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Ruim de helft van de Nijmegenaren (16+ jr) zet zich in vrije tijd in voor de samenleving. Hoe is het 

gesteld met de vertegenwoordiging binnen buurt- en wijkorganen en de organisatie van activiteiten? 

Vanuit hun rol in het wijkgericht werken vragen de sociaal wijkregisseurs zich af hoe verschillende 

doelgroepen in de wijk zijn vertegenwoordigt binnen buurt- en wijkorganen en in de organisatie van 

activiteiten. 

Team Onderzoek en Statistiek gaat hier op in met behulp van gegevens uit de burgerpeiling 

Nijmegen. Deze survey onder Nijmegenaren van 16 jaar en ouder geeft een representatief beeld van 

tal van zaken in onze stad. Ook van de maatschappelijke inzet van Nijmegenaren. Daarbij komen 

onder meer vrijwilligerswerk en buurtactiviteiten aan bod. 

1. Inzet voor bewonersorganisatie 
Hoe zit het met de regelmatige inzet (minimaal 1 keer per maand) als vrijwilliger voor 

buurtvereniging, wijkvereniging, bewonersorganisatie, buurt- of wijkcentrum, voorzieningenhart of 

buurtpreventieteam? Een specifiek deel van de Nijmegenaren (16jr+) is hierin actief. 

Inzet buurtorganisatie: Burgerpeiling 2021 (Nijmegenaren 16jr+) 

vrijwilliger voor buurt-/wijkvereniging of 

bewonersorganisatie 

2% 

vrijwilliger voor buurt-/wijkcentrum of 

voorzieningenhart 

1% 

vrijwilliger voor buurtpreventieteam 0,2% 

 

Enkele achtergronden bij de inzet voor buurt-/wijkvereniging of bewonersorganisatie door 

Nijmegenaren (2%): 

 Geen duidelijke verschillen naar sociaal economische status of stadsdeel. Uitgezonderd 

Nijmegen-Oud West, waar naar verhouding veel inwoners aangeven actief te zijn bij een 

bewonersvereniging. 

 De leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75-89 jaar zijn sterk vertegenwoordigd, 16-24 jaar en 25-34 jaar 

blijven relatief gezien achter. 

 Inwoners met een niet-Europese achtergrond geven nauwelijks aan vrijwilliger te zijn bij buurt- 

of wijkverenigingen. 

 Wijken waar deze inzet relatief hoog ligt zijn Bottendaal, Hees, St. Anna en Weezenhof. Naar 

verhouding een gering aandeel inwoners dat zich inzet voor buurtorganisaties zien we in 

Benedenstad, Kwakkenberg en Nije Veld. 



Achtergronden bij vrijwilligers voor buurt-/wijkcentrum of voorzieningenhart (1%): 

 Hier vallen leeftijdsverschillen op. De leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75-89jaar zijn opnieuw goed 

vertegenwoordigd. Buurt en wijkcentra kennen naar verhouding weinig vrijwilligers tussen 16-

24 jaar, 25-34 jaar en 35-49 jaar. 

 In de stadsdelen Nijmegen-Noord en Nieuw-West zien we (naar eigen zeggen) weinig vrijwilligers 

voor buurt-/wijkcentrum of voorzieningenhart. 

 Verder zijn er geen duidelijke verschillen naar achtergrondkenmerken van inwoners gevonden. 

Tenslotte enkele achtergronden bij de inzet voor buurtpreventieteams (0,2%): 

 De leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75-89 jaar zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd. 

 Wijken waar deze inzet relatief hoog ligt zijn Stadscentrum, Meijhorst, ’t Broek, Hazenkamp en 

Malvert. 

 Verder geen duidelijke verschillen naar achtergrondkenmerken van inwoners. 

2. Organiseren van buurtactiviteiten 
Hier gaat het om de inzet voor de buurt door organiseren van feesten, activiteiten, schoonhouden 

van de buurt of groenonderhoud. Daarnaast is ook mantelzorg voor buren en hulp aan buurtgenoten 

relevant. Onder “mantelzorg buren” valt de groep die zich regelmatig inzet als mantelzorger voor 

een buurman/-vrouw of iemand uit de buurt, vanwege langdurige gezondheidsproblemen, een 

handicap of de hoge leeftijd bij deze persoon. Met “hulp aan buurtgenoten” is de groep 

Nijmegenaren bedoeld die in vrije tijd hulp biedt aan 1 of meer mensen uit de buurt (anders dan 

mantelzorg, buiten eigen huishouden of gezin). 

Buurtinzet: Burgerpeiling 2021 (Nijmegenaren 16jr+) 

Schoonhouden van de buurt 12% 

Hulp aan buurtgenoten 9% 

Organiseren van feesten, activiteiten 6% 

Groenonderhoud 6% 

Aandacht vragen voor buurtproblemen 6% 

Mantelzorg buren 3% 

 

Enkele achtergronden bij de inzet voor schoonhouden van de buurt (12%): 

 Nijmegenaren uit de laagste welstandsklassen zijn minder actief. 

 Wijken waar deze inzet relatief hoog ligt zijn Lankforst, Lent en St. Anna. In De Kamp zijn er naar 

verhouding weinig inwoners actief in het schoonhouden van de buurt. 

 Verder geen duidelijke verschillen naar achtergrondkenmerken van inwoners. 

Achtergronden bij hulp aan buurtgenoten (9%): 

 Meestal geen duidelijke verschillen naar achtergrondkenmerken van inwoners. 

 Wel blijven de groep 16-24 jarigen en inwoners van de wijk Stadscentrum naar verhouding 

achter. 

  



Organiseren van buurtfeesten en buurtactiviteiten (6%): 

 Vooral Nijmegenaren uit de hogere welstandsklassen zijn actief. 

 Echt jonge (16-24 jaar) en oude personen (75+) blijven naar verhouding achter. 

 ‘Actieve’ stadsdelen zijn Nijmegen-Noord en Nijmegen-Midden. 

 Wijken met een laag % personen met inzet zijn Benedenstad, Grootstal, Biezen en Malvert. 

Groenonderhoud in de buurt (6%): 

 Meestal geen duidelijke verschillen naar achtergrondkenmerken van inwoners. 

 Wel blijven de groep 16-24 jarigen en inwoners van de wijk Hazenkamp en ’t Broek naar 

verhouding achter. 

Buurtproblemen en/of verbeterpunten onder de aandacht brengen (6%): 

 De groep 16-24 jarigen en Nijmegenaren met een niet Europese achtergrond zijn 

ondervertegenwoordigd. 

 Veel melders in Kwakkenberg, Wolfskuil, St. Anna, Bottendaal en Hees. 

Tenslotte enkele achtergronden bij mantelzorg voor buren (3%): 

 Nijmegenaren met een lagere sociaal economische status geven vaker mantelzorg aan buren. 

 De leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75-89 jaar zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd, 16-24 

jarigen zien we weinig als mantelzorger voor buren. 

 Wijken waar deze inzet relatief hoog ligt zijn Weezenhof, Brakkenstein, Malvert, Groenewoud en 

Lent. 

3. Inzet voor de samenleving algemeen 
Na specifiek te zijn ingegaan op vertegenwoordiging binnen buurt- en wijkorganen en organisatie 

van activiteiten schetsen we nog een breder perspectief. Deze paragraaf is afkomstig uit de 

Stadsmonitor 2022: Participatie en inzet voor anderen. 

Ruim de helft van de Nijmegenaren zet zich in vrije tijd in voor de samenleving 

Bij hulp en ondersteuning bieden aan personen en organisaties spelen bewoners een belangrijke 

rol. In de Burgerpeiling vragen we naar de vrijwillige inzet van Nijmegenaren voor anderen en de 
samenleving. In de periode 2015-2021 zien we geen grote veranderingen met betrekking tot die 
inzet: 

 24% zet zich maandelijks of vaker in als vrijwilliger voor een organisatie;  

 25% zet zich op minstens een van de volgende manieren in voor de buurt: organiseren 
feesten/activiteiten, schoonhouden van buurt, groenonderhoud in buurt en 
buurtproblemen/verbeterpunten onder de aandacht brengen (als we ook de hulp aan 

buurtbewoners en de vrijwillige inzet voor buurtorganisaties meerekenen komen we op 32%). 

 14% van de Nijmegenaren geeft dagelijks of wekelijks mantelzorg;  

 18% geeft maandelijks of vaker hulp aan personen buiten het eigen huishouden (oppassen op 
kinderen; hulp vanwege problemen; hulp bij de administratie of praktische zaken);  

 
Ruim de helft van de Nijmegenaren (54%) zet zich op minstens 1 van de genoemde velden in. 

 
Onderstaande figuur geeft weer hoe groot de inzet van verschillende inwonersgroepen is. 

https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53023/participatie-en-inzet-voor-anderen


 Te zien is dat er grote verschillen zijn tussen leeftijdsgroepen. De inzet wordt groter naarmate 

de leeftijd toeneemt; van 38% van de 16-34-jarigen tot 74% van de 65-74-jarigen. 
 Onder de 75-plussers neemt de inzet weer wat af, naar 59%. 
 Nijmegenaren met een niet-Europese migratieachtergrond zijn wat minder vaak actief (43% 

versus 56% onder inwoners met een Nederlandse achtergrond). 

 Verder valt op dat mensen in de laagste welstandsklasse zich minder vaak inzetten (43%).  
 

 
Figuur: Aandeel inwoners dat zich inzet voor vereniging/organisatie, buurt of naasten/buurtgenoten 

naar geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status (SES) en herkomst. Bron: Burgerpeiling 2021 
gemeente Nijmegen. 
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