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Inhoud
In april 2015 heeft de gemeente Amersfoort onderzoek gedaan onder ruim 2.500 Amersfoortse
jongeren van 10 t/m 22 jaar. Zij hebben een vragenlijst ingevuld over school, werk,
vrijetijdsbesteding, sport, de maatschappij en mogelijke problemen die zij ervaren. In dit rapport
vindt u de uitkomsten van dit onderzoek, vergeleken met het onderzoek dat vijf jaar geleden
hierover onder jongeren is gehouden. In het eerste deel worden de belangrijkste resultaten
beschreven; het tweede deel bevat een overzicht van alle cijfers voor zowel 2015 als 2010.
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Deel 1

School & Opleiding
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• Het percentage schoolgaande jongeren is na een flinke stijging in de afgelopen twee decennia nu
gestabiliseerd. Wel is er onder de oudere jongeren nog een stijging te zien: meer jongeren van 19 en 22 jaar
volgen een opleiding vergeleken met 2010.
• 8% van de jongeren denkt te stoppen met de school of opleiding waarop ze nu zitten.
• Tweederde wil verder leren na afronding van de school of opleiding.

Percentage schoolgaande jongeren stabiliseert
Het percentage jongeren dat naar school gaat of een
opleiding volgt is niet gestegen in vergelijking met
2010. De sinds 1996 stijgende trend lijkt hiermee te
stabiliseren. Destijds ging nog maar 80% naar school;
dit is in de laatste twee decennia gestegen naar 92%.
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Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt
u op pagina 31 alle cijfers over
school & opleiding,
weergegeven voor de jaren
2015 en 2010.

Meer jongeren van 19 en 22 jaar volgen een opleiding
Hoewel van alle Amersfoortse jongeren samen het percentage dat naar school gaat niet is gestegen,
is dit bij sommige specifieke leeftijdsgroepen wel het geval. Met name volgt van de 19-jarigen nu
88% een opleiding, terwijl dit in 2010 nog 76% was. Verder is het percentage 22-jarige jongeren dat
een opleiding volgt nu 66%, terwijl dit in 2010 nog 56% was.
Figuur 1
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* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

8% jongeren wil voortijdig stoppen met opleiding
Aan alle jongeren, behalve basisschoolleerlingen, is gevraagd of ze erover denken om te stoppen met
de school of opleiding waarop ze nu zitten. Zo’n 8% overweegt – net als in 2010- om voortijdig te
stoppen. Ook de plannen van de jongeren die voortijdig willen stoppen zijn onveranderd gebleven.
Twee derde wil na afronding opleiding verder leren
66% van de jongeren wil verder leren nadat zij hun school of opleiding hebben afgerond. Verder wil
15% na hun school of opleiding aan het werk en een bijna even groot percentage weet nog niet wat
na de opleiding te doen. Vanwege een veranderde vraagstelling zijn de antwoorden van 2015 niet
geheel vergelijkbaar met 2010. Als we kijken naar opleidingsniveau, dan lijkt het er wel op dat
jongeren op het hbo of de universiteit minder vaak dan in 2010 na hun opleiding verder willen leren
en in plaats daarvan vaker gaan solliciteren. Dit heeft mogelijk te maken met de landelijke

veranderingen in de studiefinanciering voor studenten en de afschaffing van de overheidssubsidie
voor een tweede Bachelor- of Master opleiding.
Figuur 2
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Toelichting: vanwege een veranderde vraagstelling zijn de percentages niet vergelijkbaar met 2010. In de figuur zijn alleen
de percentages van 2015 getoond.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2015.

Figuur 3
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Toelichting: vanwege een veranderde vraagstelling zijn de percentages niet vergelijkbaar met 2010. In de figuur zijn alleen
de percentages van 2015 getoond.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2015.

Cultuur
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Foto: Wil Groenhuijssen

• Het beoefenen van creatieve hobby’s is licht gedaald ten opzichte van 2010.
• Jongeren die wel een (extra) creatieve hobby zouden willen beoefenen, geven vaker dan in 2010 aan dat zij
hier door tijdgebrek niet aan toekomen.
• Meer jongeren hebben de bibliotheek bezocht dan in 2010 en zij bezochten de bibliotheek ook vaker.
Jongeren gebruiken deze plek meer om te studeren en steeds minder vaak om boeken te lenen of
informatie op te zoeken.
• Vergeleken met 2010 kiezen jongeren vaker voor Amersfoort als zij naar de bioscoop gaan. Wel gaan minder
jongeren in Amersfoort naar een toneelvoorstelling of musical. Het museum- en restaurantbezoek is zowel
in als buiten de stad gestegen.
• Veel meer jongeren hebben het afgelopen jaar de Koningsdagactiviteiten, de kermis en het dorpsfeest
Hoogland bezocht dan in 2010. Belangrijke nieuwkomers zijn Into The Woods en Spoffin.

Kengetal uit begroting 2015-2018
% jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet: 54%

Creatieve hobby’s
Minder jongeren met creatieve hobby
Ruim de helft van de jongeren (54%) heeft een creatieve hobby, zoals zingen, dansen of
toneelspelen. Dit is een lichte daling vergeleken met 2010 (59%). Een muziekinstrument bespelen is
de populairste creatieve hobby: 18% van de jongeren doet dit in de vrije tijd.
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Figuur 4

Creatieve hobby’s in vrije tijd
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Toelichting: De antwoordcategorie ‘foto of film’ is niet vergelijkbaar met 2010 en wordt daarom niet getoond in de figuur. In
2010 werd gevraagd naar ‘foto, film, video of digitale media’, terwijl in 2015 enkel ‘foto of film’ werd uitgevraagd. Wellicht
dat jongeren die zich bezig houden met digitale media nu ‘geen van deze hobby’s’ hebben aangekruist.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Hobby’s vaak thuis beoefend
Hobby’s worden vooral thuis of bij anderen thuis beoefend. Toch gebeurt dit minder vaak dan
voorheen (2010: 78%; 2015: 72%). 18% gaat voor zijn/haar creatieve hobby naar Scholen in de Kunst
in het Eemhuis en/of in Hoogland of Vathorst. Eén op de vijf jongeren (21%) gaat naar een andere
organisatie of naar een zelfstandige docent. Ook zegt 14% op school (buiten de schoollessen om) de
creatieve hobby te beoefenen. Eveneens 14% beoefent de hobby ergens anders, bijvoorbeeld buiten
of bij een dansschool.
Kwart jongeren volgt creatieve les of cursus
Net als in 2010 volgt een kwart van alle jongeren
(25%) lessen of cursussen voor hun creatieve hobby.
De meeste jongeren volgen lessen om een
muziekinstrument te leren bespelen of voor ballet of
dans. Ook dit is vergelijkbaar met 2010.

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt u op
pagina 32 alle cijfers over creatieve
hobby’s en bibliotheekbezoek en op
pagina 38 alle cijfers over uitgaan en
evenementen. De cijfers zijn
weergegeven voor de jaren 2015 en
2010.

Figuur 5

Jongeren die les of cursus volgen voor creatieve hobby
Muziekinstrument bespelen
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Toelichting: De percentages in de figuur zijn gerelateerd aan de jongeren met een creatieve hobby (54% van alle jongeren).
De antwoordcategorie ‘foto of film’ is niet vergelijkbaar met 2010 en deze vergelijking wordt daarom niet getoond in de
figuur. In 2010 werd gevraagd naar ‘foto, film, video of digitale media’, terwijl in 2015 enkel ‘foto of film’ werd uitgevraagd.
Leesvoorbeeld: van alle jongeren met een creatieve hobby volgt 23% les om een muziekinstrument te bespelen.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

43% wil (vaker) een creatieve hobby doen…
Ruim vier op de tien (43%) willen (vaker) een creatieve hobby beoefenen of willen er nog een
creatieve hobby bij doen. Dit zijn vaker jongeren die nu al een creatieve hobby hebben dan jongeren
die dat niet hebben. Een bijna even groot deel (38%) heeft hier geen interesse in. Dit zijn
overwegend jongeren die geen creatieve hobby hebben. 19% van de jongeren die al een creatieve
hobby beoefent, vindt dat hij of zij al genoeg doet en heeft geen behoefte om de hobby vaker te
beoefenen of om een andere creatieve hobby erbij te doen.

Te weinig tijd belangrijkste
reden om niet (vaker) aan
creatieve hobby te doen

… maar te weinig tijd
Als belangrijkste reden noemen jongeren dat ze te
weinig tijd hebben. Deze reden noemen jongeren vaker
dan in 2010 (2010: 48%, 2015: 56%). Net als in 2010 kost
een creatieve hobby voor ongeveer een derde (31%) te
veel geld. Daarnaast zeggen in 2015 meer jongeren dat
ze andere dingen leuker vinden (2010: 12%; 2015: 20%).

Figuur 6

Reden niet (vaker) een creatieve hobby doen
* Ik heb te weinig tijd
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Toelichting: De antwoordcategorie ‘dat mag niet van mijn ouders’ is alleen uitgevraagd onder jongeren van 10 t/m 17 jaar,
omdat deze voor 18+ minder relevant is.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Bibliotheekbezoek
Bibliotheekbezoek toegenomen
Zeven op de tien jongeren (71%) hebben in de afgelopen 12 maanden de bibliotheek in Amersfoort
bezocht. Dit is een toename ten opzichte van 2010 (64%). Bovendien bezoeken meer jongeren de
bibliotheek wekelijks of vaker (2010: 4%; 2015: 6%). Van de jongeren die de bibliotheek bezochten,
kwam tweederde (67%) in de bibliotheek in het Eemhuis. Bijna de helft (44%) bezocht (ook) een
andere bibliotheek.
Figuur 7

Bibliotheekbezoek
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Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2015.
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Bibliotheek vaker studieplek door komst Eemhuis
Vanzelfsprekend wordt de bibliotheek het meest bezocht om boeken te lenen. Toch wordt deze
reden minder genoemd dan in 2010 (2010: 94%, 2015: 84%). Dit lijkt te komen door de komst van
het Eemhuis in 2014, waarin een aantal organisaties en functies zijn samengekomen in één gebouw.
Dit heeft invloed op het gebruik van de bibliotheek als instelling. In het Eemhuis komen jongeren
vaker dan bij andere bibliotheken om te internetten
en vooral om te studeren: 35% studeert in het
Eemhuis, terwijl dit 14% is in de andere bibliotheken
Kwart van de jongeren
in de stad. Dat het Eemhuis populair is om in te
bezoekt bibliotheek om te
studeren komt mogelijk vanwege de aanwezige
studieplekken en locatie vlakbij de Hogeschool
studeren
Utrecht (HU). Een trend in alle bibliotheken is dat
jongeren er vergeleken met 2010 minder vaak
informatie opzoeken.
Figuur 8
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Toelichting: jongeren kunnen de antwoordcategorie ‘informatie opzoeken’ op verschillende manier hebben opgevat,
namelijk het opzoeken van informatie in de collectie van de bibliotheek of het opzoeken van informatie op de aanwezige
computers.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Redenen geen bezoek: niet van lezen houden of te weinig tijd
Van de jongeren heeft 29% in de afgelopen 12 maanden geen enkele keer de bibliotheek in
Amersfoort bezocht. Net als in 2010 is de reden die de meeste jongeren hiervoor noemen dat ze niet
van lezen houden (40%). Daarnaast zegt 29% te weinig tijd te hebben. Dit wordt beduidend vaker
genoemd dan in 2010 (20%).

Uitgaan en evenementen

Jongeren gaan vaker naar
bioscoop in Amersfoort

Bioscoopbezoek toegenomen in Amersfoort
Vergeleken met 2010 bezoeken jongeren vaker
een bioscoop, filmtheater of filmhuis in Amersfoort. De bezoekers gaan gemiddeld acht keer per jaar
naar een bioscoop in hun stad; een stijging ten opzichte van 2010 (toen was het gemiddeld 6 keer).
Jongeren bezoeken minder vaak een bioscoop buiten Amersfoort. Deze verschuiving hangt
vermoedelijk samen met de opening van de nieuwe Pathé bioscoop in Amersfoort in 2012.

Figuur 9

Bezoek bioscoop, restaurant, museum, voorstelling of concert in Amersfoort
* Bioscoop / filmtheater / filmhuis
* Restaurant
Evenement / festival
* Museum / galerie
Sportwedstrijd kijken (niet op tv)
* Toneelvoorstelling
Dance / houseparty
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* Musical, show
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* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Meer jongeren bezoeken museum of restaurant
Vergeleken met 2010 bezoeken meer jongeren een museum of galerie. De bezoekpercentages zijn
zowel in als buiten Amersfoort gestegen. Het voor jongeren toegankelijke aanbod van kunsthal KAdE
in het Eemhuis kan een bijdrage hebben geleverd aan het gestegen museumbezoek in Amersfoort.
Ook bezoeken in 2015 meer jongeren een restaurant in of buiten de stad.
Daarentegen bezoeken minder jongeren een toneelvoorstelling in de stad, terwijl het bezoek buiten
de stad gelijk is gebleven. Ook gaan minder jongeren naar een musical of show. Dit is wellicht te
verklaren doordat jongeren via school niet meer verplicht zijn om culturele activiteiten te
ondernemen.
Koningsdag in binnenstad, kermis en dorpsfeest in Hoogland meest bezocht door jongeren
Net als in 2010 zijn de meest bekende evenementen in Amersfoort de Koningsdagactiviteiten in de
binnenstad, de kermis in Hoogland en Isselt, en het dorpsfeest in Hoogland. Deze evenementen
worden in 2015 ook het meest bezocht door jongeren. Bovendien is het bezoek toegenomen sinds
2010. Bezoekersaantallen kunnen per jaar verschillen door verschillen in programmering en
weersomstandigheden. Koningsdag is mogelijk aantrekkelijker geworden doordat Kultlab een aantal
keer feesten voor jongeren georganiseerd heeft tijdens Koningsnacht. De kermis wordt wellicht meer
bezocht doordat deze is verhuisd naar de Isselt en meer ruimte biedt voor grotere attracties. Wel is
de beoordeling van de kermis iets afgenomen (2010: 7,6, 2015: 7,1).
Amersfoort Jazz festival is minder bekend onder jongeren dan in 2010 en het wordt minder door hen
bezocht.

100%

Figuur 10

Bekendheid en bezoek van evenementen in 2015

Koningsdagactiviteiten in binnenstad (april)
Kermis (in Hoogland en Isselt)
Dorpsfeest Hoogland (september)
Bocados Dias Latinos (augustus 2014)
Amersfoort Jazz festival (mei)
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Into the Woods (september)
Spoffin (augustus)
Summer Energy (juni)
Kraft festival (augustus)
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Toelichting: Bocados Dias Latinos heeft alleen in 2014 onder deze naam plaatsgevonden.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2015.

Into the Woods: bekend en gewaardeerd nieuw evenement
In de afgelopen jaren zijn ook nieuwe evenementen georganiseerd. Van deze evenementen is Into
the Woods het meest bekend, terwijl Spoffin het meest wordt bezocht. Into the Woods krijgt ook de
hoogste waardering van bezoekers (8,0). Dit gemiddelde rapportcijfer is zelfs hoger dan de al langer
bestaande evenementen die zijn uitgevraagd (die krijgen meestal een cijfer rond de 7).
Sociaal netwerk en sociale media belangrijk voor informatie over activiteiten in stad
Het sociale netwerk is voor jongeren de belangrijkste bron om te weten welke activiteiten er in de
stad zijn. 84% van de jongeren hoort via ondermeer vrienden, familie of collega’s wat er in
Amersfoort wordt georganiseerd. Daarnaast informeert ruim de helft van de jongeren zich via sociale
media. Huis-aan-huis bladen zijn in 2015 een minder belangrijke informatiebron (2010: 22%; 2015:
18%).

Sport

3
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• Het percentage Amersfoortse jongeren dat minimaal één keer per week sport is in de afgelopen tien jaar
steeds meer gestegen. Ook sporten er meer jongeren in clubverband dan in 2010.
• In vergelijking met 2010 zijn meer lager opgeleide jongeren wekelijks gaan sporten. Ook meisjes zijn meer
gaan sporten.
• Tijdgebrek is steeds vaker een reden om geen (extra) sport in clubverband te doen.
• Ruim twee op de vijf inactieve jongeren zou wel willen sporten, maar de meesten van hen zeggen hier
geen tijd voor te hebben.

Kengetal uit begroting 2015-2018
% jongeren (10-17) dat minstens één keer per week sport: 88%
Meer 10-22-jarigen sporten minimaal één keer per week
Van alle Amersfoortse jongeren (10 t/m 22 jaar) sport 84% één keer per week of vaker (gymlessen op
school niet meegerekend). We hebben hier te maken met een stijgende trend: in 2010 was dit 79%
en in 2004 was dit 74%. Dit lijkt vooral te komen doordat 18-22-jarigen meer zijn gaan sporten.
Van alle Amersfoortse jongeren sporten ruim twee op de tien dagelijks (22%). In 2010 was dit 19%,
maar dit verschil is (net) niet significant. 46% sport een paar keer per week en 16% één keer per
week. 93% van de jongeren heeft in het afgelopen jaar wel eens aan sport gedaan. Deze percentages
zijn vergelijkbaar met 2010.
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Figuur 11
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Toelichting: percentages 2015 verschillen niet significant van 2010.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Meer jongeren lid van sportvereniging of sportschool
Van alle Amersfoortse jongeren die in het afgelopen jaar
aan sport hebben gedaan, zit 46% op een sportvereniging,
19% op een sportschool en 8% op beide. Meer jongeren
sporten in clubverband (sportvereniging of sportschool)
dan in 2010: een toename van 60% (2010) naar 68%. Van
de jongeren die niet bij een club zijn aangesloten, is het
percentage dat minimaal één keer per week sport gedaald
van 20% in 2010 naar 16% in 2015. In 2004 was dit
percentage ook 16%.

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt
u op pagina 35 alle cijfers over
sport, weergegeven voor de
jaren 2015 en 2010.

84% van de jongeren is ‘sporter’
In Amersfoort wordt in het sportbeleid voor jongeren de term ‘sporter’ gehanteerd. Dit zijn jongeren
die lid zijn van een sportvereniging of sportschool en/of minimaal één keer per week op eigen
gelegenheid aan sport doen. Van de Amersfoortse jongeren is 84% ‘sporter’. Dit percentage is hoger
dan de 80% in 2010.

Figuur 12

Sportfrequentie en lidmaatschap sportvereniging of sportschool

*lid sportvereniging/sportschool

*geen lid, sport minstens 1x per week
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* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Verschillen tussen geslacht en opleidingsniveau kleiner geworden
In vergelijking met 2010 zijn meer meisjes sporter (2010: 74%, 2015: 81%). Zij komen hiermee dichter
in de buurt van het percentage sporters onder de jongens (86%). Verder zijn jongeren op het
vmbo/mavo/mbo vaker sporter dan in 2010 (2010: 70%, 2015: 79%,). Het verschil met jongeren op
havo/vwo is daarmee verkleind (85% is daar sporter).

Figuur 13

Aandeel sporters naar achtergrondkenmerken
jongen
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basisschool
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Toelichting: Een ‘sporter’ is een jongere die lid is van een sportvereniging/sportschool of minimaal één keer per week op
eigen gelegenheid sport.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Hardlopen naar tweede plaats, fitness voor kracht vaker hoofdsport
Als we kijken naar de top 10 van meest beoefende sporten, dan staat (veld)voetbal nog steeds
bovenaan (33%). Hardlopen staat nu op de tweede plaats (27%) en fitness voor conditie is van de
tweede naar de derde plaats verschoven (26%). Fitness voor kracht staat nog steeds op de vierde
plaats van meest beoefende sporten, maar wordt nu wel vaker als hoofdsport genoemd (2010: 6%,
2015: 10%). Skeeleren/skaten staat nog steeds op de 10e plaats, maar het percentage is wel
afgenomen (2010: 15%, 2015: 9%). 1
Danssport en wintersport nieuw in top 10
Danssport en skiën/langlaufen/snowboarden zijn nieuw in de top 10 van meest beoefende sporten.
Ook wandelen en fietsen zijn nieuwkomers, maar dat komt vooral door een wijziging in de
formulering: toegevoegd is ‘een wandeling maken’ en ‘een fietstocht maken’.
Schaatsen, tennis, tafeltennis en zaalvoetbal zijn uit de top 10 verdwenen. Wat betreft schaatsen is
de zachte winter van 2015, en de strenge winter van 2010, waarschijnlijk de reden van de daling.
Tennis en zaalvoetbal staan nu op de elfde, respectievelijk, twaalfde plaats en tafeltennis op de 15e.

1

Het is onduidelijk of jongeren die skateparks bezoeken ook de categorie skeeleren/skaten hebben aangekruist. Wellicht
dat zij hun bezoek aan een skatepark niet zozeer zien als sporten, maar meer als vrienden ontmoeten of als onderdeel van
hun levensstijl.

Figuur 14

Top tien van meest beoefende sporten
(veld)voetbal
hardlopen
fitness conditie/spinning
fitness kracht

*wandelsport/ een wandeling maken
zwemsport/baantjes trekken
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wielrennen/mountainbiken/een fietstocht …
danssport, ballet
skiën / langlaufen / snowboarden
*skeeleren / skaten
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30%
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40%
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*significant vaker genoemd als sport dan in 2010. De significante stijging van wandelsport heeft vooral te maken met een
wijziging in de formulering (‘een wandeling maken’ is toegevoegd).
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Twee op de vijf jongeren wil (extra) clubsport doen
39% van de jongeren zou graag een bepaalde sport bij een sportvereniging of sportschool willen
doen. Dit percentage is vergelijkbaar met 2010. Van de jongeren die nu geen lid zijn van een
sportvereniging of sportschool, zou 46% wel graag een bepaalde sport in verenigingsverband willen
doen. Welke sport zouden de jongeren dan willen doen? Het grootste percentage jongeren zou
willen (veld)voetballen (11%), een percentage dat flink gestegen is ten opzichte van 2010 (6%). In
figuur 14 is geen toename te zien van het percentage jongeren dat (veld)voetbalt, maar het
percentage dat dit wel zou willen is gestegen. Een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat
de (voetbal) club van hun keuze geen ruimte kan bieden aan nieuwe leden. Verder verschillen de in
tabel 1 genoemde sporten niet van 2010.
Tabel 1

Top tien sporten die jongeren graag zouden willen doen

*(veld)voetbal
fitness kracht
vecht- en verdedigingssporten, judo
danssport, ballet
tennis
fitness conditie / spinning
basketbal
boksen
hockey
paardensport
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

2015
11%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
3%

2010
6%
7%
6%
10%
7%
9%
2%
4%
4%
5%

‘Te weinig tijd’ vaker reden om geen lid te worden van een (extra) sportclub
De jongeren die (nog) een sport bij een vereniging of sportschool zouden willen doen is gevraagd
waarom ze dit niet doen. De meeste jongeren geven hiervoor als reden dat ze er geen tijd voor
hebben (53%). Dit percentage is sinds 2010 flink gestegen: toen was het nog 40%. Een andere veel
genoemde reden is dat het te veel geld kost (36%) en deze reden geldt vooral voor fitness voor
kracht.
Figuur 15

Redenen om niet lid te worden van (nog) een sportvereniging of sportschool
*ik heb te weinig tijd
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dat kost te veel geld

ik weet niet waar ik dat zou moeten doen

ik wil niet alleen en ken niemand om samen mee te gaan

dat mag niet van mijn ouders

die sport is niet in Amersfoort

die sportvereniging of sportschool is te ver weg
0%

10%

20%

30%
2015

40%

50%

60%

2010

Toelichting: De antwoordcategorie ‘dat mag niet van mijn ouders’ is alleen uitgevraagd onder jongeren van 10 t/m 17 jaar,
omdat deze voor 18+ minder relevant is.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Bijna twee op de vijf jongeren kennen jeugdsportfonds
Jongeren van 10 t/m 16 jaar die geen geld hebben voor een lidmaatschap van een sportvereniging,
kunnen aanspraak maken op het jeugdsportfonds. Van de jongeren van 10 t/m 16 jaar die graag een
(extra) verenigingssport willen doen, maar dit niet doen omdat het teveel geld kost, kent 39% het
jeugdsportfonds.

Woordwolk – wat missen jongeren aan sport
in Amersfoort?
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Openbare (voetbal)velden, fitness, zwembad en dansaanbod meest
“Ik mis eigenlijk
gemist
niks, ik heb
Jongeren is gevraagd of zij iets missen aan sporten in Amersfoort. Zij die
gewoon geen tijd
aangeven iets te missen op het gebied van sport in Amersfoort noemen
om te sporten of
veel uiteenlopende dingen. Er zijn een aantal zaken die vaker (meer dan 20
wil er geen tijd
keer) genoemd worden:
voor maken.”
• voetbalvelden (groot veld /pannaveld/
kooi/kunstgras)
“Als er ergens een
• openbare veldjes om op te basketballen/volleyballen/tennissen
wandelroute is of
• sportscholen voor jongeren onder 16 jaar / openbare fitness
parkje met wat
apparaten op veldjes of in parken
toestellen, zodat je
•
zwembad
in Vathorst
zelf kan kiezen hoe
• dansscholen (of meer aanbod in de bestaande dansscholen)
intensief je gaat
•
schaatsbaan
bewegen: alleen
Deze opsomming komt sterk overeen met wat jongeren in 2010 misten op
wandelen tot een
het gebied van sport.
soort bootcamp.”

Jongeren en hun omgeving

4
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• Minder jongeren vermaken zich buiten dan in 2010.
• Een hoger percentage jongeren voelt zich veilig in de buurt dan in 2010. Jongeren in beheerwijken zijn
zich veiliger gaan voelen, maar in prioriteitswijken is dit niet het geval.
• Dat er genoeg werk is vinden nu meer jongeren belangrijk.
• De acceptatie van homoseksualiteit is sterk gestegen vergeleken met 2010. Deze stijging geldt voor
zowel jongens als meisjes, wersterse en niet-westerse jongeren, alle opleidingsniveaus en leeftijden.

Woonomgeving
Minder jongeren vermaken zich buiten
Zo’n 16% van de jongeren vermaakt zich (bijna) nooit buiten. Hiermee wordt bedoeld het buiten
spelen, sporten of vrienden ontmoeten. Dit is hoger dan in 2010, toen het nog 10% was.
Ruim één op de vijf jongeren (21%) vindt dat in hun buurt jongeren zich niet goed kunnen vermaken.
39% vindt juist dat hun buurt goed vermaak biedt. De overige 40% is gematigd positief over vermaak
in hun buurt.2
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Jongeren vermaken zich vaker in een winkelcentrum
De jongeren die zich wel buiten vermaken doen dit op meer verschillende plekken dan in 2010.
Jongeren vermaken zich vooral vaker in een winkelcentrum en op het schoolplein, maar ook het
percentage jongeren dat zich vermaakt in het park is toegenomen. Bij ‘ergens anders’ noemen
jongeren vooral de tuin (thuis of bij vrienden).
Figuur 16

Plekken waar jongeren buiten sporten, spelen of vrienden ontmoeten
*ik vermaak me (bijna) nooit buiten
*in een winkelcentrum
op een (sport)veld of skatebaan
op de stoep of op straat
*in een park
*op een schoolplein
in een speeltuin
*ik vermaak me (bijna) nooit buiten

plek die bedoeld is als ontmoetingsplek voor jongeren
ergens anders
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20%
2015

30%

40%

2010

* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

8% vindt kinderen/jongeren in de buurt niet aardig voor elkaar
De jongeren is gevraagd of zij vinden dat de kinderen/jongeren in hun buurt aardig voor elkaar zijn.
46% vindt van wel, een even groot percentage is het hier een beetje mee eens en 8% is het ermee
oneens.3
Veiligheidsgevoel toegenomen
Meer jongeren voelen zich over het algemeen veiliger in hun buurt (77%) dan in 2010 (72%).4 Deze
toename geldt voor zowel jongens als meisjes. Wel voelen meisjes zich nog steeds onveiliger dan
jongens. In de beheerwijken is het veiligheidsgevoel van jongeren toegenomen van 75% naar 81%,
2

Deze vraag is alleen aan de jongeren van 10 t/m 18 jaar gesteld.
Deze vraag is alleen aan de jongeren van 10 t/m 18 jaar gesteld.
4
Er is gevraagd of jongeren zich ‘wel eens onveilig’ voelen in de buurt waar zijn wonen.
3

maar dit geldt niet voor de prioriteitswijken: daar is het gelijk gebleven (65%). De kloof tussen het
veiligheidsgevoel in beheerwijken en prioriteitswijken is daarmee toegenomen.
Het percentage jongeren dat zich veilig voelt in hun buurt is vrijwel gelijk aan het percentage
volwassenen (O&S, monitor Leefbaarheid & Veiligheid, 2013)5.

Maatschappij
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Meer behoefte aan banen
Aan de jongeren is gevraagd om uit een reeks onderwerpen maximaal twee dingen aan te geven
waarvoor de gemeente volgens hen zou moeten zorgen. Veiligheid in de buurt is het vaakst gekozen
als belangrijk onderwerp (37%), maar minder vaak dan in 2010 (44%). Verder vinden jongeren het
belangrijk dat er goed onderwijs is, er voldoende mogelijkheid is om te kunnen sporten en spelen, je
leuk in Amersfoort kunt uitgaan en er genoeg banen zijn. Laatstgenoemde vinden jongeren
belangrijker dan in 2010 (2010: 12%, 2015: 19%), vermoedelijk door de gestegen jeugdwerkloosheid.
Leuk kunnen uitgaan wordt juist minder vaak gekozen dan in 2010.

Figuur 17

Belangrijke dingen waar de gemeente volgens jongeren voor moet zorgen
*veiligheid in de buurt
goed onderwijs

mogelijkheid om te kunnen sporten en spelen
*dat je leuk uit kunt gaan, stappen
* dat er genoeg werk is
een schoon milieu
*woonruimte voor jongeren
verkeersveiligheid
*een jongerencentrum in de buurt
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Toelichting: Jongeren mochten maximaal 2 dingen kiezen waar de gemeente volgens hen voor zou moeten zorgen.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Acceptatie homoseksualiteit sterk gestegen
Jongeren is de vraag voorgelegd wat ze ervan vinden als twee jongens/mannen of twee
meisjes/vrouwen verliefd op elkaar zijn. Vergeleken met 2010 vinden veel meer jongeren dit normaal
(2010: 57%, 2015: 71%). 22% vindt het een beetje raar (2010: 32%), 3% erg raar (2010: 5%) en 4%
verkeerd (2010: 6%).

5

De Bruijn, D. & Van de Burgwal, B. (2013). Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Amersfoort: Onderzoek & Statistiek.
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Toename acceptatie homoseksualiteit onder bijna alle
groepen jongeren
De toename in acceptatie van homoseksualiteit geldt
voor zowel jongens als meisjes, voor jongeren van alle
leeftijdscategorieën en jongeren met een zowel westerse
als niet-westerse achtergrond. De acceptatie van
homoseksualiteit is ook toegenomen voor alle
opleidingsniveaus, maar deze toename is hoger onder de
jongeren met een hoog opleidingsniveau (havo/vwo) dan
de lager opgeleide jongeren (vmbo/mavo/mbo). Voor
niet-schoolgaande jongeren is er geen toename in
acceptatie zichtbaar.
Figuur 18

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt
u op pagina 40 alle cijfers over
jongeren en hun omgeving,
weergegeven voor de jaren
2015 en 2010.

Acceptatie homoseksualiteit

*normaal

*een beetje raar

*erg raar

*verkeerd
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Toelichting: Jongeren is de vraag gesteld wat ze ervan vinden als twee jongens/mannen of meisjes/vrouwen verliefd op
elkaar zijn.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

6

6

Acceptatie homoseksualiteit ook landelijk toegenomen
Landelijk blijkt de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren ook toegenomen: het Sociaal
Cultureel Planbureau (2015) constateert een toename tussen 2009 en 2013 in de acceptatie van
homoseksualiteit onder scholieren.6

Kuyper, L. (2015). Wel trouwen, niet zoenen. De houding van de Nederlandse bevolking tegenover lesbische,
homoseksuele, biseksuele, en transgender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

5

Jongeren en problemen
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Foto: Freeimages.com / Sanja Gjenero

• Het percentage jongeren dat zich ergens veel zorgen over maakt is afgenomen.
• Piekeren blijkt vooral samen te hangen met leeftijd: hoe ouder, des te meer men piekert over
problemen. Meisjes piekeren ook meer dan jongens.
• Vergeleken met 2010 bespreken meer jongeren problemen met gezinsleden (ouders of broer/zus).

Percentage jongeren dat zich veel zorgen maakt afgenomen
Van de Amersfoortse jongeren maakt 41% zich over één of meerdere onderwerpen veel zorgen. Dit is
een daling ten opzichte van 2010, toen het nog 48% was. Het aantal jongeren dat zich over één of
meerdere onderwerpen minimaal een beetje zorgen maakt is wel gelijk gebleven aan 2010 (85%).
Jongeren piekeren vooral over prestaties op school, hun toekomst, hun uiterlijk en vriendschappen.
Deze ‘top 4’ is niet anders dan 5 jaar geleden. Wel maken jongeren zich minder zorgen over
liefdesrelaties/verkering, vriendschappen, hun ouders, hun uiterlijk en de toekomst dan in 2010.
Figuur 19

Onderwerpen waarover jongeren zich het afgelopen jaar zorgen hebben gemaakt

je prestaties op school - 2015
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2010
*je eigen toekomst - 2015
2010
*je uiterlijk -2015
2010
*vriendschappen - 2015
2010
*liefdesrelaties/verkering - 2015
2010
je gewicht - 2015
2010
je gezondheid - 2015
2010
*je ouders - 2015
2010
werk of werkloosheid - 2015
2010
vrijen, seks - 2015
2010
gepest worden - 2015
2010
discriminatie - 2015
2010
drugs, alcohol, gokken - 2015
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Toelichting: de antwoordcategorieën ‘vrijen, seks’ en ‘drugs, alcohol, gokken’ zijn alleen uitgevraagd onder jongeren vanaf
14 jaar, omdat deze voor 10 t/m 13-jarigen minder relevant zijn.
* significant verschil tussen 2010 en 2015.
Bron: O&S, Jongerenstadspeiling 2010 en 2015.

Oudere jongeren piekeren meer
Piekeren blijkt in zijn algemeenheid vooral samen te hangen met leeftijd: hoe ouder, des te meer
men piekert over problemen. Meisjes piekeren ook meer dan jongens.

Meisjes piekeren vaker over uiterlijk, gewicht en gezondheid
Meisjes piekeren vaker over hun uiterlijk, gewicht en gezondheid dan jongens. Het piekeren hierover
neemt ook toe met de leeftijd, waarbij de piek ligt bij 19 en 20-jarigen. Jongeren met een nietwesterse achtergrond maken zich vaker zorgen over hun gewicht, maar over uiterlijk piekeren zij juist
iets minder.
Vooral 18-20-jarigen piekeren over liefdesrelaties
Over liefdesrelaties maken vooral 18-20 jarigen zich zorgen. Verder piekeren meisjes vaker over
vriendschappen en liefdesrelaties dan jongens. Werkloze jongeren ervaren meer problemen met hun
ouders dan jongeren die naar school gaan of werk hebben.
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Jongeren van 17-19 jaar maken zich het vaakst zorgen over hun toekomst
Jongeren van 17-19 jaar maken zich het vaakst zorgen over de toekomst. Problemen met
schoolprestaties worden vooral ervaren door jongeren in het eerste en laatste jaar van de
middelbare school en onder studenten. Piekeren over werk of werkloosheid gebeurt vooral door
jongeren die werk hebben of werk zoeken en is minder een onderwerp voor schoolgaande jongeren.
Jongeren van niet-westerse afkomst maken zich vaker zorgen over discriminatie
Piekeren over discriminatie komt iets vaker voor onder jongeren van niet-westerse afkomst en
onder niet-schoolgaande jongeren. Piekeren over pesten verschilt niet naar achtergrondkenmerken.
Iets meer jongeren bespreken problemen met gezin
Jongeren met problemen hebben meestal wel iemand met wie ze dit kunnen bespreken. Slechts één
op de tien jongeren houdt het voor zich. Ouders zijn veruit het belangrijkste als het gaat om het
bespreken van problemen: van de jongeren die zich wel eens zorgen maken over bepaalde
problemen, bespreekt 69% dit met hun ouders. In 2010 was dit nog 63%. Ook vrienden zijn belangrijk
als het gaat om het bespreken van problemen (64%). Broers of zussen worden minder vaak
geraadpleegd, maar wel vaker dan vijf jaar geleden (2010: 20%, 2015: 25%,).
Relatie met ouders doorgaans goed
Een ruime meerderheid, 92%, van de jongeren geeft aan meestal goed contact met de ouders te
hebben. Van vier op de vijf jongeren weet de ouders volgens hen bovendien waar zij zijn als zij niet
thuis zijn. Verder geeft 79% aan dat de ouders vaak laten weten dat ze trots zijn op iets wat ze
gedaan hebben.7

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt u op pagina 42 alle cijfers over jongeren en problemen,
weergegeven voor de jaren 2015 en 2010.

7

Deze vragen zijn alleen aan de jongeren van 10 t/m 18 jaar gesteld.

Conclusie

In deze conclusie worden hoofdstuk overstijgende trends beschreven. De belangrijkste resultaten per
onderwerp staan opgesomd op de eerste pagina van ieder hoofdstuk.
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Jongeren focussen meer op het vinden van een baan
Vergeleken met vijf jaar geleden lijken jongeren meer gefocust op het vinden van een baan. Dit geldt
vooral voor hoger opgeleide jongeren. Meer jongeren van 19 jaar willen meteen na hun eindexamen
aan een vervolgopleiding beginnen en meer jongeren op het hbo/wo gaan solliciteren in plaats van
het volgen van een tweede studie. Ook vinden jongeren het belangrijker dan in 2010 dat de
gemeente zorgt voor voldoende werk.
Deze ontwikkelingen hebben waarschijnlijk te maken met de landelijke bezuinigingen op de
studiefinanciering en de ingetrokken subsidie voor het volgen van een tweede Bachelor of Master
opleiding. Ook de jeugdwerkloosheid speelt mogelijk een rol in de toegenomen focus van jongeren
op het vinden van een baan.
Ondanks deze ontwikkelingen maken jongeren zich juist minder zorgen om hun toekomst in
vergelijking met vijf jaar geleden.
Jongeren ervaren meer tijdgebrek
Het valt op dat jongeren veel vaker ervaren dat zij een gebrek aan tijd hebben dan in 2010. Zij
noemen dit vaker als reden om bijvoorbeeld geen (extra) creatieve hobby of sport te beoefenen of
om de bibliotheek niet te bezoeken. Mogelijk komt dit (deels) door de toename van het gebruik van
sociale media, maar recent landelijk vergelijkend onderzoek op dit terrein ontbreekt.
Gezin vaker veilige haven
Een ruime meerderheid van de jongeren heeft goed contact met de ouders. Zij maken zich ook
minder zorgen om de relatie met hun ouders dan vijf jaar geleden. Verder bespreken meer jongeren
het met hun ouders of broer/zus als zij problemen hebben of piekeren over iets. Jongeren piekeren
overigens ook minder over andere sociale relaties, zoals liefdesrelaties en vriendschappen, dan in
2010.

Alle cijfers
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Deel 2

Het percentage tussen haakjes achter de vraag geeft het aandeel respondenten weer dat de vraag heeft
beantwoord. Het percentage tussen haakjes achter de antwoordcategorieën geeft de score uit 2010 weer. Als
de score in 2015 significant verschilt van die in 2010, dan is dit weergegeven met *. Als een antwoordcategorie
in 2010 niet bestond, dan is dit weergegeven met -.)

SCHOOL EN STUDIE
3

Ga je naar school? (100%)
2015 (2010)
92% (90%) Ja, ik ga naar school, studeer of loop stage
8% (10%) Nee, ik zit niet meer op school
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4

Op wat voor school of opleiding zit je? (92%)
2015
23%
8%
11%
1%
12%
11%
17%*
15%
2%

5

(2010)
(25%)
(9%)
(10%)
(0%)
(14%)
(11%)
(13%)
(15%)
(2%)

basisschool
brugklas / brugperiode
mavo / vmbo
mbo, niveau 1
mbo, niveau 2 of hoger
havo
vwo / gymnasium
hbo / universiteit
anders

→ naar vraag 7

Denk je erover om te stoppen met de school / opleiding waar je nu op zit? (71%)
2015 (2010)
92% (91%) nee
4% (5%) ja, ik wil naar een andere school / opleiding
1% (1%) ja, ik wil gaan werken
1% (2%) ja, ik wil opleiding en werk combineren
2% (1%) ja, om een andere reden

6

→ naar vraag 7

→ naar vraag 7
→ naar vraag 7

Wat denk je dat je gaat doen als je van school af komt of klaar bent met de opleiding die je nu doet? (69%)
2015 (2010)
66%
(-) verder leren, studeren
15%
(-) solliciteren / gaan werken
8
2%
(-) beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
3%
(-) iets anders
14%
(-) dat weet ik nog niet

8

In 2010 was dit ‘werken en tegelijk in opleiding zijn’ en in 2015 was dit ‘beroepsbegeleidende leerweg (BBL)’, waardoor de
antwoorden van 2015 en 2010 niet meer vergeleken kunnen worden.

CULTUUR - CREATIEVE HOBBY’S EN BIBLIOTHEEK
7

Welke van de volgende creatieve hobby’s doe je in je vrije tijd? (het gaat echt om een hobby en niet om iets
wat je wel eens doet) (100%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015
18%
10%
11%
5%
15%
14%*
17%
46%*
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8

(2010)
(19%)
(12%)
(11%)
(5%)
(16%)
(-)
(18%)
(41%)

een muziekinstrument bespelen
zingen
dansen of ballet
toneel / theater maken
tekenen, schilderen, keramiek of boetseren
9
foto of film
een andere creatieve hobby
geen van deze hobby’s

→ naar vraag 11

Waar doe je dat? (54%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015
72%*
14%
12%
6%
21%
5%*
14%*

9

(2010)
(78%)

thuis of bij anderen thuis
op school buiten schoollessen om
10
(-)
bij Scholen in de Kunst in het Eemhuis
(-)
bij Scholen in de Kunst in Hoogland of Vathorst
(-)
bij een andere organisatie of een zelfstandige docent
11
(2%)
in een orkest, muziekkorps, showband, etc.
(23%) ergens anders, namelijk ____________________________
(15%)

Volg jij in je vrije tijd lessen of cursussen op het gebied van je creatieve hobby(’s)? (53%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015
23%
5%
12%
5%
2%
2%
7%
54%

9

(2010)
(21%)

ja, ik zit op les om een muziekinstrument te bespelen
ja, ik volg zanglessen
(11%) ja, ik volg balletlessen of danslessen
(4%)
ja, ik volg toneellessen / theaterlessen
(2%)
ja, ik volg tekenlessen / schilderlessen en/of boetseer- of keramieklessen
(1%)
ja, ik volg lessen op het gebied van foto of film
(8%)
ja, ik volg lessen voor een andere creatieve hobby
(57%) nee
(4%)

De antwoordcategorie ‘foto of film’ wordt in 2015 significant minder vaak genoemd dan in 2010. Dit komt mogelijk
doordat in 2010 werd gevraagd naar ‘foto, film, video of digitale media’.
10
In 2010 is geen onderscheid gemaakt tussen Scholen in de Kunst in het Eemhuis of in Hoogland of Vathorst. In 2010
volgde 20% van de jongeren zijn/haar creatieve hobby bij Scholen in de Kunst.
11
De antwoordcategorie ‘in een orkest, muziekkorps, showband, etc.’ wordt in 2015 significant vaker genoemd dan in 2010.
Dit komt mogelijk doordat in 2010 alleen werd gevraagd naar ‘muziekkorps of showband’.

10-11 Zou je een creatieve hobby willen doen? (voor jongeren die nog geen creatieve hobby doen)
Zou je jouw creatieve hobby(’s) vaker willen doen / nog een andere creatieve hobby willen doen? (voor
12
jongeren die al een creatieve hobby doen) (100%)
2015
43%
19%
38%

12

(2010)
(-)
(-)
(-)

ja
nee, ik doe al genoeg
nee, daar heb ik geen interesse in

→ ga naar vraag 13
→ ga naar vraag 13

Waarom doe je dat niet? (43%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
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2015
20%*
56%*
31%
4%
15%
12%
5%
10%
13

(48%)
(33%)
(3%)
(19%)
(14%)
(6%)
(13%)

ik vind andere dingen leuker
ik heb te weinig tijd
dat kost te veel geld
dat mag niet van m’n ouders [10 t/m 17 jaar]
ik weet niet waar ik dat zou moeten doen
ik wil niet alleen en ken niemand om samen mee te gaan
ik heb geen zin om lessen te volgen
anders, namelijk: ____________________________

Hoe vaak heb je de openbare bibliotheek in Amersfoort in de afgelopen 12 maanden bezocht? (100%)
2015
29%*
30%
20%
15%
6%*

14

(2010)
(12%)

(2010)
(36%)

geen enkele keer
minder dan 1 keer per maand
(20%) ongeveer 1 keer per maand
(13%) 2 of 3 keer per maand
(4%)
wekelijks of vaker

→ ga naar vraag 16

(28%)

Welke bibliotheek heb je bezocht? (je mag meer dan 1 antwoord geven) (70%)
2015 (2010)
67% (-)
de bibliotheek in het Eemhuis
45% (-)
een andere bibliotheek in Amersfoort

12

In de vragenlijst is deze vraag apart gesteld aan jongeren met en zonder creatieve hobby. De antwoordcategorie ‘nee, ik
doe al genoeg’ is alleen voorgelegd aan jongeren die bij vraag 14 aangaven een creatieve hobby te hebben. De antwoorden
zijn niet vergelijkbaar met 2010, omdat deze antwoordcategorie destijds ook aan de jongeren zonder creatieve hobby is
voorgelegd.

15

Je kunt bij de bibliotheek terecht voor allerlei dingen. Kun je aankruisen waarvoor je de bibliotheek het
afgelopen jaar hebt bezocht? (70%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015
84%*
3%
4%
14%
9%*
9%
24%*
27%*
5%

34

→
16

(2010)
(94%)

boeken lenen
cd’s lenen
(2%)
games lenen
(13%) films lenen
(6%)
internetten
(8%)
kranten of tijdschriften lezen
13
(32%) informatie opzoeken
(11%) studeren
(3%)
dingen die de bibliotheek organiseert
(5%)

Hierna door naar vraag 17.

Waarom kom je nooit in de bibliotheek? (30%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015
40%
23%
29%*
2%
22%
1%
23%
11%*

13

(2010)
(37%)

ik hou niet van lezen
ik heb thuis genoeg te lezen
(20%) ik heb te weinig tijd
(4%)
het aanbod in de bibliotheek is te beperkt
(21%) ik ga naar de bibliotheek op school
(-)
ik gebruik alleen de online diensten van de bibliotheek
(-)
ik heb genoeg aan ander aanbod op internet
14
(20%) anders, namelijk:
____________________________
(28%)

Jongeren kunnen de antwoordcategorie ‘informatie opzoeken’ op verschillende manier hebben opgevat, namelijk het
opzoeken van informatie in de collectie van de bibliotheek of het opzoeken van informatie op de aanwezige computers.
14
De antwoordcategorie ‘anders, namelijk’ wordt in 2015 significant minder vaak genoemd dan in 2010. Dit komt mogelijk
doordat in 2015 meer antwoordcategorieën zijn uitgevraagd.

SPORT
17

Aan welke van de volgende sporten heb je de afgelopen 12 maanden gedaan? (gym op school telt niet
mee). Als er sporten niet bij staan die je wel hebt gedaan, vink dan het hokje ‘een andere sport’ aan. Je
15 16
krijgt dan op de volgende pagina nog meer sporten te zien.
(99%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)

35
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2015
7%
1%*
2%*
4%*
2%*
5%*
1%*
0%
0%
3%*
11%
4%*
1%*
26%
25%
1%*
2%*
1%*

(2010)

27%
7%
1%*
2%*
5%
2%

(24%)

(9%)
(5%)
(6%)
(10%)
(12%)
(10%)
(5%)
(-)
(-)
(5%)
(13%)
(7%)
(3%)
(28%)
(24%)
(4%)
(5%)
(5%)

(9%)
(6%)
(4%)
(6%)
(3%)

ik heb niet aan sport gedaan
aerobics / steps / zumba
atletiek
badminton
basketbal
biljart / poolbiljart / snooker
boksen
bootcamp
circus
dammen
danssport, ballet
darts
duiksport
fitness conditie / spinning
fitness kracht
golf
gymnastiek / turnen
handbal
hardlopen / joggen / trimmen
hockey
honkbal / softbal
kano / kanopolo
klimsport / bergwandelen
korfbal

2015 (2010)
→ ga naar vraag 22
1%* (2%) motorsport
5%* (7%) paardensport
1%* (3%) roeien
1%* (3%) rugby
7%* (19%) schaatsen
4%* (6%) schaken
0%* (2%) schietsport
9%* (15%) skeeleren / skaten
10% (11%) skiën / langlaufen / snowboarden
0%* (3%) squash
7%* (14%) tafeltennis
9%* (17%) tennis
3%* (9%) vecht- en verdedigingssporten, judo
33% (36%) (veld)voetbal
4%* (9%) volleybal
17
12%* (6%) wandelsport / een wandeling maken
2%* (6%) watersport / zeilen / surfen
wielrennen / mountainbiken / een
11% (9%)
fietstocht maken
yoga / pilates / tai chi
4%
(3%)
9%* (13%) zwemsport / baantjes trekken
12% (15%) zaalvoetbal
7%* (11%) een andere sport, namelijk ___________

Door het grote aantal antwoordcategorieën is ervoor gekozen om deze vraag in de vragenlijst op te splitsen in twee losse
vragen. In de eerste vraag is een lijst met de populairste sporten opgenomen en de sporten die jongeren wellicht als
recreatie zouden kunnen zien, zoals denksporten, badminton en skiën. Respondenten konden het hokje ‘een andere sport’
aanvinken als hun sport(en) er in de eerste lijst niet bij stond(en) en zo bij een tweede lijst van sporten komen. De
percentages van bijna alle sporten die in de tweede vraag aan bod kwamen zijn significant gedaald, met uitzondering van
hockey en korfbal. Het in tweeën splitsen van de vraag heeft dus waarschijnlijk invloed gehad op de respons.
16
In 2015 zijn de volgende begrippen toegevoegd aan de definities van bepaalde sporten: zumba; spinning; een wandeling
maken; een fietstocht maken; tai chi; baantjes trekken.
17
Toename van ‘wandelsport’ komt waarschijnlijk doordat ‘een wandeling maken’ in 2015 is toegevoegd aan de definitie.

18

Als je in de vorige vraag meerdere sporten hebt aangevinkt: welke sport doe je het meest, wat is je
'hoofdsport'? Als je in de vorige vraag 1 sport hebt aangevinkt, mag je op ‘volgende’ klikken. (88%)
(top 5 hoofdsporten)
2015
23%
10%*
8%
7%
7%

36

19

(7%)
(6%)
(6%)

(2010)

(vrijwel) dagelijks
een paar keer per week
(18%) ongeveer één keer per week
een paar keer per maand
(6%)
ongeveer één keer per maand
(3%)
een paar keer per jaar
(4%)
(20%)
(49%)

(2010)

(vrijwel) dagelijks
minimaal één keer per week
(17%) minimaal één keer per maand
(28%) (bijna) nooit
(20%)
(35%)

Zit je op één of meerdere sportverenigingen of ben je lid van een sportschool? (92%)
2015
27%*
46%
19%
8%

22

(6%)

Hoe vaak sport je in je vrije tijd buiten een vereniging / club? Bijvoorbeeld voetballen op straat, racefietsen,
hardlopen, skaten? (91%)
2015
25%*
36%
15%
24%*

21

(veld)voetbal
fitness kracht
fitness conditie / spinning
danssport, ballet
hockey

(22%)

Hoe vaak doe je in je vrije tijd aan sport? (buiten schooltijd) (91%)
2015
24%
49%
18%
4%
2%
3%

20

(2010)

(2010)
(34%)
(-)
(-)
(-)

nee
ja, op een sportvereniging
ja, op een sportschool
ja, op een sportvereniging en een sportschool

Is er een sport die je nu niet doet bij een vereniging of sportschool, maar daar wel graag zou willen doen?
(99%)
2015 (2010)
39% (38%) ja
61% (62%) nee

→ ga naar vraag 26

23

Welke sport is dat? (37%)
(top 5)
2015
11%*
7%
7%
6%
6%

24

(2010)

(veld)voetbal
fitness kracht
vecht- en verdedigingssporten
danssport, ballet
tennis

(6%)
(7%)
(6%)
(10%)
(7%)

Bij de vorige vraag heb je aangegeven dat je graag aan een bepaalde sport zou willen doen. Waarom doe je
dat niet? (39%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)

37

2015
9%
8%
14%
36%
53%*
15%
15%

25

(2010)
(9%)
(8%)
(10%)
(31%)
(40%)
(16%)
(14%)

die sport is niet in Amersfoort
die sportvereniging of sportschool is te ver weg
dat mag niet van mijn ouders [10 t/m 17 jaar]
dat kost te veel geld
ik heb te weinig tijd
ik weet niet waar ik dat zou moeten doen
ik wil niet alleen en ken niemand om samen mee te gaan

--> ga naar vraag 26
--> ga naar vraag 26
--> ga naar vraag 26
--> ga naar vraag 26
--> ga naar vraag 26
--> ga naar vraag 26

Ken je het jeugdsportfonds? >> alleen 10 t/m 16 jaar
Dit is een fonds dat lidmaatschap van een sportvereniging betaalt voor jongeren die hier geen geld voor
hebben. (6%)
2015 (2010)
39% (-)
ja
(-)
61%
nee

26

Wat mis je in Amersfoort op het gebied van sport?

CULTUUR – UITGAAN EN EVENEMENTEN
27

Hoe vaak per jaar ga je in en/of buiten Amersfoort naar:
(Vul een getal in. Als je nooit gaat, vul dan een 0 in)
in Amersfoort
minimaal 1 keer
geweest
2015

(2010)

buiten Amersfoort

aantal keer
geweest
2015

(2010)

minimaal 1 keer
geweest
2015

(2010)

aantal keer
geweest
2015

(2010)

38
toneelvoorstelling

25%*

(30%)

2

(2)

22%

(23%)

2

(2)

19%*

(23%)

2

(2)

28%*

(33%)

2

(2)

dans / balletvoorstelling

10%

(10%)

2

(2)

7%

(7%)

2

(2)

cabaret, kleinkunst

11%

(13%)

1

(2)

11%

(12%)

2

(2)

(6%)

2

(2)

9%

(8%)

2

(2)

11%

(-)

2

(-)

22%

(-)

3

(-)

dance / houseparty

20%

(22%)

5

(6)

20%

(21%)

5

(6)

evenement / festival

44%

(-)

2

(-)

47%

(-)

3

(-)

bioscoop / filmtheater / filmhuis

92%*

(90%)

8*

(6)

41%*

(45%)

3*

(4)

museum / galerie

30%*

(25%)

2

(2)

57%*

(46%)

4

(4)

sportwedstrijd kijken (niet op tv)

28%

(31%)

11

(10)

35%

(36%)

6

(6)

restaurant

88%*

(86%)

7

(7)

82%*

(78%)

7

(8)

musical, show

18

concert klassieke muziek, opera of operette 6%
popconcert / jazz / bluesconcert

18

19

In 2010 was de antwoordcategorie ‘musical, show, revue’.
In 2010 bezocht 38% (in Amersfoort) en 35% (buiten Amersfoort) van de jongeren een ‘popconcert / festival / jazz /
bluesconcert’. Doordat ‘evenement / festival’ in 2015 een aparte antwoordcategorie is geworden, zijn de antwoorden niet
vergelijkbaar met 2010.

19

28

Hieronder staan evenementen die de laatste 12 maanden in Amersfoort zijn gehouden. Wil je aangeven of je
het evenement kent, bezocht hebt en een rapportcijfer geven (als je het bezocht hebt)?

ken je het?

Koningsdagactiviteiten in Binnenstad (april)
Amersfoort Jazz festival (mei)
Summer Energy (juni)
Kraft festival (augustus)
20
Bocados Dias Latinos (augustus 2014)
Spoffin (augustus)
Into the Woods (september)
Dorpsfeest Hoogland (september)
Kermis (in Hoogland en Isselt)

39

29

2015
78%*
39%*
21%
19%
40%
27%
35%
64%*
71%*

(2010)
(82%)
(67%)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(70%)
(77%)

bezocht
2015
46%*
16%*
6%
6%
24%
13%
10%
41%*
43%*

(2010)
(35%)
(23%)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(28%)
(34%)

rapportcijfer
2015
6,9
6,8
6,7
7,1
6,8
7,1
8,0
7,5
7,1*

(2010)
(6,9)
(7,0)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(7,7)
(7,6)

Als er activiteiten worden georganiseerd in de stad, hoe kom jij dat dan te weten?
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015
17%
18%*
8%
10%
8%
8%
10%
84%
56%
1%
15%*

20

(2010)
(16%)

Via het Algemeen Dagblad / Amersfoortse Courant
Via de huis-aan-huis bladen
(10%) Via de lokale radio en tv
(-)
Via programmaboekjes van theaters of instellingen
(-)
Via websites van het theater of de instelling zelf
(-)
Via programmaboekje / website / nieuwsbrief van Amersfoort Zomertijd/Wintertijd
(-)
Via andere websites
21
(-)
Via ouders, buren, kennissen, familie, vrienden, collega’s
(-)
Via sociale media, bv. Instagram, Facebook of Twitter
(-)
Via AmersfoortMail (digitale nieuwsbrief van de gemeente)
22
(5%)
daar weet ik meestal niets van
(22%)

Bocados Dias Latinos heeft alleen in 2014 onder deze naam plaatsgevonden. In de afgelopen jaren is het evenement
bovendien ingekort van drie naar twee dagen en kleiner van opzet geworden. In 2015 is het evenement zelfs voortijdig
afgelast. Vanwege deze veranderingen zijn de resultaten niet vergelijkbaar met 2010.
21
In 2010 was deze antwoordcategorie opgesplitst in ‘via vrienden, kennissen, familie, buren’ (80% van de jongeren
noemde dit) en ‘via school of werk’ (34% van de jongeren noemde dit). Doordat de antwoordcategorieën in 2015 zijn
samengevoegd tot ‘via ouders, buren, kennissen, familie, vrienden, collega’s’, zijn de percentages niet vergelijkbaar.
22
De antwoordcategorie ‘daar weet ik meestal niets van’ wordt in 2015 significant vaker genoemd dan in 2010. Dit komt
mogelijk doordat in 2015 verschillende andere antwoordcategorieën zijn uitgevraagd.

JONGEREN EN HUN OMGEVING
30 Als je buiten speelt [10 t/m 12], sport of buiten vrienden ontmoet in je vrije tijd: waar doe je dat dan
meestal? (96%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015 (2010)
16%* (10%) ik vermaak me (bijna) nooit buiten
36% (35%) op een (sport)veld of skatebaan
op een plek die bedoeld is als ontmoetingsplek voor jongeren
7%
(5%)
31% (30%) op de stoep of op straat
29%* (22%) in een park
37%* (27%) in een winkelcentrum
28%* (16%) op een schoolplein
17% (15%) in een speeltuin
25% (27%) ergens anders, namelijk ____________________________

40

28

Hieronder staan uitspraken over jouw buurt. Kun je aangeven of je het ermee eens bent?

mee eens
2015
in mijn buurt zijn de kinderen aardig voor
elkaar
in mijn buurt kun je je buiten goed vermaken
31

(2010)

beetje mee eens
2015

(2010)

23

niet mee eens
2015

(2010)

46%

(-)

46%

(-)

8%

(-)

39%

(-)

40%

(-)

21%

(-)

Voel je je wel eens onveilig in de buurt waar je woont? (96%)
2015 (2010)
23%* (28%) ja
77% (72%) nee

De gemeente wil graag weten hoe jongeren over homoseksualiteit denken. Daarom stellen we de volgende vraag.
32

Wat vind je ervan als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn? (95%)
2015
71%*
22%*
3%*
4%*

(2010)

normaal
(32%) een beetje raar
erg raar
(5%)
verkeerd
(6%)
(57%)

De gemeente probeert allerlei zaken voor de inwoners van Amersfoort, dus ook voor de jongeren, zo goed mogelijk te
regelen.

23

Deze vraag is alleen aan de jongeren van 10 t/m 18 jaar gesteld.

33

41

Welke dingen waar bijvoorbeeld de gemeente voor zou moeten zorgen zijn de belangrijkste voor kinderen
[10+11] /jongeren [12+] zoals jij? (je mag maximaal 2 antwoorden aankruisen) (95%)
2015
18%
37%*
12%
29%
8%*
32%
19%*
26%*
15%*

(2010)
(18%)
(44%)
(13%)
(30%)
(4%)
(30%)
(12%)
(31%)
(17%)

een schoon milieu
veiligheid in de buurt
verkeersveiligheid
mogelijkheid om te kunnen sporten en spelen [10+11]
een jongerencentrum in de buurt
goed onderwijs
dat er genoeg werk is
dat je leuk uit kunt gaan, stappen
woonruimte voor jongeren

JONGEREN EN PROBLEMEN
28

24

Hieronder staan uitspraken over thuis. Kun je aangeven of je het ermee eens bent?

mee eens

ik heb meestal goed contact met mijn ouders
wanneer ik niet thuis ben, weten mijn ouders
waar ik ben
mijn ouders laten me vaak weten dat ze trots
zijn op iets wat ik gedaan heb

42
34

beetje mee eens

niet mee eens

2015
92%

(-)

2015
7%

(-)

2015
1%

(-)

80%

(-)

19%

(-)

1%

(-)

79%

(-)

19%

(-)

2%

(-)

(2010)

(2010)

(2010)

Kun je aangeven in hoeverre jij in het afgelopen jaar problemen hebt gehad en/of hebt lopen piekeren over
de volgende zaken? (93%)
niet
2015 (2010)
55% (51%)

je uiterlijk
je gezondheid
je gewicht
liefdesrelaties / verkering [10 t/m 13]
vrijen, seks [14+]
drugs, alcohol, gokken [14+]
vriendschappen
werk of werkloosheid
je prestaties op school
je ouders
discriminatie
gepest worden
je eigen toekomst

64%
62%
62%*
79%
88%
58%*
75%
44%
70%*
87%
86%
48%

(62%)
(59%)
(55%)
(79%)
(89%)
(48%)
(72%)
(46%)
(61%)
(86%)
(83%)
(44%)

een beetje
2015 (2010)
34%* (40%)
29%
27%
28%*
15%
10%
33%*
19%
40%
23%*
10%
11%
34%

(31%)
(29%)
(33%)
(17%)
(9%)
(40%)
(21%)
(38%)
(29%)
(10%)
(12%)
(34%)

veel
2015 (2010)
10% (9%)
7%
11%
10%*
6%
2%
9%
6%
16%
7%*
3%
3%
17%*

(7%)
(12%)
(13%)
(4%)
(2%)
(12%)
(7%)
(16%)
(10%)
(3%)
(4%)
(22%)

Degenen die de bovenstaande vragen alleen maar met 'niet' hebben beantwoord, gaan door naar het einde van de
vragenlijst.

35

In de vorige vraag heb je aangegeven dat je in het afgelopen jaar wel eens problemen hebt gehad en/of
piekerde over sommige dingen. Bespreek je dat soort problemen wel eens met iemand? (81%)
(je mag meer dan 1 antwoord geven)
2015
69%*
25%*
64%
14%
14%
11%

24

(2010)
(63%)
(20%)
(61%)
(16%)
(12%)
(10%)

ja, met mijn ouders
ja, met een broer en/of zus
ja, met een vriend of vriendin
ja, met mijn partner [14+] / verkering [10 t/m 13]
ja, met iemand anders
nee

Deze vraag is alleen aan de jongeren van 10 t/m 18 jaar gesteld.

Opzet van het
onderzoek

Bijlage
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Foto: Freeimages.com / Christophe Libert

Aanleiding en achtergrond
Amersfoort wil een stad zijn waar jongeren zich thuis voelen. Verschillende afdelingen binnen de
gemeente richten zich in hun beleid specifiek op jongeren. Om dit beleid te kunnen toetsen en
desgewenst bij te sturen wil de gemeente weten wat Amersfoortse jongeren bezighoudt. Ook voor
de begroting is er behoefte aan kengetallen die een indicatie geven van de mate waarin het beleid
gericht op jongeren succesvol is geweest.
Om die reden is Onderzoek & Statistiek (O&S) gevraagd om een Jongerenstadspeiling uit te voeren.
Voor een deel gaat het om een herhaling van de Jongerenstadspeiling uit 2010, om zo trends in de
tijd te kunnen volgen.
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Dataverzameling en respons
De Jongerenstadspeiling is gehouden van medio april tot eind mei 2015. Hiervoor is een aselecte
steekproef getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP) van 6.100 Amersfoortse jongeren van 10
tot en met 22 jaar, met uitsluiting van jongeren die in instellingen wonen. Er zijn extra grote groepen
jongeren uit prioriteitswijken benaderd om over bepaalde onderwerpen ook uitspraken op
wijkniveau te kunnen doen. De jongeren werden uitgenodigd om digitaal de vragenlijst in te vullen
op een computer, tablet of smartphone. Hiermee wijkt de methode van dataverzameling af ten
opzichte van 2010, toen jongeren ook een papieren versie van de vragenlijst konden invullen. Deze
manier van dataverzameling scheelt flink in de kosten en veel jongeren zijn gewend om digitaal te
werken. De respons van 41% (2.507 ingevulde vragenlijsten) was zelfs hoger dan in 2010 (38%). Er
kan dus gesteld worden dat de verandering van dataverzameling geen negatief effect op de respons
heeft gehad. Mogelijk heeft ook een aantrekkelijkere uitnodiging (een aansprekende kaart in plaats
van een brief) de respons bevorderd. Onder de deelnemers werden, net als in 2010, bioscoopbonnen
verloot.
Weging van de resultaten
Onder de deelnemers aan het onderzoek zijn jongeren tot 17 jaar, hoger opgeleiden en jongeren van
westerse afkomst oververtegenwoordigd. Om de uitkomsten een betere afspiegeling van de
bevolking te laten zijn, zijn de onderzoeksuitkomsten, net als in 2010, gewogen naar leeftijd, geslacht
en etniciteit. Dat is ook gedaan naar wijk, hiermee is de vertekening naar wijk gecorrigeerd.
Betrouwbaarheid en significantie
Omdat het gaat om een steekproef, zijn gemeten verschillen niet altijd significant. ‘Significant’
betekent dat de kans dat een verschil tussen twee percentages of gemiddelden op toeval berust
kleiner is dan 5%. In dit rapport worden alleen de significante verschillen beschreven. In de
vragenlijst zijn de cijfers van 2015 en 2010 opgenomen en is met een asterisk (*) aangegeven als de
verschillen significant zijn.

