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Voorwoord 

De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Hiervoor is het van belang dat er een klimaat heerst waarin alle kinderen gezond kunnen 

opgroeien en waar ouders zich gesteund voelen in het opvoeden van hun kinderen. 

Daarnaast  is het ook van belang dat zo vroeg mogelijk kwetsbaarheid bij kinderen en 

gezinnen wordt gesignaleerd. Zo kunnen problemen snel en gericht opgelost worden. Het 

welbevinden van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten wordt daarmee bevorderd en 

zo kunnen kinderen naar vermogen deelnemen aan de maatschappij.  

Voor vroegtijdige signalering van problemen in de ontwikkeling van kinderen is het van 

belang inzicht te krijgen in het huidige opgroeiklimaat van jonge gezinnen. Hoe is de situatie, 

waar lopen deze gezinnen tegenaan; wat zijn hun wensen en behoeften op dit gebied?  

De gemeente Zutphen heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd om door middel van 

onderzoek antwoorden te geven op deze vragen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt 

van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van bestaande 

gegevens en er is nieuwe informatie verzameld (interviews onder ouders van jonge kinderen 

en inbreng van professionals). Het onderzoek is gestart in juni 2016 en in december 2016 

afgerond.  

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek. In de eerste 

plaats Elena Bogdan en Melissa Kolhorn die de interviews hebben afgenomen onder ouders 

van jonge kinderen. Daarnaast bedanken we de ouders die aan deze interviews hebben 

deelgenomen. Verder bedanken we de professionals van verschillende organisaties in de 

gemeente Zutphen voor hun inbreng. Tenslotte bedanken we ook onze collega Carolien de 

Rover (beleidsadviseur GGD) voor haar adviserende rol. 

We hopen dat de resultaten van dit onderzoek mogen bijdragen aan een gezond 

opgroeiklimaat van jonge gezinnen in de gemeente Zutphen. 

 

Warnsveld, 22 december 2016 

Petra Boluijt en Caroline Timmerman-Kok 
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1. Inleiding 

 

1.1  Achtergrond en onderzoeksvraag 

De Gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Hiervoor is het van belang dat er een klimaat heerst waarin alle kinderen gezond kunnen 

opgroeien en waar ouders zich gesteund voelen in het opvoeden van hun kinderen. 

Daarnaast is het ook van belang dat zo vroeg mogelijk kwetsbaarheid bij kinderen en 

gezinnen wordt gesignaleerd. Dan kunnen problemen snel en gericht opgelost worden. 

Daarmee wordt het welbevinden van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten 

bevorderd zodat zij naar vermogen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Tegelijk maken 

de bezuinigingen in het sociale domein de kanteling van zware zorg naar preventie 

noodzakelijk.  

 

Voor vroegtijdige signalering van problemen in de ontwikkeling van kinderen is het van 

belang inzicht te krijgen in het huidige opgroeiklimaat van deze jonge gezinnen. Hoe is de 

situatie; waar lopen deze gezinnen tegen aan; wat zijn hun wensen en behoeften op dit 

gebied? De gemeente Zutphen richt zich binnen deze vraag op gezinnen met kinderen in de 

leeftijd van -9 maanden tot 6 jaar. 

 

De gemeente Zutphen heeft in dit kader de volgende doelen: 

a. Het bevorderen van een positief opgroeiklimaat waarin alle kinderen de kans krijgen 

zich optimaal te ontwikkelen en om later naar vermogen deel te nemen aan de 

maatschappij.  

b. Snelle en adequate signalering van belemmeringen of achterstand bij de ontwikkeling 

van kinderen en gezinnen met als doel deze zo mogelijk op te heffen, zodat deze 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en naar vermogen kunnen deelnemen 

aan de maatschappij. Om dit te bereiken wil de gemeente Zutphen input ontvangen 

van ouders en professionals om te weten welk aanbod hiervoor nodig is. 

c. Door a en b de toenemende tweedeling tussen huishoudens (t.a.v. kwetsbaarheid) in 

de Zutphense samenleving verkleinen.  

 

De gemeente Zutphen heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd om onderzoek uit te 

voeren naar het huidige opgroeiklimaat in de gemeente Zutphen. Dit om in beeld te krijgen 

hoe de situatie is, waar gezinnen tegenaan lopen en wat de wensen van gezinnen zijn op dit 

gebied. Dit onderzoek is opgedeeld in 3 fases: 

1. Onderzoek op basis van bestaande data naar de kenmerken van jonge gezinnen, het 

vóórkomen van problemen in deze gezinnen en de wensen van jonge ouders t.a.v. 

het voorzieningenaanbod in de gemeente Zutphen. 

2. Kwalitatief onderzoek bij ouders van gezinnen met jonge kinderen (tot ca. 6 jaar) in 

de vorm van interviews. Aan de ouders wordt gevraagd wat zij zien als een positief 

opvoedklimaat in de gemeente Zutphen, wat zij nodig hebben om hun kinderen 

gezond in Zutphen op te laten groeien, van welke voorzieningen zij gebruik maken en 

waarom en welke voorzieningen zij missen. 



 

5 
 

3. Aanzet tot prioritering van aandachtspunten naar aanleiding van 

onderzoeksresultaten samen met? professionals. 

 

1.2  Methode  

Fase 1 

In fase 1 is allereerst het begrip opgroeiklimaat geoperationaliseerd en de doelgroep geduid 

om zicht te krijgen op de thema’s die in dit kader relevant zijn. Hiervoor zijn professionals 

geconsulteerd die affiniteit hebben met de doelgroep: o.a. JGZ-medewerkers van het 

Consultatiebureau, verloskundigen, JGZ-medewerkers van de GGD, medewerkers van 

peuterspeelzalen, kinderopvang, primair onderwijs, Voor- en Vroegschoolse Educatie en 

stichting Perspectief. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft contact gezocht met 

bovengenoemde personen via haar eigen netwerk en een bijeenkomst georganiseerd voor 

deze professionals. Tijdens deze bijeenkomst werd geïnventariseerd wat gunstige en 

belemmerende factoren zijn voor een gezond opgroeiklimaat van jonge gezinnen in de 

gemeente Zutphen. Verder werd feedback gevraagd over de aanpak van het onderzoek en 

geïnventariseerd welke relevante gegevensbronnen bekend en beschikbaar zijn. 

Vervolgens is gestart met de gegevensverzameling. Hiervoor zijn gegevens vanuit 

bestaande bronnen gebruikt (o.a uit de GGD Kindermonitor, gegevens van Yunio en van de 

gemeente Zutphen). Om hierin structuur aan te brengen, is gebruik gemaakt van het GIZ-

model (zie voor toelichting H 2.1). Het GIZ-model is aan de eerder genoemde professionals 

voorgelegd om te checken op bruikbaarheid en volledigheid. 

Daarna zijn de gegevens verwerkt en gerapporteerd. De gegevens zijn waar mogelijk 

uitgesplitst naar (samengestelde) wijken.  

Fase 2 

In fase 2 zijn ouders van jonge kinderen (tot ca. 6 jaar) geïnterviewd om te inventariseren 

wat zij zien als een positief opgroeiklimaat in de gemeente Zutphen. Aan hen werd gevraagd 

wat zij nodig hebben om hun kinderen gezond in Zutphen op te laten groeien; van welke 

voorzieningen zij gebruik maken en welke voorzieningen zij missen. De itemlist is opgesteld 

in samenwerking met de gemeente Zutphen. De interviews zijn face-to-face afgenomen 

tijdens de spreekuren van het Consultatiebureau. Bij de planning van de interviews is zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de indeling van de wijken. Dit om een zo representatief 

mogelijke onderzoeksgroep te krijgen. 

Fase 3 

Op basis van de onderzoeksresultaten uit fase 1 en 2 hebben de onderzoekers van de GGD 

aandachtspunten geformuleerd. De gemeente heeft twee van deze aandachtspunten 

gekozen om mee verder te gaan. Tijdens een interactieve bijeenkomst op 1 december zijn 

ideeën verzameld om deze aandachtspunten te verbeteren. Hiervoor zijn opnieuw de 

professionals uitgenodigd die al eerder betrokken waren bij dit onderzoek. Tijdens de 

bijeenkomst zijn eerst de onderzoeksresultaten gepresenteerd en heeft de gemeente per 

aandachtspunt aangegeven wat ze al doen of hoe ze hier aandacht aan gaat geven. 

Vervolgens is in twee groepen nagedacht over ideeën om de twee aandachtspunten te 

verbeteren. De ene groep richtte zich op ‘Opvoeding; in het bijzonder bij tienermoeders’ en 

de andere groep op ‘Gebruik en bekendheid van voorzieningen; in het bijzonder bij gezinnen 
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in armoede’. De ideeën uit de interactieve sessies zijn verwerkt in dit rapport en bieden de 

gemeente een handreiking om met deze aandachtspunten aan de slag te gaan.  

 

1.3  Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de resultaten beschreven van het kwantitatieve onderzoek 

(fase 1). In hoofdstuk 3 zijn de resultaten beschreven van het kwalitatieve onderzoek 

(interviews onder ouders; fase 2). Ook is in dit hoofdstuk de informatie verwerkt, die is 

genoemd tijdens de bijeenkomst voor professionals (gehouden in fase 1) en verkregen 

tijdens overige contacten met professionals in het kader van dit onderzoek. In hoofdstuk 4 

zijn de resultaten van de interactieve bijeenkomst beschreven (fase 3). In hoofdstuk 5 is een 

samenvatting van de resultaten van dit onderzoek weergegeven met enkele 

aandachtspunten en ideeën ter verbetering. 
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2.  Resultaten kwantitatief onderzoek  

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het kwantitatieve onderzoek. Met dit onderzoek is 

informatie verzameld over het opgroeiklimaat van jonge kinderen in Zutphen. Hierbij zijn 

bestaande databronnen gebruikt. Er is onder andere gekeken naar kenmerken van jonge 

kinderen/gezinnen, het vóórkomen van problemen (bij kinderen) in jonge gezinnen en het 

gebruik van voorzieningen door jonge ouders in Zutphen. De gegevens zijn afkomstig van de 

GGD Kindermonitor 2013, registraties van de jeugdgezondheidszorg (Yunio en GGD), CBS, 

RIVM en DUO. 

 

2.1 Toelichting 

Om structuur te bieden in de gegevensverzameling, sluiten we aan bij het model dat gebruikt 

wordt bij de methodiek ‘Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften’ (GIZ). Het model bestaat 

uit de drie hoofdthema’s:  

- Ontwikkeling 

- Opvoeding 

- Omgeving 

De GIZ-methodiek wordt gebruikt om vast te stellen wat er nodig is voor het opgroeien en 

opvoeden van een kind of een adolescent. Hierbij staan de ontwikkelingsbehoeften van 

jeugdigen centraal in relatie tot opvoeders en omgeving. Het doel is dat kinderen, jeugdigen 

en hun ouders passende ondersteuning en zorg ontvangen. Deze zorg moet niet te licht, niet 

te zwaar zijn en komt niet te laat. Het model is oorspronkelijk ontwikkeld in Engeland onder 

de naam Common Assessment Framework (CAF).  

Het model is dus ontwikkeld voor toepassing bij individuen, maar wordt in dit onderzoek 

gebruikt om op collectief niveau aspecten die betrekking hebben op een gezond 

opgroeiklimaat in kaart te brengen. De thema’s van het model zijn relevant als het gaat om 

een gezond opgroeiklimaat bij jonge kinderen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het kind 

zelf (ontwikkeling), maar ook naar de omgeving en de opvoeding van het kind. Het model 

met drie hoofdthema’s en de daarbij behorende subthema’s staat in figuur 1. 
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Figuur 1: Common Assessment Framework (bron: Department of health UK, 2000) 

 

2.2 Leeswijzer 

De resultaten van het kwantitatieve onderzoek worden per thema weergegeven voor de 

gemeente Zutphen en waar mogelijk uitgesplitst naar wijken of samengestelde wijken (figuur 

2). Bij te kleine aantallen per wijk worden enkele wijken samengenomen. De wijken zijn dan 

als volgt ingedeeld: 

- Centrum en De Hoven 

- Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken 

- Warnsveld en Leesten 

Verschillen 

Bij de gegevens is (zoveel mogelijk) aangegeven of er verschillen zijn tussen de 

(samengestelde) wijken en de gemeente Zutphen en of het gemiddelde van de gemeente 

Zutphen afwijkt van een referentiegebied. Voor de gegevens uit de GGD Kindermonitor 2013 

is het referentiegebied Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Voor de overige gegevens is het 

gemiddelde van Nederland (NL) de referentie. 
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Figuur 2: wijkindeling gemeente Zutphen (bron: www.zutphen.nl) 

 

In sommige gevallen zijn er wel wijkgegevens beschikbaar maar niet voor alle 

(samengestelde) wijken. Dit hangt samen met het aantal respondenten waarop de gegevens 

zijn gebaseerd. Zo geldt voor de resultaten van de GGD Kindermonitor 2013 dat het aantal 

respondenten voor de doelgroep 4-8 jaar in het gebied Centrum en De Hoven te klein is om 

een betrouwbaar beeld te geven van de situatie in dat gebied. Daarom zijn hiervan geen 

resultaten weergegeven. Zie onderstaande tabel voor het aantal respondenten per doelgroep 

per gebied en in de gemeente Zutphen als geheel in de GGD Kindermonitor 2013.  

Er is gekozen voor de doelgroep 0-8 jaar (in plaats van 0-6 jaar) om gegevens te kunnen 

uitsplitsten naar (samengestelde) wijken. Voor de doelgroep 0-6 jaar zijn de aantallen 

hiervoor vaak te klein. De resultaten laten een vergelijkbaar beeld zien voor de twee 

doelgroepen. 

 

Aantal respondenten GGD Kindermonitor 2013 in de gemeente Zutphen per gebied. 

 0-8 jaar 4-8 jaar 

Centrum – De Hoven 40 20 

Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken 119 70 

Warnsveld – Leesten 157 91 

Gemeente Zutphen  316 181 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxpoWxj4XQAhUHOhoKHVfGADgQjRwIBw&url=https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Wijk_en_dorp/Wijkindeling&psig=AFQjCNHkWMdbJXrDD3zRSrtI_lqdF9xGqA&ust=1478005951267587
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2.3 Thema: Ontwikkeling 

Onder het thema Ontwikkeling vallen de subthema’s die betrekking hebben op het kind zelf, 

zoals gezondheid, leren, zelfbeeld en sociaal contact. In deze paragraaf worden relevante 

gegevens passend bij deze subthema’s weergegeven en toegelicht. In de tabel 1 staan de 

gegevens weergegeven. 

Gezondheid en leren 

In tabel 1 worden de ervaren gezondheid en psychosociale gezondheid weergegeven en 

(leefstijl)aspecten die hiermee samenhangen. Zowel de ervaren gezondheid als de 

psychosociale gezondheid van kinderen in de gemeente Zutphen wijkt niet significant af van 

die van kinderen in de rest van Noord- en Oost-Gelderland.  

In Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken bewegen minder kinderen voldoende en in 

Warnsveld en Leesten bewegen meer kinderen voldoende dan gemiddeld in Zutphen. In 

Warnsveld en Leesten lijkt minder in huis gerookt te worden door ouders dan gemiddeld in 

de gemeente Zutphen.  

Overgewicht lijkt vaker voor te komen bij kinderen van 5 jaar in Centrum en de Hoven en ook 

in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken, dan gemiddeld in Zutphen. In Warnsveld en 

Leesten zijn daarentegen minder kinderen met overgewicht. 

Op het Consultatiebureau is in 2015 bij 11% van de kinderen (0-4 jaar) een (risico) op een 

ontwikkelingsachterstand gesignaleerd. In de meeste gevallen betrof het een spraak-taal-

achterstand (tweederde van de kinderen met een ontwikkelingsachterstand) 

In 2015 zaten 53 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar op een school voor speciaal 

onderwijs in Zutphen. Deze kinderen hoeven niet persé in de gemeente Zutphen te wonen. 

Zelfbeeld 

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is van belang dat kinderen voldoende weerbaar 

zijn. Een klein deel van de kinderen in de gemeente Zutphen (4%) is meestal niet weerbaar. 

Het aandeel kinderen dat meestal wel weerbaar is, lijkt in Warnsveld en Leesten wat lager 

dan gemiddeld.  

Sociaal contact 

Ook sociale contacten zijn van belang voor een goede ontwikkeling van het kind. Al op jonge 

leeftijd komt het voor dat kinderen worden gepest; ongeveer één op de drie. Pesten lijkt bij 

kinderen in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken vaker voor te komen dan bij kinderen in 

Warnsveld en Leesten. 
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Tabel 1 Indicatoren thema Ontwikkeling weergegeven voor de (samengestelde) wijken, gemeente Zutphen 

en regio NOG 

Thema Indicatoren

Doel-

groep

Een-

heid

Gemeente 

Zutphen

Centrum           

de Hoven        

Waterkwartier 

Noordveen 

Zuidwijken

Warnsveld 

Leesten

Regio 

NOG Bron

Ontwikkeling 

Gezondheid Positief ervaren gezondheid 0-8 jaar % 97           100         96                 96          96          1

Goede psychosociale gezondheid 4-8 jaar % 81           - 75                 84          84          1

Gevaccineerde kinderen 2-5 jaar % 93           - - - 93          2

Ouders houden rekening met alcoholgebruik in 

bijzijn van kind of drinken niet
4-8 jaar % 80           - 80                 78          83          1

Ouders roken niet (in huis) 0-8 jaar % 91           87           89                 94          94          1

Voldoende bewegen (elke dag min. een uur) 4-8 jaar % 73           - 59                 81          73          1

Kinderen met overgewicht 2-4 jaar % 7              -  -  -  - 3

Kinderen met overgewicht 5 jaar % 11           17           13                 8            11          4

Leren Kinderen met risico op ontw.achterstand 0-4 jaar % 11             -  -  -  - 3

Kinderen in speciaal onderwijs
a 4-8 jaar aantal 53             -  -  -  - 5

Zelfbeeld Kinderen die meestal wel weerbaar zijn 4-8 jaar % 65 - 68 58 66 1

Kinderen die meestal niet weerbaar zijn 4-8 jaar % 4 - 5 3 4 1

Sociaal contact Kind is in de afgelopen drie maanden gepest 4-8 jaar % 33 - 38 26 28 1
 

- niet beschikbaar  a: Kinderen die in de gemeente Zutphen naar het speciaal onderwijs gaan. 

Bronnen:  1= Kindermonitor GGD 2013; 2=RIVM 2014; 3=Yunio 2014; 4=KD+ GGD 2013-2015 5=DUO 2015/2016 

 

Vrijwel zeker ongunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk ongunstiger dan in de gemeente Zutphen

Vrijwel zeker gunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk gunstiger dan in de gemeente Zutphen  
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2.4 Thema: Opvoeding 

Onder het thema Opvoeding vallen de subthema’s basiszorg, veiligheid, liefde, stimuleren en 

steunen, regels en grenzen en ouderschapsbeleving. Hieronder worden relevante gegevens 

voor een aantal subthema’s weergegeven en toegelicht (zie ook tabel 2).  

Basiszorg en liefde 

Onder basiszorg is het percentage kinderen weergegeven dat gezien wordt bij de 

preventieve gezondheidsonderzoeken op het Consultatiebureau (Yunio) en door de JGZ van 

de GGD. Het Consultatiebureau ziet 99% van de kinderen tot 4 jaar. De GGD ziet 90% van 

de 5-jarigen.  

Het knuffelen van je kind is een uiting van liefde. De meeste ouders knuffelen hun kind vaak 

(96%). In Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken is dit percentage lager dan gemiddeld in 

de gemeente Zutphen. In Warnsveld en Leesten is dit percentage hoger dan gemiddeld. 

Regels en grenzen  

In een gezonde opvoeding worden door ouders regels en grenzen aangegeven. In de 

Kindermonitor zijn vragen over diverse opvoedingsaspecten voorgelegd aan de ouders. Het 

lijkt dat relatief veel ouders in Centrum en De Hoven het moeilijk vinden hun kind iets te 

verbieden. In Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken is dit percentage juist lager dan 

gemiddeld. In Warnsveld en Leesten lijken wat minder ouders hun kinderen met koek en/of 

snoep te belonen dan gemiddeld in de gemeente Zutphen. Ook lijken ouders zich in 

Warnsveld en Leesten wat minder vaak aan hun eigen regels te houden dan gemiddeld. Op 

bijna alle opvoedingsaspecten wijkt de gemeente Zutphen niet af van het gemiddelde van 

Noord- en Oost-Gelderland.  

Opvoedproblemen      

Yunio heeft in 2015/2016 bij 3,5% van de kinderen opvoedproblematiek geregistreerd. Het 

betrof dusdanige vragen of problemen op het gebied van opvoeden dat actie moest worden 

ondernomen in de vorm van extra contactmomenten (bijv. huisbezoek) om 

opvoedondersteuning te bieden of om dusdanige vragen of problemen op het gebied van 

opvoeden dat verwezen moest worden naar een interventie voor opvoedingsondersteuning 

zoals Videobegeleiding, Home-Start, (ortho)pedagoog, opvoedbureau. 

Vorm van opvoedingsondersteuning 

In de Kindermonitor is aan de ouders gevraagd in welke vorm zij opvoedingsondersteuning 

willen ontvangen. Ouders hebben vooral behoefte aan informatie via internet of een centraal 

punt. Bijna een derde heeft behoefte aan persoonlijke begeleiding. Ongeveer één op de vijf 

ouders in de gemeente Zutphen heeft behoefte aan een voorlichtingsbijeenkomst en/of een 

opvoedingsspreekuur. In Centrum en de Hoven en in Waterkwartier, Noordveen en 

Zuidwijken wordt door relatief veel ouders aangegeven dat ze behoefte hebben aan een 

opvoedcursus: respectievelijk 15% en 12%.  
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Tabel 2 Indicatoren thema Opvoeding weergegeven voor de (samengestelde) wijken, gemeente Zutphen en 

regio NOG 

Thema Indicatoren

Doel-

groep

Een-

heid

Gemeente 

Zutphen

Centrum           

de Hoven        

Waterkwartier 

Noordveen 

Zuidwijken

Warnsveld 

Leesten

Regio 

NOG Bron

Opvoeding

Basiszorg

Kinderen gezien op Consultatiebureau 0-4-

jarigen
0-4 jaar % 99            -  -  -  - 

2

Kinderen gezien op Gezondheidsonderzoek 

5-jarigen
5 jaar % 90 - - 89* 89

3

Liefde Kind wordt vaak geknuffeld door ouder(s) 0-8 jaar % 96 100 92 99 98 1

Regels en 

grenzen Opvoedingsaspecten 1

   Ouder vindt het moeilijk kind iets te 

verbieden
0-8 jaar % 7 13 3 8 7

1

   Kind moet altijd het bord leeg eten 0-8 jaar % 16 15 17 15 24 1

   Ouder geeft kind koek / snoep als beloning
0-8 jaar % 5 8 7 3 6

1

   Ouder houdt zich altijd aan eigen regels 0-8 jaar % 72 74 76 68 72 1

   Ouder heeft genoeg tijd voor het opvoeden
0-8 jaar % 88 92 87 87 87

1

Opvoedproble-

matiek

Kinderen waarbij opvoedproblematiek wordt 

gesignaleerd
0-4 jaar % 3,5  -  -  -  - 

2

Opvoedonder-

steuning

Vorm van gewenste opvoedingsondersteuning

   centraal punt 0-8 jaar % 38 26 36 43 34 1

   opvoedtelefoon 0-8 jaar % 13 5 19 11 12 1

   foldermateriaal/boekjes 0-8 jaar % 16 18 16 16 13 1

   internet 0-8 jaar % 43 39 43 43 37 1

   voorlichtingsbijeenkomst 0-8 jaar % 21 26 20 21 15 1

   opvoedcursus 0-8 jaar % 8 15 12 4 6 1

   opvoedingsspreekuur 0-8 jaar % 19 31 16 19 17 1

   persoonlijke begeleiding 0-8 jaar % 29 31 33 25 26 1

Steun vanuit 

omgeving

Ouder krijgt regelmatig tot vaak hulp van

familie of vrienden bij de opvoeding
0-8 jaar % 47 51 42 52 47

1

Ouder krijgt onvoldoende hulp van familie en

vrienden bij de opvoeding
0-8 jaar % 10 10 13 8 5

1

Ouder krijgt regelmatig tot vaak steun van

familie of vrienden bij de verzorging
0-8 jaar % 79 85 76 79 72

1

Ouder krijgt onvoldoende steun van familie

en vrienden bij de verzorging
0-8 jaar % 5 3 7 3 3

1

 

- niet beschikbaar 

* alleen Warnsveld 

Bronnen:  1= Kindermonitor GGD 2013; 2=Yunio 2015; 3= KD+ GGD 2013-2015 

Vrijwel zeker ongunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk ongunstiger dan in de gemeente Zutphen

Vrijwel zeker gunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk gunstiger dan in de gemeente Zutphen  

Wijkt vrijwel zeker af van de gemeente Zutphen Wijkt waarschijnlijk af van de gemeente Zutphen  
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Steun van anderen 

In de Kindermonitor is gevraagd of ouders (voldoende) ondersteuning ontvangen vanuit hun 

omgeving voor de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). In Warnsveld en Leesten 

lijken ouders vaker hulp te ontvangen bij de opvoeding dan gemiddeld in de gemeente 

Zutphen. In Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken lijken minder ouders hulp te ontvangen 

vanuit hun omgeving dan gemiddeld. Ouders in Warnsveld en Leesten geven vaker dan 

gemiddeld aan de ontvangen hulp als voldoende te ervaren. In de gemeente Zutphen geven 

meer ouders aan onvoldoende hulp en steun te ontvangen dan gemiddeld in Noord- en 

Oost-Gelderland.  
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2.5 Thema: Omgeving 

Onder het thema Omgeving vallen de aspecten die betrekking hebben op de sociale 

omgeving en woonomgeving. Hieronder vallen de subthema’s geschiedenis en functioneren 

gezin, ingrijpende gebeurtenissen, steun van anderen, geld, werk en inkomen, 

kinderopvang/school en buurt/voorzieningen. In deze pararaaf worden per subthema 

relevante gegevens weergegeven en toegelicht. De cijfers staan in tabel 3 en 4. De 

gegevens over school zijn onder het subthema leren (thema Ontwikkeling) opgenomen.  

Geschiedenis en functioneren gezin 

In Zutphen wonen naar verhouding meer gezinnen met een niet-Westerse achtergrond dan 

gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. In Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken is dit 

percentage hoger en in Warnsveld en Leesten is dit lager dan gemiddeld in de gemeente 

Zutphen. In Zutphen is het percentage eenoudergezinnen ook hoger dan gemiddeld in 

Noord- en Oost-Gelderland. Het percentage tienermoeders is in de gemeente Zutphen met 

2,2% (2012) ook relatief hoog ten opzichte van het gemiddelde in Nederland (0,6%).  

Ingrijpende gebeurtenissen  

Een groot deel van de kinderen heeft op jonge leeftijd al één of meer ingrijpende 

gebeurtenissen meegemaakt, zoals het overlijden van een nabij familielid of geliefd persoon, 

echtscheiding, ziekte van zichzelf of een gezinslid, ruzies en conflicten binnen het gezin, enz. 

In Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken heeft 60% van de kinderen één of meer 

ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Dit lijkt hoger te zijn dan gemiddeld in de 

gemeente Zutphen. In de gemeente Zutphen lijkt dit ook iets hoger te zijn dan in Noord- en 

Oost-Gelderland.  

7% van de kinderen in de gemeente Zutphen heeft een echtscheiding meegemaakt. Ook dit 

percentage lijkt iets hoger te zijn dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. 

Geld, werk en wonen 

In het gebied Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken zijn relatief veel gezinnen zonder 

betaald werk (8%). Dit heeft in veel gevallen armoede tot gevolg. Gemiddeld in de gemeente 

Zutphen is dit percentage 4%.  

In de gemeente Zutphen heeft bijna één op de vijf ouders (van de 0-4 jarigen) een laag 

opleidingsniveau. Dit percentage is het hoogst in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken 

waar ruim een kwart laag is opgeleid.  

Het percentage gezinnen dat moeite heeft met rondkomen is in Zutphen echter hoger dan in 

Noord- en Oost-Gelderland: gemiddeld heeft één op de vijf ouders in de gemeente Zutphen 

moeite om rond te komen van het inkomen. Dit is in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken 

hoger en in Warnsveld en Leesten lager dan gemiddeld in Zutphen.  

In Zutphen is 53% van de woningen een koopwoning. In het Waterkwartier is het percentage 

koopwoningen met 37% het laagst, in Leesten het hoogst (75%). 
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Tabel 3 Indicatoren thema Omgeving(1) weergegeven voor de (samengestelde) wijken, gemeente Zutphen en 

regio NOG 

Thema Indicatoren

Doel-

groep

Een-

heid

Gemeente 

Zutphen

Centrum           

de Hoven        

Waterkwartier 

Noordveen 

Zuidwijken

Warnsveld 

Leesten

Regio 

NOG Bron

Omgeving (1)

Etniciteit (Nederlands / Westers allochtoon) 0-8 jaar % 92 95 84 97 95 1

Eenoudergezinnen 0-8 jaar % 6 10 7 5 3 1

Tienermoeders
meisjes   

15-19 jr. % 2,2 - - - 0,6 (NL) 2

Ingrijpende 

gebeurtenissen                        

Kinderen die ingrijpende gebeurtenissen

hebben meegemaakt
0-8 jaar %

55 50 60 52 49 1

Kinderen die een echtscheiding hebben

meegemaakt
0-8 jaar %

7 8 10 6 5 1

Betaald werk in gezin 0-8 jaar % 96 100 92 97 95 1

Laagopgeleide ouders 0-4 jaar % 18 12 26 9 - 4

Gezin heeft moeite met rondkomen 0-8 jaar % 21 18 28 15 16 1

Heeft een koopwoning alle lft. % 53 44 37-58-54 64-75  - 3

Buurt Buurt is kindvriendelijk 0-8 jaar % 84 68 80 92          79 1

Belemmeringen buitenspelen: 

   teveel verkeer 0-8 jaar % 18 33 23 10 25 1

   water zoals sloot of vijver 0-8 jaar % 28 33 21 31 16 1

   te weinig vriendjes/vriendinnetjes 0-8 jaar % 13 18 15 10 17 1

   vervelende andere kinderen buiten 0-8 jaar % 9 5 12 7 4 1

   hangjongeren/vreemde types 0-8 jaar % 10 8 14 9 6 1

Wat door ouder gemist wordt in de buurt

   kinderdagverblijf 0-8 jaar % 2 3 3 1 2 1

   peuterspeelzaal 0-8 jaar % 6 10 5 5 2 1

   basisschool 0-8 jaar % 2 5 3 0 1 1

   buitenschoolse opvang 0-8 jaar % 1 5 1 0 2 1

   sportvoorzieningen voor mijn kind 0-8 jaar % 6 5 9 3 6 1

   activiteiten in de buurt voor mijn kind 0-8 jaar % 18 20 18 18 10 1

   veilige speelplek 0-8 jaar % 16 28 19 11 17 1

   grasveld, trapveldje 0-8 jaar % 9 10 12 7 11 1

   park of plantsoen 0-8 jaar % 10 15 10 8 7 1

   bibliotheek 0-8 jaar % 3 3 3 3 4 1

   contact met andere ouders 0-8 jaar % 9 8 12 8 5 1

   contact van mijn kind met andere kinderen 0-8 jaar % 14 13 14 13 13 1

   ik mis niets 0-8 jaar % 54 45 52 58 59 1

Geschiedenis en 

functioneren 

gezin

Geld, werk en 

wonen

Missen in de 

buurt

 

- niet beschikbaar 

Bronnen:  1= Kindermonitor GGD 2013; 2=Kinderen in Tel 2014; 3= Statistisch Jaarboek Zutphen 2015;  

                   4=Yunio 2012-2016 

Vrijwel zeker ongunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk ongunstiger dan in de gemeente Zutphen

Vrijwel zeker gunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk gunstiger dan in de gemeente Zutphen  
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Tabel 4 Indicatoren thema Omgeving(2) weergegeven voor de (samengestelde) wijken, gemeente Zutphen en 

regio NOG 

Thema Indicatoren

Doel-

groep

Een-

heid

Gemeente 

Zutphen

Centrum           

de Hoven        

Waterkwartier 

Noordveen 

Zuidwijken

Warnsveld 

Leesten

Regio 

NOG Bron

Omgeving (2)

Gebruik 

kinderopvang Ouder maakt gebruik van:      

   kinderdagverblijf 0-4 jaar % 50 - 42 52 44 1

   peuterspeelzaal 0-4 jaar % 15 - 23 9 24 1

   gastouderopvang 0-8 jaar % 9 3 7 12 11 1

   betaalde oppas 0-8 jaar % 9 9 7 10 12 1

   buitenschoolse opvang 4-8 jaar % 44 - 50 38 29 1

   overblijven op school 4-8 jaar % 59 - 54 64 49 1

   geen opvang 0-8 jaar % 15 10 19 14 17 1

Ouder is NIET bekend met:

   maatschappelijk werk 0-8 jaar % 5 3 4 5 9 1

   bureau jeugdzorg 0-8 jaar % 3 3 3 4 9 1

   zorgadviesteam (ZAT)/buurtnetwerken 0-8 jaar % 63 62 62 65 65 1

   opvoedingssteunpunt 0-8 jaar % 54 49 54 56 54 1

   GGZ 0-8 jaar % 8 3 10 9 17 1

   MEE 0-8 jaar % 39 31 38 41 47 1

   steunpunt huiselijk geweld 0-8 jaar % 11 10 13 10 19 1

   advies- en meldpunt kindermishandeling 0-8 jaar % 8 13 8 7 15 1

   voor- en vroegschoolse educatie 0-8 jaar % 48 50 39 53 51 1

   CJG 0-8 jaar % 15 8 12 19 21 1

   integrale vroeghulp 0-8 jaar % 67 62 69 68 66 1

   schoolmaatschappelijk werk 4-8 jaar % 31  - 35 30 30 1

   verslavingszorg 4-8 jaar % 15  - 17 15 28 1

Ouder heeft voor kind weleens contact gehad met: 1

   maatschappelijk werk 0-8 jaar % 4 3 6 3 4 1

   bureau jeugdzorg 0-8 jaar % 7 5 9 7 4 1

   zorgadviesteam (ZAT)/buurtnetwerken 0-8 jaar % 1 0 3 0 1 1

   opvoedingssteunpunt 0-8 jaar % 0 0 0 1 1 1

   GGZ 0-8 jaar % 4 5 4 3 3 1

   MEE 0-8 jaar % 3 3 4 2 2 1

   steunpunt huiselijk geweld 0-8 jaar % 0 0 0 0 1 1

   advies- en meldpunt kindermishandeling 0-8 jaar % 1 0 2 1 1 1

   voor- en vroegschoolse educatie 0-8 jaar % 4 0 8 2 4 1

   CJG 0-8 jaar % 19 34 23 13 18 1

   integrale vroeghulp 0-8 jaar % 1 0 2 1 2 1

   schoolmaatschappelijk werk 4-8 jaar % 5  - 8 3 4 1

Onbekendheid 

voorzieningen

Contact gehad 

met 

voorzieningen

 

- niet beschikbaar 

Bronnen:  1= Kindermonitor GGD 2013 

Vrijwel zeker ongunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk ongunstiger dan in de gemeente Zutphen

Vrijwel zeker gunstiger dan in de gemeente Zutphen Waarschijnlijk gunstiger dan in de gemeente Zutphen  

Wijkt vrijwel zeker af van de gemeente Zutphen Wijkt waarschijnlijk af van de gemeente Zutphen  
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Tabel 5. Gemiddelde rapportcijfers voor wonen, leefbaarheid, veiligheid en buurt 

   
wonen woon-

omgeving

voorzie-

ningen

leefbaar-

heid

vei l igheid mensen in 

de buurt

s feer in de 

buurt

Centrum 7,8 7,3 7,1 7,2 6,6 7,0 7,0

De Hoven 7,7 7,1 5,8 7,1 7,3 7,2 7,1

Waterkwartier 7,2 6,9 7,2 7,0 6,6 7,0 6,9

Noordveen 7,8 7,4 6,7 7,3 7,0 7,3 7,2

Zuidwijken 7,9 7,4 7,1 7,4 7,1 7,4 7,3

Leesten 8,3 7,7 7,0 7,8 7,7 7,5 7,3

Warnsveld 7,8 7,7 7,2 7,8 7,3 7,7 7,6

Zutphen 7,8 7,4 7,0 7,4 7,1 7,3 7,2  

lager gemiddeld hoger

 

Bron: Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Zutphen 2014 

 

 

 

 

Buurt 

Een kindvriendelijke en veilige buurt is voor kinderen van belang om gezond en veilig op te 

groeien. In de gemeente Zutphen wordt door een groot deel van de ouders de buurt als 

kindvriendelijk ervaren. Dit percentage ligt hoger dan gemiddeld in Noord- en Oost-

Gelderland. In Centrum en De Hoven wordt de buurt als het minst kindvriendelijk ervaren en 

in Warnsveld en Leesten als het meest kindvriendelijk.  

 

Belemmeringen bij het buitenspelen worden met name ervaren in Waterkwartier, Noordveen 

en Zuidwijken. In Warnsveld en Leesten worden de minste belemmeringen ervaren. In 

Centrum en De Hoven vindt bijna een kwart van de ouders dat er te weinig speelplekken zijn 

in de buurt. Voor de meeste belemmeringen geldt dat ze in de gemeente Zutphen meer 

voorkomen dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. Teveel verkeer is hierop een 

uitzondering. Dit geldt echter niet voor Centrum en De Hoven en Waterkwartier, Noordveen 

en Zuidwijken, waar ouders teveel verkeer juist vaker als een belemmering zien voor het 

buitenspelen. 

Leefbaarheid en veiligheid 

Uit het onderzoek ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ dat de gemeente Zutphen in 2014 heeft 

uitgevoerd, komt naar voren dat inwoners van het Waterkwartier op bijna alle onderdelen het 

laagste rapportcijfer geven en inwoners uit Leesten en Warnsveld het hoogste (tabel 5). De 

tevredenheid over voorzieningen is daarentegen gunstiger in Waterkwartier dan gemiddeld in 

de gemeente Zutphen. 
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Voorzieningen 

Bekendheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van voorzieningen zijn van belang voor 

jonge gezinnen. Zo kunnen ouders en kinderen ondersteuning ontvangen waar nodig.  

 

Gebruik van kinderopvang 

In de gemeente Zutphen geeft de helft van de ouders met kinderen van 0-4 jaar aan dat hun 

kind(eren) naar een kinderdagverblijf gaan. Vijftien procent van de kinderen gaat naar een 

peuterspeelzaal. Kinderen uit Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken gaan vaker naar een 

peuterspeelzaal en minder vaak naar een kinderdagverblijf vergeleken met andere kinderen 

uit Zutphen1. In Zutphen lijken meer kinderen naar een kinderdagverblijf te gaan en minder 

naar een peuterspeelzaal dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. Ten opzichte van 

het gemiddelde in Noord- en Oost-Gelderland gaan relatief veel kinderen uit Zutphen naar de 

buitenschoolse opvang. Dit is het hoogst in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken. Ook 

blijven veel kinderen over op school. Dit betreft in Warnsveld en Leesten bijna tweederde 

van de kinderen van 4-8 jaar. 

 

Missen van voorzieningen 

Niet alle voorzieningen zijn in elke buurt/wijk (even veel) aanwezig. Soms zijn ouders 

aangewezen op voorzieningen in een andere buurt/wijk. 

In de Kindermonitor is aan de ouders gevraagd welke voorzieningen zij missen in de buurt.  

 

Iets meer dan de helft van de ouders in de gemeente Zutphen mist niets. Dit percentage is 

iets lager dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. Bijna één op de vijf ouders mist 

activiteiten voor het kind in de buurt. Dit is hoger dan gemiddeld in Noord- en Oost-

Gelderland. Vooral ouders uit Centrum en de Hoven geven aan dat zij voorzieningen en 

activiteiten voor hun kind(eren) missen in de buurt. Sportvoorzieningen en een gras-

/trapveldje worden voornamelijk gemist door ouders in Waterkwartier, Noordveen en 

Zuidwijken. 

 

Van de ouders in de gemeente Zutphen mist 16% een veilige speelplek. Met name ouders 

uit Centrum en de Hoven geven aan dit te missen (28%), terwijl ouders uit Warnsveld en 

Leesten dit minder vaak missen (11%). 

 

In de gemeente Zutphen missen ouders vaker dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland 

contact met andere ouders. Dit geldt met name voor ouders in Waterkwartier, Noordveen en 

Zuidwijken. 

 

Bekendheid van voorzieningen 

Er bestaan veel voorzieningen en organisaties waar ouders en kinderen met een hulpvraag 

terecht kunnen. Lang niet alle voorzieningen/organisaties zijn bekend bij ouders.  

Uit de gegevens van de Kindermonitor blijkt dat ouders in de gemeente Zutphen over het 

algemeen vaker dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland bekend zijn met 

voorzieningen. Ouders weten voorzieningen dus over het algemeen beter te vinden. 

                                                
1 In Zutphen zijn geen gesubsidieerde peuterspeelzalen meer, behalve  twee VVE-voorzieningen in 

Waterkwartier en Zuidwijken.  
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Het meest onbekend bij ouders in Zutphen zijn de zorgadviesteams/buurtnetwerken, de 

integrale vroeghulp en het opvoedingssteunpunt. Ouders die een voorziening kennen, 

hoeven hier niet persé contact mee te hebben gehad. 

Contact met voorzieningen 

Relatief weinig ouders in de gemeente Zutphen hebben voor hun kind contact gehad met 

voorzieningen/organisaties. Het CJG wordt relatief vaak genoemd: bijna een op de vijf 

ouders geeft aan hiermee contact te hebben gehad. Opvallend meer ouders in Centrum en 

de Hoven en minder ouders in Warnsveld en Leesten geven aan contact gehad te hebben 

met het CJG. 

Ouders in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken hebben vaker dan gemiddeld in de 

gemeente Zutphen contact gehad met een aantal voorzieningen, waaronder het 

zorgadviesteam/buurtnetwerk en voor- en vroegschoolse educatie. 
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3.  Resultaten kwalitatief onderzoek 

Naast kwantitatieve gegevens (cijfers) is ook kwalitatieve informatie verzameld om aspecten 

van een gezond opgroeiklimaat in beeld te krijgen. Hiervoor zijn interviews afgenomen onder 

ouders van jonge gezinnen, is een expertisebijeenkomst georganiseerd voor professionals 

en zijn gesprekken gevoerd met enkele professionals in de gemeente Zutphen. De resultaten 

hiervan worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 

3.1 Interviews met ouders 

Toelichting 

Door middel van face-to-face interviews is aan jonge ouders gevraagd wat zij nodig hebben 

om hun kinderen gezond in Zutphen op te laten groeien; van welke voorzieningen zij gebruik 

maken en welke voorzieningen zij missen. Deze methode is gebruikt om de ouders uit te 

nodigen zelf met hun verhaal te komen en hun antwoorden niet al te veel in te kaderen. 

Hierdoor is het niet mogelijk een volledig beeld te geven van de voorzieningen waar ouders 

gebruik van maken, behoefte aan hebben of missen. Zie hiervoor de resultaten van het 

kwantitatieve deel van dit rapport (Hoofdstuk 2). 

Mede om bovengenoemde reden zijn verschillen tussen wijken, opleidingsniveaus en andere 

achtergrondkenmerken niet goed naar boven te halen. Zo kan niet geconcludeerd worden 

dat bijvoorbeeld in de ene wijk meer gebruik wordt gemaakt van een bepaalde voorziening 

dan in een andere wijk. Of dat hoogopgeleiden meer gebruik maken van een voorziening 

dan laagopgeleiden. Wel wordt (waar relevant) beschreven uit welke wijk opmerkingen 

komen (bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde speeltuinen). 

Kenmerken deelnemers, respons en representativiteit 

(Toegevoegd) Als vindplaats voor jonge ouders is gekozen voor het Consultatiebureau. Op 6 

dagen/dagdelen in oktober waren interviewers op het Consultatiebureau aanwezig. De 

interviewers vroegen aan de ouders of zij mee wilden werken aan een interview in het kader 

van het onderzoek naar het opgroeiklimaat in de gemeente.  

De meeste ouders die gevraagd werden om mee te doen, hebben meegewerkt aan het 

onderzoek. Enkelen van hen weigerden deelname. Redenen waren: geen tijd of geen 

interesse in het onderzoek. Sommige ouders werden niet gevraagd voor het interview omdat 

hiervoor geen gelegenheid was. Dit omdat de interviewer tijdens hun aanwezigheid in 

gesprek was met een andere ouder.  

In totaal zijn 49 interviews afgenomen onder ouders van jonge kinderen. Dit is 82% van 

degenen die benaderd zijn voor een interview. Er zijn 40 moeders gesproken en 12 vaders. 

Bij drie van deze interviews waren zowel vader als moeder aanwezig. De gemiddelde leeftijd 

van de geïnterviewde ouders is 33 jaar. Gemiddeld hebben de geïnterviewde ouders twee 

kinderen met een gemiddelde leeftijd van ruim 3 jaar. Een kwart van de kinderen is jonger 

dan 1 jaar.  

De verdeling van de deelnemers per wijk is als volgt: Centrum (5), De Hoven (5), Warnsveld 

(10), Leesten (10), Noordveen (5), Waterkwartier (8) en Zuidwijken (5). Eén respondent 

woont in Lochem. De verdeling van de deelnemers over de wijken is redelijk representatief 
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wanneer wordt vergeleken met het aantal gezinnen met kinderen per wijk. Dit is in 

Warnsveld en Leesten groter dan in de andere wijken. 

Veertig deelnemers geven aan van Nederlandse afkomst te zijn. Overige landen van 

herkomst zijn: Groot-Brittanië (1), China (1) en Irak (1). Verder geeft een aantal ouders aan 

twee nationaliteiten te hebben. In sommige gevallen was de partner van de geïnterviewde 

ouder van buitenlandse afkomst. De volgende combinaties werden genoemd: NL-Armeens 

(1), NL-Litouws (1), NL-Zwitsers (1), NL-Slowaaks (1). Soms zijn beide ouders van 

buitenlandse afkomst, maar houden zij de Nederlandse cultuur aan. Dit geldt voor een 

ouderpaar van Indonesisch /  Marokkaanse afkomst en voor een ouderpaar van Turks / 

Indische afkomst. Het aandeel ouders met een niet-Nederlandse achtergrond is in dit 

onderzoek vergelijkbaar met het aandeel in de GGD Kindermonitor (17%). Dit is eveneens 

vergelijkbaar met het percentage op basis van het Statistisch Jaarboek van de gemeente 

Zutphen (16% van de gehele bevolking is van niet-Nederlandse afkomst). 

Qua opleidingsniveau zijn vijf deelnemers laag opgeleid (geen opleiding / VMBO, MAVO), 22 

middelbaar opgeleid (MBO) en 22 hoog opgeleid (HBO/WO). Vergeleken met het 

opleidingsniveau van de ouders van 0-4 jarigen in de gemeente Zutphen blijkt dat het 

percentage laagopgeleide ouders wat ondervertegenwoordigd is het aandeel 

hoogopgeleiden wat oververtegenwoordigd. Dit is mogelijk van invloed op de 

representativiteit van het onderzoek. Mogelijk zijn de resultaten wat gunstiger dan in 

werkelijkheid het geval is. 

Alle geïnterviewde ouders voeden het kind samen op en wonen ook samen. Eén koppel 

woont niet samen. Hun antwoorden waren niet afwijkend van ouders die wel samenwonen. 

Het aandeel eenoudergezinnen is in deze onderzoeksgroep ondervertegenwoordigd 

wanneer wordt vergeleken met het aandeel éénoudergezinnen in de GGD Kindermonitor 

(6%). Mogelijk komt dit doordat de geïnterviewde ouders vaak nog erg jonge kinderen 

hebben en ouders dan relatief vaak nog bij elkaar zijn.  

Wat hebben de ouders nodig om hun kind(eren) gezond te laten opgroeien in de 

gemeente Zutphen? 

Alle ouders geven aan dat het goed gaat met hun kind(eren). Het wonen als jong gezin in de 

gemeente Zutphen wordt door vrijwel iedereen als positief ervaren. Eén ouder geeft aan dat 

het lastig is om de juiste ondersteuning te krijgen als je met je hulpvraag wat in het grijze 

gebied zit. Dit geeft een gehandicapte ouder aan met een chronisch ziek kind. De 

ondersteuning ervaart zij niet als toereikend.   

 

Aandacht en spullen 

Alle ouders kunnen hun kinderen de aandacht en spullen geven die ze nodig hebben. Eén 

ouder geeft aan bij de Kringloop altijd wel terecht te kunnen voor spullen. Eén ouder geeft 

aan wel op te moeten letten, maar heeft niet het idee dat het kind te kort komt.  

 

Opvoeding 

Bijna alle ouders geven aan dat het goed gaat met de opvoeding van hun kind. Er zijn wel 

eens probleempjes, maar ouders komen daar vrijwel altijd uit, eventueel met hulp van 

vrienden of familie. Ouders ontvangen daarnaast weleens advies van de huisarts of de 

kinderopvang. Eén ouder geeft aan dat de familie ver weg woont en dat het vooral ‘zelf 
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uitzoeken’ is. Ook geeft één ouder aan dat ze geen hulp nodig hebben. Mocht dit wel het 

geval zijn, dan zou ze daarnaar op zoek gaan. Ze weet echter niet waar ze dan 

ondersteuning kan vinden. 

Welke voorzieningen vinden ouders belangrijk? 

Ouders in de gemeente Zutphen vinden het belangrijk om gebruik te maken van diverse 

voorzieningen. Vooral voorzieningen gericht op de sociaal-emotionele en lichamelijke 

ontwikkeling van jonge kinderen vinden ouders belangrijk. Maar ook voorzieningen om hun 

dagelijkse oppas (dagverblijf) te kunnen regelen. De prioritering van voorzieningen is deels 

afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.  

 

Consultatiebureau 

Het Consultatiebureau is voor veel ouders momenteel het belangrijkst aangezien ze nog 

jonge kinderen hebben. Voor ouders met nog erg jonge kinderen is dit ook de enige 

voorziening waar ze gebruik van maken. Veel andere voorzieningen zijn nog niet van 

toepassing op het kind i.v.m. de leeftijd. Alle ouders geven aan tevreden te zijn over het 

Consultatiebureau en voldoende informatie hierover te ontvangen.  

 
Kinderopvang 

Kinderopvang wordt ook vaak genoemd als belangrijke voorziening en komt bij andere 

vragen in het interview ook sterk naar voren als een voorziening waar veel gebruik van wordt 

gemaakt. Ouders vinden kinderopvang belangrijk omdat ze het zelf nodig hebben, maar ook 

voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden van het kind en om vrienden te kunnen 

maken.  

 

Overig 

Ook geven veel ouders aan dat ze vaak gebruik maken van speeltuinen en dat zij dit een 

belangrijke voorziening vinden in de gemeente Zutphen.  

 

De kinderboerderij wordt ook meerdere malen genoemd als belangrijk in de gemeente en 

veel ouders geven aan hier ook regelmatig naar toe te gaan.  

 

Ook geven enkele ouders aan sportvoorzieningen belangrijk te vinden. Veel kinderen maken 

daar echter nog geen gebruik van omdat ze nog te jong zijn.  

 

Overige belangrijke voorzieningen: 

 Goede scholen 

 Muziekles  

 Knutselles en sociaal/creatieve activiteiten  

 Speelgroepjes buiten / buitenopvanggroep  

 Genoeg activiteiten  

 Bibliotheek 

 Zwembad  

 Huisarts  
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Van welke voorzieningen maken ouders gebruik en waarom? 

Kinderboerderij 

De kinderboerderij wordt door de ouders het meest genoemd, op korte afstand gevolgd door 

bibliotheek, kinderdagverblijf en speeltuin. Met name ouders met nog erg jonge kinderen (< 1 

jaar) gaan regelmatig naar de kinderboerderij. De kinderen reageren leuk op de dieren en 

zijn nog te jong voor de speeltuin. Dat de kinderboerderij op nummer één staat, hangt 

wellicht samen met het feit dat een kwart van de kinderen in het onderzoek jonger is dan 1 

jaar. 

 

Bibliotheek 

De bibliotheek werd door veel ouders genoemd, ook door ouders met nog jonge kinderen. 

Dit komt wellicht doordat de gemeente al snel na de geboorte van het kind een BoekStartbon 

toestuurt waarmee ouders een Boekstartkoffertje kunnen ophalen bij de bibliotheek met twee 

boekjes. Ouders kunnen hun kind vervolgens gratis als lid opgeven bij de bibliotheek. De 

bibliotheek organiseert regelmatig activiteiten voor jonge kinderen zoals ’muziek op schoot’ 

en voorleesuurtjes. De ouders geven aan dat in de bibliotheek duidelijk aangegeven wordt 

komt wat er allemaal te doen is. 

 

Kinderopvang 

Veel ouders maken gebruik van kinderopvang (incl. peuterspeelzaal), aangezien de meeste 

ouders (parttime) werken. Daarnaast vinden sommige ouders het ook belangrijk voor de 

sociale ontwikkeling van het kind. Er wordt meer gebruik gemaakt van kinderdagverblijven 

dan van peuterspeelzalen. Sommige ouders die graag gebruik maken van de 

peuterspeelzalen vinden het jammer dat deze niet meer vergoed worden door de gemeente. 

Daardoor zijn ze voor een deel van de gezinnen niet meer betaalbaar en toegankelijk. De 

peuterspeelzaal is met name van belang voor de niet-werkende moeders en de ouders met 

lage inkomens of met inkomens net boven de grens.  

Iedereen die gebruik maakt van de kinderopvang vond het destijds duidelijk waar ze hiervoor 

terecht konden. Dit geldt ook voor de ouders die er geen gebruik van maken, mochten ze er 

behoefte aan hebben. Eén ouderpaar (van buitenlandse afkomst) zou niet weten waar ze 

hiervoor terecht kunnen.  

De ouders die geen gebruik maken van kinderopvang krijgen voldoende hulp van familie en 

vrienden of er is altijd één van de ouders thuis om op de kinderen te passen. Ouders die 

gebruik maken van kinderopvang zouden meer uren kunnen vragen, mocht het nodig zijn. 

De hoge kosten voor kinderopvang zijn daarbij wel een belemmerende factor voor een deel 

van de ouders.  

 

Speeltuin 

Veel jonge kinderen maken gebruik van speeltuinen. De meeste ouders vinden het belangrijk 

dat hun kind goed buiten kan spelen en zo contacten kan leggen met andere kinderen. 

Bovendien zien sommige ouders het zelf ook als een ontmoetingsplek om in contact te 

komen met andere ouders. Dit wordt als fijn ervaren.  

Overdekt speelparadijs ‘Ballorig’ werd ook door enkele ouders genoemd. Ouders vinden het 

vooral een leuke activiteit met slecht weer. 
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Activiteiten op school 

Ouders die al kinderen op de basisschool hebben, maken gebruik van de activiteiten op 

school. Sommige van deze ouders vinden dat allerlei activiteiten op school genoeg zijn voor 

de algemene ontwikkeling (muziek, gym/beweging, dansen). Daarom hebben zij minder 

interesse in dergelijke activiteiten buiten school om. 

 

Zwembad 

Slechts weinig ouders noemen het zwembad als voorziening waar ze gebruik van maken. 

Twee ouders hebben meegedaan met babyzwemmen. De ouders waarvan de kinderen oud 

genoeg zijn hebben hun kinderen op zwemles (gehad). Twee ouders uit Warnsveld hebben 

hun kinderen op zwemles buiten Zutphen. Eén van hen noemt het zwembad in Lochem waar 

meer faciliteiten zijn en met kleinere groepen wordt gewerkt. Zo kan er meer aandacht aan 

het kind worden besteed. Voor vrij zwemmen worden ook andere zwembaden genoemd 

zoals in Brummen en Steenderen. Daarnaast geven enkele ouders aan dat het zwembad in 

Zutphen niet gericht is op kinderen en ze een buitenzwembad missen. Eén ouder die graag 

wil zou willen vrijzwemmen met haar kind geeft aan dat de openingstijden van het 

vrijzwemmen (in de ochtend), niet overeenkomen met de tijden waarop haar kind slaapt. Dat 

vindt ze jammer. Verder hebben de meeste ouders kinderen die nog te jong zijn voor 

zwemles of hun kind staat op de wachtlijst voor zwemles. Een moeder van buitenlandse 

afkomst geeft aan dat het voor buitenlandse moeders niet duidelijk is dat je je kind zo vroeg 

moet opgeven voor zwemles i.v.m. de wachtlijst. Hierover wil ze graag beter geïnformeerd 

worden. Dit geldt ook voor andere wachtlijsten, bijvoorbeeld voor school. 

 

Sportclub of -vereniging 

De meeste ouders sporten niet bij een sportclub of -vereniging. De meesten geven aan dat 

het nu te druk is in combinatie met de zorg voor kind(eren). Wandelen en fietsen is voor de 

meeste ouders hun vorm van beweging. Sommige ouders proberen een actieve levensstijl 

aan te houden door bijv. te voetballen, hardlopen, wielrennen of zwemmen.  

 
Andere voorzieningen waar gebruik van wordt gemaakt: 

 Gastouder  

 BSO (buitenschoolse opvang)  

 Vogelpark  

 Hulp niveau 2  

 Zelf vaak naar het bos  

 Activiteiten van de stichting ‘Wie Goed Doet, Goed Ontmoet’ 

 Wijkteam 

 Kindercentrum 

 Kids U 

 Sluisjes bij de IJsselkade 

 Voetbalveldje 

 Tijdelijke activiteiten zoals Kermis, Chocoladefestival en Buurman & Buurman 

theatershow in Hanzehof 

 Sport en beweging: voetbal, dansles, ballet, turnen, gymnastiek, peutergym.   

 

Ouders die weinig tot geen gebruik maken van de voorzieningen in de gemeente Zutphen 

zijn vooral ouders waarvan het kind nog erg jong is. Buiten het Consultatiebureau wordt door 
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hen van weinig andere voorzieningen gebruik gemaakt. Zij hebben daar verder ook geen 

behoefte aan. 

Welke voorzieningen missen ouders? 

De meeste ouders geven aan momenteel geen voorzieningen te missen. Een deel van de 

ouders vindt dat er altijd wel wat te doen is voor de kinderen in de buurt. Enkele andere 

ouders geven aan dat er niks of weinig in de buurt is.  

 

Onderstaande voorzieningen worden door een deel van de ouders gemist:  

● Buitenspeelplekken (vooral speeltuinen, maar ook een groot park voor kinderen en 

kinderwagenvriendelijke wegen en omgeving). 

● Voorzieningen voor binnenactiviteiten en indoor sport. 

● Kindvriendelijk zwembad en buitenzwembad, ruimere openingstijden van het 

zwembad. 

● Opvang (buitenschoolse activiteiten, buiten-opvang-groep / speelgroep). 

● Alle kinderdagverblijven met gelijke benaderingswijze (diverse 

ontwikkelingsactiviteiten). 

● Digitaal communicatieplatform waar de ouders met vragen terecht kunnen (web, 

whatsapp, sms, e-mail uurtje). 

● Informatievoorzieningen (over activiteiten, voorzieningen en ondersteuning). 

● Subsidies / financiële steun van gemeente (voor de grote aankopen). 

 
Meer en beter onderhouden speeltuinen  

Een aantal ouders heeft opmerkingen over de hoeveelheid, veiligheid en het onderhoud van 

de speeltuinen. Enkele ouders woonachtig in het Centrum, Waterkwartier en Noordveen 

geven aan dat de speeltuin in hun wijk zich bevindt aan een drukke weg, waardoor ook de al 

wat oudere kinderen er nog niet zelfstandig heen kunnen. Het zou fijn zijn als er een 

speeltuin op een veiligere plek kan komen. Daarnaast is er bij een speeltuin in het Centrum 

een schommel en zandbak weggehaald, wat als jammer wordt ervaren. Enkele ouders uit de 

wijk De Hoven en Waterkwartier geven aan dat er bij hen in de wijk weinig speeltuinen zijn 

en ze wel behoefte hebben aan meer. Een bewoner van de wijk Leesten zou het leuk vinden 

als er een grotere speeltuin zou komen. Nu gaan ze meestal naar een andere wijk voor een 

speeltuin, omdat ze daar groter zijn. Een ouder uit Zuidwijken en een ouder uit Waterkwartier 

geven aan dat het aanbod van de speeltuinen in hun wijk goed is, maar dat er beter op het 

onderhoud gelet kan worden. Als suggesties voor het tegengaan van vervuiling worden 

genoemd: een prullenbak en alternatieve plekken zoals jongerenhangplekken en 

hondenuitlaatplekken in de buurt.  

 

Voorzieningen voor als de kinderen wat ouder zijn 

Enkele voorzieningen worden genoemd voor later als de kinderen wat ouder zijn: meer 

activiteiten en sport in de buurt, een buiten-opvang-groep / speelgroep indien die er nog niet 

is. Een oudercafé, buurtvereniging, en muziekles worden ook genoemd als voorzieningen 

voor als het kind wat ouder is.  
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In hoeverre zijn ouders voldoende geïnformeerd over beschikbare voorzieningen? 

De meningen zijn verdeeld wat betreft de informatievoorziening over activiteiten en 

ondersteuning voor jonge kinderen. Een groot deel van de ouders vindt het duidelijk wat er te 

doen is en waar ze informatie kunnen vinden over opvoedingsondersteuning, opgroeien etc. 

Volgens hen is er voldoende informatie te vinden op internet of bij familie of vrienden.  

 

Een aantal ouders geeft aan van weinig voorzieningen gebruik te maken. Zij hebben geen 

behoefte aan het gebruik van nog andere voorzieningen.  

Een deel van de ouders heeft niet echt een beeld van de voorzieningen die er zijn voor jonge 

kinderen in de gemeente Zutphen. Ze missen hierover echter geen informatie en hoeven 

deze niet te ontvangen. Zoals een ouder verklaart: "Ik weet niks en daarom mis ik het niet" 

en "Ik zou niet weten hoe het beter zou kunnen".  

Sommige ouders die wel informatie over de voorzieningen of activiteiten zoeken, vinden het 

soms onduidelijk waar ze deze informatie kunnen vinden. Sommige ouders weten alleen dat 

het aanbod in de krant of op Facebook staat. 

 
Verder geven sommige ouders aan voorzieningen te missen die er wel zijn. Zoals een 

ontmoetingsplek (een café of restaurant) waar kinderen sociale vaardigheden kunnen 

ontwikkelen of peutergym. De betreffende ouders wisten niet dat er in Zutphen al een 

kindercafé bestaat (ook genoemd als babycafé) en er peutergym wordt aangeboden. 

Sommige ouders geven specifiek aan de informatie via het lokale krantje niet te lezen. 

Informatie over voorzieningen blijkt dus niet altijd bij de doelgroep terecht te komen.  

 
Verder geeft een aantal ouders aan dat ze meer informatie willen ontvangen over het aanbod 

van activiteiten voor jonge kinderen. Ze zouden graag regelmatig een overzicht van alle 

activiteiten willen ontvangen uit een zelfde informatiebron. De manier waarop ze deze 

informatie willen ontvangen, is verschillend. Genoemd zijn: 

● Boekje bij CJG 

● Flyer/folder 

● Huisarts  

● E-mail 

● Kinderopvang 

● 1 keer per jaar een pakketje van de gemeente 

● Brief 

● Social media 

● Website 

 

Overige aandachtspunten  

Door één of meerdere ouders zijn de volgende aandachtspunten genoemd:   

● De rondweg tussen Zutphen, Warnsveld en Leesten is een gevaarlijke weg op de 

route vanuit Leesten naar de Arkade school (Leestense Dreef). Automobilisten 

zien overstekende kinderen pas op het laatste moment. Voor de veiligheid wordt 

de suggesties gedaan een stoplicht te plaatsen.  

● Minder drukke wegen/minder hard rijden (liefst geen grote wegen). 

● Meer mogelijkheden om op straat te kunnen spelen. 

● Een ouder stelt (vanuit zijn/haar werkervaring in een andere gemeente) de vraag 

of het in de gemeente Zutphen voorkomt dat mensen die om hulp bellen, niet 
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geholpen worden, omdat de verschillende instanties de verantwoordelijkheid niet 

willen nemen. Mocht dat zo zijn, dan is dat een aandachtspunt.  

● De bureaucratie die overal mee gepaard gaat. 

● Een ouder vraagt zich af hoe actief de buurtcoaches zijn. Deze ouder heeft nu 

geen buurtcoach nodig, maar gaf aan dat niet zichtbaar is wat ze doen. Mogelijk 

geldt dit ook voor mensen die hen wel nodig hebben? 

● Meer aandacht voor sport, muziek en andere vrijetijdsbestedingen. Er wordt 

steeds meer gekort op subsidies. Daardoor zijn dergelijke activiteiten duur 

geworden. 

● Meer activiteiten voor kleine kinderen (<4 jaar); zij zijn te klein voor bijvoorbeeld 

een springkussen. 

● Schoolzwemmen weer invoeren. 

● Meer bedrijvigheid; veel winkels sluiten. 

 

Bij de beantwoording van de vragen over voorzieningen werd over het algemeen meer 

gedacht aan activiteiten dan aan bijvoorbeeld het Consultatiebureau, de huisarts en school. 

Mogelijk worden deze voorzieningen meer als vanzelfsprekend gezien.  
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3.2 Bijeenkomst en gesprekken met professionals 

Ontwikkeling 

De ontwikkeling van kinderen van min 9 maanden tot en met 6 jaar wordt in Zutphen gevolgd 

door diverse professionals/organisaties. Verloskundigen en Yunio geven aan dat er tussen 

hen goed contact is en er een warme overdracht tussen hen plaatsvindt van de gezinnen. 

Als kinderen 4 jaar worden, vindt er vervolgens een goede overdracht plaats van Yunio naar 

de GGD. De professionals geven ook aan dat er in Zutphen voldoende 

schoolkeuzemogelijkheden zijn en ouders een school kunnen vinden die bij hen past. Ten 

aanzien de overdracht van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) naar de basisschool 

wordt aangegeven dat dit niet altijd goed verloopt. Ook wordt het afschaffen van het 

schoolzwemmen als aandachtspunt genoemd.  

Peuterspeelzalen kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het signaleren van 

ontwikkelingsproblemen bij een kind. Omdat de peuteropvang alleen gesubsidieerd wordt 

wanneer er een indicatie voor is, gaan niet alle kinderen daarheen. Hierdoor kunnen 

sommige kinderen een achterstand oplopen en/of worden problemen niet op tijd 

gesignaleerd. 

Opvoeding 

De professionals denken dat de meeste ouders het CJG (waarin Yunio en GGD partners 

zijn) weten te vinden. Hier kunnen ouders terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. 

Vrijwel alle ouders met jonge kinderen bezoeken de spreekuren van de 

jeugdgezondheidszorg (Consultatiebureau/Yunio en GGD). De jeugdgezondheidszorg volgt 

de ontwikkeling van kinderen en geeft ouders opvoedingsadvies en voorlichting over 

bijvoorbeeld voeding en verzorging. Volgens de professionals is er ook onzekerheid bij 

ouders en zijn ouders die hun eerste kind verwachten niet altijd voldoende voorbereid op 

deze nieuwe fase. Het is belangrijk dat ouders weten waar zij (nog meer) terecht kunnen met 

opvoedingsvragen en dat er een laagdrempelig aanbod in de gemeente aanwezig is. Ook is 

het belangrijk dat ouders op tijd worden doorverwezen als ze er zelf niet meer uitkomen. 

Daarnaast wordt genoemd dat er nog altijd een taboe heerst om over opvoedingsproblemen 

te praten.  

Ideeën die door professionals worden aangedragen om een positief contact tussen ouder en 

kind te bevorderen zijn het gratis aanbieden van ouder-kindgym, muziek op schoot en 

babyzwemmen. 

Omgeving 

Sociale omgeving 

Volgens de professionals zijn er in Zutphen relatief veel gezinnen met een lage SES, 

werkloosheid en armoede en kampen vrij veel gezinnen met psychische problematiek. Juist 

de gezinnen met problematiek zijn moeilijk te bereiken. Soms is er sprake van dat ouders 

niet geholpen willen worden. 

Ook wordt het relatief grote aandeel gezinnen van buitenlandse afkomst genoemd en de 

problemen die men soms ervaart op het gebied van communicatie. Verder wordt genoemd 

dat het aantal ‘gekleurde’ hulpverleners in Zutphen beperkt is.  
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Professionals merken ook de problematiek op in gezinnen als er sprake is van 

echtscheiding. Zij geven aan dat er te weinig preventief aanbod is, om in het proces van 

echtscheiding een vechtscheiding te voorkomen. 

 

Leefbaarheid van de buurt 

Ten aanzien van de leefbaarheid merken de professionals op dat er in sommige buurten 

sprake is van een ongezonde leefomgeving, omdat in een deel van woningen sprake is van 

geluidsoverlast, vocht en slechte hygiëne. Verder wordt aangegeven dat de 

verkeersveiligheid niet overal in Zutphen in orde is. Als positief punt wordt genoemd dat er 

een groot aanbod is van leuke speeltuinen. 

 

Kinderopvang 

Professionals zijn positief over de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Gezinnen die hier 

gebruik van maken, zijn hierover volgens hen positief. VVE helpt ouders ook om met andere 

ouders contact te leggen. 

Ook is men positief over de kinderopvang (0-4 jaar), waar signalen worden opgevangen en 

kinderen worden gevolgd. Het zorgoverleg tussen de kinderopvang en de 

Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) verloopt goed. 

Ten aanzien van de peuteropvang wordt genoemd dat het nog niet is geregeld dat alle 

kinderen twee dagdelen per week hiervan gebruik kunnen maken (eventueel gesubsidieerd). 

Ook wordt genoemd dat het mogelijk beter zou zijn om kwetsbare kinderen naar het 

kinderdagverblijf te laten gaan in plaats van naar de peuteropvang. Op deze manier ontstaat 

er een betere mix van kinderen met verschillende achtergronden, wat beter is voor de 

kwetsbare kinderen. 

 

Voorzieningen, hulpverlening en zorg 

In de gemeente Zutphen zijn diverse zorgaanbieders en organisaties betrokken bij (hulp aan) 

jonge gezinnen. Veel zorgaanbieders weten het CJG te vinden, maar een deel van de 

ouders nog niet. De vraag is hoe dit kan worden verbeterd.  

Professionals noemen dat de samenwerking tussen scholen, gemeente, GGD en 

hulpverleners goed/steeds beter verloopt en dat dit met name voor zwakke gezinnen een 

positieve ontwikkeling is. Ook is men positief over het sociaal werk in de wijkteams, waar de 

lijnen kort zijn.  

Toch wordt ook genoemd dat er nog verbindingen tussen de verschillende voorzieningen 

missen. Dit zou onder meer komen doordat een gezamenlijk registratiesysteem ontbreekt en 

organisaties langs elkaar heen werken. Er wordt een overlegpunt gemist, waar professionals 

met signalen naartoe kunnen. Vooral bij multi-problematiek gaat de coördinatie van de zorg 

niet altijd goed. Ook wordt opgemerkt dat ouders nu soms op meerdere plekken hun verhaal 

moeten doen. Verder wordt genoemd dat de afbakening tussen de preventieve en de 

geïndiceerde zorg niet duidelijk is.  

 

Gebruik van en bekendheid met voorzieningen 

Professionals geven aan dat er weinig activiteiten voor jonge kinderen bekend zijn. Ook 

worden voorzieningen voor kinderen van 6 jaar en ouder gemist. Ook geven zij aan dat er 

weinig preventieve activiteiten zijn voor ouders. Zo zou er bijvoorbeeld een cursus kunnen 

worden aangeboden voor ouders met drukke kinderen. 
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Als idee wordt genoemd een opvoedapp te maken voor de doelgroep jonge ouders in 

Zutphen. Hierop zou dan informatie kunnen komen over uitjes, activiteiten en aanbod voor 

jonge ouders en ook bijvoorbeeld een forum en of een vraag- en antwoordrubriek.  
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4.  Resultaten interactieve bijeenkomst 

Tijdens een interactieve bijeenkomst zijn de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld 

naar de gemeente en professionals. Daarna zijn oplossingen geïnventariseerd voor 

onderstaande aandachtspunten: 

1. Opvoedingsondersteuning, in het bijzonder bij tienermoeders. 

2. Gebruik en bekendheid van voorzieningen, in het bijzonder bij gezinnen in armoede. 

 

In dit hoofdstuk is de reflectie van de gemeente op de resultaten van het onderzoek 

beschreven. Vervolgens zijn mogelijke oplossingen voor de twee aandachtspunten 

weergegeven. Deze zijn gegroepeerd onder 11 thema’s.  

 

Reflectie van de gemeente op de resultaten het onderzoek 

Thema Ontwikkeling 

 Veel ouders geven aan betaalbare peuteropvang te missen. Na de wetswijziging sinds 

2013 zijn de peuterspeelzalen niet meer gesubsidieerd. Peuteropvang is er alleen in de 

wijken Waterkwartier en Zuidwijken. Voor ouders die niet werken is er geen 

peuteropvangregeling, terwijl hier wel veel behoefte aan is. Momenteel is er alleen een 

regeling voor VVE-peuteropvang en voor kinderen met een sociaal medische indicatie. 

De gemeente is op dit moment samen met de kinderopvangorganisaties en Perspectief 

een regeling peuteropvang aan het uitwerken en streeft ernaar deze in het voorjaar door 

de raad te laten vaststellen. Uitgangspunt is dat alle peuters 2 dagdelen naar een 

voorschoolse voorziening kunnen gaan.  

 Op het gebied van bewegen bestaan al veel activiteiten voor kinderen in Zutphen. Met 

betrekking tot beweging is er een project Beweeg Wijs (op de Wegwijzer en Wijer) en er 

zijn buurtsportcoaches die allerlei sportactiviteiten met de kinderen doen. Voor 

overgewicht is er een Gezondheidsnetwerk waar vooral het ziekenhuis, huisartsen en 

grote gezondheidsinstellingen deel van uitmaken. B-sportief is een laagdrempelig project: 

kinderen kunnen (tegen betaling van een kleine bijdrage van 2 euro) kennismaken met 

verschillende sporten. 

Thema Opvoeding 

● CJG toegangsteam en website zijn beschikbaar. Een sociale kaart is in ontwikkeling. Er 

loopt nu een aanbesteding voor de software. In mei 2017 zal de sociale kaart worden 

gelanceerd zodat de informatie die beschikbaar is beter vindbaar is. Partners worden 

gevraagd de informatie te controleren. Het betreft een openbare plek voor zowel ouders 

als professionals. Met de nieuwe sociale kaart moet de toegankelijkheid van 

voorzieningen beter worden en het aanbod groter. Nu weten zowel ouders als 

professionals de voorzieningen niet altijd te vinden.  

Thema Omgeving 

● Het is moeilijk om kwetsbare huishoudens (bijvoorbeeld met financiële problemen, in 

armoede) te bereiken, de partners wordt gevraagd om tijdens de interactieve sessies 

mee te denken over hoe deze te bereiken. 

● Aan een betere informatievoorziening wordt gewerkt (zie voorgaande, thema opvoeding). 
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● Er is nog te weinig aandacht voor communicatie richting niet-westerse gezinnen. Wordt 

ook meegenomen in de interactieve sessie over gebruik en bekendheid van 

voorzieningen. 

● Zutphen telt relatief veel tienermoeders. In die groep speelt ook relatief vaak 

verslavingsproblematiek en er zijn vaak financiële problemen. Ook in het algemeen is 

aandacht nodig voor financiële en psychische problemen in gezinnen. Hier wordt verder 

over nagedacht tijdens de interactieve sessie. 

● De aspecten die zijn benoemd op het gebied van leefbaarheid van de buurt / 

verkeersveiligheid en buitenspeelmogelijkheden worden doorgegeven naar de collega’s 

van Ruimtelijke Ordening. 

● De gemeente wil graag een betere samenwerking tussen organisaties; een doorlopende 

lijn: van verloskundigen naar samenwerking met het voortgezet onderwijs. Er gaat al veel 

goed, maar ook kan e.e.a. beter. De gemeente heeft gekozen voor 3 toegangen: 

toegangsteam voor jeugdhulp (CJG), een toegang voor wmo/werk/inkomen (Het Plein) 

en sociale wijkteams (Perspectief). Deze drie weten elkaar goed te vinden. Desondanks 

kan alle samenwerking / verbinding beter. Er loopt een traject met het Instituut voor 

Publieke Waarden waarbij middels praktijkcasussen wordt gekeken naar hoe e.e.a. in de 

samenwerking te verbeteren binnen deze 3 toegangsteams. Opbrengsten hiervan wil de 

gemeente breder delen, zij hopen dat ook de andere samenwerkingsvormen in Zutphen 

hiervan kunnen leren. Begin volgend jaar krijgt dit thema een vervolg. 

 

Resultaten interactieve sessies 
Hieronder zijn suggesties weergegeven om de opvoedingsondersteuning en gebruik en 

bekendheid van voorzieningen te verbeteren. Specifieke aandachtsgroepen zijn tiener-

moeders en gezinnen in armoede.  

 

1. Zet meer in op taalontwikkeling 

- Meer toeleiding naar de Voorleesexpress: 2-8 jaar. 20 weken lang lezen vrijwilligers 

voor in een gezin, lezen, spelen, zingen als voorbeeldfunctie. 

- Organiseren ouderavonden met 3 partijen: logopedie, bibliotheek, kinderopvang. 

Over taalontwikkeling bij het jonge kind. 

- Ontmoetingsplekken maken: boekjes en babbels 

- Boekjes en babbels: een samenwerking van de bibliotheek, yunio en homestart voor 

ouders en kinderen van 0-4 jaar oud. Richt zich op taal, leren, sociale contacten, 

korte lijntjes. 

- Naast toeleiding naar VVE voor kinderen ook toeleiding naar taalpunten voor ouders 

met taalproblemen faciliteren; 1 op de 9 volwassenen is laaggeletterd. 

- Maak gebruik van de expertise op taalgebied bij de Waaier (nieuwkomers) en de AZC 

school. 

- Beschikbare tolken per telefoon of korte lijnen hiermee. 

- Maak een vertaal programma in de wijk mogelijk (Chinees, Arabisch, etc.) 

 

2. Stimuleren van gezond leven/bewegen 

- B-sportief: gericht op kinderen van de opvang en kinderen uit de buurt, 

vrijetijdsbesteding, kinderen kunnen uitrazen en ouders kunnen tot rust komen, 

voorkomt overgewicht. 

- Peuter/ kleuter gymnastiek. 
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- Stimuleer een kalm brein: ouders leren te vertrouwen op hun eigen wijsheid, in plaats 

van opvoedadviezen die vaak dwingend en dringend worden gegeven. Waarom zou 

je dingen doen of waarom zou je dingen nalaten?  

- Laagdrempelige hulp/ondersteuning: buurthuis inloop voor moeders met jonge 

kinderen, zwembaden, sporten toegankelijk maken voor lage SES, lezen, zingen, 

massage. 

 

3. Alle peuters voorschoolse educatie / peuterspelen bieden 

- Maak peuterspeelzaal toegankelijk voor iedereen. 

- Voorziening voor 2 dagdelen: gericht op alle kinderen van 0-4 jaar oud. Dit biedt 

voordeel voor ouders en kinderen, denk aan informatievoorziening / netwerk 

uitbreiding ‘gratis’.  

- 2 dagen peuterspelen, gericht op alle peuters om het non-bereik tegen te gaan (a la 

gemeente Deventer). 

- Kinderen minder in hokjes plaatsen: er zijn specifieke VVE locaties/ locaties voor 

tienermoeders. Mix de kinderen uit deze doelgroepen zodat ze leren van elkaar.  

 

4. Doorbreek het taboe om over (opvoedings)problemen te praten 

- “Beladen onderwerpen” (die door schaamte verzwegen worden) als normaal 

bespreken om deze onderwerpen uit de taboesfeer te halen.  

- Zorgen dat je bij kwetsbare gezinnen binnenkomt door het afleggen van 

huisbezoeken. Hierdoor zullen gezinnen hun problemen makkelijker bespreekbaar 

maken. Bij gesprekken gebruik maken van een checklist die onder andere door het 

Consultatiebureau gebruikt wordt als er twijfels zijn over de financiële situatie. Zoveel 

mogelijk aansluiten bij gesprekken op scholen. 

 

5. Stimuleer dat ouders andere ouders ontmoeten 

- Ontmoetingsplekken maken: boekjes en babbels. 

- Boekjes en babbels: een samenwerking van de bibliotheek, Yunio en Homestart voor 

ouders en kinderen van 0-4 jaar oud. Richt zich op taal, leren, sociale contacten, 

korte lijnjes. 

- Peuteropvang voor alle peuters leidt ook tot meer contact tussen ouders onderling.  

- Vader cafés, naast zwangerschapsgym etc (en naar Fins voorbeeld). 

- Ontmoetingsplekken maken: mama cafés. 

- Ouderavonden vanuit de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (praktische tips). 

Zo wordt de betrokkenheid van ouders vergroot.  

- Ouders minder in hokjes plaatsen: er zijn specifieke VVE locaties / locaties voor 

tienermoeders. Mix deze doelgroepen met andere ouders/ kinderen en gezinnen 

waardoor je leert van elkaar. 

- Organiseer ontmoetingspunten binnen de wijken waar ouders kunnen koffiedrinken 

en informatie over opvoeding kunnen krijgen, en andere nuttige zaken. 

- Koffie-ochtenden / speeluur voor jonge moeders (bijvoorbeeld 1 keer per 2 weken) 

om op een laagdrempelige manier in scholen of buurthuizen elkaar te ontmoeten 

waarin een thema besproken kan worden en contacten worden gelegd.  

 

6. Bied extra (financiële) ondersteuning aan kwetsbare groepen ouders 

- Cursus ‘Ontspannen verwachting’. Cursus voor zwangere vrouwen met GGZ 

problemen, ter voorbereiding op het moeder/ouderschap, helpt zelfvertrouwen te 
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krijgen, doorbreken dat GGZ problematiek doorgegeven wordt/ open staan voor 

verdere hulp na eerste positieve ervaring met hulp / steun als onbeschreven blad / 

zwangere zonder beoordeling. 

- Anderstaligen de laagdrempelige mogelijkheid geven mee te lopen en mee te kijken 

met andere ouders / vrijwilligers op een kinderopvang, nog voordat er veel 

hulpinstanties bij komen kijken. Zo gebruik maken van elkaars expertise en ruimtes.  

- Ouders met alleen een uitkering (bijv. die in een werktraject/ schooljaar/ inburgering 

etc zitten) ontvangen kinderopvangtoeslag vaak eens per 2-3 maanden, dit is voor 

hen een mega-bedrag: ontzorg hier in 2017 (in 2018 loopt de financiering anders). Dit 

is een te grote verantwoordelijkheid voor mensen met een laag inkomen, de 

verleiding is te groot. 

- Bied creatief laagdrempelig aantrekkelijk aanbod: slim omgaan met weinig geld 

(bijvoorbeeld pimpen van spulletjes; app groepen om ideeën uit te wisselen).  

- Financieel loket/punt waar mensen echt geholpen / bij de hand genomen worden 

(LET OP! Analfabeten, mensen met beperkingen zeggen het wel te kunnen, maar in 

de praktijk kunnen ze  het niet uitvoeren).  

- Bied budget coaching aan kwetsbare gezinnen. 

- Geef als gemeente prioriteit aan de bekostiging van voorzieningen voor deze 

leeftijdscategorie (peuteropvang, activiteiten, etc.). 

- Investeer als gemeente op plekken waar jonge kinderen komen (verloskundige, 

Consultatiebureau, peuterspeelzaal). 

- Starten met trainen van kinderen / voorlichting geven over omgaan met geld (op een 

leuke laagdrempelige manier; ervaringsdeskundigen inschakelen) en problemen 

ondervangen. Het is belangrijk om jong te beginnen, want sommige problemen gaan 

van generatie op generatie. 

 

7. Verbeter informatievoorziening naar ouders toe 

- Ouderavonden vanuit de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (praktische tips). 

Zo wordt de betrokkenheid van ouders vergroot. 

- Cursusaanbod vergroten als het kind er is: een baby en wat nu? Er zijn veel 

zwangerschapscursussen op het gebied van borstvoeding en bevalling, maar die 

stoppen zodra het kind er is. 

- ‘Cursussen’ in woningen (Perspectief, beschikbare ruimte Yunio groepen), thema-

bijeenkomsten. 

- Informatiebijeenkomst (verplicht) voor alle ouders. Praten over hun 

verantwoordelijkheden in de opvoeding. Dit kan gaan over praktische zaken zoals 

voeding, zindelijkheid maar ook over aandacht, luisteren en kijken naar het kind, reële 

verwachtingen (wat kan een kind op een bepaalde leeftijd). Verdere onderwerpen: 

grenzen stellen, duidelijke afspraken maken, aandacht voor de relatie tussen ouders. 

- Ontwikkel opvoedapp / Opgroei app (specifiek voor gemeente Zutphen). 

- App (specifiek voor gemeente Zutphen) als ondersteuning bij de opvoeding. 

- Stimuleer positief ouder/kind contact door bijvoorbeeld informatie te geven over 

verschillende voorzieningen en activiteiten zoals babyzwemmen, muziek op schoot, 

bewegingsactiviteiten enz. 

- Website CJG als verzamelplaats voor alle activiteiten en nieuwsbrief per mail. 

- Eenvoudig aanvragen “meedoen-regeling en kindpakket”; stimuleer organisaties om 

mee te doen om ouders weg te wijzen en er gebruik van te maken. 

- Digitaal overzicht van financiële regelingen voor burgers en hulpverleners. 
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- Betere communicatie waar wie / wat zijn te vinden (Wegwijzer). 

- Programma voor ouders van kinderen die VVE volgen: om voorzieningen in Zutphen 

beter te kennen, en voor opvoedondersteuning.  

 

8. Maak toeleiding tot voorzieningen makkelijker  

- Zwangere lage SES gezinnen via verloskundige toebrengen tot begeleidingsplein, 

een persoonlijk aanspreekpunt.  

- Eenvoudig aanvragen “meedoen-regeling en kindpakket”; stimuleren organisaties om 

mee te doen om ouders weg te wijzen en er gebruik van te maken. 

- Alle partijen kunnen “meedoen-regeling” onder de aandacht brengen. 

- Voedselbank moet goed bereikbaar zijn, vooral telefonisch (grote hulp voor mensen 

met kleine beurs).  

 

9. Verbeter de samenwerking tussen hulpverleners, scholen etc 

- Meer eenheid in de hulpverlening en meer samenwerking. 

- Leidsters / leerkrachten hebben hulp nodig als ouders opvoedproblemen ontkennen / 

niet zien. Het is dan moeilijk binnenkomen bij ouders. Leidsters/leerkrachten zouden 

dan de vraag moeten kunnen stellen: ‘vinden jullie het goed als er iemand meekijkt?’ 

Er moet dan duidelijk zijn bij de leidsters/leerkrachten wie zij kunnen inschakelen. 

- Stappenplan bij zorgkinderen voor op kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en school. 

Alle vragen vanuit deze instanties zouden (in overleg met de ouders) langs het CJG 

moeten gaan  

- Laagdrempelige bereikbare hulp: buurthuis inloop voor moeders met jonge kinderen, 

zwembaden, sporten toegankelijk maken voor lage SES, lezen, zingen, massage. 

- Snellere inzet van specialistische geestelijke gezondheidszorg. 

- Ketens maken volgens VVE patroon voor: (v)echtscheiding, armoedebestrijding, 

opvoedingsondersteuning. Middel: Klantreizen (Yunio). 

- Netwerk gebruiken van klant. 

- Werk aan een doorgaande ontwikkelingslijn in integraal kind-centrum  

kinderopvang/peuteropvang  BSO  VO. 

- Maak gebruik van Verwijs index. 

- “Warme” verbinding Consultatiebureau met sociaal werk – samen erop af – 

 

10. Bied ondersteuning aan tienermoeders 

- VoorZorg: een project voor tienermoeders waarbij een jeugdverpleegkundige maatje 

wordt van een tienermoeder. 60 bijeenkomsten: Yunio investeert in de opleiding van 

verpleegkundigen. In overleg met de gemeente worden afspraken gemaakt over de 

financiën (https://voorzorginfographic.ncj.nl/?birth-rate=403&county=Zutphen). 

- Een mentor/ ontzorger vooral voor alleenstaande, schoolgaande tienermoeders: 

bekrachtigen dat het goed is dat ze naar school gaan en ontzorgen: regel de 

toeslagen voor de tienermoeder (samen) en maak heldere budgetafspraken. 

- Kijken naar Apeldoorn waar een coördinator jonge moeders is. Deze heeft de 

moeders allemaal in beeld, aangemeld door verloskundigen / ziekenhuizen en 

huisartsen en kijkt met hen op welk vlak ze hulp nodig hebben. Netwerk, scholing, 

huisvesting, ouder-kind interactie, home-start, CJG 4 kracht enz.  
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11. Organiseer buitenschoolse activiteiten 

- “After school clubs” aanbod uitsluitend op school en vanuit de school, bijvoorbeeld 

koken, fotografie, etc. naar Londens Newham Model. 

- Een BSO Plus voor kinderen die buiten de reguliere opvang vallen. Laagdrempelig, 

bij de opvang; geen aparte locatie en in samenwerking met ouders en 

jeugdhulpverlening. 
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5.  Samenvatting en aandachtspunten 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de onderzoeksresultaten weergegeven met 

enkele aandachtspunten die hieruit voortvloeien. Aan deze aandachtspunten zijn ideeën 

gekoppeld die in de interactieve bijeenkomst zijn genoemd.  

 

Ontwikkeling 

De meeste kinderen in de gemeente Zutphen ontwikkelen zich goed en groeien gezond op. 

Dit blijkt uit de cijfers en wordt bevestigd door de geïnterviewde ouders. Bij een deel van de 

kinderen is echter sprake van een ontwikkelingsachterstand (11%) of een risico op 

psychosociale problemen (19%) en een derde van de kinderen wordt gepest.  

 

Qua leefstijl is op sommige punten verbetering gewenst. Zo rookt bijna één op de tien ouders 

in huis. In Warnsveld en Leesten lijkt dit iets gunstiger dan in de rest van de gemeente 

Zutphen. 

In Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken bewegen minder kinderen voldoende dan 

gemiddeld in de gemeente Zutphen. Daarnaast lijkt overgewicht bij 5-jarigen in deze wijken 

vaker voor te komen. Dit geldt ook voor Centrum en de Hoven.  

Wellicht dat schoolzwemmen een bijdrage kan leveren aan meer bewegen. De afschaffing 

hiervan wordt door professionals als aandachtspunt genoemd. Ook enkele ouders geven het 

advies schoolzwemmen weer in te voeren.  

 

De ontwikkeling van kinderen van min 9 maanden tot en met 6 jaar wordt in Zutphen gevolgd 

door diverse professionals / organisaties. De professionals spreken van een goede 

overdracht van de verloskundigen naar Yunio en vervolgens naar de GGD. De overdracht 

van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) naar de basisschool verloopt echter niet altijd 

goed. Aandacht hiervoor is gewenst. 

 

Door professionals wordt peuteropvang genoemd als belangrijk bij het signaleren van 

ontwikkelingsproblemen bij een kind. Omdat peuteropvang niet voor iedereen betaalbaar is, 

kunnen sommige kinderen een achterstand oplopen en/of worden problemen niet op tijd 

gesignaleerd. Ook een deel van de ouders geeft dit knelpunt tijdens de interviews aan.  

 

Opvoeding 

Vrijwel alle ouders met jonge kinderen bezoeken de spreekuren van de jeugdgezondheids-

zorg (99% van de ouders met kinderen van 0-4 jaar en 90% van de ouders met kinderen van 

5 jaar).  

 

Yunio registreerde in 2015/2016 bij 3,5% van de kinderen (0-4 jaar) opvoedproblematiek. 

Alle geïnterviewde ouders geven aan dat zij geen (grote) problemen ervaren bij de 

opvoeding van hun kind(eren). Deze ouders geven bijna allemaal aan voor vragen en 

probleempjes terecht te kunnen bij hun eigen netwerk. Een enkeling geeft aan weleens 

advies te ontvangen van de huisarts of de kinderopvang. Op basis van de cijfers uit de GGD 

Kindermonitor geeft 10% van de ouders aan onvoldoende hulp en ondersteuning te 

ontvangen bij de opvoeding. Deze resultaten lijken elkaar wat tegen te spreken. Mogelijk 
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geven ouders in face-to-face contact niet snel aan problemen te ervaren bij de opvoeding. 

Ook zou het kunnen zijn, dat ouders met problemen niet mee hebben willen doen aan het 

onderzoek. 

Verreweg de meeste ouders uit Zutphen (88%) vinden dat zij voldoende tijd hebben voor de 

opvoeding van hun kind(eren). Sommigen vinden het lastig om hun kind iets te verbieden. Dit 

lijkt vaker voor te komen bij ouders uit Centrum en De Hoven en minder vaak bij ouders uit 

Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken. Ruim een kwart van de ouders houdt zich niet altijd 

aan de eigen regels. 

 

Als het gaat om opvoedingsondersteuning geven ouders aan vooral behoefte te hebben aan 

informatie via internet of een centraal punt. Bijna een derde heeft behoefte aan persoonlijke 

begeleiding. Tijdens de interviews wordt door ouders het idee van een communicatieplatform 

aangedragen waar ouders met vragen terecht kunnen. Professionals doen de suggestie een 

opvoedapp te maken.  

 

Omgeving 

Sociale omgeving 

Met betrekking tot de sociale omgeving zien we dat jonge kinderen in Zutphen vaker van 

niet-Westerse afkomst zijn, in een eenoudergezin wonen en/of ingrijpende gebeurtenis(sen) 

hebben meegemaakt dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. Ook wonen er in 

Zutphen relatief veel tienermoeders (ten opzichte van Nederland) en zijn er meer gezinnen 

die moeite hebben met rondkomen. Voor de meeste hierboven genoemde aspecten geldt dat 

deze vooral voorkomen bij kinderen/ouders in de wijken Waterkwartier, Noordveen en 

Zuidwijken en minder vaak in Warnsveld en Leesten. In Waterkwartier, Noordveen en 

Zuidwijken is het percentage laagopgeleide ouders en het aandeel ouders zonder betaald 

werk significant hoger dan in de rest van de gemeente Zutphen. 

 

De professionals hebben de indruk dat er in Zutphen relatief veel gezinnen zijn met een lage 

Sociaal Economische Status, werkloosheid en armoede en dat er vrij veel gezinnen zijn met 

psychische problematiek. Juist de gezinnen met problematiek zijn moeilijk te bereiken. Ook 

wordt het relatief grote aandeel gezinnen van buitenlandse afkomst genoemd en de 

problemen die men soms ervaart op het gebied van communicatie. Professionals geven 

verder aan dat er te weinig preventief aanbod is om in het proces van echtscheiding een 

vechtscheiding te voorkomen. 

 

Op basis van de resultaten van de GGD Kindermonitor heeft ruim een vijfde van de ouders 

enige tot grote moeite met rondkomen van het inkomen. Echter, de geïnterviewde ouders 

geven allen aan dat ze hun kind(eren) de spullen en aandacht kunnen geven die ze nodig 

hebben. Dit lijkt elkaar wat tegen te spreken. Mogelijk geven ouders in face-to-face contact 

niet snel toe financiële problemen te ervaren. Ook is de ondervertegenwoordiging van de 

laagopgeleide ouders een mogelijke verklaring.  

Verder geven ouders in de gemeente Zutphen relatief vaak aan contact met andere ouders 

te missen. Dit geldt met name voor ouders in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken. 
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Leefbaarheid van de buurt 

In de gemeente Zutphen ervaart een relatief groot deel van de ouders de buurt als 

kindvriendelijk. Dit is in Centrum en De Hoven het minst en in Warnsveld en Leesten het 

meest. Belemmeringen bij het buitenspelen worden met name ervaren in Waterkwartier, 

Noordveen en Zuidwijken. In Centrum en De Hoven vindt bijna een kwart van de ouders dat 

er te weinig speelplekken zijn in de buurt. In Centrum en De Hoven en in Waterkwartier, 

Noordveen en Zuidwijken ervaren relatief veel ouders teveel verkeer als een belemmering 

voor het buitenspelen. 

Ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid van de buurt zijn inwoners van het Waterkwartier 

het minst tevreden en inwoners uit Leesten en Warnsveld het meest. 

 

Professionals merken op dat er in sommige buurten sprake is van een ongezonde 

leefomgeving, omdat in een deel van woningen sprake is van geluidsoverlast, vocht en 

slechte hygiëne. Verder wordt door hen aangegeven dat de verkeersveiligheid niet overal in 

Zutphen in orde is.  

 

Over de verkeersveiligheid hebben sommige geïnterviewde ouders ook opmerkingen 

gemaakt. Zo geven enkele ouders woonachtig in het Centrum, Waterkwartier of Noordveen 

aan dat de speeltuin in hun wijk zich bevindt aan een drukke weg, waardoor ook de al wat 

oudere kinderen er nog niet zelfstandig heen kunnen. Ook worden kinderwagenvriendelijke 

wegen gemist en wordt een gevaarlijke oversteekplaats genoemd op de route naar een 

basisschool. Ook geven enkele ouders aan dat ze graag minder drukke wegen willen in 

Zutphen en dat er minder hard gereden mag worden. Ook wensen enkele ouders dat er 

meer mogelijkheden komen om op straat te kunnen spelen. 

Gebruik van en bekendheid met voorzieningen 

Belangrijke voorzieningen 

Voorzieningen die veel ouders belangrijk vinden, zijn het Consultatiebureau en de 

kinderopvang. Ook de kinderboerderij en speeltuinen worden vaak genoemd. Ook noemen 

enkele ouders ‘goede scholen’ en sportvoorzieningen. Van deze laatste voorziening wordt 

door veel kinderen nog geen gebruik gemaakt, omdat ze nog te jong zijn.  

 

Bekendheid van en informatie over voorzieningen 

Ouders uit Zutphen weten voorzieningen over het algemeen iets beter te vinden dan de 

ouders in de rest van Noord- en Oost-Gelderland. Het percentage ouders uit Zutphen dat 

voor hun kind contact heeft gehad met voorzieningen/organisaties is echter, net als in de rest 

van de regio, vrij laag. Het CJG wordt het vaakst genoemd: bijna een op de vijf ouders geeft 

aan hiermee contact te hebben gehad. Opvallend meer ouders in Centrum en De Hoven en 

minder ouders in Warnsveld en Leesten geven aan contact gehad te hebben met het CJG.  

Het CJG is wel bij een groot deel van de ouders bekend: 85%. Het meest onbekend bij 

ouders in Zutphen zijn de zorgadviesteams/buurtnetwerken, de integrale vroeghulp en het 

opvoedingssteunpunt.  

 

Een deel van de geïnterviewde ouders heeft niet echt een beeld van de voorzieningen die er 

zijn voor jonge kinderen in de gemeente Zutphen. Ze missen hierover echter geen informatie 

en hoeven deze niet te ontvangen. Sommige ouders die wel informatie over de 
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voorzieningen of activiteiten zoeken, vinden het soms onduidelijk waar ze deze informatie 

kunnen vinden. Sommige ouders geven aan voorzieningen te missen die er wel zijn. 

Informatie over voorzieningen blijkt dus niet altijd bij de doelgroep terecht te komen.  

 
Een aantal geïnterviewde ouders geeft aan dat ze meer informatie zouden willen ontvangen 

over het aanbod van activiteiten voor jonge kinderen. Ze zouden graag regelmatig een 

overzicht van alle activiteiten willen ontvangen uit een zelfde informatiebron. 

 

Voorzieningen die men mist in de buurt 

Iets meer dan de helft van de ouders in de gemeente Zutphen geeft aan geen voorzieningen 

in de buurt te missen. Dit percentage is iets lager dan gemiddeld in Noord- en Oost-

Gelderland. Bijna één op de vijf ouders mist activiteiten voor het kind in de buurt. Vooral 

ouders uit Centrum en De Hoven geven aan dat zij voorzieningen en activiteiten voor hun 

kind(eren) missen. Sportvoorzieningen en een gras-/trapveldje worden voornamelijk gemist 

door ouders in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken. Tijdens de interviews geven 

sommige ouders aan dat ze goed onderhoud en veiligheid van speeltuinen missen. 

 

Professionals geven aan dat er weinig activiteiten voor jonge kinderen bekend zijn. Ook 

missen zij voorzieningen voor kinderen van 6 jaar en ouder. Dit wordt bevestigd door enkele 

ouders in de interviews. 

 

Voorzieningen, hulpverlening en zorg 

Professionals noemen dat de samenwerking tussen scholen, gemeente, GGD en 

hulpverleners goed/steeds beter verloopt. Ook is men positief over het sociaal werk in de 

wijkteams, waar de lijnen kort zijn.  

Zij missen echter verbindingen tussen de verschillende voorzieningen. Dit zou onder meer 

komen doordat een gezamenlijk registratiesysteem ontbreekt en organisaties langs elkaar 

heen werken. Er wordt een overlegpunt gemist, waar professionals met signalen naartoe 

kunnen. Met name bij multi-problematiek gaat de coördinatie van de zorg niet altijd goed. 

Ook wordt opgemerkt dat ouders nu soms op meerdere plekken hun verhaal moeten doen.  

 

Belangrijke aandachtspunten  
Met tussen haakjes de verwijzing naar ideeën ter verbetering; hieronder weergegeven. 

Ontwikkeling 

 Zorg voor voldoende aandacht / aanbod voor kinderen met een ontwikkelings-

achterstand (1) en/of risico op psychosociale problemen en kinderen die gepest 

worden. 

 Verbetering van leefstijl in de wijken Waterkwartier, Noordveen, Zuidwijken, Centrum 

en de Hoven ten aanzien van beweging en overgewicht en roken in huis (2). 

 Goede overdracht van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) naar de basisschool. 

 Peuterspeelzalen betaalbaar voor iedereen (1,3). 

Opvoeding 

 Doorbreken van taboe ten aanzien van het bespreken van opvoedingsproblemen (4).  
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 Ondersteuning aan ouders bij de opvoeding (bijvoorbeeld in de vorm van een 

communicatieplatform of opvoedingsapp) (7). 

 Heldere opvoedinformatie vanuit een centraal punt (7). 

 Voldoende mogelijkheden voor de ontmoeting van andere ouders (5). 

Omgeving 

 Ondersteuning van gezinnen met financiële problemen (6). 

 Aandacht voor psychische problematiek in gezinnen (6). 

 Aandacht voor gezinnen van niet-Nederlandse afkomst met betrekking tot de 

communicatie en informatievoorziening (1). 

 Betere informatieverstrekking naar alle jonge ouders wat betreft het aanbod van 

voorzieningen. Bijvoorbeeld door regelmatig een overzicht van alle activiteiten te 

verstrekken uit een zelfde informatiebron (7,8). 

 Aandacht voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en mogelijkheden voor 

buitenspelen met name in Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken.  

 Betere samenwerking tussen organisaties, bijvoorbeeld door middel van een 

gezamenlijk registratiesysteem (9). 

 

Ideeën ter verbetering van de aandachtspunten 
Voor de verdere uitwerking en concrete suggesties: zie hoofdstuk 4. 

1. Zet meer in op taalontwikkeling.  

2. Stimuleren van gezond leven/bewegen.  

3. Alle peuters voorschoolse educatie / peuterspelen bieden. 

4. Doorbreek het taboe om over (opvoedings)problemen te praten. 

5. Stimuleer dat ouders andere ouders ontmoeten. 

6. Bied extra (financiële) ondersteuning aan kwetsbare groepen ouders. 

7. Verbeter informatievoorziening naar ouders toe. 

8. Maak toeleiding tot voorzieningen makkelijker. 

9. Verbeter de samenwerking/afstemming  tussen hulpverleners. 

10. Bied ondersteuning aan tienermoeders. 

11. Organiseer buitenschoolse activiteiten. 
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-  

Bijlage Itemlist interviews 

Onderzoek naar een gezond opgroeiklimaat van jonge gezinnen in de 

gemeente Zutphen 

 

Inleiding 

Via het consultatiebureau worden door twee studenten interviews afgenomen onder ouders 

die het Consultatiebureau bezoeken. Twee studenten zijn hiervoor enkele dagdelen 

aanwezig op locatie. Zowel ouders die nog wachten tot ze aan de beurt zijn als ouders die 

hun afspraak hebben gehad, kunnen gevraagd worden voor het interview. De studenten 

vragen allereerst aan de betreffende ouder of deze wil deelnemen; stelt zichzelf voor en 

geeft onderstaande toelichting op het onderzoek. Wanneer ouders op dat moment geen tijd 

hebben, kunnen ze hun telefoonnummer achterlaten zodat het interview telefonisch 

afgenomen kan worden op een later tijdstip. Met de ouder wordt afgestemd wanneer dit hem 

haar het beste uitkomt. 

 

Toelichting op het onderzoek 

Ik wil u graag een paar vragen stellen. Ik doe dit voor de gemeente Zutphen. De gemeente 

wil graag dat kinderen goed kunnen opgroeien in Zutphen. En dat ouders steun krijgen als zij 

dat willen of nodig hebben. Ideeën van jonge ouders helpen om dit nog beter te regelen in 

Zutphen. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. Ik schrijf niet uw naam op of de naam 

van uw kinderen. Met uw antwoorden helpt u ook andere jonge ouders in Zutphen. Graag wil 

ik het interview opnemen zodat ik niets vergeet als ik het ga uitwerken. Vindt u dat goed?  

 

Vragen 

1. Hoeveel kinderen heeft u en hoe oud zijn ze?  

 

2. Hoe gaat het met uw kinderen? 

 

3. Hoe is het om een jong gezin in de gemeente Zutphen te hebben? 

 

4. Gaat u (of uw kind) weleens naar het CJG, naar de peuterspeelzaal, kinderopvang, 

bibliotheek of andere voorzieningen in uw gemeente? Zo ja, welke? Zo nee, waarom 

niet? (Belangrijk om hiervoor een beeld te hebben van de voorzieningen in de 

gemeente Zutphen om als extra voorbeelden te kunnen noemen). 

 

5. Gaan uw kinderen naar zwemles en-of een sportclub? Zo nee, waarom niet? 

(Babyzwemmen valt hier bijv ook onder). Sport u zelf ook (bij een club)? 

 

6. Hoe gaat het met de opvoeding van uw kind(eren)? 
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7. Krijgt u daarbij weleens hulp van vrienden, familie of bekenden? Zo ja, voelt u zich 

dan geholpen; kunt u dan weer verder? Zo niet, zoekt u dan hulp bij anderen (bijv het 

CJG, school, de kinderopvang, maatschappelijk werk ed.)? 

 

8. Kunt u uw kind(eren) de aandacht geven die ze nodig hebben, denkt u? Zo niet, 

waarom niet?  

9. Kunt u hen de spullen geven die ze nodig hebben? Waarom niet? 

 

10. Wat is er in uw buurt / in de gemeente Zutphen speciaal georganiseerd voor jonge 

kinderen (bijv. peuterspeelzaal, speeltuin, kinderdagverblijf, bibliotheek, muziekles)?  

Maakt u hier gebruik van? Zo niet; waarom niet? 

 

11. Krijgt u voldoende informatie over de ondersteuning en de activiteiten voor kinderen 

die de gemeente Zutphen biedt (bijv. opvoedingsondersteuning, hulp aan kinderen bij 

problemen in de thuissituatie, VVE, peuterspeelzalen, kinderopvang e.d.)? 

 

12. Welke ondersteuning voor opvoeden en opgroeien in de gemeente Zutphen vindt u 

het meest belangrijk? Noem een top 3. En wat mist u (top 3)? 

 

13. Stel dat u een toverstokje had; wat zou u dan veranderen in de gemeente Zutphen? 

(Alleen vragen als er nog voldoende tijd is voor de volgende vragen) 

 

14. Bent u bereid met de gemeente mee te denken over wat zij nog meer kunnen doen 

voor jonge ouders? Het gaat in eerste instantie om één bijeenkomst waarin de 

belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden besproken. 

 

15. Tot slot wil ik u nog enkele vragen stellen over u en uw gezinssituatie: 

 In welke wijk woont u? (Centrum / De Hoven / Warnsveld / De Leesten, 

Waterkwartier / Noordveen / Zuidwijken)?  

 Heeft u een partner of staat u alleen voor de opvoeding? Woont u met hem/haar 

samen? 

 Hoe oud bent u? 

 Wat is uw culturele achtergrond? 

 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 

 

Afronding 

Hartelijk dank voor dit interview. Het onderzoek zal eind dit jaar worden afgerond. Indien uw 

interesse heeft in het onderzoeksrapport, kunt u dat tzt per mail ontvangen (e-mailadres 

noteren). 

 

 

 


