11 keer
12-59 keer
24%

60-119 keer
120 keer of meer
27%

Bron: OCD

73% van de jongeren in
Alblasserdam sport in
verenigingsverband en 15%
sport bij een commerciële
sportaanbieder.
40% sport (ook) ongeorganiseerd (alleen of in groepsverband) en 23% sport in
ander georganiseerd verband.

Gemiddeld deden Alblasserdamse jongeren in 2011 ruim drie (3,4) sporten. De top-10
van populairste sporten is als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwemsport (28%);
veldvoetbal (25%);
gymnastiek/turnen (15%);
schaatsen (13%);
korfbal (12%);
danssport (12%);
skeeleren/skaten (11%);
vecht- en verdedigingssporten (6%);
hockey (5%);
paardensport (5%).

Naast zelf actief sporten, hebben bijna vier op de tien Alblasserdamse jongeren in 2011
(ook) een sportieve activiteit en/of evenement bezocht, 13% weet het niet (meer).
Welke activiteiten/evenementen bezochten Alblasserdamse jongeren zoal? Het schoolkorfbaltoernooi en activiteiten bij de eigen sportvereniging worden beide het vaakst
genoemd (23x), gevolgd door activiteiten van A-kidz (17x). Andere activiteiten, zoals
2

Ter vergelijking: in Dordrecht kon 83% van de kinderen van 4 t/m 17 jaar geclassificeerd worden
als sporter.
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het schoolatletiektoernooi, het schoolvoetbaltoernooi, activiteiten van Hattrick en de
molenschaatstochten worden door minder dan tien jongeren genoemd.

Tabel 12 Indicatoren Sport- en cultuurparticipatie jeugd, 2011
indicator
sport
lidmaatschap sportverenigingen per 1.1.2012
deelname aan sportieve activiteiten tijdens en na schooltijd
bezoek van sportieve activiteiten en evenementen
cultuur
lidmaatschap cultuurverenigingen
deelname aan culturele activiteiten tijdens en na schooltijd
bezoek van culturele activiteiten

aantal/aandeel
± 1.800
89%
37%

nnb
54%
29%

Bron: OCD en gemeente Alblasserdam

5

Wijk

Voor het thema Wijk heeft de gemeente Alblasserdam drie doelstellingen geformuleerd. De huidige stand van zaken vindt u in tabel 13. In 2014….
…is de sociale cohesie tenminste op hetzelfde niveau als de nulsituatie, de
ervaren leefbaarheid tenminste op gelijk niveau met de nulsituatie en de
actieve inzet van burgers ten opzichte van de nulsituatie verhoogd

Tabel 13 Indicatoren Sociale cohesie, 2011
indicator
schaalscore sociale cohesiea
rapportcijfer leefbaarheid
bewoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om te buurt te verbeteren

6,4
7,4
17%

a

Voor deze schaalscore geldt: hoe hoger de score, hoe hoger de mate van sociale samenhang in de buurt
Bron: Burgerpeiling (OCD)
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