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Jeugdomnibus 2012
In het voorjaar van 2012 is in de gemeente Zoetermeer een jeugdomnibusenquête uitgevoerd.
Waarschijnlijk wordt de jeugdomnibus een tweejaarlijks onderzoek. In de eerste editie zijn over elf
uiteenlopende onderwerpen vragen gesteld aan jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 26 jaar.
steekproef en respons
Volgens de gemeentelijke basisadministratie waren er in de enquêtemaand (april 2012) ruim 23.000
inwoners die aan het leeftijdscriterium voldeden. Uit deze populatie is een steekproef van 10.000
personen getrokken. Aan elk van hen is schriftelijk verzocht de enquête op internet in te vullen.
Verwacht werd een respons van ongeveer 20%. De uiteindelijke respons ligt iets lager: 1686 jongeren
(16,9%) hebben de enquête geheel of voor een deel ingevuld.
Een deel van de vragen was gericht op alle respondenten; daarnaast waren er vragen voor specifieke
leeftijdsgroepen of bijvoorbeeld voor schoolgaande jeugd.
deelonderzoeken
Er worden elf deelonderzoeken onderscheiden. Over elk van deze onderzoeken is afzonderlijk
gerapporteerd aan de (interne) opdrachtgevers. Deze rapporten staan als pdf op de website van de
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gemeente Zoetermeer . Hieronder een impressie van de resultaten van elk deelonderzoek:
1. onderwerp: Uitgaan

opdrachtgever:
doelgroep:

Juridische aangelegenheden
16- t/m 26-jarigen

- 87% van de jongeren (16+) is in de laatste twaalf maanden wel eens uitgegaan, 20% van hen uitsluitend
in Zoetermeer, 17% uitsluitend elders, 63% in Zoetermeer én elders.
Den Haag en Rotterdam zijn de belangrijkste bestemmingen buiten Zoetermeer.
- Meest bezocht in Zoetermeer: Queen of Hearts (55%), Spetters (48%) en Club Hip / Sushiclub (40%).
- 93% voelt zich in het algemeen (zeer) veilig tijdens het uitgaan in Zoetermeer.
36% mijdt bij het uitgaan plekken en uitgaansgelegenheden waar men zich niet veilig voelt.
16% is in de afgelopen twaalf maanden lastiggevallen en/of slachtoffer geweest van een misdrijf.
2. onderwerp: Beoordeling uitgaansgelegenheden

opdrachtgever:
doelgroep:

Inwoners / Beleid
12- t/m 26-jarigen

- Voor elf uitgaansgelegenheden (bioscoop, theater, cultuurpodium, discotheek, horeca) hebben de
respondenten rapportcijfers uitgedeeld. Uiteraard alleen voor de gelegenheden die zij zelf kennen.
De laagste beoordeling (rapportcijfer) is een 4,5 gemiddeld. De hoogste beoordeling is een 7,7 gemiddeld.
- Het algemene oordeel over de Zoetermeerse uitgaansgelegenheden is gemiddeld een 5,6.
De leeftijdscategorie 19 t/m 22 jaar is daarbij het meest kritisch: gemiddeld geven deze jongeren een 4,7.
3. onderwerp: Communicatie

opdrachtgever:
doelgroep:

Inwoners / Beleid +
Bedrijfsvoering / Communicatie
12- t/m 26-jarigen

- Bijna driekwart van de jongeren is actief op Facebook. Ook is een groot aantal actief op Twitter en Hyves.
Een klein deel (6%) is op de hoogte van de jongerenpagina van de gemeente op Facebook.
- 30% zoekt wel eens naar informatie over de gemeente Zoetermeer. Ruim driekwart van deze jongeren
bezoekt de gemeentelijke website. De jongerenwebsite van de gemeente is in de afgelopen zes maanden
slechts door een klein deel van de respondenten (6%) bezocht.
- 34% van de jongeren weet waar hij of zij (anoniem) terecht kan met vragen over veilig vrijen, problemen
thuis, bijbaantjes etc. De meesten weten dan het JIP te noemen als punt waar ze terechtkunnen.
- X-ZJON! (fonds voor stimulering van activiteiten) is bekend bij 6% van de jongeren van 12 t/m 23 jaar.
- Bijna een vijfde deel van de jongeren weet van het bestaan van de jongerenambassadeurs.
4. onderwerp: Leerlingzaken

opdrachtgever:
doelgroep:

Inwoners / Beleid
12- t/m 22-jarigen

- Op een puntenschaal van 1 t/m 10 is gevraagd naar een oordeel over drie aspecten van het schoolleven.
oordeel van: scholieren van 12 t/m 16 jaar:
Heb je het naar je zin op school?
gemiddeld 7,7
Hoe veilig voel je je op school?
,,
8,0
Welk cijfer geef je je opleiding?
,,
7,5

scholieren / studenten van 17 t/m 22 jaar:
gemiddeld 7,2
,,
8,2
,,
7,0

- Van de scholieren van 12 t/m 16 jaar heeft 5% in het schooljaar 2011/2012 serieus overwogen te stoppen
met school. Van de schoolgaande / studerende jongeren van 17 t/m 22 jaar heeft 16% ditzelfde overwogen. Een kleine minderheid van degenen die dat overwogen (zo'n 10% - twaalf respondenten) is ook
daadwerkelijk - tijdelijk of definitief - met de school of opleiding gestopt.
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5. onderwerp: Jongerenwerk

opdrachtgever:
doelgroep:

Inwoners / Beleid
12- t/m 23-jarigen

- 32% van de jongeren (jonger dan 24 jaar) weet van de activiteiten van het jongerenwerk. 6% van hen
heeft in de afgelopen twaalf maanden wel eens aan zo'n activiteit deelgenomen.
- 16% weet van het bestaan van de ambulant jongerencoaches. Van hen heeft 2% in de afgelopen twaalf
maanden wel eens contact met zo'n coach gehad.
- 17% zegt minstens eenmaal per week op straat rond te hangen; 11% doet dat minder frequent.
6% van deze groep is in de afgelopen twaalf maanden wel eens door een jongerenwerker aangesproken.
6. onderwerp: Hangjongeren; wijken; jongerencentra;
(rapport: Wijkmanagement)

opdrachtgever:
doelgroep:

Inwoners / Wijkmanagement
12- t/m 26-jaren

- 11% van alle respondenten meent zelf dat hij of zij tot een groep hangjongeren behoort. Voor bijna de
helft van hen ligt de favoriete hangplek in de eigen buurt. De JOP scoort onder de hangjongeren erg laag.
- Bijna 90% van de respons beoordeelt de veiligheid in de eigen wijk met een voldoende.
- 56% van alle respondenten kent de wijkpost in de eigen wijk. 13% is daar wel eens geweest.
- 11% van de respondenten van 12 t/m 18 jaar is wel eens in het jongerencentrum in zijn of haar buurt
geweest; 30% heeft wel van het jongerencentrum gehoord maar is er nooit geweest.
7. onderwerp: Wonen

opdrachtgever:
doelgroep:

Stad / Stadsontwikkeling
16- t/m 26-jarigen

- In de leeftijdscategorie 16 t/m 18 jaar woont 97% bij de eigen ouders. In de leeftijdscategorie 19 t/m 26
jaar woont 66% bij de ouders en woont 32% zelfstandig (10% alleen; 22% samen met anderen).
- Van degenen die zelfstandig wonen wil 57% binnen drie jaar verhuizen. Van degenen die niet zelfstandig
wonen wil 65% binnen drie jaar zelfstandig gaan wonen.
Van de groep met verhuisplannen wil 37% in Zoetermeer blijven; 28% wil zich elders vestigen.
- Woonnet (overzicht woningaanbod in Haaglanden) is bekend bij 75% van de respondenten met
verhuisplannen (19 t/m 26 jaar). Van deze groep staat 75% bij Woonnet ingeschreven.
8. onderwerp: Mantelzorg en vrijwilligerswerk

opdrachtgever:
doelgroep:

Inwoners / Beleid
12- t/m 26-jarigen

- 3% van de respondenten verricht mantelzorg, merendeels (62%) aan één of beide ouders.
Voor 43% van de kleine groep mantelzorgers betekent deze zorg dat zij andere activiteiten minder vaak
kunnen doen dan zij eigenlijk zouden willen.
- 13% van de respondenten doet vrijwilligerswerk. 62% van de niet-vrijwilligers zou overwegen zich als
vrijwilliger aan te melden wanneer een organisatie met een aansprekend doel vrijwilligers zou zoeken.
9. onderwerp: Voorzieningen in de openbare ruimte

opdrachtgever:
doelgroep:

Stad / Stadsbeheer
12- t/m 17-jarigen

- Over acht soorten van voorzieningen (trapveld; basketbal- / volleybalveld; tafeltennistafel; fietscrossbaan;
skatebaan; pannakooi; fitnesstoestellen; JOP) is gevraagd naar het gebruik ervan.
64% van de 12- t/m 17-jarigen heeft in de afgelopen twaalf maanden ten minste één zo'n voorziening
gebruikt. Het trapveld scoort met 38% het hoogst. De JOP scoort met ruim 2% het laagst.
10. onderwerp: Vervoermiddelen en verkeer

opdrachtgever:
doelgroep:

Stad / Stadsontwikkeling
12- t/m 26-jarigen

- 93% heeft een fiets; 10% (in de categorie 15+ ) heeft een bromfiets; 43% (in de categorie 18+) een auto.
- 53% acht de verkeersveiligheid in de eigen woonwijk (zeer) goed; 12% acht deze matig of slecht.
- 41% acht de verkeersveiligheid in Zoetermeer (zeer) goed; 12% acht deze matig of slecht.
11. onderwerp: Recreatie, natuur en duurzaamheid

opdrachtgever:
doelgroep:

Stad / Stadsontwikkeling +
Inwoners / V&A
12- t/m 26-jarigen

- Wandelen en fietsen scoren het hoogst (55%) als favoriete activiteit in parken en natuurgebieden.
Ook genieten van de omgeving, tot rust komen en sporten scoren hoog (> 40%).
- De in de afgelopen twaalf maanden meest bezochte gebieden zijn: het Noord-Aagebied (door 46%
genoemd als één van de drie meest bezochte parken), het Westerpark (38%), het Van Tuyllpark (29%) ,
het Balijbos met het Floriadepark (26%) en het Buytenpark (24%). Deze vijf gebieden vervullen een
functie voor de hele stad. De minder genoemde parken hebben overwegend een rol als wijkpark voor
jongeren uit de directe omgeving.
- 13% van alle respondenten zegt actief te zijn op het gebied van natuur, milieu en/of duurzaamheid.
Hierbij worden met name activiteiten uit het eigen huishouden genoemd: afval scheiden, energie
besparen, tuinieren.
- Onder de respondenten die nog een stage of maatschappelijke stage moeten doen heeft 14%
belangstelling voor een stage op het gebied van natuur, milieu en/of duurzaamheid.

