
Elkaar 
ontmoEtEn

In 2028:
• Voelt 63% van de inwoners 

zich verbonden met 
anderen en onderdeel van 
de samenleving. (2020: 57%)

• Doet minimaal 42% 
van onze inwoners 
vrijwilligerswerk. (2020: 36%) 

ik kan mEzElf 
goEd rEddEn

In 2028:
• Kan 92% van onze inwoners 

rondkomen van het inkomen. 
(2020: 89%)

• Zijn er minder inwoners  
(met betalingsachterstanden) 
die in een problematische 
schuldensituatie terecht 
komen.

iEdErEEn
doEt mEE

In 2028:
• Heeft 72% van de inwoners 

van 18 jaar en ouder betaald 
werk. (2020: 68%)

• Zet 50% van de werkgevers 
in Zwartewaterland 
zich in voor inclusief 
werkgeverschap en 
duurzame inzetbaarheid. 
(2020: 30%)

In 2028:
Ervaart 88% van onze inwoners de  
gezondheid als goed of zeer goed. 

Voelt 71% van onze inwoners zich  
meestal gelukkig.

ik voEl mE vEilig 
in mijn EigEn 

omgEving

In 2028:
• Werken alle 

onderwijsinstellingen met 
een preventief programma in 
het kader van social media, 
gamen, alcohol, roken en/of 
drugsaanpak.

• Is het aantal meldingen van 
overlast in de woonomgeving 
met 10% afgenomen.  
(2020: 671 meldingen)

ik hEb EEn 
kansrijkE 

ontwikkEling

In 2028:
• Beschikt 95% van onze 

inwoners over voldoende 
basisvaardigheden om 
volwaardig deel te nemen aan  
de samenleving. (2020: 92%)

• Staat er een stevige 
netwerkorganisatie/structuur 
die zich inzet zodat jongeren  
zich kansrijk ontwikkelen.

ik voEl mE 
gEzond En 

vitaal

In 2028:
• Heeft meer dan de helft van 

onze inwoners een gezond 
gewicht. (2020: 45%)

• Heeft 85% van onze jeugd een 
gezond gewicht. (2020: 82%)

• Beweegt 65% van de jongeren 
minstens 5 dagen in de week een 
uur (= de landelijke beweegnorm 
voor leeftijd 4-18 jaar). (2020: 50%)

• Voldoet 60% van de inwoners 
van Zwartewaterland aan de 
beweegrichtlijn. (2020: 46%)

• Heeft 83% van onze inwoners 
voldoende veerkracht om zich 
aan te passen aan wat zich in 
het leven voordoet. (2020: 76%)

EEn
gEzondE 

basis

* De cijfers zijn afkomstig van de GGD 
monitor en/of waarstaatjegemeente.nl

Doelenboom Preventie
Een gezonde basis

Een zo goed mogelijk(e) 
algehele gezondheid 
en welbevinden van 
onze inwoners


