SOCIALE LEEFOMGEVING
De kwaliteit van de sociale leefomgeving is gemeten aan de hand van een
aantal aspecten van sociale samenhang, met elkaar omgaan en of men
zich actief inzet voor de buurt. Daarnaast is inwoners gevraagd of men vrijwilligerswerk doet en /of mantelzorg
verleent.

ALGEMEEN BEELD EN ONTWIKKELING
Het gemengde beeld van een goede sociale omgang, maar wisselende sociale
samenhang houdt stand. De cijfers hierover zijn constant gebleven ten opzichte van 2018. Wel zien we dat meer wijkbewoners vinden dat mensen met verschillen etnische achtergronden in de buurt goed met elkaar omgaan. Sociale
samenhang duidt op de mate waarin wijkbewoners prettig met elkaar omgaan.
De sociale samenhang is het laagst in De Hoogte en in studentenwijk Binnenstad. In de dorpen zien we juist de hoogste sociale samenhang.

Sociale samenhang scoort
gemiddeld een 6,0

Meer bereidheid actief te worden voor de buurt
Een kwart van de inwoners geeft aan zich actief in te hebben gezet voor de
buurt. Ook dit is evenveel als in 2018. Het aandeel van de inwoners dat bereid
is om zich actief in te zetten voor de buurt is wel flink toegenomen, namelijk
van 35% naar 42%.

De percentages hiernaast gaan over de
gemeente Groningen als geheel. Het
kaartje laat zien of (combinaties van)
wijken/dorpen gunstiger of minder
gunstig scoren dan het gemeentelijke
gemiddelde. De kleuren rood en oranje staan voor ongunstiger scores. Geel
duidt op een score rond het gemiddelde
en groen staat voor gunstiger scores.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Het percentage inwoners dat wel eens vrijwilligerswerk verricht is gedaald.
Waarschijnlijk is dit te verklaren door de coronamaatregelen, waardoor veel
activiteiten stillagen. De percentages wekelijkse vrijwilligers en mantelzorgers
bleven gelijk. In de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zien we het
hoogste percentage inwoners dat een buurtgenoot heeft geholpen ten tijde
van ziekte of handicap, namelijk meer dan 55%.

Dit kaartje geeft weer hoe wijken/
dorpen scoren op sociale samenhang
(op een schaal van 1 tot 10, samengesteld uit informatie over hoe inwoners
saamhorigheid en de sociale omgang
met buurtgenoten beoordelen).

Inwoners gaan prettig met elkaar om
Buurtgenoten
Jongeren en ouderen

26 % zet zich actief in voor de buurt via...
Bijdrage aan leefbaarheid
Vrijwilligerswerk

3%
1%
Kijk verder in de Basismonitor Groningen voor alle antwoorden over
thema’s, wijken en dorpen.

11%

Bijdrage aan politiek, beleid en/of bestuur

Andere bijdrage

15%

73%

62%

Studenten en anderen

57%

Verschillende etnische groepen

57%

86%

voelt zich medeverantwoordelijk
voor zijn of haar buurt

De enquête is afgenomen in september 2020. Circa één op de drie respondenten heeft aangegeven dat corona en de
maatregelen daartegen invloed hebben gehad op de antwoorden.
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