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De Economic Development Board Drechtsteden (EDB) is een adviescommissie, bestaande uit bestuurders vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid 

in de regio, die de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam beslaat.

De EDB heeft als missie de ontsluiting van de kracht van de Drechtsteden als industriële motor van de Rotterdamse Metropool aangenomen. In deze missie staan 

wonen, werken, beleven en innoveren centraal. Om daaraan gehoor te geven, adviseert de EDB zowel gevraagd als ongevraagd op sociaaleconomische 

onderwerpen, waarbij aandacht voor innovatie, regioprofilering en het bouwen van netwerken centraal staan. 

In opdracht van de EDB Drechtsteden heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar hoe inwoners van de Drechtsteden hun 

woonomgeving ervaren, en hoe zij zich voelen en bewegen te midden van de ontwikkelingen die zich er afspelen. De doelstelling die we voor het onderzoek 

hebben geformuleerd was:
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Inleiding, achtergrond en doelstelling

Inventariseren van percepties en opinies van Drechstedelingen over hun eigen 
woonplaats en de regio Drechtsteden.
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Circa driekwart (76%) van de Drechtstedelingen is (zeer) tevreden met 

zijn woonplaats.

Deze tevredenheid wordt versterkt door de lage verhuisintentie. 73% van de 

Drechtstedelingen verwacht namelijk over vijf jaar nog steeds in dezelfde 

woonplaats te wonen. 

Alleen de tevredenheid in de gemeente Zwijndrecht ligt gemiddeld wat lager. 

Daar is 69% van de inwoners tevreden met de eigen woonplaats. Ook 

verwachten zij minder vaak dan gemiddeld (60%) over vijf jaar nog steeds in 

hun huidige woonplaats te wonen. 

Belangrijkste reden voor wonen in huidige woonplaats: Het is dicht bij 

familie/vrienden. 

In totaal geeft de helft (50%) van de Drechtstedelingen aan dat zij in hun 

huidige woonplaats wonen omdat dit dicht bij familie en vrienden is. Verder 

geven vier op de tien (41%) aan dat zij er wonen vanwege de goede 

voorzieningen, en geven drie op de tien (30%) hier te wonen omdat ze hier 

geboren zijn. Wel verschillen de drie belangrijkste redenen om in de 

woonplaats te wonen per gemeente.  

De belangrijke aspecten in de eigen woonplaats vinden Drechtstedelingen 

winkelaanbod, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en 

woningaanbod. 

Goede voorzieningen, een goede bereikbaarheid per auto en nabijheid van 

vrienden en familie maken een woonplaats aantrekkelijk.

Welke aspecten iemands woonplaats aantrekkelijk maken, kan wisselen per 

gemeente. Over het algemeen blijkt wel dat goede voorzieningen (54%) en de 

nabijheid van vrienden en familie (48%) voor circa de helft van de 

Drechtsteden zorgt dat de eigen woonplaats aantrekkelijk wordt gevonden. 

Ook een goede bereikbaarheid met de auto speelt voor vier op de tien (41%) 

een grote rol. 

Minder aantrekkelijk is een woonplaats door onvoldoende aanbod van 

geschikte woningen.

Drie op de tien (30%) Drechtstedelingen vinden dat onvoldoende aanbod van 

geschikte woningen de woonplaats minder aantrekkelijk maakt. Ook beperkt 

winkel- (22%) en horeca-aanbod (18%) maken een woonplaats minder 

aantrekkelijk. Hierin verschillen de gemeenten onderling opnieuw. 

Dordrecht voornamelijk bekend om winkelaanbod en historie; regio 

Drechtsteden bekend om water en natuur.

Mensen uit Dordrecht associëren hun woonplaats voornamelijk met 

geschiedenis en historie (41%), op ruime afstand gevolgd door gezellig/leuk 

(20%). Inwoners van de andere Drechtsteden denken bij Dordrecht 

daarentegen juist vaak (positief) aan het winkelaanbod (40%) en denken in de 

tweede plaats pas aan de geschiedenis (27%). 
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Voor zowel Dordtenaren (77%) als inwoners van de overige Drechtsteden 

geldt Dordrecht (68%) als het centrum van de Drechtsteden. 

De regio Drechtsteden in zijn geheel wordt voornamelijk geassocieerd met 

rivieren/water (12%), de hoeveelheid groen en natuur (11%) en de centrale 

ligging (11%). 84% vindt bovendien dat het water een uniek karakter geeft aan 

de Drechtsteden.

Winkelaanbod, bereikbaarheid OV en woningaanbod belangrijk voor regio 

de Drechtsteden.

Net als voor de eigen woonplaats, vindt men het winkelaanbod (82%), een 

goede bereikbaarheid met het OV (79%) en woningaanbod (74%) de 

belangrijkste aspecten in de regio Drechtsteden.

Dordtenaren zijn het meest tevreden over het aanbod van historie (74%) en 

het recreatieaanbod (72%) in de regio. Inwoners uit de andere Drechtsteden 

zijn met name te spreken over (eveneens) het recreatieaanbod (71%), het 

winkelaanbod (68%) en de sportvoorzieningen (68%) in de Drechtsteden. 

Auto meest gebruikte vervoermiddel voor uitstapjes.

Voor bijna alle activiteiten (op recreatie na) wordt de auto door een 

meerderheid van de Drechtstedelingen (51%-67%) gebruikt. Opvallend is dat 

mensen uit Dordrecht de auto gemiddeld minder vaak gebruiken dan de 

inwoners uit de overige Drechtsteden. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken 

met het feit dat veel voorzieningen voor hen dichter bij huis te vinden zijn, en 

dat de OV-verbindingen daar beter, meer aanwezig zijn. 

Een derde zou eventuele watertaxi gebruiken.

33% van de Drechtstedelingen zou overdag of in de avonduren gebruikmaken 

van de watertaxi, als deze er zou komen. Nog eens 41% zou vaker 

gebruikmaken van de waterbus als deze frequenter zou varen. 

Dordtenaren stellen meer eisen aan eigen woonplaats en regio 

Drechtsteden als geheel

Zij vinden de aanwezigheid van voorzieningen in hun eigen woonplaats en in 

de rest van de regio belangrijker, dan inwoners van de overige Drechtsteden. 

Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat zij als inwoners van een (relatief) 

grote stad gewend zijn aan een hoger en breder voorzieningenniveau en 

daardoor enigszins ‘verwend’ zijn met het aanbod in hun eigen woonplaats. 
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Methode en opzet
We hebben online kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder inwoners van gemeenten die gerekend 

worden tot de regio Drechtsteden. 

Dit houdt in dat een geprogrammeerde vragenlijst via internet (door middel van smartphone, tablet 

of computer) kon worden ingevuld. 

Doelgroep, steekproef en rekrutering

De inwoners zijn door het Motivaction panel StemPunt benaderd, of door onze vaste partner. In 

totaal hebben n=736 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. De verdeling over de gemeenten was 

als volgt: Dordrecht n=216, Sliedrecht n=87, Papendrecht n=127, Zwijndrecht n=104, Hendrik-Ido-

Ambacht n=80, Alblasserdam  n=59 en Hardinxveld-Giessendam n=63. 

Het zwaartepunt van het onderzoek lag op de gemeente Dordrecht. In de rapportage zullen we de 

resultaten van Dordrecht daarom geregeld vergelijken met die van de overige Drechtsteden samen. 

Bij de totstandkoming van de ‘overige Drechtsteden’ is rekening gehouden met de inwonertallen van 

de gemeenten; in het totaal tellen zij naar rato van het aantal inwoners mee, om een op deze 

variabele representatief beeld te schetsen.  

Leeswijzer

Als een resultaat significant lager is in vergelijking met de referentiegroep, dan wordt dit aangegeven 

met:     , of een oranje markering. Als een resultaat significant hoger is, wordt dit aangegeven met:    , 

of een groene markering. 

In de rapportage worden Dordrecht en de overige Drechtsteden met elkaar vergeleken. Daarnaast 

hebben we specifiek gekeken naar de leeftijdsgroep van 16-24 jarigen; EDB vindt met name deze 

groep interessant en relevant voor toekomstige ontwikkelingen. We kijken in deze rapportage 

overigens niet bij alle resultaten naar de leeftijdsklassen; in de tabellen zijn deze wél terug te vinden.



Resultaten
Huidige woonplaats
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Dordrecht

Wat zijn de eerste dingen die bij je opkomen als 
je aan jouw woonplaats denkt?

Dordrecht Totaal

Geschiedenis/
Historisch/Oud

41% 17%

Gezellig/leuk 20% 16%

(Aan het) water/Rivieren 18% 15%

Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen 
dat je in jouw woonplaats woont?

Dordrecht Totaal

Dichtbij familie/vrienden 49% 50%

Goede voorzieningen 41% 41%

Ik ben hier geboren 38% 30%

Welke aspecten maken jouw woonplaats aantrekkelijk 
om te wonen?

Dordrecht Totaal

Goede voorzieningen 57% 54%

Dichtbij familie/vrienden 46% 48%

Veel groen/natuur in de buurt 41% 37%

Welke aspecten maken jouw woonplaats minder
aantrekkelijk om te wonen?

Dordrecht Totaal

Onvoldoende aanbod 
geschikte woningen

34% 30%

Beperkt winkelaanbod in mijn 
woonplaats

18% 22%

Weinig groen/natuur in de 
buurt

11% 14%

Hoe belangrijk is het voor jou dat de volgende aspecten 
aanwezig zijn in jouw woonplaats?
% (heel) belangrijk

Dordrecht Totaal

Winkelaanbod 81% 79%

Goede bereikbaarheid met 
het OV

77% 75%

Woningaanbod 70% 71%

N=311
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Waarom ben je tevreden over wonen in jouw woonplaats?
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Dordrecht

Waarom ben je ontevreden over wonen in jouw woonplaats?
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“Er is niets voor mij hier. Geen goed 
werk, geen interessante mensen, 

geen inspiratie, laag niveau, weinig 
ambitie en vooral oude mensen. 

Iedereen lijdt hier een middelmatig 
bestaan en hebben weinig interesses 

en weinig weet van de wereld.”

“Veel overlast van bewoners, harde 
geluiden en ‘s nachts met auto's toeteren, 
veel verschillende bevolkingsgroepen wat 

tot overlast leidt.”

“Veel overlast van omgevingsgeluid, 
claxonnerende auto’s en buren die 

elke dag aan het boren zijn.”

“Ik zou meer leuke 
uitgaansgelegenheden willen. Er is 

niet veel te doen voor jonge 
mensen.“

“De mensen zijn vaak 
niet vriendelijk.”

“Ik woon er erg prettig, veel 
geweldige evenementen,…kortom 
echt mijn stad…i love Dordrecht.”

“Goed gemeentelijk bestuur / gezellig 
centrum / over het algemeen goede 

verbindingen.”

“Goede buurt, genoeg te 
doen in de stad.”

“Heel mooi huis / geweldige accommodatie; winkels en 
gezondheidszorg, goede bestuurlijke organisatie vd

gemeente Dordrecht / dichtbij centrum / goed OV / veel 
mogelijkheden om er even uit te gaan / kortom: alle 

essentiële wensen zijn vervuld.”

“Voldoende groen in de omgeving, 
goede ov verbindingen, voldoende 

winkels, rust.”
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Sliedrecht

Voettekst veranderen bij Invoegen > Koptekst en voettekst 31-3-2020 10

Wat zijn de eerste dingen die bij je opkomen als 
je aan jouw woonplaats denkt?

Sliedrecht Totaal

Bagger (dorp) 39% 3%

(Aan het) water/Rivieren 21% 15%

Rustig 17% 16%

Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen 
dat je in jouw woonplaats woont?

Sliedrecht Totaal

Dichtbij familie/vrienden 61% 50%

Goede voorzieningen 42% 41%

Ik ben hier geboren 35% 30%

Welke aspecten maken jouw woonplaats aantrekkelijk 
om te wonen?

Sliedrecht Totaal

Dichtbij familie/vrienden 52% 48%

Goede voorzieningen 49% 54%

Goede bereikbaarheid per auto 41% 41%

Welke aspecten maken jouw woonplaats minder
aantrekkelijk om te wonen?

Sliedrecht Totaal

Beperkt winkelaanbod in mijn 
woonplaats

38% 22%

Beperkt cultureel aanbod in 
mijn woonplaats

30% 16%

Onvoldoende aanbod 
geschikte woningen

28% 30%

Hoe belangrijk is het voor jou dat de volgende aspecten 
aanwezig zijn in jouw woonplaats?
% (heel) belangrijk

Sliedrecht Totaal

Winkelaanbod 72% 79%

Woningaanbod 69% 71%

Goede bereikbaarheid met 
het OV

68% 75%

N=60
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Waarom ben je tevreden over wonen in jouw woonplaats?
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Sliedrecht

Waarom ben je ontevreden over wonen in jouw woonplaats?*
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“Omdat Sliedrecht zo nodig als 1 van 
de 28 eerste dropen gasloos wil zijn. 
Dit geeft onrust en onduidelijkheid 

over wat het gaat kosten”

“An sich is het prima wonen, maar mijn 
woonplaats leeft gewoon niet. Religie 
heerst en er is weinig oog voor andere 

zaken.”

“Slechte gemeenteraad en weinig te 
doen. Wel grotendeels veilig.”

“’Buitenstaanders’ worden nooit 
echt door de autochtone 

Sliedrechtenaren opgenomen.” 

“Er zijn te weinig 
culturele initiatieven.”

“Je hebt hier veel dingen in de 
buurt, centrum, station, 

bibliotheek, uitgaansgelegenheid.”
“Buren zijn leuk! Iedereen kent 

elkaar, sfeer is goed in de wijk.”.”

“Dichtbij grote steden en 
toch een rustige 
leefomgeving.”

“Het is er lekker rustig, qua supermarkten is er ruim 
voldoende keuze en de woonplaats is goed te bereiken over 
weg, spoor en water. Verder is het een fijn woonklimaat.”

“Mooie ligging, voldoende te 
beleven, vertrouwd, goed 

geregeld, veel activiteiten.”

*Weinig mensen uit Sliedrecht zijn écht ontevreden over de woonplaats. Quotes komen hier dus ook uit de categorie 

‘niet ontevreden, maar ook niet tevreden.’ 
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Papendrecht

Wat zijn de eerste dingen die bij je opkomen als 
je aan jouw woonplaats denkt?

Papendrecht Totaal

Rustig 26% 16%

Veel groen/natuur 21% 15%

Bereikbaarheid/centraal 
gelegen/dichtbij

21% 10%

Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen 
dat je in jouw woonplaats woont?

Papendrecht Totaal

Goede voorzieningen 56% 41%

Dicht bij familie/vrienden 52% 50%

Goede bereikbaarheid 
per auto

25% 19%

Welke aspecten maken jouw woonplaats aantrekkelijk 
om te wonen?

Papendrecht Totaal

Goede voorzieningen 63% 54%

Dicht bij familie/vrienden 48% 48%

Goede bereikbaarheid per auto 45% 41%

Welke aspecten maken jouw woonplaats minder
aantrekkelijk om te wonen?

Papendrecht Totaal

Slechte OV-voorzieningen 26% 14%

Onvoldoende aanbod 
geschikte woningen

17% 30%

Beperkt cultureel aanbod in 
mijn woonplaats

17% 16%

Hoe belangrijk is het voor jou dat de volgende aspecten 
aanwezig zijn in jouw woonplaats?
% (heel) belangrijk

Papendrecht Totaal

Winkelaanbod 84% 79%

Woningaanbod 70% 71%

Goede bereikbaarheid met 
het OV

68% 75%

N=85
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Waarom ben je tevreden over wonen in jouw woonplaats?
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Papendrecht

Waarom ben je ontevreden over wonen in jouw woonplaats?*

B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden 31-3-2020 13

“Het is vreselijk saai, winkelcentrum 
onpersoonlijk en saai, ongezellige 

sfeer.”

“Ik woon hier omdat ik hier geboren en 
opgegroeid ben maar door alle 

nieuwbouw is het niet leuk wonen meer.”

“Het is er veel te druk met verkeer in 
en rondom mijn woonplaats, voor 
groen moet ik veel te ver reizen.”

“Ik vind het niet speciaal en heb niet 
veel binding met de plaats.”

“Troosteloze en 
inspiratieloze bouw, slecht 

winkelcentrum.”

“Stad met dorpskarakter. Mensen zijn 
hoffelijk. Veel te doen in Papendrecht. 

Je hoort ‘s nachts vrij weinig.” “Is veilig, schoon, groen en prettig 
wonen.”

“Goede voorzieningen, 
redelijk goede 

bereikbaarheid.”

“Er zijn veel winkels, ook veel groen, alle soorten sportclubs, 
middelbare scholen etc., en voor de rest zit je zo in een 

grote stad. .”

“Het is gewoon goed om er te 
leven. Alles bij de hand, en wat er 

niet is, is dichtbij.”

*Weinig mensen uit Papendrecht zijn écht ontevreden over de woonplaats. Quotes komen hier dus ook uit de categorie 

‘niet ontevreden, maar ook niet tevreden.’ 
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Zwijndrecht

Wat zijn de eerste dingen die bij je opkomen als 
je aan jouw woonplaats denkt?

Zwijndrecht Totaal

Rustig 24% 16%

Veel groen/natuur 19% 15%

Saai/weinig te doen 19% 9%

Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen 
dat je in jouw woonplaats woont?

Zwijndrecht Totaal

Dicht bij familie/vrienden 36% 50%

Goede voorzieningen 33% 41%

De afstand tot mijn 
werk/school

29% 26%

Welke aspecten maken jouw woonplaats aantrekkelijk 
om te wonen?

Zwijndrecht Totaal

Dicht bij familie/vrienden 46% 48%

Goede voorzieningen 44% 54%

Dicht bij mijn werk/school 31% 29%

Welke aspecten maken jouw woonplaats minder
aantrekkelijk om te wonen?

Zwijndrecht Totaal

Onvoldoende aanbod 
geschikte woningen

30% 30%

Beperkt cultureel aanbod in 
mijn woonplaats

26% 16%

Beperkt horeca-aanbod in 
mijn woonplaats

24% 18%

Hoe belangrijk is het voor jou dat de volgende aspecten 
aanwezig zijn in jouw woonplaats?
% (heel) belangrijk

Zwijndrecht Totaal

Winkelaanbod 80% 79%

Goede bereikbaarheid met 
het OV

72% 75%

Recreatieaanbod 69% 64%

N=113
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Waarom ben je tevreden over wonen in jouw woonplaats?
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Zwijndrecht

Waarom ben je ontevreden over wonen in jouw woonplaats?
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“Veel vuil op parkeerplaats, 3 
steekincidenten binnen 2 jaar op het 

station 400 m van huis, snelheid 
waarmee door de straat wordt 

gereden, onverzorgde tuinen, muziek 
en geschreeuw.”

“Er valt hier niets te beleven. Te weinig 
beschikbare woningen voor jongeren, 

geen uitgaansfaciliteiten, geen 
restaurants voor vegans, saaie winkels.”

“Het is er erg saai. Valt nauwelijks 
wat te beleven. Weinig winkels.”

“Het wordt er niet mooier op, alles 
wordt volgebouwd, bomen gekapt 

en niet terug geplant.”

“Slechte staat onderhoud 
wegen en groen, slecht 

financieel beleid met als 
gevolg veel dingen uitgesteld, 

denk aal zwembad.”

“Prettige sfeer, rustig dorpje en 
toch dichtbij de stad. Redelijk wat 

recreatiemogelijkheden met 
natuur en dieren.”

“Rustig wonen in een best groene 
gemeente die prachtig aan de Oude 

Maas ligt.”

“Het is rustig en dichtbij 
drukkere steden.”

“Ben er bekend en er wonen mensen die ik kan groeten. 
Bibliotheek is zeer aangenaam. Nabijheid van Dordrecht en 

Rotterdam. NS station heel fijn.”

“Een dorpse uitstraling met alles in 
de buurt.”
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Hendrik-Ido-Ambacht

Wat zijn de eerste dingen die bij je opkomen als 
je aan jouw woonplaats denkt?

Hendrik-Ido-Ambacht Totaal

Veel groen/natuur 35% 15%

Rustig 35% 16%

Fijn/prettig wonen 19% 9%

Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen 
dat je in jouw woonplaats woont?

Hendrik-Ido-Ambacht Totaal

Goede voorzieningen 52% 41%

Dicht bij familie/vrienden 48% 50%

Het ruime, groene 
karakter

38% 16%

Welke aspecten maken jouw woonplaats aantrekkelijk 
om te wonen?

Hendrik-Ido-Ambacht Totaal

Goede voorzieningen 58% 54%

Dicht bij familie/vrienden 50% 48%

Goede bereikbaarheid per auto 49% 41%

Welke aspecten maken jouw woonplaats minder
aantrekkelijk om te wonen?

Hendrik-Ido-Ambacht Totaal

Beperkt horeca-aanbod in 
mijn woonplaats

37% 18%

Onvoldoende aanbod 
geschikte woningen

30% 30%

Slechte OV-voorzieningen
27% 14%

Hoe belangrijk is het voor jou dat de volgende aspecten 
aanwezig zijn in jouw woonplaats?
% (heel) belangrijk

Hendrik-Ido-Ambacht Totaal

Woningaanbod 81% 71%

Goede bereikbaarheid met 
het OV

77% 75%

Winkelaanbod 76% 79%

N=72
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Waarom ben je tevreden over wonen in jouw woonplaats?
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Hendrik-Ido-Ambacht

Waarom ben je ontevreden over wonen in jouw woonplaats?
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“…Er worden ‘s nachts te veel 
feesten gehouden en dat is soms 

ergerlijk. Zeker wanneer je de 
volgende dag er vroeg uit moet om te 

werken. Daarnaast is er ook erg 
weinig parkeergelegenheid waar ik 

woon.”

“Ik zou graag willen dat winkels op 
zondag open zijn en mensen niet zoveel 

commentaar op elkaar hebben…”

“Kan veel beter met minder 
immigratie want het is gewoon een 

zooitje geworden hierzo bij de 
flats...”

“Ik vind het hier te stil en te weinig 
te doen. Jammer dat je voor je 

vertier altijd het dorp uit moet.”

“Gemeente maakt alles 
veel te duur, 

gemeentebelastingen.”

“Ligt vlakbij Dordrecht en 
Rotterdam en overal grote wegen 
A15 en A16 en rustig dorp en mijn 

familie woont hier.”

“Veel vrienden wonen hier. Het is vrij 
nieuw en ziet er netjes uit.”

“Alle voorzieningen zijn 
er en voel me veilig.”

“Alle faciliteiten zijn aanwezig. Winkels in de buurt. 
Huisartspraktijk en apotheek. Een aantal basisscholen. En 

een theater.”

“Mooi aangelegd, relatief rustige 
wijk, vlakbij leuke steden. Goed 

aanbod winkels.”

*Weinig mensen uit Hendrik-Ido-Ambacht zijn écht ontevreden over de woonplaats. Quotes komen hier dus ook uit de 

categorie ‘niet ontevreden, maar ook niet tevreden.’ 
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Alblasserdam

Wat zijn de eerste dingen die bij je opkomen als 
je aan jouw woonplaats denkt?

Alblasserdam Totaal

Molens 33% 4%

(Positief over) 
winkelaanbod/centrum

18% 14%

Dorp/dorps 18% 8%

Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen 
dat je in jouw woonplaats woont?

Alblasserdam Totaal

Dicht bij familie/vrienden 53% 50%

Goede voorzieningen 33% 41%

Nabijheid 
natuurgebieden

26% 18%

Welke aspecten maken jouw woonplaats aantrekkelijk 
om te wonen?

Alblasserdam Totaal

Dicht bij familie/vrienden 54% 48%

Veel groen/natuur in de buurt 45% 37%

Goede voorzieningen 40% 54%

Welke aspecten maken jouw woonplaats minder
aantrekkelijk om te wonen?

Alblasserdam Totaal

Onvoldoende aanbod 
geschikte woningen

31% 30%

Beperkt winkelaanbod in mijn 
woonplaats

28% 22%

Slechte OV-voorzieningen
15% 14%

Hoe belangrijk is het voor jou dat de volgende aspecten 
aanwezig zijn in jouw woonplaats?
% (heel) belangrijk

Alblasserdam Totaal

Winkelaanbod 77% 79%

Goede bereikbaarheid met 
het OV

76% 75%

Woningaanbod 72% 71%

N=50

N.B. Door de lage N zijn deze cijfers indicatief.
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Waarom ben je tevreden over wonen in jouw woonplaats?
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Alblasserdam

Waarom ben je ontevreden over wonen in jouw woonplaats?

B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden 31-3-2020 19

“Het dorp wordt te veel bestuurd 
vanuit het geloof en er wordt te 

weinig rekening gehouden met de 
mensen die niks hebben met wat voor 

geloof.”

“…de luchtverontreiniging is wel een 
dingetje hier. 

“Het is niet mijn soort bewoners, te 
veel kerkbelang dus ook bij werk 
vinden gaan kerkgangers voor.”

“Weinig te beleven, weinig winkels.”

“Saai en lastig door file 
bereikbaar.”

“Mooi en rustig wonen in een 
mooie omgeving, voldoende 

winkels, rustige buurt, alles lopend 
bereikbaar.”

“Omdat we onze buurtgenoten in de 
gaten houden d.m.v. sociale controle 

en er zijn genoeg verenigingen.”

“Goede ligging, snel in 
Rotterdam, Gorinchem 

of Dordrecht.”

“Ik woon er 71 jaar en kan de dingen doen die ik wil. Veel 
wandel en fietsgelegenheid en dicht bij Rotterdam en 

Dordrecht.”

“Ik woon naar mijn zin, in een dorp 
maar dicht bij grotere steden als 

Rotterdam en Dordrecht.”

*Weinig mensen uit Alblasserdam zijn écht ontevreden over de woonplaats. Quotes komen hier dus ook uit de categorie 

‘niet ontevreden, maar ook niet tevreden.’ 
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Hardinxveld-Giessendam

Wat zijn de eerste dingen die bij je opkomen als 
je aan jouw woonplaats denkt?

Hardinxveld-Giessendam Totaal

Rustig 25% 16%

Landelijk/ruimtelijk 24% 4%

Christelijk/gelovig 22% %

Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen 
dat je in jouw woonplaats woont?

Hardinxveld-Giessendam Totaal

Dicht bij familie/vrienden 69% 50%

Ik ben hier geboren 34% 30%

Goede OV-voorzieningen 28% 20%

Welke aspecten maken jouw woonplaats aantrekkelijk 
om te wonen?

Hardinxveld-Giessendam Totaal

Dicht bij familie/vrienden 55% 48%

Goede voorzieningen 51% 54%

Goede bereikbaarheid per auto 49% 41%

Welke aspecten maken jouw woonplaats minder
aantrekkelijk om te wonen?

Hardinxveld-Giessendam Totaal

Beperkt cultureel aanbod in 
mijn woonplaats

38% 16%

Beperkt winkelaanbod in mijn 
woonplaats

35% 22%

Beperkt horeca-aanbod in 
mijn woonplaats

33% 18%

Hoe belangrijk is het voor jou dat de volgende aspecten 
aanwezig zijn in jouw woonplaats?
% (heel) belangrijk

Hardinxveld-Giessendam Totaal

Woningaanbod 82% 71%

Goede bereikbaarheid met 
het OV

81% 75%

Winkelaanbod 75% 79%

N=45

N.B. Door de lage N zijn deze cijfers indicatief.
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Waarom ben je tevreden over wonen in jouw woonplaats?
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Hardinxveld-Giessendam

Waarom ben je ontevreden over wonen in jouw woonplaats?
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“Gemeente kiest voornamelijk voor 
de economie. De burger wordt niet 

vaak gehoord. 

“Mensen letten te veel op elkaar, weinig 
te beleven.”

“Ik vind het geen leuk dorp, buren of 
huis. Voor nu is het goed maar ik zou 
hier niet de rest van mijn leven willen 

wonen.”

“Ik vind dat ze erg makkelijk 
omgaan met de groenvoorziening 

(bomen kappen.)

“Saai, weinig 
contact.”

“Woon helemaal naar mijn zin in 
een huis die naar m’n zin is en 

dicht bij m’n werk en de natuur.”
“Het is een rustig dorp. Landelijk 

gelegen zo aan de Merwede.”

“Woont er lekker rustig 
en over het algemeen 
goed onderhouden.”

“Ik woon er al heel mijn leven. Ben niet anders 
gewend. En alles lekker op een fatsoenlijke 

afstand. Zoals de winkels, familie en openbaar 
vervoer. .”

“Gewoon fijn en gezellig wonen in 
een dorp met aardige mensen.”



Imago
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Winkelaanbod belangrijkste aspect in woonplaats

Belangrijke aspecten in eigen 
woonplaats %(heel) belangrijk

Dordrecht
(n=311)

Overige 
Drechtsteden 

(n=425)

Winkelaanbod 81% 78%

Goede bereikbaarheid met het OV 77% 73%

Woningaanbod 70% 71%

Werkgelegenheid 69% 59%

Recreatieaanbod 67% 62%

Scholen en opleidingsmogelijkheden 63% 59%

Horeca-aanbod 55% 49%

Sportvoorzieningen 54% 55%

Evenementenaanbod 50% 37%

Cultuuraanbod 49% 41%

De drie belangrijkste aspecten in een woonplaats 
vinden inwoners winkelaanbod, goede bereikbaarheid 
met het OV en woningaanbod. 

• Voor alle Drechtsteden, inclusief Dordrecht is het 
belangrijkste aspect in een woonplaats het 
winkelaanbod (78%-81%).

• Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
wordt door driekwart van de inwoners van Dordrecht 
(77%) en de overige Drechtsteden (73%) (heel) 
belangrijk gevonden.

• Verder vinden zeven op de tien inwoners uit Dordrecht 
(70%) en de overige Drechtsteden (71%) 
woningaanbod (heel) belangrijk.

Verschillen Dordrecht en overige Drechtsteden:
• Inwoners uit Dordrecht vinden werkgelegenheid in hun 

woonplaats vaker (heel) belangrijk (69%) dan inwoners 
uit de overige Drechtsteden (59%).

• Ook hechten mensen uit Dordrecht meer waarde aan 
het aanbod van evenementen (50%) en cultuur (49%) 
in hun woonplaats dan bewoners van de andere 
Drechtsteden (respectievelijk 37% en 41%).

Dordtenaren lijken iets veeleisender over hun 
woonplaats dan andere Drechtstedelingen; zij vinden 
de voorgelegde aspecten vaker (heel) belangrijk.
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Dordrecht bekend om winkelaanbod en historie

De bewoners van Dordrecht associëren hun woonplaats voornamelijk met 

‘geschiedenis/historisch/oud’ (41%). Circa één op de vijf inwoners noemt 

Dordrecht spontaan gezellig of leuk (20%) of denkt aan water/rivieren (18%). 

Ongeveer één op de tien bewoners van Dordrecht heeft negatieve associaties 

(11%) met zijn of haar woonplaats. 

De inwoners uit de overige Drechtsteden denken met name (positief) aan het 

winkelaanbod (40%) in Dordrecht. Een kwart (27%) van deze mensen associeert 

Dordrecht eveneens met geschiedenis en historie. Ook vindt circa één op de vijf 

(18%) bewoners van de overige Drechtsteden Dordrecht gezellig of leuk.  Ook 

van deze groep heeft een tiende (10%) negatieve associaties met de stad. 

N.B. Percentages < 10% worden niet getoond in de grafieken
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Drechtsteden vooral bekend om water en natuur

De regio Drechtsteden roept bij inwoners heel diverse associaties op. Ruim een 

op de tien inwoners van de regio Drechtsteden denkt bij de eigen regio 

voornamelijk aan het water/de rivieren (12%), de natuur (11%) en de centrale 

ligging en bereikbaarheid (11%) van de regio. 

Hoewel de meeste associaties met de Drechtseden positief zijn, is ook 7% 

negatief over de regio. 

N.B. Percentages < 5% worden niet getoond in de grafiek
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Dordtenaren zijn vaker in de woonplaats blijven wonen waarin zij zijn 

opgegroeid dan inwoners uit de andere Drechtsteden.

• Zes op de tien (60%) inwoners van Dordrecht zijn hier ook opgegroeid. In de 

overige Drechtsteden zijn beduidend minder, namelijk vier op de tien (41%), 

mensen blijven wonen in de plaats waar zij zijn opgegroeid. 

• Met name in de gemeenten Zwijndrecht (36%) en Hendrik-Ido-Ambacht 

(26%) wonen mensen minder vaak nog in de plaats waar zij zijn 

opgegroeid. Zij zijn vaker opgegroeid in een andere plaats binnen de 

Drechtsteden (respectievelijk 26% en 35%).

• Kijkend naar leeftijd, dan zien we logischerwijs dat jongeren (16-24 jaar) 

vaker dan gemiddeld zijn opgegroeid in de woonplaats waar zij nu nog 

steeds wonen. Driekwart van de jongeren (76%) is opgegroeid in de 

huidige woonplaats. Een zeer waarschijnlijke reden hiervoor is dat zij 

nog niet op zichzelf zijn gaan wonen.

• 65+’ers zijn vaker dan gemiddeld opgegroeid buiten de regio 

Drechtsteden (49%). 
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Meerderheid Dordtenaren groeide op in woonplaats
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Driekwart van de inwoners van de regio Drechtsteden voelt zich vooral 

inwoner van de eigen gemeente (74%).

• Voor Dordtenaren ligt dit aantal hoger; circa acht op de tien (81%) van hen 

voelen zich meer inwoner van de eigen gemeente dan van de regio de 

Drechtsteden. 

• Ook inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam voelen zich vaker 

inwoner van hun eigen gemeente (94%)*.

• Van de mensen uit Zwijndrecht voelt ruim de helft (57%) zich eerder 

inwoner van de gemeente. Vaker dan gemiddeld voelen zij zich inwoner van 

de regio Drechtsteden (22%) of van zowel de gemeente Zwijndrecht als de 

regio Drechtsteden (21%).
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Bewoners voelen zich vooral inwoner eigen gemeente

*Door de lage N zijn deze cijfers indicatief.
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Net als voor hun eigen woonplaats, vinden inwoners het woning- en 

winkelaanbod (variatie, aantal) en goede OV-bereikbaarheid de 

belangrijkste aspecten in de regio Drechtsteden.

• Ruim acht op de tien inwoners uit zowel Dordrecht (81%) als de overige 

Drechtsteden (83%) vinden het winkelaanbod in de regio (heel) belangrijk.

• Ook een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt door acht 

op de tien Dordtenaren (80%) en inwoners uit de andere Drechtsteden 

(78%) (heel) belangrijk gevonden. 

• Verder acht driekwart (74%) het woningaanbod (heel) belangrijk.

Verschil Dordrecht en overige Drechtsteden

• Dordtenaren (58%) vinden het evenementenaanbod vaker belangrijk dan 

inwoners uit de overige Drechtsteden (49%).

Jongeren vinden meeste aspecten belangrijker

Jongeren (< 24 jaar) vinden de OV-bereikbaarheid, evenementen-, winkel-, 

woningaanbod, scholen/opleidingsmogelijkheden, werkgelegenheid en 

sportvoorzieningen belangrijker dan gemiddeld (zie voor details het 

tabellenbestand).

Net als voor hun eigen woonplaats, lijken Dordtenaren veeleisender over 

de regio dan de overige Drechtstedelingen; zij vinden de voorgelegde 

aspecten iets vaker (heel) belangrijk.
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Winkelaanbod en bereikbaarheid OV belangrijkst voor 
regio Drechtsteden

Belangrijke aspecten in regio 
Drechtsteden%(heel) belangrijk

Dordrecht
(n=311)

Overige 
Drechtsteden 

(n=425)

Winkelaanbod 81% 83%

Goede bereikbaarheid met het OV 80% 78%

Woningaanbod 74% 74%

Werkgelegenheid 71% 71%

Recreatieaanbod 69% 70%

Horeca-aanbod 60% 62%

Cultuuraanbod 60% 55%

Scholen en opleidingsmogelijkheden 59% 66%

Evenementenaanbod 58% 49%

Sportvoorzieningen 55% 59%
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Dordtenaren zijn het meest tevreden over het aanbod van historie en het 

recreatieaanbod. 

• Driekwart van de Dordtenaren (74%) geeft aan (zeer) tevreden zijn over het 

historisch aanbod in de regio Drechtsteden. 

• Overige inwoners van de Drechtsteden zijn hier minder vaak (zeer) tevreden 

over (64%).

• Ook zijn ruim zeven op de tien Dordtenaren (72%) (zeer) tevreden met het 

recreatieaanbod.

• Over de werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en het woningaanbod zijn 

minder Dordtenaren tevreden (39%-48%).

De overige inwoners van de Drechtsteden zijn met name tevreden over het 

recreatieaanbod, winkelaanbod en sportvoorzieningen.

• Zeven op de tien (71%) zijn (zeer) tevreden over het recreatieaanbod, het 

winkelaanbod (68%) en de sportvoorzieningen (68%).

• Ook van deze groep is een minderheid (zeer) tevreden met het woningaanbod 

(44%).

Jongeren (< 24 jaar) zijn gemiddeld minder tevreden voer het historisch aanbod 

(63%), maar meer tevreden met de sportvoorzieningen (78%) en het 

recreatieaanbod (80%).
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Dordtenaren meest tevreden over historie

Tevredenheid over 
aspecten in regio 
Drechtsteden%(zeer) 
tevreden

Dordrecht
(n=311)

Overige 
Drechtsteden 

(n=425)

Aanbod historie/erfgoed 74% 64%

Recreatieaanbod 72% 71%

Horeca-aanbod 63% 63%

Winkelaanbod 62% 68%

Sportvoorzieningen 62% 68%

Evenementenaanbod 59% 50%

Cultuuraanbod 58% 59%

Werkgelegenheid 48% 50%

Scholen en 
opleidingsmogelijkheden

46% 50%

Woningaanbod 39% 44%
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Prioriteitenmatrix aspecten (totaal)
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Sportvoorzieningen
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Woningaanbod, werkgelegenheid en scholings- en 

opleidingsmogelijkheden zijn aspecten waar de 

tevredenheid relatief laag scoort. Aangezien met 

name het woningaanbod en de werkgelegenheid wel 

erg belangrijk worden gevonden, zijn dit aspecten 

waar meer aandacht aan besteed moet worden. 

Met het actuele winkelaanbod zit het momenteel wel 

goed, maar eventuele marktontwikkelingen (zoals 

online winkelen, minder diversiteit en de afname van 

speciaalzaken) kan op termijn voor ontevredenheid 

zorgen. 
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• Negen op de tien Dordtenaren (89%) en acht op de tien 

inwoners uit de overige Drechtsteden (81%) geven aan te 

vinden dat het water het unieke karakter geeft aan de 

Drechtsteden. 

• Ook is een ruime meerderheid het er mee eens dat 

Dordrecht het centrum is van de regio de Drechtsteden. 

Niet geheel verrassend, wordt deze mening vaker gedeeld 

onder mensen uit Dordrecht (77%) dan onder mensen uit 

de overige Drechtsteden (68%). 

• Jongeren (< 24 jaar) zien Dordrecht vaker dan 

gemiddeld als het centrum van de regio Drechtsteden 

(zie tabellen).

• Wel vinden de bewoners uit de regio Drechtseden dat er 

gezorgd moet worden voor meer faciliteiten aan de 

oevers. Mensen buiten Dordrecht (63%) zijn het hier vaker 

(zeer) mee eens dan mensen uit Dordrecht (55%). 

• Verder vinden circa vier op de tien (42%) van de inwoners 

uit de regio Drechtsteden dat de omgeving rondom de 

stations meer ontwikkeld moet worden. 

31

Acht op de tien vinden dat water Drechtsteden uniek 
karakter geeft
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Wat is er volgens jou de afgelopen jaren verbeterd in de regio Drechtsteden?

32

OV sterk verbeterd, maar nog ruimte voor verbetering

Wat zou er volgens jou nog moeten verbeteren in de regio Drechtsteden?

“Gezelliger binnenstad creëren, meer 
hogere scholen binnenhalen meer 

jeugd aan Dordrecht binden.” 

“Betere en goedkopere verbinding met 
OV om het reizen binnen de Drechtsteden 

aantrekkelijker te maken. Anders ga ik 
eigenlijk altijd naar Rotterdam.”

“Meer opleidingsmogelijkheden, 
meer woningen voor jongeren, meer 
eetgelegenheden voor veganisten, 

meer uitgaansmogelijkheden.”

“Nog meer variatie in winkels.“

“Meer groen in de 
woongebieden.”

“Ontwikkeling van horeca en 
toerisme heeft een flinke 

sprong voorwaarts genomen 

“Veel meer activiteiten, in 
Dordrecht en omstreken. Ov 

sterk verbeterd.”
“Het aanbod van evenementen is 

breder en meer geworden.”

“Ontwikkeling van de stad 
Dordrecht.”

“Meer samenwerking zet de 
Drechtsteden beter op de kaart. 

Meer invloed bij provincie en rijk.”



Activiteiten
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Van de voorgelegde activiteiten, wordt recreëren 

gemiddeld het vaakst ondernomen.

• Circa een vijfde (21%) van de inwoners van de Drechtsteden 

geeft aan vaker dan twee keer per week te fietsen, varen, 

wandelen of anderszins te recreëren. 

• Mensen uit Dordrecht recreëren gemiddeld iets minder 

vaak dan mensen uit de overige Drechtsteden. 

• Van deze activiteiten onderneemt men sporten in 

clubverband het minst vaak. Een meerderheid van bijna drie 

op de vijf (57%) geven aan dit nooit te doen.

• Dordtenaren sporten minder vaak in clubverband dan 

inwoners van de andere Drechtsteden.

• Jongeren (<24 jaar) lijken een actiever bestaan te hebben dan 

Drechtstedelingen in andere leeftijdsklassen; zij winkelen 

vaker, bezoeken vaker horecagelegenheden, culturele 

voorzieningen en evenementen en ook sporten zij vaker in 

clubverband (zie voor gedetailleerde resultaten de tabellen). 
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Recreëren vaakst ondernomen activiteit
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Gemeente Dordrecht

Een ruime meerderheid van de Dordtenaren (62%) sport in clubverband 

binnen de eigen woonplaats of gemeente. Ook winkelen, recreëren en het 

bezoeken van culturele voorzieningen wordt door circa de helft binnen de 

eigen woonplaats gedaan (49%-51%). Dordrecht lijkt te beschikken over een 

uitgebreid en compleet voorzieningenniveau.
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Dordtenaren ondernemen activiteiten vaker in eigen
woonplaats

Overige Drechtsteden

Ook van de inwoners van de overige Drechtsteden sport het merendeel 

binnen de eigen gemeente of woonplaats (60%). Alle overige activiteiten 

worden echter minder vaak (alleen) binnen de eigen woonplaats uitgevoerd. 

Een kwart van de inwoners buiten Dordrecht geeft bijvoorbeeld aan 

evenementen (25%) en culturele voorzieningen (26%) niet binnen de eigen 

woonplaats of de regio Drechtsteden te bezoeken, maar elders. 



Doorgaans gepruikte vervoermiddel bij... Anders

Winkelen 60% 41% 27% 25% 5% 3% 2%

Recreëren 37% 62% 14% 55% 6% 3% 3%

Bezoeken horecagelegenheden 55% 45% 33% 21% 4% 3% 2%

Bezoeken culturele voorzieningen 67% 38% 27% 20% 5% 3% 1%

Bezoeken evenementen 59% 44% 28% 23% 4% 3% 2%

Sporten in clubverband 51% 50% 21% 8% 6% 5% 5%
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Veruit het meest gebruikte vervoermiddel bij het ondernemen van activiteiten is de auto. Bij het winkelen, bezoeken van horecagelegenheden, culturele 

voorzieningen, evenementen en het sporten in clubverband wordt minstens de helft van de keren de auto gebruikt (51%-67%). Voor het recreatiedoeleinden 

neemt men echter vooral de fiets (62%), of gaat men te voet (55%). Voor sporten in clubverband gebruikt de helft van de Drechtstedelingen (50%) ook geregeld 

de fiets. 

Opvallend is dat inwoners uit Dordrecht in bijna alle gevallen (met uitzondering van het sporten in clubverband en recreëren) de auto significant minder vaak 

gebruiken dan mensen uit de overige gemeenten. Dit kan logischerwijze worden verklaard, doordat de voorzieningen in Dordrecht dichter bij huis te vinden zijn 

en doordat de OV-voorzieningen en -aansluitingen beter zijn. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker fietsend, lopend of met het OV hun bestemming bereiken. 

Kijkend naar leeftijd, dan zien we bijvoorbeeld dat jongeren (< 24 jaar) gemiddeld vaker gebruik maken van motor, scooter en het openbaar vervoer voor het 

ondernemen van activiteiten. 
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Auto meest gebruikte vervoermiddel



Motivaction rapport | B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden

Ongeveer vier op de tien zouden meer gebruik maken van de 

waterbus als deze vaker zou varen. 

• Ruim een derde (36%) van de mensen uit Dordrecht en 43% van 

de inwoners van de overige Drechtsteden geven aan meer 

gebruik te maken van de waterbus, indien deze vaker zou varen.

• Met name ouderen (65+) geven vaker aan de waterbus 

frequenter te gebruiken als deze vaker zou varen (zie 

tabellen). 

Circa een derde zou gebruik maken van de watertaxi (33%).

• Ongeveer een kwart van zowel de Dordtenaren (24%) als de 

inwoners uit de overige Drechtsteden (22%) zou overdag 

gebruikmaken van de watertaxi, indien deze er zou komen.

• Mensen in de leeftijdscategorie 45-54 jaar zouden hier vaker 

dan gemiddeld overdag gebruik van maken (30%).

• 15% van de inwoners uit Dordrecht en 19% van de inwoners uit de 

overige Drechtsteden zou hier in de avonduren gebruik van 

maken. 

• Drie op de tien (31%) zou geen gebruik maken van de watertaxi en 

36% blijft hier een antwoord schuldig en weet het niet. 
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Bijlage
Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief
Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 3 tot en met 16 maart 2020.

Methode respondentenselectie

• Uit het StemPunt-panel van Motivaction

• Door een gespecialiseerd respondentenselectiebureau

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek 

punten voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen.

Weging

• De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en 

ongewogen data). Hierbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als 

herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische 

gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS. 

Daarnaast is het onderzoeksbestand gewogen naar de 

inwonertallen van de onderhavige gemeenten, wat inhoudt dat de 

netto steekproef ook representatief is op het aantal inwoners van 

de regio Drechtsteden. 

Inschakelen externe leveranciers

Voor de volgende werkzaamheden heeft Motivaction bij dit onderzoek 

gebruikgemaakt van de diensten van gespecialiseerde bedrijven: de 

respondentenselectie is uitgevoerd in samenwerking met Dynata. 

Responsverantwoording online onderzoek

• In de veldwerkperiode is aan 944 personen een uitnodigingsmail 

verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij 

Veldwerkperiode) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld 

en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 

12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en 

geluidsopnames op cd, dvd en niet digitaal beschikbare schriftelijke 

primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 

maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie is op aanvraag beschikbaar 

voor de opdrachtgever.
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Bijlage | Ongewogen en gewogen data
Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Man / Leeftijd

16 t/m 24 jaar 27 3,7% 49 6,6%

25 t/m 34 jaar 35 4,8% 55 7,5%

35 t/m 44 jaar 40 5,4% 53 7,2%

45 t/m 54 jaar 47 6,4% 66 9,0%

55 t/m 64 jaar 62 8,4% 57 7,7%

65 t/m 99 jaar 112 15,2% 78 10,6%

Vrouw / Leeftijd

16 t/m 24 jaar 59 8,0% 46 6,2%

25 t/m 34 jaar 73 9,9% 56 7,6%

35 t/m 44 jaar 64 8,7% 56 7,6%

45 t/m 54 jaar 86 11,7% 68 9,2%

55 t/m 64 jaar 63 8,6% 60 8,1%

65 t/m 99 jaar 68 9,2% 93 12,7%

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Gemeente

Dordrecht 216 29,3% 311 42,2%

Sliedrecht 87 11,8% 60 8,2%

Papendrecht 127 17,3% 85 11,6%

Zwijndrecht 104 14,1% 113 15,3%

Hendrik Ido-Ambacht 80 10,9% 72 9,8%

Alblasserdam 59 8,0% 50 6,8%

Hardinxveld-Giessendam 63 8,6% 45 6,1%

Motivaction rapport | B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden 40



Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd  

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 

Motivaction rapport | B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden 41



Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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Waarden versus socio-demografie

Doelgroepen worden vaak gedefinieerd op basis van sociodemografische gegevens als geslacht, leeftijd, woonplaats of opleidingsniveau.

Echter, dezelfde demografische kenmerken maken nog niet dat mensen dezelfde keuzes maken of dezelfde waarden aanhangen… Omdat

niet alle vragen worden beantwoord als we alleen kijken naar algemene achtergrondkenmerken, hebben we Mentality ontwikkeld.

B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden

• Vrouw
• Geboren in 1975
• Hoger opgeleid
• 2 Kinderen
• Bekend van tv

Sophie Hilbrand

• Vrouw
• Geboren in 1978
• Hoger opgeleid
• 1 Kind
• Bekend van tv

Eva Jinek

Vrijwel 
identieke 
profielen

Andere personen
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Kernwaarden en sociodemografie

Deze drie waardenoriëntaties zijn bij de schematische, modelmatige weergave van de sociale milieus als uitgangspunt genomen en zijn bepalend voor de

horizontale as van de milieu-index. De verticale as van de milieu-index is samengesteld op basis van sociaaleconomische status. Sociaaleconomische status wordt

alleen gebruikt voor de schematische weergave; het speelt geen rol bij de toewijzing van respondenten aan een sociaal milieu (waarin alleen waardeoriëntaties

een rol spelen).

B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden

Drie waardeoriëntaties (horizontale as):

• een traditionele, gekenmerkt door de waarde 
‘behouden’; 

• een moderne, gekenmerkt door de waarden bezitten’ en 
‘verwennen’ (of ‘genieten’);

• een postmoderne, gekenmerkt door de waarden 

‘ontplooien’ en ‘beleven’.

Verticale as van de milieu-index is samen-gesteld op basis 
van sociaaleconomische status. 
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Typeringen van de Mentality-milieus

nieuwe 
conservatieven 

8%

kosmopolieten 
13%

moderne 
burgerij 

22%
traditionele 

burgerij
13%

gemaks-
georiënteerden

10%

opwaarts 
mobielen 

15%

post-
materialis-

ten 8%

post-
moderne 
hedonis-

ten 
10%

De liberaal-conservatieve maatschappelijke 
bovenlaag die alle ruimte wil geven aan 
technologische ontwikkeling, maar terughoudend 
staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.

De moralistische, plichtsgetrouwe en op status-quo 
gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en 
materiële bezittingen.

De open en kritische wereldburgers die 
postmoderne waarden als ontplooien en beleven 
integreren met moderne waarden als 
maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

De conformistische, statusgevoelige burgerij die 
het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne 
waarden als consumeren en genieten.

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf 
willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal 
onrecht en opkomen voor het milieu.

De carrièregerichte individualisten met een 
uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe 
technologie, risico en spanning.

De impulsieve en spontane consument die in de eerste 

plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en 

comfortabel leven. 

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin 
experiment en het breken met morele en sociale 
conventies doelen op zichzelf zijn geworden.
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De Mentality-milieus verschillen nogal…

Ze zitten er anders bij… Ze lezen andere tijdschriften… Ze vinden andere BN’ers leuk…
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Maar ze willen ook anders worden aangesproken

Tone of voice:
Formeel, zakelijk, adviserend…

Tone of voice:
Respectvol, beleeft, directief…

Tone of voice:
Vriendelijk, gewoon, laagdrempelig…

Tone of voice:
Informeel, praktisch, concreet…

Tone of voice:
Inhoudelijk, open, ambitieus…

Tone of voice:
Onconventioneel, enthousiast, uitdagend…

Tone of voice:
Persoonlijk, direct, opgewekt, exclusief…

Tone of voice:
Inhoudelijk, redelijk, genuanceerd…

In de profielenrapportage zullen we uitgebreid stilstaan bij verschillen tussen 
jongeren en de andere leeftijdscategorieën.
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Ze kijken anders aan tegen kwesties…

… zoals tegen aardgasloos wonen voor Nederland:

Percentages (helemaal) eens
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En de milieus maken zich zorgen over andere thema’s…

In het algemeen kun je stellen dat traditionelere segmenten zich drukker maken 
over thema’s dichter bij huis. Hoe rechtser in het model, hoe groter de wereld…
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Regionale verschillen Mentality

B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden

We hebben ontdekt dat waarden per regio verschillen, waardoor ook de verdeling van de Mentality-milieus per regio verschilt…

010 (Rotterdam) 020 (Amsterdam)

KP 16%

NC 6%

MB 20%

OM 20%

PM 

9%

TB 10%

GG 10%

PH 

12%

KP 23%

NC 6%

MB 9%

OM 17%

PM 

13%

TB 5%

GG 7%

PH 

20%
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Gebiedsanalyse

Gebiedsanalyse Mentality en 
Burgerschapsstijlen



Gebiedsanalyse Mentality

Die regionale verschillen brengen we in kaart met de gebiedsanalyse:

• Verdeling van Mentality-milieus in een gemeente, in wijken of kernen binnen

een gemeente, of op postcodeniveau.

Op kaartje hiernaast: verdeling van de Mentality-milieus op PC4-niveau in geheel

Nederland.

Het is een kleine stap om van Mentality in Nederland naar de distributie van

Mentality in de Drechtsteden te gaan…
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Uitkomsten gebiedsanalyse

Dordrecht lijkt qua Mentality-verdeling erg op Nederland. De overige Drechtsteden samen verschillen daarentegen behoorlijk (ook van Dordrecht). Wanneer 

Rotterdam aan de vergelijking wordt toegevoegd, valt op dat typisch grootstedelijke milieus, zoals KP, PH en in mindere mate PM, in Dordrecht net iets minder 

vertegenwoordigd zijn. De andere gemeenten vertonen dit beeld veel sterker: relatief veel traditionelere milieus (MB, TB) en relatief weinig postmoderne 

milieus (PM, KP, PH).

Dordrecht zou kunnen worden gekenschetst als een middelgrote gemeente, met een bevolking die qua waardenoriëntatie en leefstijl neigt naar de grote stad, 

maar met (nog net) iets te veel traditioneel ingestelde inwoners en (nog net) iets te weinig postmoderne.
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Woningaanbod

Belang in eigen woonplaats
%(heel) belangrijk

Dordrecht
(n=311)

Overige 
Drechtsteden 

(n=425)

Belang woningaanbod 70% 71%

Tevredenheid woningaanbod 48% 50%

Het woningaanbod in de eigen woonplaats is voor zeven op 
de tien Drechtstedelingen (heel) belangrijk.

De tevredenheid is echter betrekkelijk laag. Dit kan te maken 
hebben met de aantallen aangeboden woningen. Maar ook de 
kwaliteit van de aangeboden woningen kan hieraan debet zijn.

Uit het OCD-onderzoek blijkt dat Dordrecht veel waarde hecht 
aan aanwezigheid van jongeren in de stad, toch is sprake van 
een vertrekoverschot. 

Advies: houd rekening met de woonwensen van de 
doelgroepen die je als Drechtsteden wilt aantrekken en 
behouden. 
Let hierbij uiteraard op specifieke jongerenhuisvesting in de 
Dordtse binnenstad. Deze leeftijdscategorie is in Nederland 
vooral oververtegenwoordigd in de postmoderne groepen, de 
milieus die in de Drechtsteden minder aanwezig zijn (ten 
opzichte van de grote, nabijgelegen stad Rotterdam). 

Hun woonwensen zetten we beknopt uiteen.
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Directe woonomgeving

• De kosmopoliet woont het liefst in een stedelijke omgeving waar veel te doen is. Voor de kosmopoliet is het imago van de buurt belangrijk omdat hij zichzelf 

er graag mee manifesteert. De woonlocatie is als het ware een onderdeel van de identiteit van de kosmopoliet. 

• Kosmopolieten staan tolerant tegenover andersdenkenden en woont daarom graag in etnisch gemengde buurten, zolang zij maar nabij het stadscentrum 

gelegen zijn. De verscheidenheid aan bevolkingsgroepen ervaren zij zelfs vaak als een pré voor de ideale woonomgeving. 

• Authenticiteit en historie zijn voor hen kenmerken van een prettige woonomgeving alsmede levendigheid en de nabijheid van uitgaansgelegenheden. 

• De kosmopolieten wonen het liefst in een levendige buurt, waar van alles te beleven is en georganiseerd wordt. Ze voelen zich aangetrokken tot hippe wijken 

met een goed een imago met veel levendigheid, authenticiteit en historie.

• Kosmopolieten wonen vaak stedelijk en reizen veel met het openbaar vervoer. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is dan ook belangrijk, 

bereikbaarheid met auto is van minder groot belang. 

• Meer dan andere milieus zouden kosmopolieten willen wonen in een historische omgeving, maar de groep kosmopolieten die de voorkeur geeft aan een 

moderne leefomgeving is groter. Het combineren van historie met moderne architectuur spreekt deze groep aan.

• Het is voor de kosmopoliet minder van belang dat hun sociale netwerk zich in hun eigen wijk bevindt.

Kosmopolieten en wonen
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Directe woonomgeving

• Voor de postmaterialist dient de woning als een verschaffer van identiteit. 

• Aan de ene kant oriënteert de postmaterialist zich op een meer landelijke woon- en leefstijl (ver weg van commercie: rust, groen, natuur, buiten), aan de 
andere kant voelen zij zich nog steeds aangetrokken door de veelkleurigheid en vrijdenkendheid van de stad. 

• Daar waar zij stedelijk georiënteerd zijn, komen hun woonwensen sterk overeen met die van postmoderne hedonisten. De voorkeur gaat bij de niet stedelijk 
georiënteerde postmaterialist uit naar een groot huis met een tuin in een landelijke omgeving. 

• Eenheid en harmonie zijn belangrijke waarden binnen het Mentality-milieu postmaterialisten. Natuur is een belangrijke bron van innerlijke rust. Ze geven de 

voorkeur aan een rustige en natuurlijke woonomgeving. De landelijke omgeving biedt de mogelijkheid in contact te komen met immateriële zaken en een 

harmonieus leven.

• Hun interesse in de medemens is van een abstract niveau; zij hechten relatief weinig waarde aan omgang met buurtbewoners. Ze kunnen worden 

gekarakteriseerd als een groep die begaan is met de rest van de wereld. Zij hebben niet graag dat bekenden makkelijk in en uit kunnen lopen en doen relatief 

weinig moeite contact te onderhouden met de buurt. Ze voelen zich echter wel betrokken bij de buurt, met name waar zij hun idealisme kunnen koppelen aan 

de wijk, zoals bij het bevorderen van sociale samenhang en ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven. Dit milieu hoeft niet per se dicht bij familie of 

vrienden te wonen. 

• De woonwijk hoeft niet direct in de buurt te liggen van een snelweg, ze vinden het niet erg om er wat langer over te doen naar een uitvalsweg en reizen vaker 

met het OV.

• Postmaterialisten vormen een groep die belang hecht aan zowel beleven van gezamenlijkheid als aan privacy, introspectie en afstand tot anderen.

• Ze zoeken het collectief op om individuele doelen te bereiken: bijvoorbeeld collectief wonen om zo een grote tuin te kunnen hebben, duurzaamheidsidealen 

te kunnen verwezenlijken etc.

Postmaterialisten en wonen

54



B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden

Directe woonomgeving

• Ze voelen zich aangetrokken tot een woonomgeving in de stad en zijn veel te vinden in buurten nabij het centrum. Ze voelen zich thuis in buurten waarin ook 

veel Nieuwe Nederlanders wonen. De postmoderne hedonist heeft in de regel een groot sociaal netwerk, maar dit bevindt zich niet in de directe omgeving. 

Ze hebben geen behoefte in de omgeving te wonen waar ze zijn opgegroeid, ze willen deze omgeving eerder juist verlaten.

• Ze zijn bereid genoegen te nemen met een woning die deze zaken niet heeft, vooropgesteld dat de woonomgeving compensatie biedt in de vorm van drukte, 

gezelligheid en voorzieningen. Zij vinden het belangrijk dat het uitgaansleven dicht in de buurt is, waardoor zij vaak in de grote steden te vinden zijn. Daar 

gebeurt ‘het’ per slot van rekening allemaal.

• Ze hebben geen boodschap aan maatschappelijke conventies ten aanzien van een ‘goede’ of ‘slechte’ wijk. Zij vormen dan ook vaak de eerste groep nieuwe 

bewoners die een achterstandswijk ‘herontdekt’ en daarmee een transformatieproces in de wijk op gang kan brengen. Op microniveau zij zijn ook non-

conformistisch: geen aangeharkte voortuintjes, maar juist je huis als middel om jezelf als individu uit te drukken. 

• Postmoderne hedonisten hebben een uitgebreid sociaal netwerk met vrienden en in mindere mate ook familie, maar deze hoeven niet direct in de buurt te 

wonen.

• Dit milieu is minder op zoek naar contact met buren, en kijkt minder sterk naar of de bewoners van een buurt bij hen passen. Voor sociale contacten beperken 

zij zich niet tot hun directe woonomgeving.

• Ze houden van een omgeving die verassende elementen bevat. Kunst en creativiteit in de openbare ruimte worden zeer gewaardeerd. Hoe meer cultuur en 

voorzieningen een stad biedt, hoe aantrekkelijker deze is voor postmoderne hedonisten. 

• Postmoderne hedonisten hebben minder moeite met een langere reisafstand naar hun werk. Daartegenover staat dan wel dat een 

• goede thuiswerkplek erg belangrijk is.

Postmoderne hedonisten en wonen
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Werk en opleiding

Werk Belang in eigen woonplaats
%(heel) belangrijk

Dordrecht
(n=311)

Overige 
Drechtsteden 

(n=425)

Belang werkgelegenheid 69% 59%

Tevredenheid werkgelegenheid 39% 44%

Werkgelegenheid is in de eigen woonplaats is voor zeven 
op de tien Dordtenaren en voor drie op de vijf overige 
Drechtstedelingen (heel) belangrijk. Voor 
opleidingsmogelijkheden is er een vergelijkbaar beeld.

De tevredenheid over beide aspecten is echter laag. 

De werkloosheid was (voor de coronacrisis) iets hoger dan in 

Nederland (4,3% vs. 3,9%). Per 1.000 inwoners zijn er minder 
banen in Dordrecht dan in Nederland. 
Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de variatie in soorten 
aangeboden banen is van belang. Voorbeelden: 
• Industrie: Dordrecht 19%, Nederland 16%
• Recreatie/toerisme: Dordrecht 34% , Nederland 47%
• ZZP’ers: Dordrecht 9%, Nederland 11%  

Advies: houd rekening met werk-wensen van de jongere 
doelgroepen die je als Drechtsteden wilt aantrekken en 
behouden. Mik op gevarieerder arbeidsaanbod (specialistische 
functies, ook gericht op WO/HBO-niveau. Onderwijs en 
werkgelegenheid worden idealiter aan elkaar gekoppeld: 
stimuleer bedrijven zich in Dordrecht te vestigen. Treed op als 
intermediair tussen opleidingsinstituut en werkgevers, peil 

behoeften en bied voordelen.

Uit het OCD-rapport: hoger onderwijs is een factor van belang, 
maar lastig te realiseren. Toch adviseren we in te blijven 
zetten op de vestiging van (een dependance van) een HBO of 
WO-instelling.

Opleiding Belang in eigen woonplaats
%(heel) belangrijk

Dordrecht
(n=311)

Overige 
Drechtsteden 

(n=425)

Belang opleidingsmogelijkheden 63% 59%

Tevredenheid opleidingsmogelijkheden 46% 50%
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Kosmopolieten en mobiliteit

Gebruik, bezit & voorkeur: Vergeleken met andere milieus beschikken kosmopolieten vaker over een hybride auto en 
de fiets. Kosmopolieten rijden relatief vaker een leaseauto. Binnen de stad reizen zij vaker bij voorkeur met de fiets. 

Auto: Hoewel kosmopolieten autorijden vaker zien als een manier om te laten zien wie ze zijn, vinden zij het minder van 
belang zelf een auto te bezitten. Daarbij willen zij vaker hun autogebruik verminderen en vinden ook dat andere 
inwoners dat zouden moeten doen. Bezorgdheid over het klimaat is voor hen ook vaker een reden om de auto te laten 
staan. 

Fietsen & wandelen: Vergeleken met andere milieus beschikken Kosmopolieten vaker over een fiets. Reizen binnen de 
stad doen zij vaker bij voorkeur op de fiets. Het geeft hen een gevoel van vrijheid. Zeven op de tien fietst vrijwel 
dagelijks, dan wel wekelijks, dat geldt ook voor wandelen. Lang moeten wachten op verkeerslichten en het feit dat je 
met de fiets minder verzorgd aankomt op je bestemming zijn voor hen vaker een reden om niet met de fiets te reizen.

Openbaar vervoer: De kosmopoliet reist regelmatig met het OV, het geeft hen een gevoel van vrijheid. Voor 
bestemmingen buiten de stad reizen zij vaker bij voorkeur met de trein. Vergeleken met andere milieus  reizen zij hier 
ook vaker wekelijks, dan wel maandelijks mee. Zij laten al vaker de auto staan om in plaats daarvan met het OV te reizen. 
Een reden om niet nog vaker met het OV te reizen is het feit dat zij dan minder flexibel zijn. 

Kosmopolieten

Kosmopolieten hebben vaker
interesse in het gebruik van een
elektrische auto. 

MaaS: Vergeleken met andere

milieus geven Kosmopolieten
vaker aan erg geïnteresseerd te
zijn in MaaS.  

Delen: Zij staan vaker open voor 
het idee hun eigen auto te
verhuren of er zelf één te huren

van een particulier of bedrijf.  Zij
zijn ook vaker bereid een OV-fiets
te gebruiken of een fiets te huren
van een bedrijf (zoals GoAbout en
Mobike). Beide doen zij ook al 
vaker dan andere milieus. 
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Postmaterialisten en mobiliteit

Postmaterialisten

Gebruik, bezit & voorkeur: Postmaterialisten hebben minder vaak een auto tot hun beschikking. Ook het aantal auto’s 
per huishouden ligt lager dan bij andere milieus. Degenen met een auto gebruiken deze relatief minder frequent, 
eerder wekelijks dan dagelijks. Zij geven ook vaker aan, ongeacht de bestemming, liever niet met de auto te reizen. Zij 
geven er vaker de voorkeur aan om, binnen de stad, met de fiets of te voet te reizen. Het huishouden van een
postmaterialist telt ook meer fietsen dan gemiddeld.

Auto: Van alle milieus staan postmaterialisten het minst positief tegenover het bezit en gebruik van een auto. Zij rijden 

minder graag auto en vinden het minder van belang er zelf een te bezitten. Ondanks dat zij al relatief weinig gebruik 
maken van de auto willen zij hun autoverbruik nog verder verminderen. Zij zijn daarbij vaker van mening dat alle 
Hagenezen dat zouden moeten doen. Bezorgdheid over het klimaat is voor hen ook vaker een reden om de auto te 
laten staan. Daarbij hebben zij minder vaak een auto tot hun beschikking. 

Fietsen & wandelen:  Postmaterialisten wandelen en fietsen graag. Zij zouden ook graag zien dat er binnen de stad 
meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Dat het werk/opleiding te ver weg is, of fietsen te vermoeiend is voor 

hen minder vaak een reden om de fiets te laten staan.

Openbaar vervoer: Voor bestemmingen buiten de stad geven zij vaker de voorkeur aan de trein. Ruim een derde reist
hier maandelijks mee. Reizen met het OV geeft postmaterialisten vaker een gevoel van vrijheid. Vergeleken met 
andere milieus laten zij vaker de auto staan en reizen in plaats daarvan met het OV of de (elektrische) fiets. Angst voor 
vertragingen of om te laat te komen zijn voor hen minder vaak een reden om niet met OV te reizen. Daarbij geven zij 
vaker aan liever te fietsen. 

Postmaterialisten zijn vaker
geïnteresseerd in MaaS.

MaaS: Postmaterialisten zijn het 
meest geïnteresseerd in MaaS. Zij 
zijn vaker geïnteresseerd omdat zij
dan flexibel zijn in hun keuze voor 
(het handigste) vervoer én omdat 
ze zo bijdragen aan een beter 
milieu.

Delen: Zij zijn vaker bereid hun 
eigen auto te verhuren aan een
particulier. Zij zijn ook vaker bereid

een OV-fiets te gebruiken. 
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Postmoderne hedonisten en mobiliteit

Postmoderne hedonisten

Gebruik, bezit & voorkeur: Twee derde van de Postmoderne hedonisten heeft, binnen hun huishouden, een fiets. Dat
is minder dan de andere milieus. Het aantal auto’s per huishouden ligt daarentegen relatief hoog. Degenen met een
fiets, fietsen relatief vaak. Binnen de stad reizen zij minder graag met de tram en de auto. De auto heeft ook minder 
vaak hun voorkeur voor bestemmingen buiten Den Haag.

Auto: Postmoderne hedonisten zijn vaker misschien bereid de auto te laten staan en in plaats daarvan met het OV te

reizen. Dat geldt ook voor het vervangen van de auto voor een elektrische auto. Onzekerheid over het vinden van een
parkeerplaats is voor Postmoderne hedonisten minder vaak een reden om de auto te laten staan. 
Postmoderne Hedonisten vinden het minder van belang zelf een auto te bezitten. 

Fietsen & wandelen: Postmoderne hedonisten beschikken minder vaak over een fiets. Degenen met een fiets, fietsen
relatief vaker. 

Openbaar vervoer: Prijs, wachten, overstappen en de angst om te laat te komen vormen minder vaak een barrière om 
met het OV te gaan.

Postmoderne hedonisten zijn vaker
geïnteresseerd in het gebruik van 
een elektrische mini-auto.

MaaS: Ongeveer de helft is 
enigszins geïnteresseerd in het 
afsluiten van een abonnement 
zoals MaaS. Daarmee wijken zij niet
af van het gemiddelde.

Delen: Zij zijn vaker bereid hun 
eigen auto te verhuren of er zelf
één te huren van een particulier in 
de buurt. Zij geven vaker aan hun 
eigen auto al weleens verhuurd te 
hebben. Zij huren ook al vaker een 

fiets van een bedrijf (zoals
GoAbout en Mobike).
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Voor een complete beleving is vrijetijdbesteding ook van belang. De 

Dordtenaren en overige Drechtstedelingen verschillen enigszins in hoe 

zij hier tegenaan kijken. In Dordrecht hecht men iets meer waarde aan 

recreatie, cultuur en evenementen dan in de overige Drechtsteden. 

Dit past bij het beeld van een grotere stad t.o.v. een kleinere gemeente. 

Het past dus ook bij de bevolkingssamenstelling van Dordrecht en de 

andere gemeenten: in Dordrecht wonen meer mensen uit de milieus die 

cultuur en evenementen belangrijk vinden (de (post) moderne milieus.

We gaan even kort in op de vrijetijdsbeleving van de drie geselecteerde 

milieus.

Recreatie, cultuur en evenementen

Belang in eigen woonplaats
%(heel) belangrijk

Dordrecht
(n=311)

Overige 
Drechtsteden 

(n=425)

Belang recreatieaanbod 69% 70%

Tevredenheid recreatieaanbod 72% 71%

Belang cultuuraanbod 49% 41%

Tevredenheid cultuuraanbod 58% 59%

Belang evenementenaanbod 50% 37%

Tevredenheid evenementenaanbod 59% 50%

65



B5178 Zichtbaarheidstoename Drechtsteden

Kosmopolieten en cultuur en recreatie

Vrijetijdsbesting: de leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Kwaliteit van leven staat hoog in het vaandel. 
Men is zeer uithuizig en sterk gericht op de uitgaansgelegenheden in de plaats waar men woont en/of werkt. Erop uit 
trekken in de natuur is ook een geliefde bezigheid van de kosmopoliet. Intellectuele verrijking is erg belangrijk voor de 

kosmopoliet. Men bezoekt graag de bibliotheek of struint boekenmarkten af.

Hobby’s: kosmopolieten hebben dezelfde houding in hun vrije tijd als ten opzichte van hun carrière: ambitieus, en met 
de wens zichzelf maximaal te ontplooien. In de vrije tijd doet men relatief vaak een zelfstudie en houdt men zich bezig 
met creatieve hobby’s zoals schilderen, grafische vormgeving, dansen, zingen of het maken van muziek. Door alle drukte 
in het werk en vrije tijd zoeken zij soms ook het andere uiterste op: onthaasten en ontspannen, bijvoorbeeld door te 
mediteren, of te lezen. Kosmopolieten zijn internationaal ingesteld en reizen graag.

Sport en beweging: kosmopolieten zijn fanatieke sporters. Sporten is bij uitstek de manier om de dagelijks last van de 
schouders af te halen. Kosmopolieten beoefenen niet alleen individuele sporten, zoals fitness of joggen, maar ook 
collectieve sporten als tennis en handbal.

Cultuur: kosmopolieten zijn grootverbruikers van cultuur, met name film, cabaret, toneel en muziek. Men bezoekt graag 
concerten en voorstellingen, of bioscopen en filmhuizen. Daarnaast is men ook liefhebber van kunst en bezoekt men 
vaak musea en galerieën.

Kosmopolieten

• Zelfde houding in hun vrije tijd 
als t.o.v. hun carrière: ambitieus, 
en met de wens zichzelf 
maximaal te ontplooien

• Grootverbruikers van cultuur, 

met name cabaret, toneel en 
popmuziek

• Authenticiteit en een 
internationale uitstraling zijn 
belangrijke zaken

• Zeer uithuizig en sterk gericht 
op de uitgaansgelegenheden in 

de plaats waar zij wonen en/of 
werken. Ook hun vrienden 
ontmoeten zij veelal buitenshuis

• Hobby’s: reizen, architectuur, 
uitgaan, museumbezoek, 
sporten, fotografie, studies, 
design en wooninrichting, 
creatief bezig zijn

• Evenementen: Filmfestival, De 
Parade
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Postmaterialisten en cultuur en recreatie

Postmaterialisten

Vrijetijdsbesteding: postmaterialisten zijn erg begaan met de natuur. Zij trekken graag de natuur in om rustig een 
boek te lezen, te wandelen of om meer van de natuur te weten te komen. Gebieden waar weinig recreanten komen 
hebben de voorkeur. Verantwoord leven, zonder verspilling, winstbejag en aantasting van het milieu is belangrijk in dit 
milieu. Zij zijn dan ook vaak te vinden op rommel- of vlooienmarkten en boekenmarkten. Aan luxe en comfort wordt 
weinig belang gehecht en men is niet merkgericht. Solidariteit en harmonie zijn kenmerkend voor mensen binnen dit 
milieu. Men heeft grote interesse in anderen, met name niet-westerse culturen. 

Hobby’s: postmaterialisten hechten veel waarde aan vrije tijd, en geven meer dan of minstens even veel prioriteit aan 
vrije tijd als aan hun carrière. De vrije tijd moet wel ‘nuttig’ worden besteed. Vanuit sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid wordt relatief vaak vrijwilligerswerk gedaan. Daarnaast is deze groep actief in de politiek, 
overleginstanties en besturen. Postmaterialisten hebben rustige hobby’s zoals lezen, schrijven, tuinieren, wandelen en 
fietsen. Daarnaast besteden zij in hun vrije tijd veel uren aan creatieve hobby’s.

Sport en beweging: postmaterialisten zijn weliswaar geen fanatieke sporters, maar indien men wel een sport beoefent 

betreft dit vaker sporten waarbij men buiten is. Te denken valt aan fietsen en joggen. Daarnaast wordt een voorkeur 
gegeven aan rustige ‘sporten’ zoals yoga en ontspanningsoefeningen.

Cultuur: grote interesse voor de alternatieve ‘tegencultuur’ en een afkeer van wat zij zien als ‘commercialisering’ van 
de cultuur. Ze bezoeken relatief vaak musea en monumenten. Daarnaast heeft men grote interesse in cabaret, toneel, 
ballet en muziekoptredens (van klassiek tot pop). Vanwege de interesse in cultuur worden ook vaak festivals met 
allerlei thema’s bezocht. Onder postmaterialisten zijn ook vele kunstliefhebbers te vinden. Men bezoekt graag 
galerieën en kunstuitleeninstanties.

• Hechten veel waarde aan vrije 
tijd en geven meer of minstens 
even veel prioriteit aan vrije tijd 
als  aan hun carrière

• Vrije tijd moet wel ‘nuttig’ 
worden besteed: betrokkenheid 
met de wereld om hen heen 
komt ook in de vrije tijd tot 
uiting. Ze hebben een grote 
interesse voor de alternatieve 
tegencultuur en een afkeer van 
wat ze als commercialisering van 
de cultuur zien

• Grote interesse in andere, met 

name niet-westerse, culturen 
• Hobby’s: schilderen, koken en de 

natuur in zijn ‘rustige’ hobby’s 
van hen, ook houden zij van 
muziekoptredens, mediteren, 
terrasbezoek, lezen, schrijven.

• Evenementen: Kwakoe Festival, 

Oerol, Boekenmarkt Deventer
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Postmoderne hedonisten en cultuur en recreatie

Postmoderne hedonisten

Vrijetijdsbesteding: postmoderne hedonisten zijn individualistisch ingesteld. Ook in hun vrije tijd. Massale 
evenementen en plaatsen hebben minder aantrekkingskracht dan kleinschalige evenementen, en hetgeen nog niet 
door de ‘massa’ is ontdekt. Dit milieu is sterk stedelijk georiënteerd, en gericht op de horeca en cultuur van de vier 
grote steden. Men bezoekt horeca van allerlei pluimage, en gaat graag uit. Indien men de natuur in trekt doet men dat 
veelal vanuit avontuurlijk oogpunt, mountainbiken, backpacken, hiken, etc.

Hobby’s: de centrale drijfveer in het leven van de postmoderne hedonisten is het opdoen van nieuwe ervaringen. De 
motivatie staat los van status of het streven naar maatschappelijke erkenning. Binnen dit milieu wordt gestreefd naar 
een comfortabele leefstijl zonder al te veel opgelegde verplichtingen. Materiële zaken spelen geen primaire rol. In de 
vrije tijd houdt men zich vaak bezig met meditatie en met creatieve hobby’s zoals het maken van muziek, schilderen of 
tekenen. Ook volgt men vanuit intrinsieke motivatie vaak cursussen in de vrije tijd, zoals een cursus instrument spelen.

Sport en beweging: postmoderne hedonisten zijn actieve sportbeoefenaars. De motivatie om te sporten is afkomstig 
van de kick die men van het sporten krijgt, en niet om er sportief uit te zien. Postmoderne hedonisten kiezen om 
bovenstaande reden vaker voor hardlopen, vechtsport, skaten of squash.

Cultuur: postmoderne hedonisten zijn erg gericht op cultuur, maar het moet geen populaire cultuur zijn. Non-
conformistische cultuur heeft de voorkeur. Men bezoekt graag kunstmusea, en concerten van andere muzieksoorten 
dan popmuziek, zoals jazz, blues of wereldmuziek. Filmhuizen en bioscopen worden ook relatief vaak door 
postmoderne hedonisten bezocht.

• Ze gaan in de vrije tijd voor de 
kicks, steeds nieuwe dingen 
beleven, bijzondere 
ervaringen. Alles wat niet 
standaard is, is gewild bij hen. 
Verschil tussen high en low 
culture is er niet. Camp is cool. 

• Individualistisch ingesteld, ook 
in hun vrije tijd. Massale 
evenementen en plaatsen zijn 
minder aantrekkelijk dan 
kleinschalige, en wat nog niet 
door de massa ontdekt is. 
Authentiek ‘echt’ zijn is 
belangrijker dan ‘erbij horen’. 

• Sterk stedelijke groep, gericht  

op de horeca en cultuur van de 
vier grote steden. 

• Hobby’s: muziek, verre reizen, 
mountainbiken (backpacken), 
computergames, films kijken

• Evenementen: Robodock
festival, Amsterdam Fashion 
Week. 
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Wonen: houd rekening met de woonwensen van de doelgroepen die je als Drechtsteden wilt aantrekken en behouden. Let hierbij uiteraard op specifieke 

jongerenhuisvesting in de Dordtse binnenstad. Drie Mentality-milieus komen vooral in aanmerking: kosmopolieten, postmaterialisten en postmoderne 

hedonisten. Neem de woonwensen van deze milieus mee in het regionale woonbeleid.

Werk en onderwijs: Advies: houd rekening met werk-wensen van de jongere doelgroepen die je als Drechtsteden wilt aantrekken en behouden. Mik op 

gevarieerder arbeidsaanbod (specialistische functies, ook gericht op WO/HBO-niveau. Onderwijs en werkgelegenheid worden idealiter aan elkaar gekoppeld: 

stimuleer bedrijven zich in Dordrecht te vestigen. Treed op als intermediair tussen opleidingsinstituut en werkgevers, peil behoeften en bied voordelen. Zet 

bijvoorbeeld in op vestiging van (een dependance van) een HBO of WO-instelling.

Cultuur, recreatie en evenementen: beleving is vrijetijdbesteding ook van belang. De Dordtenaren en overige Drechtstedelingen verschillen enigszins in hoe 

zij hier tegenaan kijken. In Dordrecht hecht men iets meer waarde aan recreatie, cultuur en evenementen dan in de overige Drechtsteden. Dit past bij het 

beeld van een grotere stad t.o.v. een kleinere gemeente. Het past dus ook bij de bevolkingssamenstelling van Dordrecht en de andere gemeenten: in 

Dordrecht wonen meer mensen uit de milieus die cultuur en evenementen belangrijk vinden (de (post) moderne milieus. 

Conclusies en aanbevelingen o.b.v. Mentality
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• Workshop te Dordrecht met EBD en gemeentelijke bestuurders van ca. 2 uur

• Doel: maatwerkadvies voor gemeente en bedrijven

Het vervolg
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Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam
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020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.




