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Voorwoord

De jongerenenquête Veilig Opgroeien maakt deel uit van de preventiestrategie Communities That Care© (CtC) 1. De licentie voor CtC in Nederland ligt
bij het NIZW.

Noot 1
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Channing Bete Company, Inc., South Deerfield, Massachusetts, USA, is eigenaar van de naam
Communities That Care© , die door het NIZW onder licentie wordt gebruikt..
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1 Inleiding

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft DSP-groep verzocht een vergelijking te maken tussen enkele vragen en antwoorden uit de gemeentebrede
jongerenenquête Veilig Opgroeien en de antwoorden op dezelfde vragen
van het e-panel dat bestaat uit 465 volwassen Capellenaren.

1.1

CtC / Veilig Opgroeien
CtC / Veilig Opgroeien is gebaseerd op een theoretisch en empirisch onderbouwd model waarin risico- en beschermende factoren in verband gebracht
worden met probleemgedrag en maatschappelijke uitval onder jongeren.
CtC richt zich niet alleen op de jongeren zelf, maar ook op personen/instellingen die direct betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en
het welzijn van jongeren.
CtC werkt als volgt: allereerst wordt per wijk een inventarisatie gemaakt van
de problematiek. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van een enquête die onder een groot aantal jongeren binnen een gemeente wordt afgenomen. De enquête bevat vragen over achtergrondvariabelen (zoals schooltype, gezinssituatie, opleidingsniveau van de ouders en taalachterstand),
probleemgedragingen (o.a. jeugdcriminaliteit, geweld, problematisch alcohol- en drugsgebruik, schooluitval, aan seksualiteit gerelateerd probleemgedrag en depressie) en risico- en beschermende factoren die dit probleemgedrag in de hand kunnen werken of juist kunnen verminderen.
Door de resultaten van de wijken af te zetten tegen het gemeentelijk gemiddelde, wordt duidelijk welke problemen er in welke wijk(en) spelen en kan
worden overgegaan tot een gerichte oplossing.
In september en oktober 2006 is de enquête via internet afgenomen. Besloten is om alle Capelse jongeren van 12 tot en met 17 jaar per brief te benaderen. In deze brief werd informatie gegeven over het doel van het onderzoek en werd uitgelegd hoe de jongeren konden deelnemen.

1.2

E-panel
Het e-panel bestaat uit een groep van ongeveer 465 Capellenaren die via
internet maximaal 6x per jaar een vragenlijst door de gemeente krijgt voorgelegd.
Doel van het e-panel is met name meningen te peilen m.b.t. gemeentelijke
dienstverlening en voorzieningen. Het panel bestaat voor het overgrote deel
uit echtparen zonder kinderen of echtparen met kinderen. De deelnemers
zitten voornamelijk in de leeftijdscategorie 40 – 54 jaar. Het merendeel is
hoger opgeleid (HBO of hoger). Alle wijken zijn vertegenwoordigd in het
panel.
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1.3

Vragenlijst
Bij de enquête via het e-panel worden vragen uit de Veilig Opgroeienvragenlijst voorgelegd aan de volwassenen. De te gebruiken vragenlijst is
opgenomen in de bijlage.
In de enquête die onder de jongeren is gehouden staan vragen over hun
leven, familie, school en de buurt waarin zij wonen. Doel van deze enquête
was in beeld te brengen welke opvattingen zij hebben ten opzichte van bepaald gedrag en welke factoren op school-, gezins-, peergroup- en buurtniveau hierin een rol spelen. Door een deel van deze vragen ook aan Capelse
volwassenen (zowel ouders als niet-ouders) voor te leggen, wil de gemeente
Capelle aan den IJssel toetsen of het beeld dat de jongeren van zichzelf en
hun omgeving neerzetten overeenkomt (of afwijkt van) met de opvattingen
en het beeld dat volwassenen van de jongeren hebben en de opvattingen
die de volwassenen zelf hebben over bepaald gedrag!

1.4

Toekomst
Doel van deze vergelijking is de vormgeving van het jeugdbeleid van de
komende jaren. De gemeente wil in 2007 de inzet m.b.t. het jeugdbeleid
gaan bepalen. Ook de aanpak van een mogelijke ‘kloof’ tussen jongeren en
volwassenen kan inzet van beleid zijn. De resultaten van het e-panel geven
een indicatie van mogelijke verschillen of overeenkomsten in opvattingen
van jongeren over zichzelf en hun omgeving en die van volwassenen. Indien
deze sterk van elkaar verschillen kan dit aanleiding geven om bepaalde beleidsinstrumenten toe te passen om de situatie of het bestaande beeld van
volwassenen over jongeren te beïnvloeden/veranderen of om hier nader
onderzoek naar te plegen.
Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de onderzoeksresultaten van het e-panel vanwege de samenstelling van de panelleden niet representatief zijn voor de Capelse bevolking (dit geldt echter voor
ieder onderzoek onder het e-panel). Deze groep is echter wel het meest
mondig en het meest actief in de gemeente en Capelse politiek

1.5

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de vergelijking van sommige vragen
uit de Veilig Opgroeien-vragenlijst met het e-panel in de gemeente Capelle
aan den IJssel gepresenteerd. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de onderzoeksverantwoording. Hoofdstuk
3 bevat de resultaten van de vragenlijsten in percentages en de analyse.
Tot slot worden in hoofdstuk 4 de conclusies getrokken.
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2 Onderzoeksverantwoording

2.1

Onderzoeksopzet
Het veldwerk is door de gemeente Capelle aan den IJssel gecoördineerd en
uitgevoerd. Dit veldwerk bestond uit het samenstellen van de vragen, het
uitzetten van de vragenlijst via e-panel, het verzamelen van de data en het
aanleveren van de data in spss-bestand.

2.2

Steekproef / Respons
In Capelle aan den IJssel hebben alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar
(4919) een uitnodiging gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Van
deze jongeren hebben er 2.005 deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan
zijn hier alleen de 14- en 15-jarigen geselecteerd. In totaal deden 719 jongeren mee in deze leeftijdsklasse. De jongeren zijn op de volgende manier
verdeel over de wijkcombi's: zie tabel 2.1.

Tabel 2.1
wijkcombi
Capelle-West, 's-Gravenland en
Fascinatio
Middelwatering
Oostgaarde
Schenkel
Schollevaar
totaal

2.3

Aantal 14 en 15 jarigen
202

percentages
28

133
130
72
182
719

19
18
10
25
100

Analyse
Op verzoek van de gemeente zouden de analyses per wijkcombi plaatsvinden. Echter van de 465 uitgezette epanel-vragenlijsten zijn er 318 door het
bewonerspanel geretourneerd. In tabel 2.2 is te zien dat de wijkcombi Capelle West, 's Gravenland en Fascinatio goed vertegenwoordigd is, maar dit
geldt niet voor de andere wijkcombi's.

Tabel 2.2
Buurt
Capelle West, ‘s Gravenland en
Fascinatio
Middelwatering
Oostgaarde
Schenkel
Schollevaar
Totaal

aantal
262
34
8
3
11
318

Uit de aantallen per wijk blijkt dat het niet zinvol is de bewoners te verdelen
over de verschillende wijkcombi's in de verdere analyse van de antwoorden.
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De antwoorden van de volwassenen worden op 2 niveau’s vergeleken met
de antwoorden van de jongeren: Het antwoord dat de volwassenen veronderstellen van de jongeren en de eigen mening van de volwassenen.
Het verschil tussen de antwoorden van de jongeren en de antwoorden die
de volwassenen veronderstellen dat de jongeren geven, geeft een discrepantie aan in kennis over de jongeren. Een verschil in antwoorden van de
jongeren en mening van de volwassenen geeft een verschil in mening aan.
Beiden worden gepresenteerd in grafieken en tekst.
Het rapport bestaat uit een inleiding waarin de probleemstelling besproken
wordt, een hoofdstuk waarin de antwoorden van de jongeren vergeleken
worden met de antwoorden van het e-panel, een hoofdstuk waarin de stellingen gepresenteerd worden met hun percentages en een hoofdstuk met
conclusies.

2.4

Achtergrondgegevens
Het e-panel bestaat grotendeels uit echtparen in de leeftijdscategorie 40-54
jaar met en zonder kinderen. Het merendeel is hoger opgeleid (HBO of hoger). De respons in dit onderzoek is 68% (nb 30 van de 465 aangeschreven
panelleden is niet bereikt. Na deze correctie is de respons 74%)

Tabel 2.3
Wel of geen kinderen
Geen kinderen
Kinderen 0-11 jaar
Kinderen 12-17 jaar
18 jaar of ouder

aantal
160
82
48
61

Van de volwassenen geeft ongeveer de helft aan geen kinderen te hebben.
Van de 158 volwassenen die aangeven kinderen te hebben, heeft de helft
(82) kinderen in de leeftijd van 0-11 jaar, 30 % ( 48) heeft kinderen in de
leeftijdscategorie 12-17 jaar en 39% (61) heeft kinderen van 18 jaar en ouder.
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3 Vraag en antwoord

In dit hoofdstuk worden de stellingen gepresenteerd met hun percentages
en worden de antwoorden van de jongeren vergeleken met de antwoorden
van het e-panel.

3.1

Vergelijkingen
In onderstaande tabellen worden om en om de resultaten gepresenteerd van
de vragen gesteld aan de jongeren en de vragen gesteld aan het e-panel.
De vragen aan de volwassenen in het e-panel zijn verdeeld in vragen waarbij de volwassenen aan moeten geven wat ze denken dat de jongeren ingevuld hebben en vragen waarbij ze moeten aangeven wat ze zelf vinden. Bij
de analyse is gekeken of er verschillen waren in de antwoorden van volwassenen met kinderen en zonder kinderen. Bij bijna alle vragen bleek dit niet
het geval. Daar waar wel verschillen waren, is dit in de rapportage vermeld.

Tabel 3.1

Als een kind in jouw buurt iets zou vernielen, zou hij/zij dan aangesproken worden door buurtbewoners?(percentages)
I
NEE!
nee
ja
JA!

jongeren
2
13
60
25
100

Volwassenen als jongeren
2
23
56
19
100

Volwassenen zelf
2
15
50
33
100

Bij deze vraag zien we dat de mening van de volwassenen zelf iets meer in
de buurt zit van de mening van de jongeren dan in de buurt van de mening
die de volwassenen denken dat de jongeren hebben. Zowel de jongeren als
de volwassenen geven in ruime meerderheid aan dat kinderen die iets vernielen, aangesproken worden door buurtbewoners.

Tabel 3.2

Als een kind in jouw buurt andere kinderen zou pesten, zou hij/zij dan aangesproken worden door buurtbewoners?(percentages)
I
NEE!
nee
ja
JA!

jongeren
4
29
56
11
100

Volwassenen als jongeren
8
39
44
9
100

Volwassenen zelf
4
26
49
21
100

Ook bij deze vraag ligt de mening van jongeren en volwassenen in werkelijkheid dicht bij elkaar. Ruim tweederde van beide groepen verwacht dat
buurtbewoners pestende kinderen aanspreken.
Volwassenen schatten de mening van de jongeren echter anders in dan die
van henzelf. Volgens hen denken jongeren meer dan zijzelf dat pestende
kinderen niet worden aangesproken.
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Tabel 3.3

Als jongeren in jouw buurt serieus met elkaar gaan vechten, zouden
buurtbewoners dan de politie bellen?(percentages)
I
NEE!
nee
ja
JA!

jongeren
1
14
56
29
100

Volwassenen als jongeren
1
16
54
29
100

Volwassenen zelf
1
9
48
42
100

Bij deze vraag zien we dat zowel van de jongeren als van de volwassenen
de overgrote meerderheid verwacht dat buurtgenoten de politie bellen als er
gevochten wordt onder jongeren. De volwassenen zijn echter iets meer
overtuigd dat buurtbewoners de politie bellen dan jongeren.
De volwassenen schatten de mening van de jongeren hier goed in.

Tabel 3.4

Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: een wapen bij zich heeft?
(percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
71
20
8
1
100

Volwassenen als jongeren
39
38
20
3
100

Volwassenen zelf
94
5
1
0
100

Bij deze vraag zien we dat de volwassenen te negatief over de jongeren
denken. Ook zien we dat volwassenen het slechter vinden als een jongere
een wapen bij zich heeft dan een jongere zelf.

Tabel 3.5

Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: iets steelt? (percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
52
41
6
1
100

Volwassenen als jongeren
17
45
35
3
100

Volwassenen zelf
69
29
2
0
100

Ook bij deze vraag zien we dat de volwassenen te negatief over de jongeren
denken en ook dat de volwassenen het slechter vinden dat een jongere
steelt dan een jongere zelf.

Tabel 3.6

Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: ruzie met iemand zoekt?
(percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
23
50
25
2
100

Volwassenen als jongeren
5
38
46
11
100

Volwassenen zelf
30
63
6
1
100

Ook bij deze vraag zien we dat de volwassenen te slecht over de jongeren
denken. Nog steeds vinden de volwassenen ruzie zoeken slechter dan de
jongeren, maar de verschillen zijn minder groot dan in de voorgaande items.
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Tabel 3.7

Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: iemand aanvalt met de bedoeling
hem pijn te doen? (percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
60
35
4
1
100

Volwassenen als jongeren
29
49
21
1
100

Volwassenen zelf
81
18
1
0
100

Bij deze vraag zien we dat de volwassenen te negatief over de jongeren
denken en dat de volwassenen het slechter vinden dat een jongere iemand
aanvalt met de bedoeling hem pijn te doen, dan een jongere zelf.

Tabel 3.8 Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: spijbelt?
(percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
20
38
35
7
100

Volwassenen als jongeren
2
17
57
24
100

Volwassenen zelf
21
54
24
1
100

Bij deze vraag zien we dat de volwassenen te negatief over de jongeren
denken en dat de volwassenen het slechter vinden dat een jongere spijbelt
dan de jongeren.

Tabel 3.9

Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: dronken is? (percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
26
28
34
12
100

Volwassenen als jongeren
11
23
49
17
100

Volwassenen zelf
47
40
13
0
100

Bij deze vraag zien we dat de mening van de volwassenen als jongeren
meer in de buurt zit van de mening van de jongeren dan in de buurt van de
eigen mening. Jongeren vinden het veel minder slecht dan volwassenen als
een 14 – of 15 jarige dronken is.

Tabel 3.10

Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: softdrugs gebruikt? (percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
58
25
13
4
100

Volwassenen als jongeren
13
25
43
19
100

Volwassenen zelf
53
34
12
1
100

Bij deze vraag zien we dat de volwassenen te negatief over de jongeren
denken. De mening van de volwassenen zit meer in de buurt zit van wat de
jongeren vinden dan in de buurt van wat de volwassenen denken dat de
jongeren vinden.
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Tabel 3.11

Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: harddrugs gebruikt?
(percentages)
I
Heel slecht
Slecht
Beetje slecht
Niet slecht

jongeren
86
11
2
1
100

Volwassenen als jongeren
43
42
12
3
100

Volwassenen zelf
97
3
0
0
100

Ook bij deze vraag zien we dat de mening van de volwassenen zelf iets
meer in de buurt zit van de mening van de jongeren dan in de buurt van de
mening die de volwassenen denken dat de jongeren hebben.
De volwassenen vinden de bovengenoemde riskante gedragingen in 7 van
de 8 gevallen vaker ‘heel slecht’ dan de jongeren. Alleen over softdrugs
oordelen volwassenen iets milder dan de jongeren.
Het slechtst vinden zowel volwassenen als jongeren het gebruik van harddrugs en het bezit van wapens. 97% van de volwassenen en 86% van de
jongeren geven aan gebruik van harddrugs ‘heel slecht’ te vinden. Bij wapenbezit vindt 94% van de volwassenen en 71% van de jongeren dit ‘heel
slecht’.
Ook aanvallen met de bedoeling iemand pijn te doen (81% en stelen (69%)
vindt de grote meerderheid van volwassenen ‘heel slecht’. Jongeren oordelen hierover iets milder: 60% vindt aanvallen ‘heel slecht’ en 52% vindt stelen ‘heel slecht’.
Zoals hierboven aangegeven oordelen de volwassenen over gebruik van
softdrugs (iets) milder dan de jongeren. 53% van de volwassenen vindt het
gebruik van softdrugs ‘heel slecht’ tegenover 58% van de jongeren.
Het minst slecht vinden zowel de volwassenen als de jongeren spijbelen:
Van de volwassenen vindt 21% dit ‘heel slecht’ en 25% ‘een beetje slecht’ of
‘niet slecht’). Van de jongeren vindt 20% vindt dit ‘heel slecht’ en 42% ‘een
beetje slecht’ of ‘niet slecht’.
Het grootste verschil in opvattingen tussen volwassenen en jongeren zien
we in het oordeel over dronkenschap. Bijna de helft van de volwassenen
(47%) vindt dit ‘heel slecht’ terwijl een kwart (26%) van de jongeren dit vindt.
Bijna de helft van de jongeren vindt dronkenschap ‘een beetje slecht’ of ‘helemaal niet slecht’, tegenover 13% van de volwassenen.

3.2

Meningen en antwoorden
In onderstaande tabellen worden de percentages van de antwoorden van de
volwassenen en van de jongeren gepresenteerd op diverse vragen.
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Tabel 3.12

gebruik alcohol en softdrugs(percentages)
I

Nee
Ja, incidenteel
Totaal

Vindt u dat een
jongere van 14 of
15 jaar alcohol
mag drinken?
(Volwassenen)
69 (69 –70)
31 (31-30)
100

Heb je wel eens
alcohol gedronken?
(jongeren)

Heb je wel eens
softdrugs gebruikt?
(jongeren)

26
74
100

94
6
100

Bij het gebruik van alcohol zien we dat de jongeren dit vaker gebruiken dan
de volwassenen zouden wensen.
Tussen haakjes staan de percentages van de volwassenen zk en mk (zonder kinderen en met kinderen) We zien hier dat die percentages elkaar bijna
niet ontlopen.

Tabel 3.13

Welk percentage van de Capelse jongeren van 14 en 15 jaar heeft volgens u
weleens gedronken of softdrugs gebruikt? (vraag aan volwassenen)
I
Alcohol gedronken
Minder dan 25%
2 (1-4)
Meer dan 25%, maar minder dan 50% 29 (26-32)
Meer dan 50%, maar minder dan 75% 44 (44-44)
Meer dan 75%
25 (28-21)
Totaal
100

Softdrugs gebruikt
29 (30-29)
55 (57-52)
15 (13-17)
1 (0,5-2)
100

Van de jongeren geeft 74% aan dat ze wel eens alcohol hebben gebruikt.
25% van de volwassenen geeft aan dat ze denken dat meer dan 75% van
de jongeren wel eens alcohol heeft gebruikt.
Bij softdrugs geeft 6% van de jongeren aan dit wel eens te gebruiken. Ruim
70% van de volwassenen denkt echter dat meer dan 25% van de jongeren
softdrugs gebruikt.

3.3

Buurt
Over de buurt en de rol van de buurtbewoners zijn een aantal vragen gesteld aan de volwassenen uit het e-panel. Ook aan de jongeren zijn hierover
vragen gesteld.

Tabel 3.14

buurtbewoners?(percentages)
I

NEE!
nee
ja
JA!

In de buurt waar ik woon, wonen mensen
die trots op me zijn als ik iets goed doe.
(jongeren)
11
42
39
8
100

Het valt me op als jongeren in de
buurt iets goed doen en ik zeg dat ook
tegen ze. (Volwassenen)
2 (2-2)
39 (44-34)
49 (47-51)
10 (7-13)
100

Ook bij deze vraag zien we dat de kinderen minder vinden dat de mensen in
de buurt trots op ze zijn dan de volwassenen denken. Hier valt het de volwassenen met kinderen iets vaker op dat de kinderen iets goed doen dan de
volwassenen zonder kinderen.
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Tabel 3.15

e-panel en buurt(percentages)
I

Ik ken de
kinderen (011jaar) uit
mijn buurt
goed.

Ik ken de
jongeren (1218j aar) uit
mijn buurt
goed.

NEE!
nee
ja
JA!

15 (8-22)
45 (43-47)
34 (41-27)
6 (7-4)
100

22 (20-24)
54 (54-54)
22 (23-21)
2 (3-1)
100

Ik vind het
belangrijk
contact te
hebben met
kinderen en
jongeren uit
de buurt
4 (0-8)
32 (26-37)
59 (67-51)
5 (7-4)
100

Ik zou graag Ik moedig
meer contact jongeren uit
met kinderen de buurt aan
en jongeren om hun best
willen hebben. te doen.

Ik praat veel
met jongeren
uit de buurt
over dingen
die belangrijk
voor hen zijn.

4 (0-9)
62 (61-63)
32 (36-27)
2 (3-1)
100

16 (16-15)
76 (76-76)
7 (7-8)
1 (1-1)
100

4 (4-4)
57 (60-54)
34 (31-37)
5 (5-6)
100

Een meerderheid van de respondenten geeft aan de kinderen en jongeren in
de buurt niet goed te kennen. Tegelijkertijd geeft 64% van de volwassenen
aan contact met kinderen en jongeren wel belangrijk te vinden en ruim een
derde (34%) wil graag meer contact met kinderen en jongeren.
De volwassenen vinden in meerderheid (61%) dat zij jongeren niet erg aanmoedigen om hun best te doen. 92% praat niet of weinig met jongeren uit de
buurt over dingen die belangrijk voor hen zijn.
Volwassenen met kinderen antwoorden overigens vaker nee op de vraag of
zij kinderen of jongeren uit de buurt goed kennen. Ook op de vraag ‘ik vind
het belangrijk contact te hebben met de kinderen en jongeren uit de buurt’
antwoorden de volwassenen met kinderen vaker nee en de behoefte aan
meer contact is bij hun minder aanwezig. Bij het aanmoedigen en praten
met de kinderen uit de buurt zien we dat de volwassenen met kinderen dit
iets vaker doen en bij ‘veel praten met de kinderen uit de buurt over dingen
die belangrijk voor hen zijn’ zien we dat de percentages elkaar niet ontlopen.

Tabel 3.16

Als ik zie dat een kind of jongere iets in de buurt vernielt, dan spreek ik
hem/haar hier op aan?(percentages)
I

Hier gaat het om een kind van 0-11 jaar

NEE!
nee
ja
JA!

0 (1-0)
3 (3-4)
60 (58-62)
37 (38-34)
100

Hier gaat het om een jongere van 1218 jaar
2 (3-1)
22 (23- 22)
50 (47-53)
26 (27-25)
100

Een meerderheid van de volwassenen geeft aan een kind of jongere aan te
spreken als hij/zij iets vernielt, hoewel dit percentage lager is bij jongeren
dan bij kinderen.
Bij de volwassenen die op deze twee vragen NEE of nee hebben ingevuld
werd gevraagd naar het waarom. Bij de eerste vraag gaat het om een jongere van 0-11 jaar. 11 volwassenen gaven hier een NEE of nee. 1 volwassene
gaf aan de ouders aan te spreken en 3 gaven aan dat dit nooit voorkwam. 8
volwassenen spreken een kind niet aan omdat ze bang zijn voor de gevolgen (bedreiging, geweld, intimidatie).
Bij de tweede vraag gaat het om jongeren van 12-18 jaar. Hier gaven 77
volwassenen aan een jongere niet aan te spreken. 3 hiervan spraken de
ouders aan en 5 bellen de politie. Het grootste deel van deze mensen is
echter bang voor de gevolgen of denkt dat de jongere niet zal luisteren.
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4 Conclusie

4.1

Achtergrond
In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken uit de vergelijking van de vragen voorgelegd aan het e-panel bestaande uit volwassenen en de 14- en 15jarige jongeren van Capelle aan den IJssel die deelnamen aan de Veilig Opgroeien enquête.
De deelnemers aan het e-panel bestaat voornamelijk uit echtparen met en
zonder kinderen, 7% is alleenstaand. De deelnemers zitten voornamelijk in
de leeftijdscategorie 40 – 54 jaar. Het merendeel is hoger opgeleid (HBO of
hoger). De verdeling man –vrouw in de respons was 51-49%. Alle wijken zijn
vertegenwoordigd in het panel, maar de respondenten zijn voornamelijk
afkomstig van Capelle-West, ‘s-Gravenland en Fascinatio. De uiteindelijke respons (na correctie) was 74%.
Doel van de vergelijking is het beeld dat de volwassenen van de jongeren
hebben te toetsen aan het beeld dat de jongeren van zichzelf en hun omgeving neerzetten. De resultaten van het e-panel geven bovendien een indicatie van mogelijke verschillen of overeenkomsten in opvattingen van jongeren
over zichzelf en hun omgeving en opvattingen van volwassenen. Indien deze sterk van elkaar verschillen kan dit aanleiding geven om bepaalde beleidsinstrumenten toe te passen om de situatie of het bestaande beeld van
volwassenen over jongeren te beïnvloeden/veranderen of om hier nader
onderzoek naar te plegen.

4.2

Resultaten
Bij de eerste 3 vragen over de buurt zien we dat de eigen mening van de
volwassenen bij 2 van de 3 vragen dichter in de buurt zit van wat de jongeren vinden dan wat de volwassenen denken dat de jongeren vinden. Bij de
vraag of buurtbewoners de politie bellen als er serieus gevochten wordt,
klopt wat de volwassenen denken dat de jongeren invullen beter.
Als we de antwoorden van de volwassenen met en zonder kinderen apart
bekijken zien we dat hier geen grote verschillen tussen zijn.
Bij de acht vragen over leeftijdgenootjes en riskante gewoonten zien we dat
jongeren in 7 van de 8 gevallen milder oordelen over de riskante gewoonten
dan de volwassenen. Alleen over gebruik van softdrugs oordelen volwassenen net iets milder dan de jongeren.
7 van de 8 keer blijkt de eigen mening van de volwassenen meer in de buurt
te zitten van wat de jongeren vinden, dan wat de volwassenen denken dat
de jongeren vinden. Volwassenen denken dat jongeren veel milder over de
riskante gewoonten oordelen dan in werkelijkheid het geval is. Alleen bij de
vraag: ‘Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje: dronken is?’ zien we dat
de mening van de volwassenen over wat de jongeren invullen, beter overeenkomt met de mening van de jongeren dan de eigen mening. Dit is ook de
riskante gewoonte waarbij het grootste meningsverschil tussen volwassenen
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en jongeren te zien is: Jongeren vinden dronkenschap van een 14- of 15
jarige veel minder ernstig dan de volwassenen.
Van alle riskante gewoonten vinden zowel jongeren als volwassenen het
gebruik van harddrugs en het bezit van wapens het slechtst. Het minst
slecht oordelen zowel jongeren als volwassenen over spijbelen.
Kijkend naar de vragen over het gebruik van alcohol valt op dat volwassenen dit vaker afkeuren (69%) dan de jongeren. 74% van de jongeren geeft
aan (incidenteel) te drinken. Bij softdrugs geeft 6% van de jongeren aan dit
wel eens te gebruiken. 29% van de volwassenen heeft aangegeven dat ze
denken dat minder dan 25% van de jongeren softdrugs gebruikt.
De vragen over de buurt en de betrokkenheid van buurtbewoners geven een
iets ander beeld. Bij de vraag of buurtbewoners trots zijn op de jongeren,
zien we dat de kinderen minder vinden dat de mensen in de buurt trots op
ze zijn dan de volwassenen denken. Hier valt het de volwassenen met kinderen iets vaker op dat de kinderen iets goed doen dan de volwassenen
zonder kinderen.
Bij de vraag ‘ik ken de kinderen (0-11 jaar) uit de buurt goed’ zien we dat de
volwassenen met kinderen vaker 'nee' antwoorden. Bij dezelfde vraag over
de jongeren (12-18 jaar) zijn deze verschillen kleiner geworden, maar nog
steeds antwoorden de volwassenen met kinderen iets vaker 'nee'. 40% van
de volwassenen van het e-panel wil de 0-11 jaar oude kinderen beter leren
kennen en 24% van de volwassenen van het e-panel wil de jongeren tussen
12 en 18 jaar beter leren kennen.
64% van de volwassenen van het e-panel vindt het belangrijk contact te
hebben met de kinderen in de buurt, de volwassenen met kinderen minder
vaak dan de volwassenen zonder kinderen.
Gemiddeld wil 34% meer contact. Bij het aanmoedigen en praten met de
kinderen uit de buurt zien we dat de volwassenen met kinderen dit iets vaker
doen (39%) en bij ‘veel praten met de kinderen uit de buurt over dingen die
belangrijk voor hen zijn’ zien we dat de percentages elkaar niet ontlopen.(8%)
Een groot deel van de volwassenen spreekt kinderen of jongeren die iets
vernielen op straat aan. Bij de eerste vraag gaat het om een jongere van 011 jaar. Een klein deel van de volwassenen (11 volwassenen = 3%) spreekt
deze kinderen niet aan bij vernieling. Gevraagd naar het waarom gaven de
volwassenen de volgende antwoorden: 1 volwassene gaf aan de ouders aan
te spreken en 3 gaven aan dat dit nooit voorkwam. 8 volwassenen spreken
een kind niet aan omdat ze bang zijn voor de gevolgen (bedreiging, geweld,
intimidatie).
Bij de tweede vraag gaat het om jongeren van 12-18 jaar. Hier gaven 77
volwassenen (24%) aan een jongere niet aan te spreken bij vernielingen. 3
hiervan spraken de ouders aan en 5 bellen de politie. Het grootste deel van
deze mensen is bang voor de gevolgen of denkt dat de jongere niet zal luisteren.

4.3

Conclusies
Bij het merendeel van de vragen zien we dat de volwassenen de mening
van de jongeren verkeerd inschatten. Ze schatten de jongeren negatiever in
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dan de jongeren zelf aangeven. De mening van de volwassenen zelf over
riskante gewoonten en negatief gedrag komt over het algemeen dichter in
de buurt van de mening van de jongeren. Hierbij maakt het nauwelijks uit of
de volwassenen kinderen hebben of niet.
Het hebben van kinderen maakt wel uit in de behoefte naar contact met kinderen uit de buurt. De volwassenen zonder kinderen geven aan contact met
kinderen en jongeren belangrijk te vinden en hier meer behoefte aan te hebben. Het praten met kinderen en jongeren uit de buurt wordt weer meer door
volwassenen met kinderen aangegeven. Dit laatste is misschien ook wel
vanzelfsprekend omdat zij door het hebben van kinderen gemakkelijk in
contact komen met buurtkinderen.
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Bijlage vragenlijst e-panel

1. Zijn er één of meerdere kinderen in uw huishouden? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 Nee
 Ja, in de leeftijdscategorie 0 − 11 jaar
 Ja, in de leeftijdscategorie 12 − 17 jaar
 Ja, 18 jaar of ouder

Aan de Capelse jongeren zijn onderstaande vragen gesteld. Wat denkt
u dat de meeste jongeren hier zelf ingevuld hebben?
2. Als een kind in jouw buurt andere kinderen zou pesten, zou hij/zij
dan aangesproken worden door buurtbewoners?
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
3. Als jongeren in jouw buurt serieus met elkaar zouden gaan vechten,
zouden buurtbewoners dan de politie bellen?
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
4. Als een kind in jouw buurt iets zou vernielen, zou hij/zij dan aangesproken worden door buurtbewoners?
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
Bij de voorgaande drie vragen diende u aan te geven hoe naar uw mening de jongeren hebben gereageerd op de gestelde vragen. Bij de volgende vragen dient u het antwoord te kiezen dat het beste uw eigen
mening weergeeft.
5. Als een kind in uw buurt iets zou vernielen, zou hij/zij dan aangesproken worden door buurtbewoners?
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!

Pagina 17

Epanel versus Veilig Opgroeien – Capelle aan den IJssel

DSP - groep

6. Als een kind in uw buurt andere kinderen zou pesten, zou hij/zij dan
aangesproken worden door buurtbewoners?
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
7. Als jongeren in uw buurt serieus met elkaar zouden gaan vechten,
zouden buurtbewoners dan de politie bellen?
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
Stellingen. Kies het antwoord dat het beste uw mening weergeeft.
8. Ik ken de kinderen ( 0 tot 11 jaar) uit mijn buurt goed.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
9. Ik ken de jongeren (12 tot 18 jaar) uit mijn buurt goed.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
10. Ik vind het belangrijk contact te hebben met kinderen en jongeren
(0 tot 18 jaar) uit de buurt.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
11. Ik zou graag (nog) meer contact met kinderen en jongeren ( 0 tot 18
jaar) willen hebben.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
12. Het valt mij op als jongeren in de buurt iets goed doen en ik zeg dat
ook tegen ze.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
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13. Ik moedig jongeren uit de buurt aan om hun best te doen.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
14. Ik praat veel met jongeren uit de buurt over dingen die belangrijk
voor hen zijn.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
15. Als ik zie dat een kind ( 0 tot 11 jaar) uit de buurt iets vernielt,
spreek ik hem/haar hierop aan.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
16. (Indien antwoord NEE! of nee) U heeft op de voorgaande vraag NEE!
of nee geantwoord, kunt u aangeven waarom?
Ik vind dit niet mijn verantwoordelijkheid
 Ik ben bang voor een grote mond terug
 Ik denk dat het kind niet naar mij luistert
 Ik spreek zijn/haar ouders erop aan
 Ik bel direct de politie
 Anders, nl.
17. Als ik zie dat een jongere ( 12 tot 18 jaar) uit de buurt iets vernielt,
spreek ik hem/haar hierop aan.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
18. (Indien NEE! of nee) U heeft op de voorgaande vraag NEE! of nee
geantwoord, kunt u aangeven waarom?
 Ik vind dit niet mijn verantwoordelijkheid
 Ik ben bang voor een grote mond terug
 Ik denk dat het kind niet naar mij luistert
 Ik spreek zijn/haar ouders erop aan
 Ik bel direct de politie
 Anders, nl.
19. Als jongeren in mijn buurt serieus met elkaar gaan vechten, zou ik
de politie bellen.
 NEE!
 Nee
 Ja
 JA!
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Aan de Capelse jongeren is onderstaande vraag voorgelegd.
Wat denkt u dat de meeste Capelse jongeren van 14 en 15 jaar hierop
hebben geantwoord?
20. Wat vind je ervan als een leeftijdgenootje:

een wapen bij zich heeft?
iets steelt?
ruzie met iemand zoekt?
iemand aanvalt met de bedoeling hem/haar
pijn te doen?
spijbelt?
dronken is?
softdrugs (bijvoorbeeld wiet of hasj) gebruikt?
harddrugs (bijvoorbeeld XTC, cocaïne of
heroïne) gebruikt?

heel
slecht

slecht

beetje
slecht

helemaal
niet slecht

































































Bij de voorgaande vraag diende u aan te geven hoe naar uw mening de
jongeren hebben gereageerd op de gestelde vragen. Bij de volgende
vraag dient u het antwoord te kiezen dat het beste uw eigen mening
weergeeft.
21. Wat vindt u ervan als een jongere van 14 of 15 jaar:

een wapen bij zich heeft?
iets steelt?
ruzie met iemand zoekt?
iemand aanvalt met de bedoeling hem/haar
pijn te doen?
spijbelt?
dronken is?
softdrugs (bijvoorbeeld wiet of hasj) gebruikt?
harddrugs (bijvoorbeeld XTC, cocaïne of
heroïne) gebruikt?
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22. Vindt u dat een 14− of 15− jarige jongere alcohol mag drinken?
 Nee
 Ja, incidenteel
 Ja
23. Welk percentage van de Capelse jongeren van 14 of 15 jaar heeft
volgens u wel eens alcohol (bier, wijn of sterke drank) gedronken?
 Minder dan 25%
 Meer dan 25%, maar minder dan 50%
 Meer dan 50%, maar minder dan 75%
 Meer dan 75%
24. Welk percentage van de Capelse jongeren van 14 of 15 jaar heeft
volgens u wel eens softdrugs (hasj, marihuana, wiet/weed) gebruikt?
 Minder dan 25%
 Meer dan 25%, maar minder dan 50%
 Meer dan 50%, maar minder dan 75%
 Meer dan 75%
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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