
Sociaal Domein
In mei 2021 heeft u meegedaan aan het onderzoek over het sociaal domein in de gemeente Epe. Hartelijk 
dank daarvoor! In totaal hebben 562 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 535 via het 
panel en 27 via de open link die gecommuniceerd is via de verschillende communicatiekanalen van de 
gemeente. Met het aantal respondenten kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge 
van 4,09% uitspraken worden gedaan over de populatie. Hieronder ziet u de belangrijkste resultaten en 
leest u wat we daarmee willen doen.

Waardering sociaal beleid
Inwoners zijn betrokken bij hun wijk en buurt.

(Helemaal)
mee eens 

45%

Neutraal
30%

(Helemaal)
niet eens 

20%

Weet ik 
niet/ n.v.t.

5%

Ik weet waar ik terecht kan als ik hulp nodig heb 
op het gebied van zorg/ondersteuning.

(Helemaal)
mee eens 

53%

Neutraal
18%

(Helemaal)
niet eens 

23%

Weet ik 
niet/ n.v.t.

7%

Inwonersbijdragen

Hoe zet u zich in voor de samenleving?
Top 3

Ik help mijn buren 
45%

 Ik doe vrijwilligerswerk 
45%

Ik zorg voor (een) 
naaste(n)/ ik ben 

mantelzorger 
24%

Geen van bovenstaande 
19%

Is er een reden dat u zich niet vrijwillig inzet voor de samenleving?
Top 3

 Ik heb onvoldoende tijd 
voor vrijwilligerswerk 

57%

Ik wil nergens ‘aan vast’ 
zitten 
31%

Dat is voor mij 
lichamelijk te zwaar 

8%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die zich niet inzetten voor de samenleving.



Inclusiviteit
In Epe kan iedereen meedoen aan de samenleving.

(Helemaal) mee eens
56% 

 Neutraal
16%

 (Helemaal) niet mee 
eens
11%

Weet ik niet/ n.v.t.
16%

Hoe helpt u zelf in uw persoonlijke leven mee aan 
een samenleving die open staat voor iedereen en 

waar iedereen kan meedoen?
Top 3

Iedereen 
accepteren/ 

gelijk 
behandelen 

en open staan 
voor anderen 

77%

 Helpende 
hand bieden/ 

aandacht 
geven waar 

nodig 
56%

Door 
vrijwilligers-

werk 
36%

Waar moet de gemeente de komende jaren 
(meer) aandacht aan besteden om een gemeente 

te zijn waarin iedereen mee kan doen?
Top 3

Het 
verminderen 

en voorkomen 
van 

eenzaamheid 
28%

Meedoen als 
je weinig geld 

hebt 
23%

Welzijn, 
gezondheid en 
ondersteuning 

23%

Leefbare dorpen
Wat kunt u zelf doen om te zorgen voor zelforganiserende gemeenschappen (buurten/
wijken/dorpen) met goede basisvoorzieningen?

Initiatief tonen Contact onderhouden

Actief zijn
Hulp aanbieden aan de buren

Vrijwilligerswerk
Naar elkaar omkijkenBetrokken zijn

Aansluiten bij een vereniging

Welke rol ziet u hierin voor de gemeente?

Transparantie Luisteren naar inwoners

Actief zijn
Coördineren

Zorgen dat er basisvoorzieningen zijn

Beleid maken en uitvoeren Meedenken Verbinden(Financiële) ondersteuning

Communiceren/ informeren
Faciliteren

Stimuleren



Zorg en ondersteuning

Wat vindt u belangrijk op het gebied van zorg en ondersteuning?
Top 3

Dat ondersteuning en zorg 
dichtbij zijn, in uw eigen buurt/

wijk/dorp 
51%

Dat kinderen en jongeren 
volop kansen krijgen om zich 

te ontwikkelen door onderwijs, 
welzijn, sport en cultuur 

31%

Dat mensen zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen, op een 

veilige en sociaal verantwoorde 
wijze 
29%

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gemeente Epe past haar visie op het sociaal domein aan. Het sociaal domein gaat over leefbare dorpen en 
buurtschappen, zorg en ondersteuning. Daarmee bedoelen we onder andere voorzieningen zoals bibliotheken, 
scholen, maatschappelijk werk, dorpshuizen en wijksteunpunten, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerscentrale 
‘EpeDoet’. Ook als u hulp nodig heeft die valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 
Participatiewet, de Jeugdwet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening valt dat onder het sociaal domein. 
Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een 
arbeidsbeperking. 
De resultaten van dit onderzoek gebruiken we bij het aanpassen van onze visie. Daarvoor gebruiken we ook andere 
onderzoeken, spreken we met de adviesraad Sociaal Domein en met organisaties die werken in het sociaal domein. 
De aangepaste visie leggen we vanaf half september ter inzage, voordat we hem vaststellen. U kunt er dan op 
reageren door uiterlijk eind oktober een zienswijze in te dienen. Wilt u graag de visie lezen en reageren? Dat kan 
vanaf half september op www.epe.nl/terinzage.


