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In 2015 geeft 13% van de Amersfoorters aan momenteel mantelzorg te verlenen. Ouderen geven
vaker mantelzorg dan jongeren. Onder de 65 jaar geven meer vrouwen (15%) dan mannen (10%)
mantelzorg, bij 65+’ers bestaat dit verschil niet. Er zijn geen verschillen wat betreft opleidingsniveau.
40% van de mantelzorgers geeft minimaal 8 uur mantelzorg per week.
Ongeveer één op de acht werkenden (12%) combineert zijn of haar werk met mantelzorgtaken.
Amersfoorters met een betaalde baan, eigen bedrijf of praktijk zijn ongeveer even vaak mantelzorger
als ‘niet-werkenden’ (zoals studenten, gepensioneerden en huisvrouwen), maar niet-werkenden
geven meer uur mantelzorg.
De meeste mantelzorgers (76%) voelen zich niet, nauwelijks of enigszins belast. Echter, 24% zegt zich
tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast te voelen. Amersfoorters onder de 65 jaar lijken
zich vaker zwaarder belast te voelen dan 65+’ers.
In2015 was 36% van de Amersfoorters in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Dit is een
toename ten opzichte van 2013, toen ongeveer een derde van de Amersfoorters vrijwilliger was. Van
alle volwassen Amersfoorters (dus ook de inwoners die geen vrijwilligerswerk doen) was in 2013 7,6%
van de Amersfoorters actief in de sector gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening.
Aanleiding
Het sociaal domein in 2016 is te zien als een piramide: breed aan de basis, smal aan de top.1 De
piramide staat ervoor dat zorg en ondersteuning steeds meer in de basis worden opgepakt, en steeds
minder terecht komen in de gespecialiseerde zorg aan de top. De basis van de piramide bestaat uit
wat mensen voor zichzelf en voor elkaar kunnen betekenen. Dit is de basisinfrastructuur.
In het sociaal domein wordt ingezet op de basisinfrastructuur. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn
hierbij belangrijke onderwerpen. Daarom wil de gemeente in beeld hebben hoeveel Amersfoorters
zich bezighouden met mantelzorg en vrijwilligerswerk en hoe dit aantal zich ontwikkelt. Daarnaast is
het van belang om te weten in hoeverre mantelzorgers zich belast voelen.
Opzet
Om de onderzoeksvragen over aandeel dat mantelzorg geeft en belasting te beantwoorden, heeft
Onderzoek en Statistiek (O&S) gebruik gemaakt van de jaarlijkse Stadspeiling. Voor deze peiling is
een steekproef getrokken uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. De Stadspeiling is
in het najaar van 2015 gehouden onder 10.000 Amersfoorters van 18 tot 85 jaar, exclusief bewoners
van instellingen en tehuizen. In totaal vulden 4788 Amersfoorters de vragenlijst digitaal of op papier
in. Dit betekent een respons van 48%.
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Bron: Meerjarig beleidskader sociaal domein Amersfoort 2015 – 2018, aangepast conform raadsbesluit 28
oktober 2014.
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In een aparte bijlage zijn percentages over mantelzorg en vrijwilligerswerk naar persoonskenmerken
en wijkteamgebied opgenomen.

Resultaten
Mantelzorg
13% geeft mantelzorg
13% van de Amersfoorters geeft momenteel mantelzorg. Dit is vergelijkbaar met landelijke cijfers uit
2012.2 Van de volwassen Amersfoorters (19 tot en met 64 jaar) geeft in 2015 13% mantelzorg. Het
aandeel Amersfoortse 65+’ers dat mantelzorg geeft is iets hoger: 16%.3
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur
per week mantelzorg verleent. Als we het minimaal aantal maanden of uren loslaten, dan blijkt dat
21% van de Amersfoorters ergens in de afgelopen 12 maanden mantelzorg heeft gegeven.
Vrouwen vaker mantelzorger
In Amersfoort geven meer vrouwen (15%) dan mannen (10%) onder de 65 jaar mantelzorg. In
landelijk onderzoek uit 2015 naar het verlenen van mantelzorg aan (schoon)ouders was dit ook het
geval. 4 Mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder zijn in Amersfoort even vaak mantelzorger.
Meer 50 tot 64-jarigen geven mantelzorg
Ouderen geven vaker mantelzorg dan jongeren (zie figuur 1 en bijlage voor percentages). Het
aandeel mantelzorgers neemt tot 65 jaar toe met de leeftijd. Zo geeft bijna een kwart van de 50 tot
en met 64-jarigen mantelzorg. Ook landelijk bevonden zich in 2012 de meeste mantelzorgers onder
deze leeftijdsgroep.5 Mantelzorgers in deze leeftijdsgroep hebben vaak hulpbehoevende
(schoon)ouders.6 In Amersfoort neemt onder 65+’ers het aandeel mantelzorgers weer af, maar is
met ruim 15% nog steeds bovengemiddeld. Het is begrijpelijk dat relatief veel Amersfoorters van 50
jaar en ouder mantelzorg verlenen, omdat zij waarschijnlijk (gedeeltelijk) de zorg op zich nemen voor
hun (schoon)ouder(s) of partner.
Wat betreft opleiding zijn er geen verschillen: van ieder opleidingsniveau geeft 12% tot 14% van de
Amersfoorters mantelzorg.

2

Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). Persbericht: 220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast
door mantelzorg. Den Haag: CBS.
3
Het aandeel mantelzorgers (19-64 jaar en 65+) is een begrotingsindicator.
4
Sociaal en Cultureel Planbureau – Boer, A. de, Klerk, M. de, & Merens, A. (2015). Vrouwen, mannen en de hulp
aan (schoon)ouders. Den Haag: SCP.
5
Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). Persbericht: 220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast
door mantelzorg. Den Haag: CBS.
6
Sociaal en Cultureel Planbureau – Klerk, M. de, Boer, A. de, Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S. (2015).
Informele hulp: wie doet wat? Den Haag: SCP.
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Figuur 1

Percentage mantelzorgers per sekse, opleiding en leeftijd
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Bron: Stadspeiling 2015, O&S

40% verleent minstens 8 uur mantelzorg per week
Gemiddeld verlenen mantelzorgers (die dus minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week
mantelzorg verlenen) ongeveer 12 uur mantelzorg per week7, maar het aantal uur varieert sterk.
Enkele mantelzorgers geven gemiddeld minder dan 1 uur per week mantelzorg, terwijl sommigen
168 uur mantelzorg verlenen, wat neerkomt op 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Vanwege de grote variatie in het aantal uur mantelzorg per week, is het berekenen van het
gemiddelde niet zo’n goede maat. Het is informatiever om te kijken naar het percentage dat
minimaal 8 uur mantelzorg per week geeft.8 In Amersfoort geeft 40% van de mantelzorgers minimaal
8 uur mantelzorg per week.
Jongeren en 65+’ers geven relatief vaak minimaal 8 uur mantelzorg per week
Mantelzorgers onder de 30 jaar en 65+’ers geven relatief vaak minimaal 8 uur per week mantelzorg.
75+’ers lijken het vaakst minimaal 8 uur per week mantelzorg te verlenen (zie figuur 2 en bijlage voor
percentages). Ook uit landelijk onderzoek in 2012 bleken mantelzorgers van 75 jaar en ouder de
meeste uren mantelzorg te geven.9
Amersfoortse mannen en vrouwen geven, net als landelijk10, ongeveer evenveel mantelzorg per
week. Lager opgeleide mantelzorgers in Amersfoort verlenen vaker minimaal 8 uur mantelzorg per
week dan hoger opgeleiden.

7

Dit is vergelijkbaar met landelijke cijfers uit 2012. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). Persbericht:
220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast door mantelzorg. Den Haag: CBS.
8
Daarom zullen verdiepende analyses in deze rapportage zich richten op dit percentage in plaats van op het
gemiddelde.
9
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). Persbericht: 220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar
belast door mantelzorg. Den Haag: CBS.
10
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). Persbericht: 220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar
belast door mantelzorg. Den Haag: CBS.
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Figuur 2
leeftijd

Percentage dat minimaal 8 uur mantelzorg per week verleent per sekse, opleiding en
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Toelichting: Het percentage is berekend onder de mantelzorgers (die dus minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week
mantelzorg verlenen).
Bron: Stadspeiling 2015, O&S

Een op de acht werkenden combineert werk en mantelzorg
Amersfoorters met een betaalde baan, eigen bedrijf of praktijk zijn ongeveer even vaak mantelzorger
als ‘niet-werkenden’ (zoals studenten, gepensioneerden en huisvrouwen): respectievelijk 12% en
14%. Dit betekent dat ongeveer één op de acht werkenden zijn/haar werk combineert met
mantelzorgtaken.
Niet-werkenden geven meer uur mantelzorg
In Amersfoort geven werkenden minder intensief mantelzorg. Van de werkenden verleent 35%
minimaal 8 uur mantelzorg, tegenover 47% van de niet-werkenden. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) heeft in 2015 landelijk onderzoek verricht naar de concurrentie tussen mantelzorg
en betaald werk.11 Ook in dit onderzoek bleken niet-werkenden gemiddeld vaker intensieve
mantelzorg te verlenen.12
Waarschijnlijk komt dit doordat niet-werkenden meer tijd hebben, terwijl werkenden mantelzorg
moeten combineren met hun baan. Daarnaast rekenen we gepensioneerden als niet-werkenden
mee. Gepensioneerden zullen gemiddeld ouder zijn en vaker de zorg voor hun partner op zich
hebben genomen. Mantelzorg voor een partner omvat naar alle waarschijnlijkheid vaak meer dan 8
uur per week.

11

Sociaal en Cultureel Planbureau – Josten, E., & Boer, A. de (2015). Concurrentie tussen mantelzorg en betaald
werk. Den Haag: SCP.
12
Het SCP definieert intensieve mantelzorg als het verlenen van meer dan vier uur mantelzorg per week.
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Landelijke ontwikkelingen combinatie mantelzorg en werk
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2015 landelijk onderzoek verricht naar de
concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk.
Groei mantelzorgers onder werkenden
Het SCP concludeert dat het aantal mantelzorgers onder werkenden is gegroeid tussen 2004 en
2012. Vooral het percentage dat maximaal twee uur per week mantelzorg verleende groeide. Het
percentage dat intensieve zorg gaf (meer dan vier uur per week) bleef vrijwel gelijk. Wel gaven
meer werkenden langdurende mantelzorg (meer dan twee jaar).
Daarnaast stelt het SCP dat het aantal werkenden met mantelzorgtaken tussen 2004 en 2012 het
sterkst groeide onder vrouwen van 45-65 jaar en onder mensen met een arbeidsduur van minder
dan 28 uur per week. Deze groepen gaven in 2004 al beduidend meer mantelzorg, waardoor het
verschil met andere groepen alleen maar groter is geworden.
Verklaringen
Het SCP noemt een aantal mogelijke verklaringen voor de groei van het aantal mantelzorgers
onder werkenden. Allereerst is dat de gestegen arbeidsdeelname van ouderen en vrouwen. Deze
groepen helpen vaker dan gemiddeld hun naasten, en combineren nu dus mantelzorg met werk.
Daarnaast zijn kleinere gezinnen en het langer thuis blijven wonen van ouderen mogelijke
verklaringen. Tot slot zegt het SCP dat de media-aandacht voor onderlinge hulpverlening en
diverse overheidsmaatregelen mogelijk aan de groei hebben bijgedragen.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau – Josten, E., & Boer, A. de (2015). Concurrentie tussen mantelzorg en
betaald werk. Den Haag: SCP.

Verschillen in mantelzorg per wijkteamgebied
Amersfoort-Zuid, Hoogland-Kattenbroek, en Schothorst-Zielhorst kennen relatief de meeste
mantelzorgers: meer dan 16% (zie bijlage voor percentages per wijkteamgebied). Dit lijkt samen te
hangen met het relatief hoge aandeel ouderen in deze wijken, en dan vooral in de Berg-Noord en
Schothorst-Zuid. In wijken met veel jonge mensen en gezinnen, zoals Vathorst, Nieuwland en de
Binnenstad, zijn relatief weinig mantelzorgers actief. Dit is begrijpelijk aangezien zij waarschijnlijk nog
niet de zorg hebben voor (schoon)ouder(s) of partner.
Mantelzorgers in Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg besteden relatief de meeste tijd
aan mantelzorg (zie bijlage voor percentages per wijkteamgebied). Bijna de helft van de
mantelzorgers in deze wijken geeft minstens acht uur mantelzorg per week. Mogelijk komt dit
doordat in deze wijken relatief meer ouderen wonen die de zorg dragen voor hun partner.
Belaste mantelzorgers
Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij vinden de zorg zwaar
en moeilijk vol te houden. Voor andere mensen geldt dat minder. Amersfoortse mantelzorgers is
daarom gevraagd hoe belast zij zich, alles bij elkaar genomen, momenteel voelen. De meeste
mantelzorgers (76%) voelen zich niet, nauwelijks of enigszins belast (zie tabel 1). Echter, 24% zegt
zich tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast te voelen. Amersfoorters onder de 65 jaar
lijken zich vaker zwaarder belast te voelen dan 65+’ers (respectievelijk 25% en 21%).13
Deze cijfers lijken niet vergelijkbaar met cijfers uit onderzoek dat de GGD in 2012 uitvoerde naar
belasting van Amersfoortse mantelzorgers.14
13

Het aandeel belaste mantelzorgers (19-64 jaar en 65+) is een begrotingsindicator.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met dat de vragen onderdeel zijn van een andere vragenlijst en dat de
vragenlijst vanuit de gemeente is verstuurd in plaats van door de GGD. Hierdoor kunnen mensen geneigd zijn
(subjectieve) vragen anders te beantwoorden.
14
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Tabel 1

Belasting mantelzorgers1
2015
30%
46%
18%
4%
3%

Niet of nauwelijks belast
Enigszins belast
Tamelijk zwaar belast
Zeer zwaar belast
Overbelast
1

De percentages zijn berekend onder de mantelzorgers (die dus minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week
mantelzorg verlenen).
Bron: Stadspeiling 2015, O&S

Belasting naar persoonskenmerken
Vanwege het kleine absolute aantal zwaar belaste mantelzorgers is het niet mogelijk om verdere
analyses uit te voeren. Landelijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2015
biedt op hoofdlijnen wel enig inzicht.15 Volgens dit onderzoek ervaren vrouwen, 35 tot 44-jarigen en
personen die niet in de zorg gewerkt hebben gemiddeld een hogere belasting van mantelzorg geven.
Ook mantelzorgers die zelf ernstige belemmeringen hebben of zich niet zo kundig voelen, ervaren de
mantelzorg gemiddeld als een hogere belasting. Daarnaast is de belasting gemiddeld hoger als
mantelzorg wordt verleend aan een partner of kind, of als men hulp biedt in een complexe
zorgsituatie, bijvoorbeeld zorg aan iemand die terminaal ziek is of een psychische beperking heeft.

Toekomstschets mantelzorg
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn er in Nederland demografische
veranderingen gaande met sociale gevolgen. Zo daalt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw,
terwijl de vergrijzing juist toeneemt. Ook stijgt het aantal echtscheidingen.
De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert dus en dit heeft gevolgen op vele
terreinen, waaronder mantelzorg. Er zullen minder volwassen kinderen zijn. Bovendien wonen die
kinderen vaak niet meer in de buurt. Het SCP stelt dat de mogelijkheden tot het bieden van
mantelzorg beperkter worden.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau – Bijl, R., Boelhouwer, J., Pommer, E., & Andriessen, I. (2015). De
sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP

Vrijwilligerswerk
36% Amersfoorters doet vrijwilligerswerk
In 2015 was 36% van de Amersfoorters in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Dit is een
toename ten opzichte van 2013, toen ongeveer een derde van de Amersfoorters vrijwilliger was (zie
figuur 3).

15

Het SCP definieert mantelzorg en belasting van mantelzorgers anders dan waarvan in deze rapportage wordt
uitgegaan. Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau – Klerk, M. de, Boer, A. de, Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S.
(2015). Informele hulp: wie doet wat? Den Haag: SCP.
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Figuur 3

Ontwikkeling percentage vrijwilligers
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Bron: Stadspeiling 2015, O&S

Meer hoger opgeleiden actief als vrijwilliger
Ongeveer evenveel mannen als vrouwen deden het laatste jaar vrijwilligerswerk (zie figuur 4 en
bijlage voor percentages). Net als in 2013 zijn hoger opgeleiden vaker actief als vrijwilliger dan lager
opgeleiden.
Wat betreft leeftijd is er een minder duidelijk verband te zien. In 2013 deden meer ouderen dan
jongeren vrijwilligerswerk, en nam het aandeel vrijwilligers pas weer af onder 75+’ers. In 2015 zijn
vooral 40 tot 49-jarigen en 65 tot 74-jarigen actief als vrijwilliger. Daarnaast valt op dat meer
jongeren onder de 30 jaar vrijwilligerswerk verrichten: bijna een derde in 2015 tegenover een kwart
in 2013.
Figuur 4

Percentage vrijwilligers per sekse, opleiding en leeftijd
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Bron: Stadspeiling 2015, O&S
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Vooral vrijwilligers actief in sectoren sport, gezondheidszorg en religieuze organisaties
In 2013 zijn vrijwilligers gevraagd in welke sector(en) zij actief zijn.16 Amersfoortse vrijwilligers waren
destijds vooral actief in de sectoren sport, gezondheidszorg / maatschappelijke dienstverlening en
religieuze organisaties (zie figuur 5). Ten opzichte van 2008 verrichtten relatief meer Amersfoorters
vrijwilligerswerk in de sector gezondheidszorg / maatschappelijke dienstverlening, terwijl minder
vrijwilligers actief waren in religieuze organisaties of het onderwijs / de kinderopvang. De meeste
vrijwilligers waren in 2013 in één sector actief (61%), sommige in twee sectoren (25%).
Figuur 5

Percentage vrijwilligers per sector
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Toelichting: het figuur toont het percentage vrijwilligers dat in een bepaalde sector vrijwilligerswerk uitvoert.
Bron: Stadspeiling 2015, O&S

Van alle volwassen Amersfoorters (dus ook de inwoners die geen vrijwilligerswerk doen) was in 2013
7,6% van de Amersfoorters actief in de sector gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening.

16

Gemeente Amersfoort, afdeling Onderzoek & Statistiek - Bruijn, D. de & Burgwal, B. van de (2014).
Vrijwilligerswerk. Amersfoort.
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Landelijk onderzoek vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2015 landelijk onderzoek gepubliceerd over de
omvang, aard en kenmerken van informele hulp, waaronder vrijwilligerswerk in de zorg en
ondersteuning.
Bijna 8% vrijwilliger in de zorg
In het jaar voorafgaand aan de enquête heeft 7,5% van de Nederlanders (18 jaar en ouder)
vrijwilligerswerk in de zorg of ondersteuning gedaan. Circa 5% deed dit geregeld (niet-incidenteel).
Zorgvrijwilligers naar persoonskenmerken
Zorgvrijwilligers zijn relatief vaak vrouw en 65 tot 74-jarigen. Het aandeel zorgvrijwilligers is
vergelijkbaar onder alle opleidingsniveaus. Relatief meer mensen zonder of met een kleine baan
(minder dan 12 uur per week) zijn zorgvrijwilliger.
Vergeleken met vrijwilligers in het algemeen zijn zorgvrijwilligers vaker vrouw en lager opgeleid.
Laagopgeleide vrijwilligers zijn namelijk vaker actief in de zorgsector dan in andere sectoren. Er
zijn minder zorgvrijwilligers onder 35 tot 44-jarigen.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau – Klerk, M. de, Boer, A. de, Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S. (2015).
Informele hulp: wie doet wat? Den Haag: SCP.

Meeste vrijwilligers in Hoogland-Kattenbroek
Ruim vier op de tien respondenten in Hoogland-Kattenbroek waren het afgelopen jaar actief als
vrijwilliger (zie bijlage voor percentages per wijkteamgebied). Ook Amersfoort-Zuid kent relatief veel
vrijwilligers. In Nieuwland, Soesterkwartier en Vathorst-Hooglanderveen zijn relatief de minste
respondenten actief als vrijwilliger.
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Bijlage: Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Gemeente Amersfoort
Dorien de Bruijn, Zwaantina van der Veen
1 maart 2016

Tabel 1

Percentage mantelzorgers en intensiteit (>8 uur/week) per sekse, leeftijd en opleiding
1

% minimaal 8 uur
2
mantelzorg per week

11,2%
3
14,8%

3

38,0%
41,1%

4,6%
6,3%
11,9%
22,5%
16,4%
15,5%

46,7%
31,4%
37,4%
38,5%
44,2%
54,3%

11,6%
14,2%
14,2%
12,0%

57,4%
51,5%
39,5%
35,9%

% mantelzorgers
Sekse
Man
Vrouw
Leeftijd
18-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-64 jaar
65-74 jaar
75+
Opleiding
Geen/LO
LBO/MAVO
MBO/HAVO/VWO
HBO/WO
1

Definitie mantelzorger: iemand die voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.
Dit percentage is berekend onder de mantelzorgers.
3
Het verschil tussen mannen en vrouwen bestaat uitsluitend onder mantelzorgers jonger dan 65 jaar. Mannen en vrouwen
van 65 jaar en ouder zijn even vaak mantelzorger.
Bron: Stadspeiling 2015, O&S
2

Tabel 2

Percentage mantelzorgers en intensiteit (>8 uur/week) per wijkteamgebied
% mantelzorgers

Berg-, Leusder-, en Vermeerkwartier
Hoogland, Kattenbroek
Schothorst, Zielhorst
Randenbroek, Schuilenburg, Stoutenburg-Noord
Liedert, Rustenburg
Soesterkwartier
Kruiskamp, Koppel, Binnenstad
Nieuwland, Buitengebied-West
Vathorst, Hooglanderveen

1

16,9%
16,4%
16,2%
13,0%
12,2%
11,3%
9,7%
9,4%
9,0%

1

% minimaal 8 uur
2
mantelzorg per week
36,1%
37,4%
40,7%
48,1%
48,5%
42,9%
39,4%
41,4%
35,0%

Definitie mantelzorger: iemand die voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.
Dit percentage is berekend onder de mantelzorgers.
Bron: Stadspeiling 2015, O&S
2
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Tabel 3

Percentage vrijwilligers per sekse, leeftijd en opleiding
% vrijwilligerswerk in laatste 12 maanden

Sekse
Man
Vrouw
Leeftijd
18-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-64 jaar
65-74 jaar
75+
Opleiding
Geen/LO
LBO/MAVO
MBO/HAVO/VWO
HBO/WO

35,1%
36,2%
32,4%
28,3%
42,5%
36,3%
43,4%
26,8%
17,1%
28,8%
32,9%
41,3%

Bron: Stadspeiling 2015, O&S

Tabel 4

Percentage vrijwilligers per wijkteamgebied
% vrijwilligerswerk in laatste 12 maanden
42,7%
37,6%
35,2%
34,9%
34,7%
34,1%
32,7%
32,5%
31,9%

Hoogland, Kattenbroek
Berg-, Leusder-, en Vermeerkwartier
Kruiskamp, Koppel, Binnenstad
Schothorst, Zielhorst
Liendert, Rustenburg
Randenbroek, Schuilenburg, Stoutenburg-Noord
Nieuwland, Buitengebied-West
Soesterkwartier
Vathorst, Hooglanderveen
Bron: Stadspeiling 2015, O&S
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