
Jong en oud — resultaten peiling oktober 2021

Jong en oud voor elkaar
Wil je meedoen  

met het volgende  
Burgerpanel?  

Klik hier!

Wat vinden jong en oud belangrijk in Limburg? En kunnen zij iets voor elkaar betekenen? 
Burgerkracht Limburg verbindt graag mensen om elkaar te versterken. Daarom hebben wij 
de thermometer in de Limburgse samenleving gehouden, check de uitkomsten van onze 
laatste online peiling.

Over onze respondenten

De meeste respondenten geven aan dagelijks hoofdzakelijk 
bezig te zijn met (vrijwilligers)werk.

Provinciale
verdeling

Vrijwilligerswerk speelt ook 
een belangrijke rol in het 
leven van de respondenten 
(+/- 66). Een groot deel van 
de respondenten geeft aan 
gepensioneerd te zijn.

Aantal respondenten: 219 — Iets meer vrouwen dan mannen.

Man: 128 Vrouw: 97 Anders: 3

Leeftijdsverdeling

46 – 65 jaar → 9166 jaar of ouder → 115 26 – 45 jaar → 19 25 jaar of jonger → 3
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Vraag: Wat houdt jou – op dit moment – bezig? 

Hiervoor hebben wij de levensgebieden van Positieve Gezondheid 
gebruikt met telkens een toelichting d.m.v. een aantal voorbeelden.

Meedoen
Verbinding, samen, erbij horen

Dagelijks functioneren
Huishouden, invulling van dag, rond kunnen komen

Kwaliteit van leven
Veilig voelen, kunnen genieten, tevreden zijn

 7.9

 7.9

 7.7

Vraag: Wat houdt jou op maatschappelijk vlak op dit moment het 
meest bezig. Op basis van vooraf geformuleerde thema’s.

Belangrijkste maatschappelijke onderwerpen:

• Vertrouwen in de samenleving

• Zorg om/voor natuur

• Armoedeproblematiek

• Toename psychische problemen in maatschappij

• Wegwerpcultuur vs. duurzaamheid

 119

 115

Bijna ¾ van alle respondenten (158) denkt wel eens na over wat 
jong en oud in relatie tot de maatschappelijk vraagstukken voor 
elkaar zouden kunnen betekenen.

Wij gebruiken alle reacties van deze peiling als input voor de 
gesprekken tussen jongeren en ouderen. Deze bruggenbouwers 
verkennen samen de ideeën en zetten ze om in concrete plannen. 
Wil jij ook een bijdrage leveren? Enthousiastelingen zijn altijd 
welkom, laat het ons weten via een mailtje aan:  
info@burgerkrachtlimburg.nl.

Een greep uit de 66 ideeën van onze respondenten:

“Woonvormen voor meerdere generaties bij elkaar.”
“Samen bijeenkomsten organiseren waarbij communicatie 
het middelpunt is.”

“Elkaar inspireren met hun ervaringen, ideeën, verhalen, 
vragen, onzekerheden, maar ook hun hoop!”

“Dialoog: scholen zouden gesprekken kunnen organiseren 
tussen leerlingen en ouderen.”
“Laat ouderen meer mentor zijn voor jongeren.  
De onbevangenheid combineren met verkregen inzichten.”

“Bij evenementen die nu in de volksmond bekend staan 
als ouderen evenement meer jongeren betrekken.”

“Jongeren helpen ouderen met digitale zaken, ouderen 
helpen jongeren met huiswerk.”

“Beide generaties kunnen van elkaar leren door ze samen 
te brengen en ze naast elkaar te laten wonen.” 
“Basisscholen naast verzorgingstehuizen.”

https://burgerkrachtlimburg.datacoll.nl/zlfbxaibld
https://www.burgerkrachtlimburg.nl/werk/workshop-ik-positief-gezond/
mailto:info%40burgerkrachtlimburg.nl?subject=

