
Enquête Corona Impact Analyse 
voor jongeren in Oosterhout 

Vrije tijd

Informatie

Maatregelen

School

Bijbaan/werk

Ontmoeting & contact
Contact met vrienden 

Contact met familie
Familie zien ze minder, ze houden veel re-
kening met de 1,5 meter afstand. Dit omdat 
ze veelal bang zijn voor de gezondheid van 
hun familie. 

Welk cijfer geef je voor het 
contact met familie?

Ervaar je minder contact met je familie?

Houd je afstand met vrienden?

JA
48%

NEE
52%

JA
60%

NEE
40%

Ervaar je minder contact met je vrienden?

JA
80%

NEE

20%

8
Stelling: 
Online contact met anderen is tijdelijk 

goede vervanging van in het echt elkaar 

ontmoeten.

Stelling: 
In Oosterhout zijn genoeg leuke plekken 

voor jongeren om heen te gaan. 

NEE 98% 2% JA

JA 35% NEE 35% NEUTRAAL 35%

Er is hier geen overtuigend ja of nee. Jongeren zijn verdeeld. Er is duidelijk een groep die 

er geen last van heeft. Dit is vooral de groep onder de 18. Voor hen gaat sporten veelal 

door en zij hoefden in het najaar van 2020 ook nog geen afstand te houden onderling. 

Dit cijfer nodigt uit voor vervolg onderzoek:  

Waar moet een leuke plek aan voldoen? 

Stelling: 
Ik heb een betere band gekregen 

met mijn vrienden.

58%
ONEENS 

Jongeren hebben veel vrije tijd. Die 

gebruiken ze om te sporten, te werken, te 

Netflixen, muziek te luisteren, creatief bezig 

te zijn of om met vrienden af te spreken.

Wat doen jongeren NU in hun vrije tijd?

42%

19%

15%

68% 55%

Verveel je je?

Hoe kunnen we ze bereiken?
Het is belangrijk te weten dat jongeren via 'filmpjes' beter te 

bereiken zijn en zij dit dus zien als middel om hen te bereiken.

82%
van TV

22%
van  

Facebook

72%
van internet

Waar halen jongeren hun informatie vandaan?

Welke maatregel is volgens jonge-
ren het moeilijkste vol te houden?

Wat vind je van de maatregelen?

Als ik ergens mee zit, praat ik daarover met:

Van wie zou je  
gebruik maken als 
je hulp nodig hebt?
1. Praktijkondersteuner van  

de huisarts 

2. GGD

TV is heel belangrijk om infor-
matie te horen voor jongeren.

Onder het begrip internet bedoelen 
we online informatie halen: YouTube, 

Nu.nl en andere nieuwsmedia. 

64%

van  
andere mensen

Welk cijfer geef je jezelf 
voor 'het navolgen van de  
maatregelen'?

6,5
Afstandsregel 1,5 meter

Maatregel online lessen

Beperkt bezoek thuis

25%

Te veel  
maatregelen:

25%

Te weinig  
maatregelen:

14%
Neutraal

33%

De maatregelen 
zijn goed zo:

64%
van de respondenten 

vulden deze  
open vraag in.

JA zegt

73%
JA zegt

80%
JA zegt

50%
JA zegt

78%
NEE, 
absoluut 
niet zegt

11%

Wat zou er moeten 
veranderen?

Op deze open vraag hebben 166 van 
de 302 jongeren aangegeven wat er 
zou kunnen veranderen. Ontzettend 
veel antwoorden dus! Dit geeft duide-
lijk aan dat zij hierover mee willen praten.

De antwoorden zijn heel divers van aard. Er zijn zo-
wel voor- als tegenstanders van de maatregelen. Het 
grootste gedeelte van de jongeren wil verandering 
en meer ruimte krijgen van de overheid.

van de  
jongens

van de  
meiden

Totaal aantal respondenten: 302
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30%

16%
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2% 1%

13%

Wijken waar respondenten wonen:

Dommelbergen

Oosterheide

Vrachelen

Slotjes

Centrum

West

Kerkdorp Oosteind

Kerkdorp Den Hout

Strijen

Leijsenakkers

Kerkdorp Dorst

Met wie houd je contact?
Meeste contact met familie, vrienden en 

vooral het eigen gezin.

0 20 40 60 80 100

Appen

Videobellen

In het echt op 1,5 mt afstand

In het echt, niet op 1,5 mt afstand

Bellen

83%

52%

52%

48%

39%

Gezondheid en hulp vinden

Tot slot

Heb je thuis genoeg hulp 
bij je schoolwerk?

Heb je thuis een rustige, eigen plek 
om aan school te kunnen werken?

Ben je bang voor een leer-
achterstand op school?

Kun je je minder goed 
concentreren tijdens 

de online lessen?

Was het moeilijk een 
stageplek te vinden? JA 40% NEE 60%

De gemeente Oosterhout moet onder de loep nemen:  
wat kan er binnen onze organisatie beter en kunnen wij 
andere bedrijven inspireren ook open te staan voor stages.

Op een schaal van 1 op 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

8

6,6

8

van de respon-
denten heeft 
naast school  
een bijbaan.

82% 25%

27%
48% horeca

supermarkt

overig

Waar werken zij?

25%maakt zich 
druk om de 
baan van 
zijn/haar 

ouders.

13%

geeft bewust 
minder geld uit.

48%
zegt op tijd hulp 
in te schakelen 
als dat nodig is.

Mis je nog iets qua  
ondersteuning? 

De hoeveelheid respondenten die deze  
vraag beantwoorden geeft duidelijk aan  
dat er meer behoefte aan informatie is  
over de hulp in Oosterhout.  

Jongeren hebben vragen als:
“Kan ik hier zomaar heen?”
“Moeten mijn ouders hier vanaf weten?”
“Kost dit geld?”

In samenwerking met jeugdprofessionals wordt 
er gewerkt aan meer bekendheid van deze pro-
fessionals bij de doelgroep.

Actie
ism jeugdprofessionals

30%
van de responden-

ten vulden deze 
open vraag in.

Actie
ism P&O
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Jongeren nemen een belangrijke plaats in binnen onze samenleving. Ook 

op hún leven is corona van invloed. In 2020 is de gemeente Oosterhout ge-

start met gesprekken met de samenleving: met inwoners, organisaties en 

ondernemers. JONG sprak met jongeren in het voorjaar van 2020 en uit die 

gesprekken bleek dat het erg persoonlijk is: ‘dé jongere’ bestaat niet. Maat-

werk blijft van belang, inspelen op trends en ontwikkelingen moet snel. 

Landelijk voerden veel partijen enquêtes uit. Om het Oosterhoutse verhaal 

in kaart te brengen zette JONG in het vierde kwartaal van 2020 een enquê-

te uit. De enquête is opgebouwd uit een aantal thema’s zoals gezondheid, 

ontmoeting, school en hulp. De vragen werden opgesteld in samenwerking 

met het Jongerenpanel Oosterhout. Bekijk hieronder de resultaten.

Wie hebben de enquête ingevuld?

% gebruikers

van het contact 

met vrienden gaat 

via appen

83%

Jongeren geven aan dat ze het liefste elkaar ‘live’ 
ontmoeten. Als dat niet kan, heeft appen de voorkeur.

88%
63%

BewegenNetflix

68%

Afspreken met  
vrienden/

vriendinnen 

Er is dus een duidelijke noodzaak voor deze groep (11% van de jongeren) 
om een plek te krijgen waar ze wel kunnen studeren. Echter is het gerust-
stellend dat er zo veel jongeren een goede eigen thuiswerkplek hebben.
 

Inmiddels is een van de hallen van de oude Galvanitas fabriek getransformeerd tot een gave, 

industriële leer-/werkplek: www.deloods16.nl en JPO www.oosterhout.nl/jong. In samenwer-

king met alle VO scholen in Oosterhout: Zwaaikom, Frencken, Curio Effent, Oelbert en Hanze.

Jongeren willen zich duidelijk laten 
horen, daaruit vloeit voort: 
Actie JPO: Hartjesbonbons uitdelen, 
om meer bekendheid JPO te genere-
ren op Voortgezet Onderwijs-scholen.

4. Hoe gelukkig was je voor corona?

3. Hoe gelukkig ben je nu? 

2. Hoe bezorgd ben je over de 
gezondheid van je familie?

1. Ben je bezorgd over je eigen gezond-
heid mbt het coronavirus?

Jongeren maken zich niet echt zorgen over 

zichzelf, maar wel over hun familie. Het sociale 

aspect komt hier duidelijk naar voren. Rekening 

houden met elkaar. Bewust van je eigen leven, 

maar ook bewust van de ander.

48%

14%21%
4%

Vrienden NiemandOuders Jeugd-
professional

Zoals je kunt lezen zijn jongeren in Oosterhout best tevreden over hun 
leven. Maar er zijn zeker ook verbeterpunten. Naar aanleiding van de 
uitkomsten pakt JONG, in samenwerking met collega’s, een aantal 
acties op. Zo krijgt het Jongerenpanel de komende tijd steeds meer 
exposure en werken we aan een campagne om jeugdprofessionals 
meer bekendheid te geven. 

Heb jij zelf een goed idee? Aarzel niet en stuur ons een mail.

Meer informatie of vragen?

JONG

 jong@oosterhout.nl  

 @jonginoosterhout

 www.oosterhout.nl/jong

 

Jongerenpanel

 jongerenpanel@oosterhout.nl

 @jpoosterhout

 www.oosterhout.nl/jong

Wij bedanken:

• Alle jongeren die deelnamen aan dit onderzoek

• Romy Oomens voor het meedenken- en schrijven

• Onze collega’s

16 maart 2021

Actie
&

In Dorst is vanuit jongeren de vraag gekomen 

naar een ‘hangplek’. Samen met jongerenwerk en 

Platform Dorst gaan we een onderzoek uitvoeren: 

wat leeft er specifiek onder jongeren in Dorst?

Actie

ism Platform Dorst

Ruim 50% verveelt zich. Daarom 

organiseert JONG in samenwerking 

met Moove een reeks aan activiteiten 

onder de naam 'Freeze'. Deze worden 

opgezet met verenigingen en ook 

jongeren zelf organiseren mee. 

www.inoosterhout.nl 

Ook antwoord ruim 

50% van de jongeren 

dat ze het fijn vinden 

om nu ineens meer 

vrije tijd te hebben.

Actie

&

http://www.deloods16.nl
http://www.oosterhout.nl/jong
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