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Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse 

gemeenten 

 

Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de 

grootste problemen in hun gemeenten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van 

I&O Research met de Twentepeiling, het Twentse onderzoekspanel waarin men 

de twee belangrijkste gemeentelijke problemen kon noemen.  

 

De economische crisis domineert dus de probleemagenda van de burger: de trits 

werkloosheid, bezuinigingen en economie wordt verreweg het meest genoemd 

(69 procent). Op ruime afstand volgen het kwaliteit en aanbod van winkels (23 

procent) en verkeer en vervoer/bereikbaarheid/onderhoud wegen (22 procent). 

Dit zijn beide onderwerpen die samenhangen met de recessie: de leegstand van 

winkels en kantoor- en bedrijfspanden neemt door de crisis nog steeds toe. Veel 

gemeenten bezuinigen op het onderhoud van wegen, of stellen investeringen in 

lokale infrastructuur uit.  

 

Het thema Criminaliteit, inbraken en onveiligheid komt ‘pas’ op de vierde plaats. 

Tot slot valt op dat milieu- en duurzaamheidsaspecten en de immigratie/cultuur 

van etnische minderheden door minder dan 10 procent van de panelleden als 

grote problemen in Twentse gemeenten worden gezien. 

 

Figuur 1 

Wat zijn de twee grootste problemen in uw gemeente? 

 
 

Hieronder worden enkele interessante achtergronden per probleem besproken. Er 

zijn analyses gemaakt naar vier leeftijdsgroepen (16 tot 29 jaar, 30-49, 50-64 en 

65 jaar en ouder), geslacht en urbanisatiegraad. Om deze te bepalen is gebruik 

gemaakt van de variabele stedelijkheid/urbanisatiegraad, waarin de Twentse 

gemeenten op een vierpuntsschaal worden ingedeeld van sterk stedelijk 

(Enschede en Hengelo) tot niet stedelijk (Dinkelland en Tubbergen).  

 



De volledige indeling is als volgt: 

- sterk stedelijk: Hengelo, Enschede 

- matig stedelijk: Almelo, Borne, Oldenzaal 

- weinig stedelijk: Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, 

Twenterand, Wierden 

- niet stedelijk: Dinkelland, Tubbergen 

 

Werkloosheid, bezuinigingen en economie 

De jongste panelleden maken zich het vaakst zorgen over de economische 

situatie (78 procent) in hun gemeente. Niet onbegrijpelijk, omdat deze groep 

relatief vaak een baan zoekt, of starter. Opvallend is dat de gezinnen (30-49 

jaar) zich relatief weinig vaak zorgen maken. Wellicht omdat dit nog een relatief 

jonge groep is, die daardoor of denkt dat ze niet hun baan kwijtraken, of – als dit 

toch mocht gebeuren –snel iets nieuws denkt te vinden. Onder de groep oudere 

werknemers (50 tot 64 jaar) is het percentage dat zich zorgen maakt over 

werkloosheid, bezuinigingen en economie weer een stuk hoger (72 procent). 

 

De genoemde problemen hangen ook samen met de gemeentegrootte. 

Werkloosheid en de economische situatie worden in Hengelo en Enschede (de 

sterk stedelijk gemeenten) vaak als een groot probleem gezien (78 procent). In 

steden is de werkloosheid ook vaak hoger dan in kleinere gemeenten. In de matig 

stedelijke gemeenten ligt het percentage dat zich zorgen maakt een stuk lager 

(67 procent), in de weinig stedelijke gemeenten lager (58 procent), om in 

Dinkelland en Tubbergen (de niet stedelijke gemeenten) weer tamelijk hoog te 

liggen (71 procent). 

 

Kwaliteit en aanbod van winkels en voorzieningen 

Voor het kwaliteit en aanbod van winkels is een omgekeerd verband met leeftijd 

te zien: de jongeren vinden dit een stuk minder belangrijk (16 procent) dan de 

ouderen (27 procent). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat jongeren 

vaker aankopen doen via internet. Vrouwen vinden de kwaliteit en het aanbod 

van winkels vaker een issue dan mannen. 

 

Inwoners van kleinere gemeenten maken zich vaker zorgen over de kwaliteit van 

de voorzieningen. In de niet-stedelijke gemeente geldt dit voor bijna een kwart 

(22 procent) over de openbare voorzieningen. In de grote steden Hengelo en 

Enschede is dit 10 procent. Dit verband is nog sterker zichtbaar bij het 

winkelaanbod: in de grotere gemeenten maakt 13 procent zich hier zorgen over. 

In de weinig en niet stedelijke gemeenten is dit meer dan een derde 

(respectievelijk 34 en 35 procent). De verklaring ligt voor de hand: als een winkel 

of voorziening sluit of wordt verplaatst, is dat in een kleinere gemeente sneller te 

merken dan in een grote gemeente. 

 

Verder valt op dat de gezinnen zich het vaakst zorgen maken over de kwaliteit 

van de openbare voorzieningen (18 procent). Onder de andere leeftijdsgroepen 

ligt dit rond de 10 procent. Gezinnen doen waarschijnlijk een relatief groot beroep 

op voorzieningen, zoals een school, buitenschoolse- en kinderopvang, maar ook 

voorzieningen als zwembaden en bibliotheken.  

 

Verkeer en vervoer, bereikbaarheid en onderhoud wegen 

De mannen ervaren verkeer en vervoer en bereikbaarheid wat vaker als een 

probleem (24 procent, tegenover 19 procent onder de vrouwen).  

 

Verkeer en bereikbaarheid wordt in de weinig stedelijke gemeenten het vaakst als 

probleem gezien (31 procent), op afstand gevolgd door de meest stedelijke 

gemeenten Hengelo en Enschede (19 procent). In de matig stedelijke en niet 

stedelijke gemeenten ligt dit percentage nog weer lager (15 en 14 procent).  



Wat verklaart dan het hoge percentage in de groep weinig stedelijk? Hellendoorn 

en in mindere mate Wierden hebben de laatste jaren te maken gehad met 

grootschalige werkzaamheden (Combiplan N35), die ook nog eens uitlopen op de 

planning. Een ander kenmerk is dat al deze gemeenten te maken hebben met een 

(relatief) drukke verkeersader die door de gemeente loopt. Voor Rijssen-Holten 

en Losser is dit de A1, voor Hof van Twente, Twenterand en de eerder genoemde 

gemeenten zijn dit doorgaande provinciale wegen. 

 

Criminaliteit, woninginbraken en onveiligheid 

Criminaliteit/inbraak/onveiligheid is volgens inwoners van Hengelo en Enschede 

vaker een probleem (21 procent) dan in de weinig stedelijke en niet stedelijke 

gemeenten (in beide gevallen 7 procent). Vrouwen vinden criminaliteit en 

onveiligheid (20 procent) en de kwaliteit van het winkelaanbod vaker belangrijke 

problemen dan mannen (12 procent).  
 

Een opvallend verband tussen leeftijd en de problematiek is dat, naarmate men 

ouder wordt, criminaliteit minder als een probleem wordt gezien. Onder de 

jongeren is dit 24 procent, onder de oudste leeftijdsgroep is dit de helft (12 

procent). Jongeren worden doorgaans vaker het slachtoffer van criminele 

activiteiten dan ouderen, hoewel deze laatste groep hier vaak het meest bang 

voor is.  

 

Overige problemen 

Immigratie en cultuur van etnische minderheden is voor jongeren het vaakst een 

issue (12 procent), voor de inwoners van 65 jaar en ouder helemaal niet (0 

procent). Voor de jongeren is milieu en duurzaamheid juist weer helemaal geen 

issue, wat toch te denken geeft. Mogelijk ‘groeit’ dit gevoel van urgentie nog, 

want onder de gezinnen (9 procent) en de mensen van middelbare leeftijd (10 

procent) is dit veel vaker een probleem.  

 

Conclusies 

De economische crisis beheerst het sentiment en vertrouwen in Twente, en dat is 

ook op lokaal niveau terug te zien. Jongeren maken zich – terecht – het vaakst 

zorgen; de banen liggen voor deze groep niet voor het oprapen en het is zeer 

onzeker wat er nog aan pensioen voor een jonge werkende zal overblijven. 

Verder zijn er enkele interessante verschillen, met name tussen de verschillende 

gemeenten. Een mogelijke verklaring voor het hoge percentage in sterk stedelijke 

gemeenten is dat de gevolgen van de crisis in steden als Hengelo en Enschede 

zichtbaarder is, bijvoorbeeld door lege winkel- en kantoorpanden en berichten 

over hogere werkloosheid. In relatief welvarende randgemeenten als Losser, Hof 

van Twente en Twenterand is het beeld iets optimistischer. 

 

Zaken als criminaliteit en veiligheid, de bereikbaarheid en verkeer en het kwaliteit 

en aanbod van winkels worden door de economische situatie naar de achtergrond 

gedrongen. Immigratie en milieu en duurzaamheid lijken helemaal geen issue 

meer te zijn. Gelet op de economische vooruitzichten kan dit ook wel even zo 

blijven. Het is interessant om volgend jaar – een gemeentelijk verkiezingsjaar – 

te kijken wat de inwoners van Twentse gemeenten dan als voornaamste 

probleem zien, en hoe hier in de diverse lokale verkiezingsstandpunten mee 

wordt omgegaan. 

 

Verantwoording 

De vragenlijst kon worden ingevuld van 27 juni tot en met 9 juli. Op 4 en 8 juli 

zijn reminders verstuurd aan respondenten die de vragenlijst nog niet hadden 

ingevuld. In totaal hebben 792 personen de vragenlijst ingevuld. De resultaten 

zijn onder meer herwogen op leeftijd, geslacht en stedelijkheid. Hiermee kan 

worden gecorrigeerd voor ondervertegenwoordigde groepen.  



De Twentepeiling is een initiatief van I&O Research en wordt elk kwartaal wordt 

gehouden onder ruim 3.000 inwoners van Twente. De resultaten zijn 

representatief voor alle inwoners van Twente van 16 jaar en ouder. Aan elke 

peiling kunnen meerdere opdrachtgevers meedoen. Onderwerpen van deze 

peiling waren onder meer: waardering Twente en honkvastheid, gebruik van de 

bibliotheek, de luchthaven, ziekenhuizen in Twente, veiligheid en het stadion van 

Heracles. Meer informatie is te vinden op www.twentepeiling.nl. Wilt u ook 

meedoen aan de Twentepeiling? Stuur dan een mailtje naar info@ioresearch.nl. 

 

I&O Research 

I&O Research BV is een bureau voor beleids- en marktonderzoek. Wij bieden 

onze klanten betrouwbaar en gedegen onderzoek en zijn creatief in het vinden 

van vernieuwende onderzoeksoplossingen. Kwaliteit en een persoonlijke aanpak 

staan centraal in ons werk.  

 

Onze 50 medewerkers ondersteunen u graag met creatieve en vernieuwende 

ideeën. Vragen en luisteren staan aan de basis van ons werk. Samenwerking met 

I&O Research biedt u nieuwe inzichten. Onze gedrevenheid geeft uw projecten 

iets extra’s. Wij kunnen snel inspelen op uw wensen.  

 

Wij werken voor profit en non-profit organisaties en zijn zeer goed thuis op 

thema’s als regionale economie, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, kwaliteit van 

dienstverlening, commercieel vastgoed, detailhandel, woningmarkt, 

burgerparticipatie, verkeer en vervoer, veiligheid, welzijn, (gezondheids-)zorg en 

onderwijs. 

 

Wij leveren uiteenlopende diensten: van klant- en medewerkerstevredenheids-

onderzoek tot kwantitatieve analyses en prognoses, en van klant- en 

burgerpanels tot beleidsmonitoring en evaluatie onderzoek. U kunt ons 

inschakelen voor complete onderzoeksprojecten of alleen voor de uitvoering van 

de dataverzameling. 

 

Meer informatie 

 

I&O Research 

www.ioresearch.nl 

 

Rob van de Peppel 

r.a.vandepeppel@ioresearch.nl 

 

 

Twentepeiling 

www.twentepeiling.nl 
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Bijlage 

 

Wat zijn de twee belangrijkste 

problemen in uw gemeente? 

(percentage dat dit onderwerp een van 

de twee belangrijkste problemen in de 

gemeente noemt) 

 

    

Naar leeftijd     

 16-29 30-49 50-64 65-100 

Criminaliteit/woninginbraken/onveilig-

heid 

24% 18% 14% 12% 

Immigratie/cultuur van etnische 

minderheden 

12% 8% 6% 6% 

Werkloosheid/bezuinigingen/economie 78% 66% 72% 65% 

Kwaliteit en aanbod openbare 

voorzieningen* 

9% 18% 11% 12% 

Kwaliteit en aanbod winkels 16% 20% 24% 27% 

Milieu en duurzaamheid 0% 9% 10% 4% 

Verkeer en vervoer, bereikbaarheid, 

onderhoud wegen 

24% 24% 21% 20% 

     
Man/vrouw     

 man vrouw   

Criminaliteit/woninginbraken/onveilig-

heid* 

12% 20%   

Immigratie/cultuur van etnische 

minderheden 

8% 6%   

Werkloosheid/bezuinigingen/economie 70% 68%   

Kwaliteit en aanbod openbare 

voorzieningen 

15% 12%   

Kwaliteit en aanbod winkels 20% 26%   

Milieu en duurzaamheid 9% 8%   

Verkeer en vervoer, bereikbaarheid, 

onderhoud wegen 

24% 19%   

     
     
Urbanisatiegraad Hen-En    

 sterk 

stedelijk 

matig 

stedelijk 

weinig 

stedelijk 

niet 

stedelijk 

Criminaliteit/woninginbraken/onveilig-

heid* 

21% 19% 7% 7% 

Immigratie/cultuur van etnische 

minderheden* 

12% 6% 2% 0% 

Werkloosheid/bezuinigingen/economie* 78% 67% 58% 71% 

Kwaliteit en aanbod openbare 

voorzieningen* 

10% 13% 17% 22% 

Kwaliteit en aanbod winkels* 13% 22% 34% 35% 

Milieu en duurzaamheid 11% 7% 5% 12% 

Verkeer en vervoer, bereikbaarheid, 

onderhoud wegen* 

19% 15% 31% 14% 

 


