
% volwassenen dat 
harddrugs gebruikt 
stijgt

% inwoners 
dat voldoende 
regie over eigen 
leven ervaart 
stijgt  

% inwoners 
dat grote moeite 
heeft om rond 
te komen 
daalt

% inwoners 
dat zich door 
ondersteuning 
beter kan redden 
stijgt

% volwassenen 
(18-64) met 
hoog risico op 
psycho-sociale 
klachten stijgt

% 15-16 jarigen 
dat tevreden is 
met hun leven 
daalt slechts met 
1%

% huishouden 
met besteedbaar 
inkomen onder 
armoedegrens 
daalt

% inwoners dat zich eenzaam voelt daalt van 
2016 naar 2020, maar afgelopen jaar laat zien 
dat meer mensen zich in de coronaperiode 
eenzaam voelen

% overbelaste 
mantelzorgers daalt 
licht

% kinderen met 
overgewicht stijgt
(en daalt bij volwassenen)

% zwaar drinken 
65+ daalt tot onder 
de norm

% jongeren 
dat uitvalt en 
terugkeert naar 
school daalt

% peuters dat 
gebruik maakt 
van voorschoolse 
voorziening 
stijgt

% vroegtijdige 
schoolverlaters 
zonder startkwali-
ficatie daalt

% inwoners dat 
voldoet aan 
beweegrichtlijnen 
stijgt 
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Partners en gemeente maken zich zorgen over 
de daling van het aantal vrijwilligers en leden. 
Met name oudere vrijwilligers haken af.

Er is een toename van personeelstekorten 
en oplopende wachtlijsten. Tegelijkertijd ook 
meer bewustzijn om te investeren in preventie 
en voorliggende voorzieningen.

Culturele organisaties zetten zich in op meer 
samenwerking en innovatie.

Jeugd- en jongerenwerk:

Partners waarschuwen voor:

• Er is veel creativiteit geweest om aanbod in 
coronatijd door te kunnen zetten

• Er is verschuiving van begeleiding op 
locatie naar online en outreachend werken 
op locatie vanwege corona

• Er is meer tijd genomen voor individuele 
begeleiding omdat werken in groepen 
vanwege corona niet mogelijk was

• meer eenzaamheid
• meer problematiek achter voordeur
• meer depressie en somberheid
• meer suïcide(pogingen)
• meer drank- en drugsgebruik

Er zijn veel extra 
initiatieven vanuit 
de samenleving 
gekomen om aan-
dacht te geven aan 
eenzame en kwets-
bare inwoners en 
mantelzorgers.

Partners en 
gemeente 
vermoeden dat 
het percentage 
overbelaste 
mantelzorgers 
hoger is dan wat er 
wordt gemeten. 

Ondanks dat de cijfers in het databoek er nog niet op wijzen.

Het algemene beeld is dat we op koers zijn om de gestelde doelen in 
2023 te halen. Tegelijkertijd weten we dat corona behoorlijke impact 
heeft gehad op onze inwoners en op de uitvoering van de MAG door de 
partners. Dat is in de cijfers nog niet terug te zien.

De partners en inwoners hebben ondanks corona toch enigszins 
uitvoering kunnen geven aan de MAG. Daarnaast hebben ze oog 
gehad voor vrijwilligers, leden en kwetsbare inwoners. Zij hebben grote 
veerkracht getoond. Gemeente en partners blijven samenwerken om het 
beste te doen voor onze inwoners en de toekomst van onze gemeente.
 
De volledige voortgangsrapportage MAG is te vinden op: 

www.detoekomstvankatwijk.nl
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