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Sociale binding belangrijk voor lokale inzet

Dorpsbewoners met een sterke sociale binding zetten zich vaker in voor de gemeenschap dan bewoners die minder sociale 

binding hebben. Dit blijkt uit de studie ‘Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners’ (link) die het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) in januari 2015 publiceerde. De overheid streeft naar een samenleving waarin burgers steeds meer zelf de 

handen uit de mouwen steken voor hun omgeving. Er wordt een toenemend beroep op burgers gedaan bij het in stand houden 

van de leefbaarheid in dorpen en buurten en op het gebied van zorg. Door mobiliteit en een toenemend gebruik van ICT is de 

lokale omgeving voor de dorpsbewoner echter juist minder belangrijk geworden. Een steeds groter deel van het leven van een 

dorpsbewoner speelt zich buiten het dorp af, volgens de studie van het SCP. In dorpen kennen bewoners elkaar weliswaar, maar 

twee derde van de dorpsbewoners heeft vooral vrienden buiten het dorp. Als men concrete hulp nodig heeft, wordt een goede buur 

weer belangrijker dan een verre vriend. 

Sociale verbondenheid in Fryslân

Het SCP-onderzoek is een landelijk onderzoek waarbij niet specifiek is ingezoomd op provincies of gemeenten. Wat is er bekend over 

de sociale verbondenheid in Fryslân? Eind 2014 is er via het Fries burgerpanel een onderzoek verricht naar de leefbaarheid in Fryslân 

(link naar rapportage Fries burgerpanel). 896 Friezen verspreid over de provincie werkten aan dit onderzoek mee. Onder andere is 

gevraagd hoe tevreden inwoners zijn over de manier waarop zij in hun directe omgeving met elkaar omgaan. Uit de peiling kwam 

naar voren dat ruim driekwart van de panelleden hier tevreden over is, 8% is ontevreden en 16% antwoordde neutraal. 

Hoogste sociale verbondenheid in dorpen

Is er een verschil tussen de sociale verbondenheid in grote en kleinere plaatsen? In de Friese plaatsen tot 5.000 inwoners blijkt de 

tevredenheid over de sociale verbondenheid het hoogst (82%). In de Friese stedelijke gebieden, de plaatsen met meer dan 15.000 

inwoners, is de sociale verbondenheid het laagst (70%). In de grotere dorpen (5.000-15.000 inwoners), is 75% tevreden over de sociale 

verbondenheid.

Oudere inwoners het minst tevreden over sociale verbondenheid

Als naar de leeftijd wordt gekeken, valt op dat de oudere inwoners (65+) het minst tevreden zijn over de sociale verbondenheid met 

de mensen in de omgeving. Inwoners tussen 35 en 50 jaar zijn het meest tevreden. 

             

Sociale verbondenheid van toenemend belang

Inwoners in Friese dorpen voelen zich iets meer met elkaar verbonden dan inwoners van stedelijke gebieden. Voor inwoners in 

dorpen kan dit voordelen hebben nu de overheid een grotere inzet verwacht van mensen voor elkaar. Sociale banden zijn vooral 

belangrijk voor kwetsbare bewoners die weinig mobiel zijn en daardoor sterk zijn aangewezen op hulp uit de directe omgeving. 

Zorgelijk is dat ouderen die voor hulp en ondersteuning dikwijls het meest op de lokale omgeving zijn aangewezen, relatief de 

minste sociale verbondenheid voelen. Door de toenemende vergrijzing en de veranderingen in de zorg, zal een groter aantal 

inwoners afhankelijk worden van de sociale banden in de directe omgeving. Een gerichte aanpak lijkt gewenst om te bevorderen dat 

individuele bewoners aansluiting vinden bij sociale netwerken. Dit kan eenzaamheid tegen gaan, nieuwe sociale contacten opleveren 

en onderlinge ondersteuning bevorderen. 

www.friessociaalplanbureau.nl

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen 

met Wilma de Vries, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau.

E-mail: wdevries@friessociaalplanbureau.nl

Telefoon: (058) 234 85 00  

Het Fries Sociaal Planbureau is het onafhankelijke kennis- en 

onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal 

domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een 

breed publiek: medewerkers van Friese gemeenten, provincie 

Fryslân en andere belanghebbenden.
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