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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de uitkomsten van de onderzoeken zorg, 
maatschappelijke veiligheid en armoede. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we kennisgenomen van de uitkomsten van de onderzoeken Zorg, 
Maatschappelijke veiligheid en Armoede. 
 
Toelichting 
In de periode medio november 2021 tot medio februari 2022 heeft Newcom Research & Consultancy in 
opdracht van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen een aantal thema’s onderzocht. 
 
Dit betreft een onderzoek zorg en een onderzoek maatschappelijke veiligheid. Het onderzoek armoede heeft 
in Tubbergen plaatsgevonden. 
 
Voor de onderzoeken zijn burgerpanels ingezet voor een online onderzoek. Voor de onderzoeken Zorg en 
Maatschappelijke veiligheid zijn de panels aangevuld met een aselecte steekproef van inwoners die middels 
een brief met unieke code rechtstreeks toegang tot het onderzoek hadden. Het armoede onderzoek is 
aangevuld met inwoners die via de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) zijn benaderd en 
inwoners met een uitkering. 
 
Betrouwbaarheid 
Wat betreft de onderzoeken naar de beleving van zorg (n=1.168) en de maatschappelijke veiligheid 
(n=1.018) kunnen we spreken van een zeer representatief onderzoek. Zowel de aantallen en de opbouw qua 
verdeling van de steekproef zijn betrouwbaar te noemen. Het onderzoek naar armoede (n=233) is 
verkennend van aard. 
 
Voorafgaand aan de onderzoeken hadden we deze hoofdvragen: 
Zorg: Wat is de beleving van gezondheid (fysiek en sociaal) en wat is het zorggebruik onder inwoners, ook in 
relatie tot de actualiteit (impact covid-19) ? 
Maatschappelijke veiligheid: Hoe is het gesteld met de leefbaarheid en maatschappelijke veiligheid onder 
inwoners in zowel het binnen- als buitengebied? 
Armoede: Wat doet armoede met mentale gezondheid en doen we als gemeente het goede als het gaat om 
bijvoorbeeld de regelingen? 
 

 



 
Op basis van het onderzoek kunnen we de volgende hoofdconclusies formuleren: 
 
Zorg: 
1. Over het algemeen is er sprake van goede gezondheid en welzijn in de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen. 
2.De verschillen in (de beleving van) gezondheid tussen Dinkelland en Tubbergen zijn minimaal. 
3.In beide gemeenten is er weinig veranderd ten opzichte van 2018. De kleine veranderingen zijn meestal in 
positieve richting, behalve als het gaat om Noaberschap. 
4.De kleine groep die minder gezond en wel is, heeft vaak te maken met een stapeling van problemen. 
5.De (mentale) impact van Corona lijkt groot. Stress en eenzaamheid komen vaker voor, terwijl er minder 
bewogen is dan vóór Corona. 
 
Maatschappelijke veiligheid: 
1.Inwoners van beide gemeenten zijn tevreden over de leefbaarheid in hun buurt. De sociale cohesie is sterk 
en men voelt zich veilig. 
2.Een ruime meerderheid denkt dat ondermijning in het buitengebied aanwezig is én structureel van aard is. 
3.De gemeente moet volgens inwoners vooral prioriteit geven aan het aanpakken van ondermijning in het 
buitengebied, vernieling, geluid -en vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik. 
 
Armoede: 
1.In Tubbergen lijkt financieel rondkomen een beperkt probleem en vooral iets dat ‘anderen’ treft. 
2.Bijna iedereen die (enige) moeite heeft om financieel rond te komen heeft hier mentaal last van. 
3.Onbekendheid en administratieve hobbels vormen de grootste barrières om gebruik te maken van 
regelingen. 
4.Volgens inwoners liggen de kansen voor de gemeente bij een actieve rol, persoonlijke aanpak, 
communicatie en voorlichting. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Door 
Newcom Research & Consultancy B.V. 
Vestiging Enschede Vestiging Amsterdam 
Hengelosestraat 221 Herengracht 564 
721 AC Enschede 1017 CH Amsterdam 
  
T    088- 770 4600 T    088- 770 4600 
  
E    service@newcom.nl W  www.newcom.nl  

 
 
 
Enschede, 6-4-2022 
 
Newcom Research & Consultancy B.V. 
Newcom Research & Consultancy B.V. is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) 
en is NEN-ISO 9001 gecertificeerd. Het auteursrecht op door Newcom Research & Consultancy 
B.V. geproduceerde voorstellen van onderzoek, meetinstrumenten, analyses van resultaten en 
instrumenten berust bij Newcom Research & Consultancy B.V. Overeengekomen wordt dat aan 
de opdrachtgever de bevoegdheid wordt overgedragen tot gebruik, vermenigvuldiging en/of 
opslag binnen de organisatie van de opdrachtgever. Ter voorkoming van misbruik mag niets uit 
de genoemde documenten in enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Newcom Research & Consultancy B.V. Hierbij omvat 
openbaar maken ook het verspreiden binnen met opdrachtgever verbonden bedrijven en/of 
instellingen. 
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Over deze samenvatting 
 
In de periode medio november 2021 tot medio februari 2022 heeft Newcom voor de gemeente 
Dinkelland en de Gemeente Tubbergen een aantal thema’s mogen onderzoeken.  

§ Zorg: 1-meting in beide gemeenten. In 2018 was de 0-meting. 
§ Maatschappelijke veiligheid: eerste meting, uitgevoerd in beide gemeenten. 
§ Armoede: eerste meting, uitgevoerd in de gemeente Tubbergen 

 
De thema’s zijn totaal verschillend en betroffen ook afzonderlijke metingen. Graag nemen we u in 
vogelvlucht mee in de resultaten.  

Drie hoofdvragen 
Voorafgaand aan de onderzoeken hadden we drie afzonderlijke hoofdvragen: 

§ Zorg: Wat is de beleving van gezondheid (fysiek en sociaal) en wat is het zorggebruik onder 
inwoners, ook in relatie tot de actualiteit (impact covid-19) en de eerdere meting in 2018? 

§ Maatschappelijke veiligheid: hoe het gesteld is met de leefbaarheid en maatschappelijke 
veiligheid onder haar inwoners in zowel het binnen- als buitengebied?  

§ Armoede: Wat doet armoede met mentale gezondheid en doen we als gemeente het goede 
als het gaat bijvoorbeeld gaat om regelingen?  
 

Bij alle 3 onderzoeken zijn de burgerpanels ingezet en zogenaamd online onderzoek. Bij Zorg en 
Maatschappelijke veiligheid zijn deze in beide gemeenten aangevuld met een brief, met daarin 
rechtstreeks toegang tot het onderzoek. Voor het onderzoek Armoede is een zogenaamde flitspeiling 
opgezet, welke is verspreid onder het burgerpanel. Deze is aanvullend verspreid via de gemeente 
Tubbergen SWDT en onder inwoners met een uitkering vanuit zorgmedewerkers.  

Betrouwbaarheid 
Wat betreft de onderzoeken naar de beleving van zorg (n=1.168) en de maatschappelijke veiligheid 
(n=1.018) kunnen we spreken van een zeer representatief onderzoek. Zowel de aantallen en de 
opbouw qua verdeling van de steekproef zijn betrouwbaar te noemen. Op gemeenteniveau, maar ook 
op dorp/stad en de grotere kernen zijn betrouwbare uitspraken te formuleren.  
Het onderzoek naar Armoede (n=233) is verkennend van aard. In deze samenvatting behandelen we 
per onderzoek de hoofdresultaten. 
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1. Zorg in beide gemeenten 
 
Op basis van het onderzoek in naar zorg in beide gemeenten kunnen we vijf hoofdconclusies 
formuleren.  

1. Over het algemeen is er sprake van goede gezondheid en welzijn in de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen. 

 
Vijf op de zes inwoners voelen zich (zeer) goed. Drie op de tien hebben een langdurige/chronische 
ziekte. De sociale gezondheid is bij zo’n 9 op de 10 inwoners goed te noemen.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

2. De verschillen in (de beleving van) gezondheid tussen Dinkelland en Tubbergen zijn 
minimaal. 

 
De gezondheidssituatie en –beleving is in 
Dinkelland en Tubbergen vrijwel gelijk.  
 
Ook vrijwilligerswerk en mantelzorg komen in 
vergelijkbare mate voor in beide gemeenten. Vijf 
op de zes inwoners ervaren Noaberschap als 
meerwaarde. Een kwart vindt dat er meer 
Noaberschap zou mogen zijn. 
 
 

3. In beide gemeenten is er weinig veranderd ten opzichte van 2018. De kleine 
veranderingen zijn meestal in positieve richting, behalve als het gaat om Noaberschap. 

 
Iets meer inwoners dan in 2018 voelen zich goed. Er lijkt minder zorg gebruikt te worden. Minder 
inwoners voelen zich bovendien eenzaam. Wel wordt er minder Noaberschap ervaren en minder 
vrijwilligerswerk gedaan. 
 
 

De gezondheidssituatie en –beleving is in Dinkelland en 
Tubbergen vrijwel gelijk.

16%

Dinkelland Tubbergen

Gezondheid matig of 
slecht 16%

29% Chronisch ziek 31%

15% Gebruikt minimaal 
maandelijks zorg 15%

21% Matig of ernstig 
lichamelijk beperkt 24%

7% Matig of ernstig 
geestelijk beperkt 7%

85%

84%

84%

78%

71%

85%

84%

87%

78%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
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zor g

Voe lt zich ( zeer) goed

Ma akt geen gebruik van één of meer (gemee ntelijke)
voorzieningen
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we inig o f nooit

Heeft geen langdurige/chronische ziekte

Kengetallen gezondheid algemeen en zorggebruik
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4. De kleine groep die minder gezond en wel is, heeft vaak te maken met een stapeling van 
problemen. 

 
Juist de kleinere groep is zeer relevant. Ouderen hebben (logischerwijs) meer gezondheidsproblemen 
en beperkingen dan jongeren. Een chronische ziekte is vaak de opmaat naar meerdere fysieke en 
sociale uitdagingen. 

 
 

5. De (mentale) impact van Corona lijkt groot. Stress en eenzaamheid komen vaker voor, 
terwijl er minder bewogen is dan vóór Corona. 

 
Van de inwoners zegt  7 procent 
(ernstig) ziek te zijn geweest door 
het Coronavirus. De meest ervaren 
nadelen zijn vooral praktisch van 
aard. Driekwart van de inwoners 
heeft geen tot een beetje last van 
Corona op het mentale vlak. Corona 
heeft gezorgd voor meer stress en 
eenzaamheid. Ook werd er vaak 
minder bewogen/gesport door 
Corona.  
 

Samenvattend Zorg 
Resumerend kan worden gesteld in beide gemeenten (nog steeds) sprake is van een goede gezondheid 
en welzijn voor de meerderheid. De overeenkomsten tussen beide gemeenten zijn ook veel groter dan 
de verschillen, welke indicator we ook als uitgangspunt nemen. Tegelijkertijd is er wel degelijk sprake 
van een relatief kleinere groep (zo’n 1 op de 6 en in absolute aantallen circa 2.500 tot 3.000 mensen in 
beide gemeenten) die te maken hebben met een stapeling van problemen. Beperkingen, eenzaamheid, 
ontevreden met daginvulling, zich niet zelfredzaam voelen, enzovoorts. En de (mentale) impact van 
Corona lijkt groot en zal ook voor deze groep een uitdaging worden.  
 

Ouderen hebben (logischerwijs) meer gezondheidsproblemen en 
beperkingen dan jongeren.

65% voelt zich 
(zeer) goed

94% voelt zich 
(zeer) goed

53% heeft een 
langdurige/ 
chronische 
aandoening

14% heeft een 
langdurige/ 
chronische 
aandoening

45% voelt zich 
niet beperkt

78% voelt zich 
niet beperkt

75 jaar of ouder 18 t/m 34 jaar

Een chronische ziekte is vaak de opmaat naar meerdere fysieke 
en sociale uitdagingen.

76% voelt zich 
zelfredzaam

30% voelt zich 
(enigszins) 
eenzaam

16% voelt zich 
(enigszins) 
eenzaam

59% ervaart 
voldoende 

Noaberschap

81% is 
tevreden met de 

daginvulling

60% is 
tevreden met de 

daginvulling

Chronisch ziek Minder zelfredzaam

6%

8%

29%

19%

14%

12%

14%

20%

23%

25%

30%

32%

29%

31%

34%

30%

25%
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5%

2%
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0%

21%

36%

46%

63%

35%

48%

55%

57%

31%

14%
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Vrijwilligerswerk doen

Mantelzorg geven

Stress hebben

Eenzaam voelen

Depressief voelen

Angstig voelen

Controle over mijn leven hebben

Bewegen / sporten

Geef voor de onderstaande onderwerpen aan hoe deze voor u veranderd zijn door 
de Coronasituatie?

Meer Niet veranderd Minder Niet van toepassing

Corona heeft gezorgd voor meer stress en eenzaamheid. Ook 
werd er vaak minder bewogen/gesport door Corona.

24
Basis: totale steekproef
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2. Maatschappelijke veiligheid in beide 
gemeenten 

 
Op basis van het onderzoek in naar Maatschappelijke veiligheid in beide gemeenten kunnen we drie 
hoofdconclusies formuleren.  

1. Inwoners van beide gemeenten zijn tevreden over de leefbaarheid in hun 
buurt. De sociale cohesie is sterk en men voelt zich veilig. 

 
Inwoners van de gemeente zijn (zeer) tevreden over de leefbaarheid van hun buurt.  

 
De verbondenheid met de eigen buurt is sterk, maar elkaar aanspreken is niet vanzelfsprekend. 
Inwoners voelen zich bovengemiddeld en  (vrijwel) altijd veilig in hun buurt. Tegelijkertijd zijn er ook 
ergernissen: hondenpoep en vuurwerk zorgen voor de meeste overlast. 
 

 

Hondenpoep en vuurwerk zorgen voor de meeste overlast. 

10
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22%
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24%

34%
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Dinkelland: Meeste hinder/overlast
Top 10 – Meeste overlast 

Basis: totale steekproef. 
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Dinkelland: 
Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te 

wonen?
Rapportcijfer

Basis: totale steekproef. * De resultaten zijn, waar mogelijk, vergeleken met de benchmarkdata uit Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), 2020.
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Tubbergen: 
Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te 

wonen?
Rapportcijfer

Benchmark*
NL: 8,1

Gemeenteklasse: 8,1
Stedelijkheid: 8,0

De verbondenheid met de eigen buurt is sterk, maar elkaar 
aanspreken is niet vanzelfsprekend. 
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Basis: totale steekproef. * De resultaten zijn, waar mogelijk, vergeleken met de benchmarkdata uit Waarstaatjegemeente (vergelijkbare stedelijkheid). 
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2. Een ruime meerderheid denkt dat ondermijning in het buitengebied 
aanwezig is én structureel van aard is. 

 
Een belangrijk onderdeel was de mate waarin men denkt dat er criminele activiteiten in het 
buitengebied plaatsvinden of zelf meemaakt. We zien in beide gemeenten een vergelijkbaar beeld. 5 op 
de 6 inwoners denkt dat criminele activiteiten in het buitengebied (waarschijnlijk) wel plaatsvinden. 

 
Ook is gevraagd of men zelf een concreet vermoeden had of er bijvoorbeeld ook zelf echt last van heeft 
gehad. Op basis van het representatieve onderzoek kunnen we (met een zekere bandbreedte) de 
resultaten extrapoleren naar echte aantallen.  
 
In Dinkelland komt het erop neer dat circa 800 tot1000 inwoners in de afgelopen 5 jaar weleens 
vermoedens hadden van ondermijning in het buitengebied.  En als we doorrekenen hoeveel in de 
afgelopen jaren zélf hinder hebben ondervonden van (drugs)criminaliteit in het buitengebied, dan gaat 
het concreet om 100-300 inwoners.  
 
In Tubbergen kunnen we eenzelfde berekening doen. Circa 700 tot 1000 inwoners hadden in de 
afgelopen 5 jaar weleens vermoedens van ondermijning in het buitengebied. Het percentage wat er zelf 
last van heeft gehad lag iets hoger dan in Dinkelland. Omgerekend gaat het circa 400 tot 600 inwoners 
ondervonden in de afgelopen jaren zélf hinder van (drugs)criminaliteit in het buitengebied. 
 

Dinkelland: 5 op de 6 inwoners denkt dat criminele activiteiten in 
het buitengebied (waarschijnlijk) wel plaatsvinden. 
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83%
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Tubbergen: zelfde beeld. 

14Basis: totale steekproef
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3. De gemeente moet volgens inwoners vooral prioriteit geven aan het 
aanpakken van ondermijning in het buitengebied, vernieling, 
vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik. 
 

Wat zijn volgens de inwoners prioriteiten voor de gemeenten? En wat zijn ook ideeën hoe gemeente en 
inwoners beter kunnen samenwerken om overlast te beperken en de veiligheid te verbeteren? We 
zagen dat bij ‘waar heeft men overlast van’ hondenpoep naar voren komen. Echter, als we ze 
rechtstreeks vragen wat de belangrijkste prioriteiten voor de gemeenten zijn (volgens inwoners), dan 
gaat het om ondermijning in het buitengebied, vernieling, vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgers zien verbeterkansen als het gaat om zichtbaarheid op straat en communicatie rondom 
melden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ook ziet men kansen in de samenwerking rondom jongerenproblematiek.  
 
 
 

  

De belangrijkste prioriteiten (volgens inwoners) zijn ondermijning 
buitengebied, vernieling, vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik.

21

1.

2.

3.

4.

5.

Dinkelland

Vuurwerkoverlast (32%)

Criminele activiteiten 
buitengebied (29%)

Openbaar drugsgebruik 
(23%)

Vernieling (20%)

Diefstal (19%)
Basis: totale steekproef

Tubbergen

Criminele activiteiten 
buitengebied (31%)

Vernieling (30%)

Vuurwerkoverlast (28%)

Openbaar drugsgebruik 
(23%)

Hondenpoep (19%)

Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste zaken die de gemeente de komende 
tijd moet oppakken m.b.t. (maatschappelijke) veiligheid?

Zichtbaarheid & 
controles 

Bekendheid meldpunt 
en terugkoppeling op 

meldingen  

Buurtapps en sociale 
controle 
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3. Armoede (Gemeente Tubbergen) 
 
Op basis van de zogenaamde flitspeiling naar kunnen we uitspraken doen over de bewustwording en 
mentale gezondheid, bekendheid en gebruik van regelingen en het beleid van de gemeente Tubbergen. 
We maken daarbij onderscheid tussen de resultaten op basis van het burgerpanel (de burger) en de 
aanvullende groep (kwetsbaren).  
 

1. In Tubbergen lijkt financieel rondkomen een beperkt probleem en vooral iets dat 
‘anderen’ treft. 

 
In het algemeen 9 van 10 inwoners heeft geen (enkele) moeite gehad om rond te komen in de 
afgelopen 12 maanden. “Anderen maken zich zorgen” en geld is niet echt bespreekbaar.  
 
 

 
Iedereen kent wel een paar regelingen of voorzieningen; toeslagen zijn het minst bekend 

2. Bijna iedereen die (enige) moeite heeft om financieel rond te komen heeft  
hier mentaal last van. 

 
Bij de verdieping op ‘kwetsbaren’ komt naar 
voren wat armoede met iemand doet(de 
effecten). Een groot deel van de groep die 
moeite heeft rond te komen maakt zich vaak of 
altijd zorgen over geld. De mentale effecten van 
financiële zorgen zijn vooral stress en slaap 
gerelateerd. Als men moeite heeft om rond te 
komen, is het lastig om dit met anderen te 
bespreken.  

 
 
 
 

“Anderen maken zich zorgen” en geld is niet echt bespreekbaar.

12Basis: Tubbergenpanel, totale steekproef.

69%

26%

5%

43%

31% 27%

6%

31%

64%

Helemaal/bijna
nooit zorgen

Soms zorgen Vaak/altijd
zorgen

Ja Nee Weet ik niet (Heel) vaak Soms Zelden/nooit

In hoeverre maakt u zich wel eens zorgen of u
genoeg geld heeft om rond te komen?

Kent u mensen in uw omgeving (binnen de
gemeente Tubbergen) die zich zorgen maken of

zij kunnen rondkomen?

Bespreekt u uw financiële situatie (en eventuele
zorgen) wel eens met anderen?

Zorgen, anderen en bespreken

De mentale effecten van financiële zorgen zijn vooral stress en 
slaap gerelateerd.

19Basis: Kwetsbaren, n=35

63%

54%

31%

23%

9%

6%

14%

Ik ervaar stress

Ik slaap niet of slaap slechter dan normaal

Ik voel mij futloos / heb minder energie

Ik kan moeilijker beslissingen nemen

Ik ben vaker ziek

Iets anders, namelijk:

Geen van bovenstaande / geen effect op mijn mentale gezondheid

Wat doet het met uw mentale gezondheid als u zich zorgen 
maakt over uw financiële situatie?

(selectie: Kwetsbaren)

Hoe meer 
moeite om 

rond te 
komen, hoe 

groter de 
mentale 
effecten.
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3. Onbekendheid en administratieve hobbels vormen de grootste barrières om gebruik te 
maken van regelingen. 

Moeite om rond te komen? Barrières om een regeling te gebruiken liggen vooral op het administratieve 
vlak. In een beperkt aantal gevallen kost het veel moeite om van een regeling of voorziening gebruik te 
maken. 

 

4. Volgens inwoners liggen de kansen voor de gemeente bij een actieve rol, 
persoonlijke aanpak, communicatie en voorlichting 

 
We hebben alle deelnemers gevraagd naar hun visie hoe inwoners die armoede ervaren beter 
geholpen kunnen worden. De voornaamste suggesties van inwoners voor de gemeente richten zich op 
individuele begeleiding/actieve rol en communicatie/voorlichting. 

 
 
Hoewel het onderzoek verkennend van aard is, heeft het concrete aanknopingspunten opgeleverd voor 
de persoonlijke aanpak, communicatie en voorlichtingen op het gebied van regelingen.  

Moeite om rond te komen? Barrières om een regeling te 
gebruiken liggen vooral op het administratieve vlak.

26

Vraag: Welke van de onderstaande armoederegelingen of voorzieningen gebruikt u of heeft u weleens gebruikt? 
** Zie bijlage voor overzicht gebruikte regelingen of  voorzieningen

Basis: Kwetsbaren, n=35 
* Deze vraag is aan iedereen voorgelegd ongeacht of men wel of niet gebruik heeft gemaakt van regelingen.

46%

37%

23%

20%

14%

11%

11%

3%

Ik kom er niet voor in aanmerking

Ik moet te veel/vaak en per regeling bewijsstukken aanleveren

Ik heb het niet nodig

Ik schaam me voor de aanvraag

Ik vind de aanvraag te moeilijk

Ik weet niet waar ik terecht kan

Ik denk dat de aanvraag invloed heeft op de hoogte van andere…

Anders, namelijk:

Wat zijn voor u de redenen om geen gebruik te maken van (bepaalde) 
armoederegelingen?* (selectie: Kwetsbaren)

51% van de 
Kwetsbaren heeft 

geen gebruik 
gemaakt van 

armoederegelingen 
of voorzieningen**.

Voornaamste suggesties van inwoners voor de gemeente richten zich op 
individuele begeleiding/actieve rol en communicatie/voorlichting.

29Basis: alle respondenten. Ongewogen data. Open vraag: Hoe kunnen inwoners die armoede ervaren beter worden geholpen? Heeft u een idee?
De open antwoorden zijn door Newcom gecategoriseerd. 40% had geen suggestie. In de bijlage is de volledige figuur opgenomen.

11%

10%

9%

7%

5%

5%

3%

3%

Individuele aanpak (coaching, benadering, begeleiding, 1 begeleider)

Bekendheid regelingen/ingangen

Voorlichting/bespreekbaar maken onderwerp (laagdrempelig, duidelijk)

Hulp aanbieden (actief benaderen op individueel niveau)

Een centraal loket (vertrouwelijk en minder administratie)/laagdrempelige
aanmelding

Onafhankelijke personen, dorpsteunpunt. huisarts, scholen, anonimiteit

Noaberschap/sociale netwerken

Niets, gemeente doet het al goed

Open vraag: Hoe kunnen inwoners die armoede ervaren beter worden geholpen? 
Heeft u een idee? (Alle respondenten, n=233)

Individuele 
aanpak

Actieve rol

Communicatie

Voorlichting
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Newcom Research & Consultancy B.V. 
Vestiging Enschede Vestiging Amsterdam 
Hengelosestraat 221 Herengracht 564 
721 AC Enschede 1017 CH Amsterdam 
  
T    088- 770 4600 T   088 – 770 4600 
  
E    service@newcom.nl  W  www.newcom.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newcom brengt u in contact met uw doelgroep 
Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk bureau dat organisaties met full-service 
marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de 
doelgroep. Denk aan concepttesting, klanttevredenheid- en klantbehoeftenonderzoek, imago-
onderzoek, maar ook aan workshops en trainingen. Zie Newcom.nl voor meer informatie en 
mogelijkheden.  
Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent 
dat succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Organisaties bieden de 
doelgroep niet altijd wat op de plank ligt, maar helpen klanten in het keuzeproces. Het 
veronderstelt dat organisaties bestaande werkwijzen en denkkaders durven los te laten als dat 
nodig is. Alleen dan zijn organisaties in staat de beste klantervaring te geven. Newcom is 
aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). Newcom is ISO 9001, ISO 27001- en 
NEN7510-gecertificeerd. Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.  

 

 
 



Beste meneer, mevrouw,  

In de periode medio november 2021 tot medio februari 2022 heeft de gemeente 
Tubbergen een aantal onderzoeken uitgevoerd onder de inwoners. U heeft u 
meegedaan aan één van de onderzoeken en dit geeft ons waardevolle inzichten. 
Wij zijn hier erg dankbaar voor en wij nemen u graag even in vogelvlucht mee 
door de resultaten. 

Drie hoofdvragen
Voorafgaand aan de onderzoeken hadden we drie afzonderlijke hoofdvragen:

 Zorg: Wat is de beleving van gezondheid (fysiek en sociaal) en wat is het 
zorggebruik onder inwoners, ook in relatie tot de actualiteit (impact covid-
19).

 Maatschappelijke veiligheid: Hoe het gesteld is met de leefbaarheid en 
maatschappelijke veiligheid onder haar inwoners in zowel het binnen- als 
buitengebied? 

 Armoede: Wat doet armoede met mentale gezondheid en doen we als 
gemeente het goede als het gaat om bijvoorbeeld de regelingen? 

De onderzoeken zijn onafhankelijk uitgevoerd onder een grote en representatieve 
groep inwoners. 

Hoofdresultaten uit het Zorg onderzoek

1. 84% van de inwoners van Tubbergen voelt zich (zeer) goed. Eén op de zes 
heeft een matig tot slechte gezondheid. De helft daarvan kan bestempeld 
worden als sterk zorgbehoevend.

2. 13% van de inwoners gebruikt één of meer (gemeentelijke) voorzieningen. 
De toegang wordt niet altijd makkelijk gevonden. 

3. Slechts 4% voelt zich ernstig beperkt in hun doen en laten. De ervaren 
zelfredzaamheid ligt dan ook hoog.

4. De sociale gezondheid is overwegend goed. Een groep van één op de tien 
inwoners voelt zich minder verbonden en/of eenzaam.

5. Ruim een kwart geeft mantelzorg en voelt zich veelal niet zwaar belast. De 
bekendheid van instanties en ondersteuning is redelijk groot.

6. De (mentale) impact van Corona lijkt groot. Stress en eenzaamheid komen 
vaker voor, terwijl er minder bewogen is dan vóór Corona

Hoofdresultaten uit het onderzoek naar Maatschappelijke Veiligheid 

1. Over het algemeen zijn inwoners tevreden over de leefbaarheid in hun 
buurt. Ze geven het gemiddeld een 8.4. De sociale cohesie is sterk. 

2. Inwoners voelen zich relatief veilig in hun buurt, zo’n 85% voelt zich altijd 
of meestal veilig. Hinder ondervindt men vooral van vuurwerk, 
hondenpoep, geluid en verkeer. 

3. Onder inwoners van de gemeenten Tubbergen denkt een ruime 
meerderheid dat ondermijning in het buitengebied structureel aanwezig is. 
Ondermijning betekent dat er sprake kan zijn van criminele activiteiten in 
het buitengebied, zoals drugscriminelen die gebruik maken van 
leegstaande (agrarische) bedrijfsgebouwen of geld witwassen door 
aankoop van vastgoed. In het onderzoek is ook gevraagd of men er zelf 
ook echt hinder van heeft gehad in de afgelopen 5 jaar. Dan gaat het om 
een lager percentage, zo’n 3%.



4. Inwoners zijn bereid om bij vermoedens van criminele activiteiten in het 
buitengebied melding te doen, maar de helft van hen weet niet waar ze 
een melding moeten doen. 

5. De gemeente moet volgens inwoners vooral prioriteit geven aan het 
aanpakken van ondermijning in het buitengebied, vuurwerkoverlast en 
vernieling.

Hoofdresultaten uit het onderzoek naar Armoede in Tubbergen

1. In Tubbergen lijkt financieel rondkomen een beperkt probleem en vooral 
iets dat ‘anderen’ treft.

Bij de inwoners die te maken hebben met  financiële problemen zijn de 
volgende aspecten van toepassing:
2. Bijna iedereen die (enige) moeite heeft om financieel rond te komen heeft 

hier mentaal last van.
3. Als men moeite heeft om rond te komen, is het lastig om dit met anderen 

te bespreken.
4. Onbekendheid en administratieve hobbels vormen de grootste barrières 

om gebruik te maken van regelingen.
5. Volgens inwoners liggen de kansen voor de gemeente bij een actieve rol, 

persoonlijke aanpak, communicatie en voorlichting.

De rode draad in de onderzoeken is dat inwoners over het algemeen blij zijn met 
wonen in Tubbergen en zich goed en veilig voelen. Tegelijkertijd zien we als 
gemeente in de onderzoeken ook een groep die zich eenzaam voelt, zich niet 
sterk voelt en kampt met bijvoorbeeld armoede. Ook valt er nog winst te behalen 
in de bekendheid van bepaalde regelingen of zaken. Bij zorg gaat het 
bijvoorbeeld om gemeentelijke voorzieningen, bij veiligheid gaat het om 
meldpunten en bij armoede gaat het om specifieke regelingen. 

De uitkomsten van de burgerpeiling hebben ons inzicht gegeven in de zorg, 
armoede en  veiligheidsaspecten die in de samenleving belangrijk worden 
gevonden. 
De resultaten worden dan ook  nauw betrokken bij de toekomstige aanpak van 
zorg, armoede en veiligheid in uw gemeente. 

Nogmaals bedankt voor uw medewerking. We hopen in de toekomst weer een 
beroep op u te kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Haverkamp
Wethouder Berning-Everlo
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