
ENQUÊTE 

EENZAAMHEID EN WELZIJN
Het gaat nu beter met de jongeren dan een half jaar
geleden. Ook geeft het merendeel van de jongeren
aan dat ze goed eten. Wel hebben we ontdekt dat 36%
van de jongeren niet weten waar ze terecht kunnen als
ze hulp nodig hebben op het gebied van eenzaamheid
en welzijn.  12% van de jongeren krijgt momenteel hulp
op het gebied van Eenzaamheid en Welzijn.

146 jongeren hebben last ervaren bij sporten.
Zij voelden zich fysiek en mentaal slechter,
omdat ze minder konden sporten. Wandelen,
thuis workouts en fietsen waren de grootste
alternatieven. Daarnaast missen jongeren hun
vrienden en vriendinnen. Qua culturele
activiteiten volgde erop uitgaan, een terrasje
pakken, spontaan dingen kunnen ondernemen,
de bioscoop, festivals, shoppen en uiteten.  
 

CIJFERS 
89% van de jongeren geeft aan dat ze er graag

weer op uit willen gaan. 92% mist het fysieke
contact en het leren kennen van nieuwe mensen.

42% voelt zich eenzaam en 43% voelt zich
somber. Dit zijn zorgwekkende cijfers.  

Jongeren tussen 16 t/m 21 jaar geven aan
dat ze een avondje stappen in een
kroeg/club het meest hebben gemist. 
Bij 22 t/m 27 jaar hadden de meeste
jongeren meer behoefte aan een terrasje
pakken. Op twee kwam een festival pakken
of een avondje stappen in de kroeg/club. 
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De enquête heeft drie weken
opengestaan. 321 respondenten 
 hebben de enquête ingevuld
waarvan 205 vrouwen, 115 mannen
en 1 ander. Hierna hebben wij met
team Data de resultaten
geanalyseerd.  

RESULTATEN

SPORT EN CULTUUR  

CIJFERS  



ENQUÊTE 
INKOMEN EN SCHULDEN
Een kwart van de jongeren heeft aangegeven dat ze
meer zijn gaan verdienen. Van alle respondenten
hebben 67 jongeren (20,8%) het financieel zwaar
gehad door Corona. Daarvan hebben 11 jongeren
aangegeven hier graag hulp bij te krijgen. Jammer
genoeg weten 9 van de 11 daarvan niet waar ze terecht
moeten voor eventuele hulp. 

CIJFERS 
In Hollands Kroon geeft meer dan 39% van alle

respondenten aan dat ze niet weten waar ze
terecht kunnen over algemene geldzaken. Over

de volgende onderwerpen willen de jongeren
informatie krijgen: belasting, werk, lenen/lening,

sparen, uitgaven/betalen, (studie)financiering en
starters worden vaak benoemd. 

De jongeren kunnen het beste
benaderd worden door middel
van:
- Social media 
- Online platform 
- Mail 
- Flyers en posters
- Ideeënplatform. 

Merendeel van de jongeren is
actief op veel Social media
platformen. Om ze snel te
bereiken is dit een goed
middel. Ook zijn ze met het
idee gekomen om met
bepaalde platformen te komen
waarin zij zelf input kunnen
geven voor ideeën. 
Ook vinden zij het fijn als er
een platform of website komt
waar alle informatie bij elkaar
staat over de verschillende
thema's.  

Flyers en posters wordt ook
als idee ingebracht om deze
dan op te hangen op plekken
waar veel jeugd komt. Met een
QR-code kunnen jongeren dan
naar een website/platform
gaan. 

De jongeren hebben behoefte
aan fysieke, permanente maar
ook spontane activiteiten.
Denk hierbij aan festivals of
sportdagen. 

Hierna is het idee ingebracht
om jongerenverenigingen
feestcommissies en
dorpskernen te creëren.
Hierdoor hebben de jongeren
ook een inbreng in de
activiteiten binnen de
gemeente. 

Als laatst willen de jongeren
een betere mentale hulp
vanuit het wijkteam in de
gemeente wanneer dit nodig
is. De oorzaak van het gebrek
aan hulp is dat de gemeente
niet goed weet hoe zij de
jongeren het beste kunnen
benaderen. Door de eerdere
aangegeven punten is dit dus
het beste te doen. De kans van
slagen wordt groter als de
jongeren worden betrokken
bij de informatie over de
verschillende thema's.  
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