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Voorwoord 
 
 
In opdracht van de gemeente Doetinchem zijn de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Spectrum CMO 
gestart met de uitvoering van het project wijkprofielen. 
 

Binnen gemeenten is een grote behoefte aan informatie op wijkniveau. Dit om meer voeding te geven 

aan de (discussies over de) ontwikkeling en uitvoering van het Wmo- en gezondheidsbeleid.  

 

Dit is het resultaat van de inspanningen, bestaande uit: 

 

• Een overzichtstabel van de wijken in Doetinchem 

• Een beschrijving van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de Doetinchemse 

wijken in het algemeen en in Dichteren en Noord/Bezelhorst in het bijzonder 

• Geografische kaarten van Doetinchem naar wijken 

• Enkele inzoomkaarten van de buurten in Dichteren en Noord/Bezelhorst 

 

Dit document is niet bedoeld als een einddocument, met adviezen hoe het in de toekomst allemaal 

anders zou kunnen. Het is bedoeld als onderlegger voor gesprekken op gemeentelijk niveau en vooral 

ook met en in de wijken Dichteren en Noord/Bezelhorst. Cijfers zeggen niet alles, maar kunnen wel 

inzicht bieden en als voedingsbodem dienen voor stevige discussies. Uiteraard kunnen Spectrum 

CMO Gelderland en GGD Noord- en Oost-Gelderland desgevraagd een bijdrage hieraan leveren. 
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Inleiding 
 
Binnen de gemeente Doetinchem is een grote behoefte aan informatie op wijkniveau. Dit, om meer 

sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo- en gezondheidsbeleid. 

 

Gegevens in samenhang weergeven 

Met de decentralisatie van beleid breidt het gemeentelijk takenpakket op het gebied van de Wmo en 

gezondheidszorg zich steeds meer uit. Van de gemeente wordt niet alleen verwacht dat zij goed 

beleid neerzet maar ook dat ze dit efficiënter en dus met minder geld organiseert. Dat kan niet zonder 

een goed inzicht in de bepalende factoren. Voor gemeenten is al veel welzijns- en 

gezondheidsinformatie over hun inwoners beschikbaar. In onbewerkte vorm is deze informatie slecht 

toegankelijk of nietszeggend. Veel organisaties rapporteren eigen gegevens, maar de samenhang 

tussen gegevens ontbreekt.  

 

Door gegevens over welzijn en gezondheid in samenhang te bekijken ontstaat inzicht in de relatie 

tussen gezondheidsproblemen en omgevingsfactoren. Dat maakt inzichtelijk waar de efficiëntie in 

beleid dan daadwerkelijk kan worden gezocht. Dit is een zoektocht van gemeenten en van de wijken. 

  

Focus op Dichteren en Noord/Bezelhorst 

Doetinchem is de centrumgemeente van de regio Achterhoek met 57.000 inwoners. Deze bestaat uit 

de stad Doetinchem en haar 9 wijken en de dorpen Wehl en Gaanderen. De grootstedelijke 

problematiek doet zich er in het klein voor. Echte Vogelaarwijken ontbreken, maar er is zeker sprake 

van “aandachtswijken”. De gemeente Doetinchem heeft ervoor gekozen in dit wijkprofiel in het 

bijzonder te focussen op Dichteren en Noord en Bezelhorst. Vanwege de samengestelde benaming 

wordt ‘Noord en Bezelhorst’ voortaan geschreven als ‘Noord/Bezelhorst’. 

 

Doetinchem ten opzichte van andere gemeente 

Ter voorbereiding van het lokaal gezondheidsbeleid in de gemeente Doetinchem is in 2008/2009 een 

analyse van de wijken en risicogroepen gemaakt. Adviesbureau APE concludeert in haar rapport
1
 van 

augustus 2008 dat Doetinchem in vergelijking met referentiegemeenten wordt gekenmerkt door een 

ongezondere bevolking en meer risicofactoren voor de gezondheid. Doetinchem heeft namelijk een 

relatief hoog percentage mensen met een chronische aandoening en een relatief laag percentage 

inwoners dat tevreden is met het eigen leven. Daarnaast telt de gemeente een groter aandeel lager 

opgeleiden en uitkeringsontvangers (als indicator voor sociaal economische verschillen) vergeleken 

met de referentiegemeenten. Dit geldt gelukkig niet voor indicatoren zoals de gestandaardiseerde 

mortaliteit en het aantal 65+ers met een laag inkomen. En hoe lager de leeftijd, hoe hoger het 

gemiddelde opleidingsniveau wordt. Ook meldt APE dat Doetinchem en de hele Achterhoek een 

relatief groot medicijngebruik kennen (slaapmiddelen). Een beeld dat door GGD Noord- en Oost-

Gelderland op basis van epidemiologische gegevens wordt bevestigd. 

 

Gegevens op buurtniveau 

In het navolgende worden de wijkgegevens gepresenteerd. Er is niet gekeken naar de variaties die 

binnen de wijken (bijvoorbeeld in buurten) kunnen optreden. Dat er van buurt tot buurt sprake kan zijn 

van grote verschillen kan echter als gegeven worden aangenomen. Hiervan getuigen bijvoorbeeld de 

kaartjes in de laatste paragraaf ‘buurten’ (pagina 16). 

 

 

Uitwerking wijkprofielen  
 
De aanloop naar de wijkprofielen van Dichteren en Noord/Bezelhorst bestaat uit het verzamelen van 

beschikbare cijfers. Hierbij zijn diverse bronnen aangeboord, zoals de CBS wijk- en buurtcijfers, de 

PGO’s (Periodiek Gezondheidsonderzoek) en monitor gegevens van de GGD en VAAM (Vraag 

Aanbod Analyse Monitor). Verder zijn eigen gegevens van de gemeente gebruikt. 

 

                                                      
1. Analyse van de negatieve herverdeeleffecten van het verdeelmodel voor de WMO, APE, aug. 2008; referentiegemeenten 
vergelijkbaar qua inwoneraantal, aandeel 65+ers, mate van stedelijkheid, Wmo budget per inwoner: Assen, Utrechtse 
Heuvelrug, Den Helder, Velsen, Purmerend 
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De gegevens zijn te onderscheiden in ‘harde’ en ‘zachte’ cijfers. De harde cijfers zijn feitelijke 

gegevens. Dit kunnen tellingen zijn of cijfers die rechtstreeks aan de feitelijke tellingen ontleend zijn, 

zoals percentages.  

De zachte cijfers zijn gegevens uit onderzoeken van grotere gebieden dan de afzonderlijke wijken. Het 

aantal deelnemers per wijk is te laag om daar betrouwbare cijfers aan te ontlenen. Hiervoor wordt een 

schatting gemaakt door de gegevens op basis van de demografische samenstelling te vertalen naar 

de waarschijnlijke situatie op wijkniveau. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van extrapolaties (bijv. 

VAAM-gegevens). Een andere manier is het maken van een vertaling op basis van de samenhang 

met kenmerken die op wijkniveau beschikbaar zijn. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het 

voorkomen van chronische ziekten toeneemt met de leeftijd. Als in een wijk veel ouderen wonen, 

zullen naar verwachting relatief veel inwoners van die wijk een chronische ziekte hebben.  

 

In overleg met de beleidsmedewerkers van Doetinchem is ervoor gekozen om in een eerste stap alle 

11 wijken in beeld te brengen ten opzichte van het gemiddelde van Doetinchem.De gegevens zijn 

verwerkt in een schema waarin per onderwerp met kleurarceringen wordt aangegeven hoe de wijk 

zich verhoudt  tot het gemiddelde van Doetinchem (gemiddeld, gunstiger of ongunstiger). Vervolgens 

zijn de wijken Dichteren en Noord/Bezelhorst uitgekozen om verder op in te zoomen. Per onderwerp is 

de situatie voor beide wijken in beschreven in het rapportVoor zover mogelijk zijn de buurten van deze 

twee wijken ook in kaart gebracht op een aantal (harde) kenmerken. 

 

De beschrijving en interpretatie van de gegevens bestaat uit de volgende onderdelen: demografische 

gegevens, gezondheid, persoonsgebonden factoren, leefstijl en sociale omgeving. 
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Gegevensoverzicht wijken Doetinchem 
 

Onderwerp Item jaar eenheid
Doetinchem 

Centrum

Muziekbuurt 

en 

Overstegen

Schöneveld Oosseld
Verheuls-

weide
De Huet Dichteren

Keppelse-

weg en 

Langerak

Noord en 

Bezelhorst

Gaanderen / 

Buitengebied 

Doetinchem

Wehl
Doetinche

m

Aantal inwoners
1 2011 aantal 3.735 6.780 2.760 3.700 360 10.760 7.625 660 7.250 5.590 6.820 56.040

Aantal inwoners
1 2012 aantal 3.910 6.710 2.740 3.785 370 10.695 7.645 680 7.265 5.620 6.835 56.255

Aantal inwoners vanaf 18 jaar 2012 aantal (obv %) 3.496 5.619 2.173 3.002 296 8.223 5.480 564 5.779 4.433 5.372 44.451

Aantal inwoners tot 65 jaar
1 2012 aantal (obv %) 2.893 5.100 2.137 3.217 270 9.519 6.804 537 5.957 4.665 5.536 46.692

Aantal inwoners 65+
1 2012 aantal (obv %) 1.017 1.610 603 568 100 1.176 841 143 1.308 955 1.299 9.563

Aantal huishoudens
1 2012 aantal 2.200 3.525 1.220 1.600 205 4.460 3.010 310 3.070 2.300 2.510 24.410

Bevolkingsdichtheid
1 2012 inw/km

2 3.176 2.099 3.905 185 137 2.036 1.921 391 1.076 592 290 711

Bevolkingsdichtheid
1 2011 inw./km2 3.037 2.119 3.943 181 134 2.050 1.916 379 1.074 588 289 709

0-14 jr
1 2011 % 9 13 17 17 9 19 25 14 17 18 18 18

15-24 jr
1 2011 % 11 11 11 12 8 12 9 9 12 10 11 11

65 jr eo
1 2011 % 26 23 21 15 26 10 10 19 17 17 18 16

65 jr eo
1 2012 % 26 24 22 15 27 11 11 21 18 17 19 17

Niet westers
1 2011 % 4 12 7 5 2 3 6 2 10 4 1 6

Niet westers
1 2012 % 5 11 7 5 4 3 6 3 11 4 1 6

Eenpersoonshuishoudens
1 2011 % 51 44 36 28 45 29 26 29 30 26 23 32

Alleenstaande ouderen
6 2011 % 43 45 47 36 48 57 45 26 40 40 37 43

Meerpersoonshuishoudens met kinderen
1 2011 % 16 24 33 37 19 42 46 27 36 39 44 36

Aantal woningen
1 2011 aantal 2.165 3.540 1.265 1.555 195 4.375 2.965 310 2.995 2.295 2.480 24.140

Gemiddelde WOZ waarde
1 2011 duizend euro 221 178 210 293 255 213 242 304 226 238 273 229

Koopwoningen
1 2011 % 45 33 62 66 51 67 74 85 49 65 77 59

Huurwoningen
1 2011 % 54 67 38 33 47 33 26 14 51 34 22 40

Lage inkomens
1 2010 % 44 47 40 42 42 38 37 32 45 43 47 42

Hoge inkomens
1 2010 % 16 11 16 18 18 20 22 25 14 16 13 17

Niet actieven
1 2010 % 25 29 19 17 25 18 16 16 26 19 15 20

Pensioenontvangers
1 2008 % 31 26 25 18 32 12 11 20 20 21 20 19

Uitkeringsontvangers
1 2008 % 20 21 15 12 16 12 11 10 19 13 15 15

WAO uitkeringen promillage (/1.000 inwoners 15-64 jr)
1 2010 ‰ 127 127 96 69 129 75 70 68 115 80 120 96

WW-uitkeringen promillage (/1.000 inwoners)
1 2010 ‰ 43 35 30 29 15 28 29 21 32 21 20 29

Bijstandsuitkeringen promillage huishoudens
1 2010 ‰ 37 78 36 39 21 29 30 13 72 29 11 41

Schuldhulpverlening Heeft gebruik gemaakt van schuldhulpverlening
6 2012 %  huishoudens 2,9 3,9 1,6 2,9 1,5 1,2 1,5 0,3 3,6 1,3 1,1 2,2

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (allen)
6 2012 %  huishoudens 7,8 12,3 7,0 6,0 2,4 5,4 4,3 0,0 11,0 4,6 2,4 6,8

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (ouderen)
6 2012 % 4,0 5,0 5,0 3,0 1,0 5,0 3,0 0,0 5,0 3,0 1,0 4,0            

Statusscore Statusscore
2 2010 score 0,59 1,68 0,69 -0,01 -0,46 -0,37 -0,56 -1,54 1,39 0,43 -0,03 *

Contacttijd huisartsenzorg
3 2011 schatting * *

Chronische aandoeningen
4 2008-2011 schatting * *

Inwoners met contacten voor diabetes
3 2011 schatting * *

Aanwezigheid beperkingen
4 2008-2011 schatting * *

Volwassenen met matig tot slecht ervaren gezondheid
3 2011 schatting * *

Inwoners met contacten voor psychische aandoeningen
3 2011 schatting * *

Volwassenen met hoog risico op angstoornis of depressie
3 2011 schatting * *

Psychische gezondheid jeugd
5 2010-2012 %  psych probl. *

Aantal clienten met geldige indicatie voor AWBZ
7 2013 aantal 395 470 190 160 35 480 370 15 485 290 555 300

Perc clienten met geldige indicatie voor AWBZ
7 2013 %  van 18+ 11,3 8,4 8,7 5,3 11,8 5,8 6,8 2,7 8,4 6,5 10,3 7,8

Aantal clienten psychiatrische aandoening / beperking 18+
7 2013 aantal 120 90 25 20 15 60 50 0 90 25 30 48

Perc clienten psychiatrische aandoening / beperking 18+
7 2013 %  van 18+ 3,4 1,6 1,2 0,7 5,1 0,7 0,9 0,0 1,6 0,6 0,6 1,5

Aantal cl psychiatrische aand / beperking18+ extramuraal
7 2013 aantal 40 70 15 10 5 40 35 0 55 20 10 27

Aantal gebruikers huishoudelijke hulp of en/pgb tot 65 jaar
6 2012 ‰ 16,9 19,8 7,5 10,3 * 8,0 8,4 1,9 9,6 8,4 4,0 9,7

Kosten huish hulp eo pgb/inwoner tot 65 jaar
6 2012 bedrag/inwoner 48 62 20 33 * 31 27 7 29 24 18 32

Aantal gebruikers huishoudelijke hulp eo pgb 65+
6 2012 ‰ 184,9 162,7 228,9 142,7 70,1 175,1 268,7 336,1 156,8 215,6 175,6 186,6

Kosten huish hulp eo pgb/inwoner 65+
6 2012 bedrag/inwoner 583 523 700 417 193 555 1.181 200 562 787 613 631

Overgewicht (jeugd)
5 2010-2012 %  overgewicht * *

Overgewicht (volwassenen)
3 2008-2009 schatting * *

Hoge bloeddruk (volwassenen)
3 2008-2009 schatting * *

Beweging (volwassenen)
3 2008-2009 schatting * *

Voeding
4 2008-2011 schatting * *

Roken (volwassenen)
3 2008-2009 schatting * *

Alcholgebruik (volwassenen)
3 2008-2009 schatting * *

Eenzaamheid
4 2008-2011 schatting * *

Sociale steun
4 2008-2011 schatting * *

Mantelzorg geven
4 2008-2011 schatting * *

Mantelzorg ontvangen
4 2008-2011 schatting * *

Vrijwilligerswerk doen
4 2008-2011 schatting * *

Perce middelbare scholieren (klas 2 en 4) dat heeft verzuimd 

vanwege ziekte in de voorgaande 4 schoolwkn
8 2011 %

Percentage middelbare scholieren (klas 2 en 4) dat heeft 

verzuimd in de vorm van spijbelen
8 2011 %

Gegevens bron 1, 2, 6, 7: Gegevens bron 3, 5, 8: Gegevens bron 4:

10% onder gemeentecijfer - 10% boven gemeentecijfer gemiddeld gelijk geschat aan gemiddelde gemeente

10 % boven gemeente cijfer aan risico zijde p<0,05 aan risicozijde ongunstiger geschat dan gemiddelde gemeente

10% onder gemeentecijfer aan veilige zijde p<0,05 aan veilige zijde gunstiger geschat dan gemiddelde gemeente

Determinanten voor gezondheid

*)  Niet beschikbaar vanwege kleine aantallen

Bronnen:

1. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

2. Bron: Sociaal Cultureel Planbureau

4. Bron: monitors GGD Gelre-IJssel (2008-2011) vertaald naar demografische kenmerken

3. Bron: VAAM

5. Bron: JIS-gegevens GGD Gelre-Ijssel

Legenda:

Omvang bevolking

Leeftijd

Herkomst

Huishoudens

Sociale zekerheid

Persoonsgebonden 

factoren

Leefstijl

6. Bron: Gemeente Doetinchem

7. Bron: CIZ 2013

8. Bron: EMOVO 2011

Gezondheid

Psychisch

Lichamelijk

Sociale omgeving

Schoolverzuim

Demografie

WMO-geld 

huishoudelijke hulp

Kwijtschelding

Inkomen

Wonen

AWBZ-zorg

 
 



 

Wijkprofielen Doetinchem  10 

Wijkprofiel Dichteren en Noord/Bezelhorst 
 

Samenvatting Dichteren 
De wijk Dichteren is de woonwijk voor 14% van alle inwoners van de gemeente Doetinchem. De wijk 
is kinderrijk: in Dichteren wonen relatief meer kinderen en het percentage huishoudens met kinderen 
is hier het hoogst van heel Doetinchem. Dat blijft nog even zo, want het geboortepromillage is boven-
gemiddeld. Ouderen (65-plussers) wonen er minder, wat tevens minder pensioenontvangers inhoudt 
en een lager sterftecijfer met zich meebrengt, De verhouding autochtoon-allochtoon is gemiddeld. In 
de Kleurrijke Buurt wonen overigens weer iets meer 65-plussers en in De Hoop Zuid iets meer niet-
westerse allochtonen. 
 
Het gemiddeld inkomen is iets hoger en er wordt minder gebruik gemaakt van schulddienstverlening 
en van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De statusscore is in overeekomst met die van 
Doetinchem. 
 
In Dichteren wonen gemiddeld 3 personen in een woning en dat is veel. Zoals de bewoners jong zijn 
is ook de wijk jong, getuige het groot aantal woningen van na 2000 (40% ten opzichte van gemiddeld 
12%). Het aandeel koopwoningen is bovengemiddeld. De WOZ-waarde van gemiddeld 242.000 euro 
wijkt niet af van de gemeentelijke situatie. 
 
De 65-plussers van Dichteren maken flink gebruik van de Wmo, zowel relatief gezien qua aantal 
gebruikers als relatief gezien qua bedrag. Het Wmo-bedrag is het hoogst van alle wijken. 
 
Gezien het lager aandeel 65-plussers komen chronische aandoeningen waarschijnlijk minder voor, 
een beeld dat wordt bevestigd door de VAAM-gegevens. Wel staan er enkele woonzorgcomplexen die 
deze uitspraak kunnen beïnvloeden. De kosten voor huishoudelijke hulp zijn in Dichteren hoger dan 
gemiddeld. 
 
Het risico op een angststoornis of depressie onder volwassenen wordt in Dichteren relatief laag 
geschat. Het procentueel gebruik van de AWBZ ten gevolge van een psychiatrische aandoening of 
beperking is in Dichteren benedengemiddeld. Overgewicht komt er naar verwachting minder voor, de 
bevolking is nog relatief jong en de SES wijkt niet af. Hoge bloeddruk komt er naar verwachting 
minder voor. De mensen uit Dichteren bewegen gemiddeld en het rookgedrag zal iets gunstiger zijn. 
Eenzaamheid komt er minder voor en ook de behoefte aan sociale steun zal er minder zijn.  
 
Er zullen minder mantelzorgers in de wijk zijn omdat de groep 45-65 jarigen en de 65-plussers minder 
zijn. Er zullen ook relatief iets minder mensen mantelzorg ontvangen. 
 
Het percentage vrijwilligers in Dichteren zal overeenkomen met het gemiddelde. Schoolverzuim komt 
er niet meer of minder voor dan gemiddeld. 
 
 

Samenvatting Noord/Bezelhorst 
De wijk Noord/Bezelhorst kenmerkt zich o.a. door relatief veel niet-westerse allochtonen (11% t.o.v. 
6% gemiddeld in Doetinchem). Deze wonen met name in de buurt De IJkenberg. In de wijk wonen 
relatief veel mensen in een huurwoning ten opzichte van het gemiddelde in Doetinchem (51% vs. 
40%). In de wijk zijn relatief weinig burgers met een hoog inkomen en relatief veel 
uitekeringsontvangers ten opzichte van het gemiddelde in Doetinchem (19% vs. 15%). Het percentage 
dat gebruik maakt van schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is ook 
relatief hoog in de wijk. De Sociaal Economische Status (SES) is lager dan in de meeste andere 
wijken van Doetinchem.  
 
De ervaren gezondheid en het risico op angststoornis / depressie wordt in deze wijk wat ongunstiger 
geschat dan gemiddeld in Doetinchem. De contacttijd bij de huisartsenzorg en het aantal contacten 
voor diabetes en psychische aandoeningen worden gemiddeld geschat. Ook is de psychische 
gezondheid van de jeugd vergelijkbaar met het gemiddelde van Doetinchem. Procentueel gezien 
wijken de AWBZ-uitgaven niet af van Doetinchem. 
 
Het aandeel gebruikers van de Wmo voor huishoudelijke hulp en de gemiddelde kosten per persoon 
zijn tot 65 jaar gemiddeld en boven de 65 jaar lager dan gemiddeld in Doetinchem.  
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Overgewicht en hoge bloeddruk komen naar schatting evenveel voor in Noord/Bezelhorst als 
gemiddeld in Doetinchem. Ook wordt naar schatting in Noord/Bezelhorst evenveel gerookt en alcohol 
gedronken als gemiddeld in Doetinchem. Dit geldt ook voor het percentage dat voldoet aan de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen.  
 
Op basis van de demografische kenmerken in de wijk zullen naar verwachting in de wijk 
Noord/Bezelhorst wat minder mensen als vrijwilliger actief zijn dan gemiddeld in Doetinchem .   
 
De demografische kenmerken in de wijk Noord/Bezelhorst zijn op de meeste punten ongunstiger dan 
gemiddeld in Doetinchem. Dit uit zich over het algemeen in een ongezondere leefstijl en meer 
zorggebruik. Dit verband is in deze wijk echter niet duidelijk zichtbaar. Meer kennis van de wijk is 
nodig om de gegevens te kunnen duiden. Wat betreft de WMO-kosten voor huishoudelijke hulp is de 
situatie in de wijk Noord/Bezelhorst zelfs gunstiger dan gemiddeld in Doetinchem. Een mogelijke 
verklaring voor de relatief lage WMO-kosten in de wijk heeft mogelijk te maken met het feit dat voor de 
armere mensen de eigen bijdrage voor de WMO te hoog is en er daarom geen beroep op doen of dat 
ze niet in staat zijn om een WMO-aanvraag te doen.   
 
Het verdient aanbeveling om met het wijknetwerk en de burgers van de wijk in gesprek te gaan om de 
gegevens beter te kunnen duiden en handreikingen te krijgen zodat de gemeente gericht kan inzetten 
op bevordering van gezondheid, welzijn en leefbaarheid in de wijk.  
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Demografische gegevens  
Demografische kenmerken spelen een belangrijke rol bij het verklaren van verschillen in gezondheid, 
welzijn, zorgconsumptie en –behoefte.  Zo wordt de lichamelijke gezondheid bijvoorbeeld slechter 
naarmate men ouder wordt en ook tussen mannen en vrouwen bestaan verschillen in gezondheid. 
Geboorte- en sterftecijfers geven informatie over de bevolkingsontwikkeling. Verder zijn de burgerlijke 
staat en de samenstelling van het huishouden van invloed op de gezondheid. De kans op overlijden 
aan bijna alle doodsoorzaken is lager bij gehuwden dan bij niet-gehuwde, gescheiden of verweduwde 
mensen (Verweij & Sanderse, 2010). Daarnaast bestaan ook verschillen in gezondheid naar etniciteit. 
De gezondheidstoestand van allochtonen is over het algemeen minder goed dan die van autochtone 
Nederlanders (van der Lucht & Foets, 2010).  
Tot slot bestaan verschillen in gezondheid en welzijn naar sociaaleconomische status (SES). Hiervoor 
worden indicatoren als inkomenspositie, opleiding en beroepsstatus gebruikt. Op basis van deze drie 
factoren samen wordt de statusscore bepaald van het SCP. Daarnaast geeft informatie m.b.t. het 
gebruik van schuldhulpverlening, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, arbeidsparticipatie, 
het aantal uitkeringen en de woonsituatie een indruk van de financiële positie en daarmee van de 
SES. 
 
Leeftijdsopbouw, geslacht en etniciteit 
Dichteren en Noord/Bezelhorst ontlopen elkaar niet veel wat de aantallen inwoners betreft: rond de 
7.500 personen. 
 
In Dichteren wonen op 1 januari 2012 7.645 personen. Dit is 14% van de totale bevolking van de 
gemeente Doetinchem. In Dichteren wonen evenveel mannen als vrouwen.  
In Dichteren wonen verhoudingsgewijs meer kinderen van 0-14 jaar en minder 65 plussers versus het 
gemiddelde in Doetinchem. Het percentage huishoudens met kinderen is het hoogst van alle 
Doetinchemse wijken (47%). De inwoners van Dichteren zijn verhoudingsgewijs vaker ongehuwd.  
De verhouding autochtonen / allochtonen is voor Dichteren overeenkomstig de gemeente  
Doetinchem. Dat betekent dat het aandeel allochtonen 14% is waarvan iets minder dan helft niet-
westers allochtoon is.  
 
In Noord/Bezelhorst wonen op 1 januari 2012 7.265 personen. Dit is 13% van de totale bevolking van 
de gemeente Doetinchem. In Noord/Bezelhorst wonen ongeveer evenveel mannen als vrouwen.   
De leeftijdsverdeling in Noord/Bezelhorst komt overeen met de leeftijdsverdeling in Doetinchem. Bijna 
dertig procent is onder de 24 jaar en 18% is 65 jaar of ouder. 
In Noord/Bezelhorst wonen relatief veel niet-westerse allochtonen (11% versus 6% gemiddeld in 
Doetinchem).  

 
Geboorte- en sterftecijfers 
De totale groei of krimp per wijk is niet bekend. Dit is ondermeer omdat de cijfers over de 
verhuisbewegingen tussen de wijken, gemeenten of landen niet bekend zijn op wijkniveau.  
 
Het geboortepromillage in Dichteren is hoger dan in de gemeente Doetinchem (16‰ versus 10‰). 
Het sterftepromillage voor Dichteren is iets lager dan gemiddeld in Doetinchem. Een en ander heeft 
een direct verband met de leeftijdsopbouw in Dichteren. 
 
Het geboortepromillage in Noord/Bezelhorst komt overeen met het cijfer in de gemeente Doetinchem. 
Het sterftepromillage voor Noord/Bezelhorst ligt hoger dan het gemeentecijfer (13‰ t.o.v. 8‰). Dit 
heeft mogelijk te maken met het verpleeghuis in de wijk.   
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Huishoudenssamenstelling 

Ruim een kwart van de huishoudens in Dichteren bestaat uit 1 persoon. Dit percentage is lager dan 
gemiddeld in Doetinchem (32%). Het aandeel huishoudens met kinderen ligt in Dichteren 10% hoger 
dan gemiddeld in de gemeente, namelijk 46 versus 36%. Het aandeel meerpersoonshuishoudens 
zonder kinderen is in Dichteren iets kleiner dan gemiddeld in Doetinchem. Het aandeel alleenstaande 
65-plussers in Dichteren is ook vergelijkbaar met het gemiddelde in Doetinchem. 
 
Dertig procent van de huishoudens in Noord/Bezelhorst bestaat uit 1 persoon. Dit komt redelijk 
overeen met het gemiddelde in de gemeente (32%). Ook het aandeel huishoudens met en zonder 
kinderen komt overeen met het gemiddelde in de gemeente. Het aandeel alleenstaande 65-plussers 
in Dichteren is ook vergelijkbaar met het gemiddelde in Doetinchem.  
 
Arbeid 

De arbeidsparticipatie in Dichteren is hoger dan gemiddeld in de gemeente Doetinchem. Er zijn 
minder niet-actieven (16% versus 20%).  
 
De arbeidsparticipatie in Noord/Bezelhorst is lager dan gemiddeld in de gemeente Doetinchem. Er zijn 
meer niet-actieven (26% versus 20%).  
 
Inkomen 
Het gemiddeld inkomen in 2010 per inkomensontvanger ligt in Dichteren hoger dan gemiddeld in de 
gemeente (31.000 euro versus 27.700 euro). Het gemiddelde inkomen per inwoner komt redelijk 
overeen met het gemiddelde van de gemeente. In Dichteren hebben relatief weinig personen een laag 
inkomen en relatief veel personen een hoog inkomen. Het aandeel niet actieven is in Dichteren 16% 
en ligt daarmee onder het gemeentelijk gemiddelde (20%). Zoals vanuit de leeftijdsopbouw verwacht 
kan worden, is het aandeel pensioenontvangers in Dichteren kleiner dan in de gemeente, namelijk 
11% versus 19%. Het aandeel huishoudens met lage koopkracht of met een inkomen rond of onder 
het sociaal minimum is in Dichteren iets lager dan gemiddeld in Doetinchem. 
 
Het gemiddeld inkomen in 2010 per inkomensontvanger in Noord/Bezelhorst komt redelijk overeen 
met het gemiddelde in Doetinchem. Zoals vanuit de leeftijdsopbouw verwacht kan worden, komt het 
aandeel pensioenontvangers in Noord/Bezelhorst overeen met het gemiddelde in de gemeente. Het 
aandeel huishoudens met lage koopkracht of met een inkomen rond of onder het sociaal minimum is 
voor Noord/Bezelhorst en Doetinchem gelijk. Het percentage lage inkomens ligt iets boven het 
gemeentelijk gemiddelde en het percentage hoge inkomens ligt iets onder het gemeentelijk 
gemiddelde.  
 
Sociale zekerheid 

Het promillage bijstandsuitkeringen en WAO-
uitkeringen is in Dichteren in 2010 relatief laag ten 
opzichte van het gemiddelde in de gemeente 
Doetinchem. Het promillage WW-uitkeringen in 
2010 komt overeen met het gemiddelde in 
Doetinchem. 
 
Het promillage bijstandsuitkeringen in 2010 in 
Noord/Bezelhorst ligt beduidend hoger dan 
gemiddeld in de gemeente (72‰ versus 41‰). 
Ook het promillage WAO-uitkeringen in 
Noord/Bezelhorst ligt relatief hoog in 2010 (115‰ 
versus 96‰). Het promillage WW-uitkeringen in 
2010 is voor Noord/Bezelhorst iets hoger dan gemiddeld in de gemeente (32‰ versus 29‰). 
 
Schuldhulpverlening 
In Doetinchem wordt de term schulddienstverlening gebruikt. In totaal is er in Doetinchem 546 keer 
een beroep op schulddienstverlening gedaan in 2012. Bij het merendeel van de aanvragen (537) zijn 
de gegevens te koppelen aan de wijk. Omdat een dergelijke aanvraag terug te voeren is op 
huishoudens, eerder dan op personen, is gepercenteerd op het aantal huishoudens. Dat levert een 
Doetinchems gemiddelde op van 2,2% van het aantal huishoudens. 
 
In Dichteren is het percentage lager: 1,5%. Noord/Bezelhorst heeft een hoger percentage, namelijk 
3,6%. 
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Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Het aantal aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is een indicatie voor de 
financiële situatie van de bevolking. Ook in het geval van kwijtschelding is gepercenteerd op het 
aantal huishoudens. In totaal heeft Doetinchem 1.667 verzoeken binnen gekregen, een gemeentelijk 
gemiddelde van 6,8% van het aantal huishoudens. 
 
In de wijk Dichteren is door 4,3% van het aantal huishoudens een aanvraag gedaan voor de 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit is laag ten opzichte van het gemiddelde in 
Doetinchem.  
 
In de wijk Noord/Bezelhorst is door 11,0% van het aantal huishoudens in 2012 een aanvraag gedaan 
voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit is hoger dan het gemiddelde (6,8%). 

 
Statusscores 

Statusscores zijn scores die het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) berekent en die aangeven hoe 
de sociale status van een wijk is, in vergelijking 
met andere wijken in Nederland. De sociale status 
van een wijk is afgeleid van een aantal 
kenmerken van de mensen die er wonen: hun 
opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. 
Een hoge statusscore indiceert een lage sociale 
status.  
 
De statusscore van de wijk Dichteren is -0,56 en 
komt daarbij overeen met andere wijken van 
Doetinchem.   

 
De statusscore van de wijk Noord/Bezelhorst is 1,39 en steekt daarbij ongunstig af tegen de andere 
wijken van Doetinchem. 
 
Wonen 
Het gemiddelde huishouden is in Dichteren relatief groot. Voor de gemeente geldt gemiddeld 2,3 
inwoner per woning en in Dichteren wonen gemiddeld 3 personen in een woning. Onderscheiden naar 
bouwjaar blijkt dat het aandeel woningen gebouwd na 2000 in Dichteren ruim drie keer zo groot is als 
in de gemeente, namelijk 40% ten opzichte van 12%. Dichteren is dus een recente wijk. Het aandeel 
koopwoningen in Dichteren ligt met 74% ruim boven het gemiddelde van Doetinchem (59%). Het 
percentage huurwoningen in bezit van andere verhuurders dan de woningcorporatie, 4%, is in het 
Dichteren kleiner dan gemiddeld in de gemeente, 11%. 
De gemiddelde WOZ-waarde in 2011 van de woningen in Dichteren is 242.000 euro. 
 
Onderscheiden naar bouwjaar blijkt dat het aandeel woningen gebouwd na 2000 in Noord/Bezelhorst 
veel kleiner is dan in de gemeente, namelijk 2% versus 12%. Het aandeel koopwoningen in 
Noord/Bezelhorst ligt met 49% ruim onder het aandeel van 59% dat voor de gemeente geldt. Het 
percentage huurwoningen in bezit van andere verhuurders dan de woningcorporatie, is in 
Noord/Bezelhorst kleiner dan gemiddeld in de gemeente (5% versus 11%). 
De gemiddelde WOZ-waarde in 2011 van de woningen in Noord/Bezelhorst is 226.000 euro. 
 

Gezondheid 
Een goede gezondheid is van belang om actief 
deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 
Hierbij telt niet alleen de lichamelijke gezondheid; 
ook de psychische gezondheid is in dit kader van 
belang.  
 
Verdeling Wmo-geld huishoudelijke hulp en 

persoonsgebonden budget 

De verdeling van het Wmo-geld voor 
huishoudelijke hulp en de persoonsgebonden 
budgetten uit de Wmo geeft een indicatie voor de 
omvang van het gebruik van huishoudelijke hulp 
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en de financiële situatie van de gebruiker. Het gebruik van huishoudelijke hulp hangt samen met de 
aanwezigheid van beperkingen en daarmee met de gezondheid van de bevolking.  
 
In Doetinchem ontvangen 451 personen onder de 65 jaar Wmo-gelden voor huishoudelijke hulp of 
voor een persoonsgebonden budget. Dat is omgerekend 9,7 promille, en deze bijna 1 procent 
ontvangt gemiddeld een bedrag van € 31,68. Boven de 65 jaar zijn dat er 1.795, 186,6 promille ofwel 
18,7 procent van de bevolking van 65 jaar en ouder. Het gemiddelde bedrag per inwoner is € 630,93 
in 2012. 
 
Dichteren scoort lager onder de 65 jaar, zowel qua relatieve aantal  (8,4 promille) als qua bedrag (€ 
27,11). Boven de 65 jaar ziet het er echter heel anders uit met zowel een groter relatief gebruik 
(26,9%) als een hoger gemiddeld bedrag (1.180,82). Het totale Wmo-bedrag dat Doetinchem in 
Dichteren uitgeeft is bijna € 590.000, het hoogste bedrag van alle wijken. 
 
De score van Noord/Bezelhorst is onder de 65 jaar vergelijkbaar met Doetinchem (9,6 promille), 
hoewel het gemiddeld bedrag lager uitvalt (28,79). Boven de 65 is het gebruik minder (15,7%) en het 
gemiddelde bedrag lager (€ 561,83). In totaal geeft Doetinchem in deze wijk een Wmo-bedrag van 
ruim € 450,000 uit. 
 
Chronische aandoeningen 

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook de prevalentie van chronische ziekten toe. Laagopgeleiden 
hebben vaker een chronische ziekte of aandoening dan hoogopgeleiden. Dit geldt echter alleen voor 
personen onder de 65 jaar (1). Diabetes is een chronische aandoening die relatief vaak voorkomt bij 
ouderen, laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen (2). Een indicatie voor het voorkomen van 
chronische ziekten (waaronder diabetes) wordt in eerste instantie gebaseerd op de leeftijdsverdeling 
binnen de wijk en in tweede instantie op de SES.  
 
In de wijk Dichteren is het aandeel 65-plussers relatief klein en komt de SES ongeveer overeen met 
de andere wijken in Doetinchem. Op basis van deze gegevens zouden chronische aandoeningen in 
Dichteren minder voorkomen dan gemiddeld in Doetinchem. Ook gegevens uit de VAAM wijzen in die 
richting, omdat het aantal personen dat contacten heeft gehad met de huisarts i.v.m. een chronische 
ziekte of aandoening minder is dan gemiddeld in Doetinchem.  
De kosten voor huishoudelijke hulp zijn echter relatief groot in Dichteren ten opzichte van de andere 
wijken. Daarnaast wijst een onderzoek van APE uit dat 65-plussers in Dichteren relatief vaak een 
chronische aandoening hebben (21). In Dichteren staan meerdere woonzorgcomplexen voor ouderen 
en dit feit verklaart de uitkomsten dat (een deel van) de bevolking in Dichteren minder gezond is dan 
gemiddeld in Doetinchem en dat er meer chronische aandoeningen voorkomen.    
 
In de wijk Noord/Bezelhorst wonen ongeveer evenveel ouderen als gemiddeld in Doetinchem. De SES 
is ongunstiger dan gemiddeld in Doetinchem. Op basis van de relatief ongunstige SES, is de 
verwachting dat in de wijk Noord/Bezelhorst relatief veel mensen een chronische aandoening hebben; 
waaronder diabetes. Dit is in lijn met de resultaten van een onderzoek van APE waar relatief hoge 
zorgkosten werden gesignaleerd in de wijk Noord/Bezelhorst (21). Gegevens uit de VAAM (Vraag en 
Aanbod Analyse Monitor) wijzen uit dat het aantal personen dat contacten heeft gehad met de 
huisarts i.v.m. een chronische ziekte of aandoening niet afwijkt van het gemiddelde in Doetinchem. 
Hoe één en ander verband houdt met elkaar is onduidelijk en vraagt nader onderzoek. 
 
Overigens zijn de gegevens over de huisartscontacten uit de VAAM een extrapolatie van gegevens uit 
het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Voor een aantal huisartspraktijken in 
Nederland is bijgehouden hoeveel contacten er zijn geweest voor bepaalde aandoeningen op het 
totaal aantal ingeschreven cliënten. Hiervan is een vertaalslag gemaakt naar gebieden in Nederland 
zoals gemeenten en wijken, waarbij rekening is gehouden met de bevolkingssamenstelling (leeftijd, 
geslacht, type huishouden, opleiding en etniciteit). Het feit dat een deel van de inwoners een huisarts 
in een andere wijk kan hebben, is hierop dus niet van invloed. 
  
Aanwezigheid beperkingen 
De aanwezigheid van beperkingen hangt samen met de aanwezigheid van chronische ziekten en 
vertoont dus ook een samenhang met de leeftijd. Met name de oudere ouderen hebben te maken met 
beperkingen. Daarnaast komen beperkingen meer voor bij laagopgeleiden (3). Op basis van dezelfde 
indicatoren voor chronische aandoeningen kan een inschatting worden gegeven van de aanwezigheid 
van beperkingen in een wijk.  
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Omdat de kosten voor huishoudelijke hulp in de wijk Dichteren relatief groot zijn en uit het onderzoek 
van APE blijkt dat relatief veel 65-plussers een chronische aandoening hebben, zullen er naar 
verwachting relatief veel 65-plussers met beperkingen wonen. Voor de totale bevolking zijn er echter 
geen aanwijzingen dat beperkingen meer voorkomen dan gemiddeld in Doetinchem. 
 
Op basis van de indicatie voor het voorkomen van chronische aandoeningen zal het aandeel 
personen met beperkingen in de wijk Noord/Bezelhorst wat groter zijn dan gemiddeld in Doetinchem.   
 
 
Psychische gezondheid 

Psychische problemen komen relatief veel voor bij laagopgeleiden en vrouwen (4). Ook komen 
psychische problemen meer voor onder werklozen dan onder de werkende bevolking en vormen de 
eerste en tweede generatie migranten ook een risicogroep (5). Om een indicatie te geven van de 
psychische gezondheid in een wijk wordt in eerste instantie gekeken naar de SES en in tweede 
instantie naar de inkomenspositie. Bij het bepalen van de indicatie voor psychische gezondheid is 
geen rekening gehouden met het aandeel niet-westerse allochtonen, omdat dit relatief klein is. Ook 
het effect van de verdeling van man / vrouw wordt buiten beschouwing gelaten, omdat deze groepen 
redelijk gelijk verdeeld zijn in de wijken. 
 
Op basis van de inkomenspositie en SES zou naar verwachting het aandeel personen met psychische 
problemen in Dichteren ongeveer overeenkomen met het gemiddelde in Doetinchem. Ook de 
gegevens met betrekking tot contacten voor chronische aandoeningen uit de VAAM wijzen hierop. Het 
risico op een angststoornis of depressie onder volwassenen wordt relatief laag geschat (op basis van 
VAAM-gegevens). Uit onderzoek van APE blijkt echter dat onder 65-plussers in Dichteren relatief veel 
psychische problemen voorkomen (21). Het voorkomen van psychische problemen lijkt op basis van 
deze gegevens te verschillen per doelgroep en onder volwassenen (tot 65 jaar) gemiddeld of minder 
voor te komen en onder 65-plussers meer voor te komen. 
 
Op basis van de SES en inkomenspositie zullen naar verwachting relatief veel psychische problemen 
voorkomen in de wijk Noord/Bezelhorst. Gegevens uit de VAAM (Vraag en Aanbod Analyse Monitor) 
wijzen uit dat het aantal personen dat contacten heeft gehad met de huisarts i.v.m. psychische 
problemen niet afwijkt van het gemiddelde in Doetinchem. Wel lopen relatief veel volwassenen risico 
op een angststoornis of depressie. Hoe één en ander verband houdt met elkaar is onduidelijk. 
 
Gegevens AWBZ-uitgaven 

Inzicht in de AWBZ-uitgaven per wijk geeft een 
indicatie van het voorkomen van handicaps en 
chronische aandoeningen en de zorgconsumptie 
die hiermee gepaard gaat.  
  
Het totaal aantal cliënten dat  gebruik maakt van 
de AWBZ is in de wijk Dichteren 370. Dat is 
bovengemiddeld ten opzichte van het 
wijkgemiddelde dat op 300 ligt. Procentueel 
gezien ten opzichte van de inwoners van 18 jaar 
en ouder blijkt Dichteren echter beneden-
gemiddeld te scoren.  
Vijftig AWBZ-geïndiceerden hebben een 
psychiatrische aandoening / beperking (vanaf 18 
jaar), 0,9 procent van alle 18-plussers. Relatief gezien zit Dichteren ook nu weer laag ten opzichte van 
het gemiddelde. Overigens wonen er 35 extramuraal.  
  
In de wijk Noord/Bezelhorst maken 485 burgers gebruik van de AWBZ. Ook dit is hoger dan het 
rekenkundig wijkgemiddelde. Relatief gezien scoort de wijk gemiddeld. 
Van de personen met een AWBZ-indicatie hebben 90 personen (vanaf 18 jaar) een psychiatrische 
aandoening of beperking, 1,6 procent van alle 18-plussers, ook nu weer neerkomend op ongeveer het 
Doetinchems gemiddelde.  Vijfenvijftig van hen wonen extramuraal. 
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Persoonsgebonden factoren 
Persoonsgebonden factoren duiden op de aanwezige aanleg voor gezondheid of ziekte. In dit 
wijkprofiel worden overgewicht en hoge bloeddruk eruit gelicht. Dit zijn twee risicofactoren voor onder 
andere diabetes en hart- en vaatziekten.  
 
Overgewicht 

Uit onderzoek blijkt dat overgewicht meer voorkomt bij laagopgeleiden en toeneemt met de leeftijd 
(6,7). Daarnaast komt overgewicht meer voor onder allochtonen (7). De indicatie voor het voorkomen 
van overgewicht in een wijk is in eerste instantie gebaseerd op de SES en in tweede instantie op de 
leeftijdsverdeling. Bij het bepalen van de indicatie voor overgewicht is geen rekening gehouden met 
het aandeel niet-westerse allochtonen, omdat dit relatief klein is. 
 
In de wijk Dichteren wonen naar verwachting iets minder mensen met overgewicht dan gemiddeld in 
Doetinchem, omdat de populatie relatief jong is en de SES gemiddeld. Uit de cijfers van de JIS-
registratie van de GGD blijkt dat het percentage overgewicht onder kinderen en tieners gunstiger is 
dan gemiddeld in Doetinchem. Het aandeel volwassenen met overgewicht wordt op basis van VAAM-
gegevens gelijk geschat aan het gemiddelde in Doetinchem. 
 
In de wijk Noord/Bezelhorst wonen naar verwachting meer mensen met overgewicht dan gemiddeld in 
Doetinchem, vanwege de lage SES. Uit de cijfers van de JIS-registratie van de GGD blijkt echter dat 
het percentage overgewicht onder kinderen en tieners vergelijkbaar is met het gemiddelde van 
Doetinchem. Dit geldt ook voor het percentage volwassenen met overgewicht op basis van de VAAM-
gegevens. 
 
Bloeddruk 

Een hoge bloeddruk komt meer voor onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden. Ook zijn er 
verschillen tussen allochtonen en autochtonen, maar vanwege de kleine aantallen allochtonen in 
Doetinchem is dit verwaarloosbaar. 
 
In Dichteren is het percentage volwassenen met een hoge bloeddruk naar verwachting lager dan 
gemiddeld in Doetinchem.  
 
In Noord/Bezelhorst komt het percentage volwassenen met een hoge bloeddruk naar verwachting 
overeen met het gemiddelde in Doetinchem. 
 
 

Leefstijl 
Een groot deel van ziekte, verminderd welzijn en functioneren kan voorkomen worden door een 
gezonde leefstijl. Regelmatig ontbijten, de consumptie van groente en fruit, voldoende bewegen, matig 
alcoholgebruik en niet roken vormen hierin belangrijke onderdelen. Goede voeding en voldoende 
bewegen helpen om overgewicht te voorkomen en kunnen daarmee het risico op hart- en vaatziekten, 
diabetes en bepaalde vormen van kanker verminderen (4). 
 
Beweging 

Mensen met een ongunstige SES voldoen ongeveer even vaak aan de beweegnorm als mensen met 
een gunstige SES. Laagopgeleiden hebben gemiddeld genomen meer beweging tijdens hun werk, 
terwijl hoogopgeleiden vaker sporten. Deze bevindingen samengenomen, zijn er geen duidelijke 
verschillen naar SES (9). Uit onderzoek blijkt dat allochtonen minder vaak voldoen aan de 
beweegnorm en minder vaak sporten dan autochtonen (8).  
Omdat de mate waarin men beweegt niet duidelijk samenhangt met één of meerdere demografische 
kenmerken en de impact van etniciteit beperkt is, wordt deze voor alle wijken gemiddeld geschat. 
Gemiddeld voldoet 69% van de volwassenen in Doetinchem aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen. 
 
Naar verwachting zullen inwoners van de wijk Dichteren ongeveer evenveel bewegen als gemiddeld in 
de gemeente Doetinchem.   
  
Naar verwachting zullen inwoners van de wijk Noord/Bezelhorst ongeveer evenveel bewegen als 
gemiddeld in de gemeente Doetinchem.   
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Voeding 

Laagopgeleiden hebben een relatief ongunstig voedingspatroon ten opzichte van hoogopgeleiden 
(10). Voor een indicatie van de voedingsgewoonten in de wijk wordt in eerste instantie gekeken naar 
de SES en in tweede instantie naar de inkomenspositie. 
 
Aangezien de SES van wijk Dichteren overeen komt met het gemiddelde van Doetinchem en de 
inkomenspositie relatief gunstig is ten opzichte van het gemiddelde in Doetinchem zal het 
voedingspatroon naar verwachting gunstiger zijn dan gemiddeld in Doetinchem. 
 
Aangezien zowel de SES van wijk Noord/Bezelhorst als de inkomenspositie ongunstiger is dan 
gemiddeld in Doetinchem zal het voedingspatroon naar verwachting ook ongunstiger zijn dan het 
gemiddelde van Doetinchem. Een ongustig voedingspatroon en overgewicht hangen met elkaar 
samen.  
 
Roken 

Roken komt relatief veel voor onder laagopgeleiden en neemt onder volwassenen af naarmate de 
leeftijd toeneemt. Binnen Turkse bevolkingsgroepen wordt relatief veel gerookt; Marokkanen roken 
daarentegen juist minder dan gemiddeld. Voor de indicatie van het rookgedrag in een wijk wordt in 
eerste instantie gekeken naar de SES en in tweede instantie naar de inkomenspositie. Ook hier geldt 
dat vanwege het kleine aandeel allochtonen in een wijk de impact van etniciteit gering zal zijn. 
 
Omdat de SES in Dichteren overeen komt met het gemiddelde van Doetinchem en de 
inkomenspositie relatief gunstig is, is naar verwachting het rookgedrag ook relatief gunstig ten 
opzichte van het gemiddelde in Doetinchem.  
 
Omdat de SES en de inkomenspositie in de wijk Noord/Bezelhorst ongunstiger zijn dan gemiddeld in 
Doetinchem roken naar verwachting relatief veel mensen in deze wijk. Het percentage rokers lijkt op 
basis van de gegevens in VAAM iets hoger dan gemiddeld in Doetinchem, maar dit wijkt minder dan 
10% af van het gemiddelde.  
 
Alcohol 

Overmatig alcoholgebruik komt ongeveer evenveel voor onder laagopgeleiden als onder 
hoogopgeleiden. Onder laagopgeleiden uit het zich echter op een andere manier dan onder hoog 
opgeleiden. Laagopgeleiden drinken meestal te veel in één keer en hoogopgeleiden drinken 
frequenter, maar een kleinere hoeveelheid per keer. Bij de jeugd geldt dat jongeren met een laag 
opleidingsniveau meer drinken dan jongeren met een hoog opleidingsniveau (11). Onder allochtonen 
(Turken en Marokkanen) komen minder drinkers voor dan onder de autochtone bevolking (12). Omdat 
overmatig alcoholgebruik niet duidelijk samenhangt met één of meerdere demografische kenmerken 
en de impact van etniciteit gering is, wordt het alcoholgebruik voor alle wijken gemiddeld geschat. 
 
Op basis van bovenstaande zullen naar verwachting ongeveer evenveel inwoners van de wijk 
Dichteren overmatig alcohol gebruiken als gemiddeld in de gemeente Doetinchem.   
 
Naar verwachting zullen ongeveer evenveel inwoners van de wijk Noord/Bezelhorst overmatig alcohol 
gebruiken als gemiddeld in de gemeente Doetinchem. 
 
 

Sociale omgeving 
De sociale omgeving kan de gezondheid van een persoon zowel positief als negatief beïnvloeden. Als 
de sociale omgeving sociale steun oplevert, heeft dit een positieve invloed op de gezondheid. Maar 
wanneer de sociale omgeving stress oplevert, bijvoorbeeld als een geliefde overlijdt of als er zorgen 
zijn over de mensen om je heen, heeft het een negatieve invloed op de gezondheid. Ook 
mishandeling of geweld zijn voorbeelden van negatieve effecten van de sociale omgeving (13).  
 

Eenzaamheid 
Onder alleenstaanden komt meer eenzaamheid 
voor dan onder mensen die een vaste relatie 
hebben. Met name personen die verweduwd zijn 
of gescheiden en vervolgens alleen zijn, ervaren 
eenzaamheid. Ook is er een verband tussen laag 
inkomen en eenzaamheid. Mensen met een laag 
inkomen zijn vaker eenzaam dan mensen met 
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een hoog inkomen (15). Verder komt eenzaamheid veel voor onder de oudere ouderen; vanaf 75 jaar 
neemt het percentage eenzamen toe (14). De indicatie voor eenzaamheid in een wijk is in eerste 
instantie gebaseerd op de huishoudsamenstelling, in tweede instantie op de leeftijdsverdeling en in 
derde instantie op de inkomenspositie.  
 
Op de hele bevolking in de wijk Dichteren zijn relatief weinig eenpersoonshuishoudens, is de 
inkomenspositie gemiddeld en wonen er weinig ouderen. Op basis daarvan zullen er minder mensen 
eenzaam zijn dan gemiddeld in de gemeente Doetinchem. Wel blijkt uit het onderzoek van APE dat 
relatief veel 65-plussers alleen wonen (21). Dit heeft mogelijk een licht negatief effect op het aandeel 
eenzamen in Dichteren. 
 
In de wijk Noord/Bezelhorst zijn ongeveer evenveel eenpersoonshuishoudens en ouderen als 
gemiddeld in Doetinchem. Wel is de inkomenspositie lager dan gemiddeld in de gemeente 
Doetinchem. Op basis van deze bevindingen is naar verwachting een gemiddeld aandeel van de 
inwoners eenzaam. Mogelijk heeft de relatief lage inkomenspositie een licht negatief effect waardoor 
het aandeel eenzamen iets hoger ligt dan gemiddeld. Omdat de impact van de inkomenspositie 
relatief klein is, zal het aandeel eenzamen ongeveer overeen komen met het gemiddelde van 
Doetinchem. 
 
Sociale steun 

Mensen met een laag inkomen ervaren minder sociale steun (zowel op emotioneel als instrumenteel 
gebied) dan mensen met een hoog inkomen. Ouderen ontvangen minder sociale steun dan jongeren. 
Het ervaren tekort aan sociale steun is echter ook lager naarmate men ouder is (16). Niet-westerse 
allochtonen ervaren een groter tekort met betrekking tot emotionele ondersteuning dan autochtonen. 
De hoeveelheid emotionele ondersteuning verschilt niet tussen deze twee groepen, maar de behoefte 
onder niet-westerse allochtonen is dus groter (17). De indicatie voor sociale steun in een wijk is in 
eerste instantie gebaseerd op de inkomenspositie en in tweede instantie op de leeftijdsverdeling. Ook 
hier wordt de invloed van etniciteit buiten beschouwing gelaten omdat deze verwaarloosbaar is. 
 
Vanwege de relatief kleine groep ouderen in de wijk Dichteren en de relatief gunstige inkomenspositie, 
zal de behoefte aan sociale steun minder groot zijn dan gemiddeld in Doetinchem.  
 
Omdat de inkomenspositie in de wijk Noord/Bezelhorst lager is dan gemiddeld in Doetinchem, zal de 
behoefte aan sociale steun mogelijk ook iets groter zijn dan gemiddeld in Doetinchem.  
 
Mantelzorg geven 

In de leeftijdsgroep van 45-65 jaar komen de meeste mantelzorgers voor (19). Er zijn geen duidelijke 
verschillen naar opleidingsniveau. De indicatie van het aandeel mantelzorgers wordt gebaseerd op de 
leeftijdssamenstelling.  
 
De groep mantelzorgers zal in de wijk Dichteren wat lager zijn dan gemiddeld in Doetinchem, omdat 
de groep 45-65 jarigen en 65-plussers relatief klein is. 
 
De groep mantelzorgers zal in de wijk Noord/Bezelhorst ongeveer overeenkomen met het gemiddelde 
van Doetinchem, omdat het aandeel 45-65 jarigen met elkaar overeen komt. 
 
Mantelzorg ontvangen 

Mantelzorg ontvangen hangt nauw samen met het hebben van chronische ziekten en beperkingen. 
Dus naarmate de leeftijd toeneemt, wordt er ook meer mantelzorg ontvangen (6). 
 
In de wijk Dichteren zal het percentage bewoners dat mantelzorg ontvangt relatief iets minder zijn ten 
opzichte van het gemiddelde in Doetinchem, omdat chronische aandoeningen en beperkingener 
eveneens minder voorkomen en de bevoking nog jong is. 
 
In de wijk Noord/Bezelhorst zal het percentage bewoners dat mantelzorg ontvangt vergelijkbaar zijn 
met het gemiddelde in Doetinchem vanwege de vergelijkbare leeftijdsopbouw.  
 
Vrijwilligerswerk doen 

Meer hoogopgeleiden dan laagopgeleiden doen vrijwilligerswerk. Mensen met betaald werk doen 
meer vrijwilligerswerk dan anderen. In stedelijke gebieden zijn minder vrijwilligers te vinden dan in 
plattelandsgebieden. Verder zijn autochtonen actiever in vrijwilligerswerk dan niet-westerse 
allochtonen (20). De indicatie voor het aandeel personen dat vrijwilligerswerk doet, is in eerste 
instantie gebaseerd op de SES en in tweede instantie op de mate van stedelijkheid. Vanwege het 
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kleine aandeel allochtonen en niet-actieven wordt de invloed van deze factoren buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Op basis van de SES in de wijk Dichteren zal het percentage vrijwilligers in de wijk Dichteren 
ongeveer overeen komen met het gemiddelde van Doetinchem. Mogelijk heeft de relatief hoge 
stedelijkheidsgraad een licht negatief effect op het aandeel vrijwilligers. 
 
Op basis van de SES in de wijk Noord/Bezelhorst zal het percentage vrijwilligers in de wijk 
Noord/Bezelhorst lager zijn dan gemiddeld in Doetinchem. 
 
Schoolverzuim 
Schoolverzuim is op twee manieren in kaart gebracht, namelijk verzuim vanwege ziekte en verzuim 
door spijbelen onder middelbare scholieren.  Beide indicatoren bieden informatie over gezondheid / 
welzijn van de middelbare scholieren.  
  
In zowel Dichteren als Noord/Bezelhorst komen de percentages ongeveer overeen met het 
gemiddelde in Doetinchem 
 
 

Buurten 
Voor een klein aantal gegevens is het mogelijk om in te zoomen op buurtniveau. Omdat in buurten 
minder mensen wonen dan in wijken zijn deze gegevens niet altijd even betrouwbaar; er kunnen grote 
en volstrekt toevallige schommelingen optreden. Toch is het juist het buurtniveau dat in 
voorgesprekken de meeste gevoelens van herkenbaarheid heeft opgeroepen. We geven, zonder 
verder commentaar, twee voorbeelden van kaarten op buurtniveau voor de twee keuzewijken: het 
percentage 65-plussers en het percentage niet-westerse allochtonen. 
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Bijlage: Definities van de cijfers 
 
Bron:Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Omschrijving 
De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen een van de laagste regionale  
niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. 
Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding kunnen gegevens ontbreken.  
 
Aantal inwoners, mannen en vrouwen 
Het aantal inwoners op 1 januari.  
 
Inwoners leeftijdsklassen 
Dit geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari x-x jaar oud is, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners.  
 
Percentage ongehuwd 
Het aantal inwoners dat op 1 januari ongehuwd is, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inwoners. De burgerlijke 
staat ongehuwd geeft aan dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is 
aangegaan.  
 
Percentage gehuwd 
Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inwoners. De burgerlijke staat 
gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook 
personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd. 
 
Percentage gescheiden 
Het aantal inwoners dat op 1 januari gescheiden is, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inwoners. De burgerlijke 
staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd 
partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de 
gehuwden gerekend. 
 
Percentage verweduwd 
Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inwoners. De burgerlijke 
staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.  
 
Westers allochtonen 
Het aantal allochtonen op 1 januari.  Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 
Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Tot de categorie "Westers totaal" 
behoren allochtonen uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.  
 
Niet-westerse allochtonen   
Het aantal allochtonen op 1 januari. Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 
Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Tot de categorie 'niet-westers' 
behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun 
sociaal-economische en -culturele positie worden allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het 
gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. 
 
Allochtonen Marokko 
Het aantal allochtonen op 1 januari.  Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 
Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Dit betreft het aandeel 
allochtonen met herkomstgroep Marokko, Ifni, Spaanse Sahara en Westelijke Sahara op 1 januari, uitgedrukt in hele procenten 
van het aantal inwoners. Het percentage is vermeld bij 50 of meer inwoners per buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen 
per buurt. 
 
Allochtonen Ned. Antillen en Aruba 
Het aantal allochtonen op 1 januari.  Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 
Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Dit betreft het aandeel 
allochtonen met herkomstgroep van de tot het Nederlandse koninkrijk behorende eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-
Eustatius, Sint-Maarten en Aruba op 1 januari, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Het percentage is vermeld 
bij 50 of meer inwoners per buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per buurt. 
 
Allochtonen Suriname 
Het aantal allochtonen op 1 januari. Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 
Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Dit betreft het aandeel 
allochtonen met herkomstgroep Suriname op 1 januari, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Het percentage is 
vermeld bij 50 of meer inwoners per buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per buurt. 
 
Allochtonen Turkije 
Het aantal allochtonen op 1 januari.  Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 
Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Dit betreft het aandeel 
allochtonen met herkomstgroep Turkije op 1 januari, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Het percentage is 
vermeld bij 50 of meer inwoners per buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per buurt. 
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Allochtonen overig niet-westers 
Het aantal allochtonen op 1 januari.  Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 
Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.  Dit betreft het aandeel 
allochtonen met herkomstgroep overig niet-westers  op 1 januari, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Het 
percentage is vermeld bij 50 of meer inwoners per buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per buurt. 
 
Bevolkingsontwikkeling 
Bevolkingsontwikkeling heeft betrekking op het aantal geboorten, aantal geboorten per 1.000 inwoners, aantal sterften en aantal 
sterften per 1.000 inwoners.  De cijfers worden ontleend aan de Gemeentenlijke Basisadministratie (GBA) en zijn afgerond op 
vijftallen. 
 
Aantal geboorten 
Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Levendgeborenen zijn kinderen die 
na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.  
 
Aantal geboorten per 1.000 inwoners 
Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1 000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. 
Het relatieve geboortecijfer is nul als het aantal geboorten 2 of minder is. Het cijfer heeft betrekking op de gemeente waar de 
ouders staan ingeschreven.  
 
Aantal sterften 
Alle overledenen van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar die ten tijde van het overlijden geregistreerd 
stonden in de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).  
 
Aantal sterften per 1.000 inwoners 
Het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1 000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Het 
relatieve sterftecijfer is nul als het aantal overledenen 2 of minder is. Het cijfer heeft betrekking op de woongemeente. 
 
Huishoudens 
In het SIG zijn vijf wijk-en buurtgegevens over particuliere huishoudens gepresenteerd. Particuliere huishoudens bestaan uit 
één of meer personen die alleen of 
samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. De cijfers over particuliere huishoudens 
zijn ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en worden opgenomen indien er 10 of meer 
huishoudens in de buurt voorkomen. 
 
Gemiddelde grootte huishoudens 
Dit gemiddelde is berekend als het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het aantal particuliere 
huishoudens.  
 
Meerpersoonshuishoudens met kinderen 
Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen met kinderen en 
eenouderhuishoudens.  
 
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en 
overige huishoudens.  
 
Eenpersoosnhuishoudens 
Het aantal huishoudens met één persoon, die ouder is dan 14 jaar, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal particuliere 
huishoudens. 
 
Aantal huishoudens 
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun 
dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde 
paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). 
De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend.  
 
Aantal woningen 
Totaal aantal woningen op 1 januari, afgerond op vijftallen. Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit 
bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden. De woningen 
met een onbekende wijk/buurtcode in het register zijn niet meegeteld bij de 
aantallen van de wijken en buurten, maar wel in de gemeentelijke totalen. De wijken en buurten tellen daarom niet altijd op tot 
gemeenten. De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek Woningvoorraad. 
 
Woningvoorraad [absoluut]  
Totaal aantal woningen op 1 januari, afgerond op vijftallen. Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit 
bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.  
De voorraadcijfers zijn met ingang van 1992 gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1 januari 1992 en de 
daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties. De woningen met een onbekende wijk/buurtcode in het register zijn 
niet meegeteld bij de aantallen van de wijken en buurten, maar wel in de gemeentelijke totalen. De wijken en buurten tellen 
daarom niet altijd op tot gemeenten. De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek Woningvoorraad.  
 
WOZ: Gemiddelde woningwaarde [x 1 000 euro]  
De gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-
waarde).  
Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ-objecten omschreven als 
woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde 
groter dan nul euro. Toelichting Kerncijfers wijken en buurten 2003 en 2004-2010 14  
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De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek Waardering Onroerende Zaken. Het zijn voor alle jaren voorlopige cijfers. Het 
aantal objecten met een vastgestelde WOZ-waarde kan per jaar sterk verschillen bij de voorlopige cijfers.  
De gemiddelde woningwaarde van 2006 van de wijken en buurten in de gemeenten Alphen-Chaam, Appingedam, Baarn, 
Berkel en Rodenrijs, Delfzijl, Deventer, Eijsden, 's-Gravenhage, Loppersum en Utrechtse Heuvelrug, is gebaseerd op de 
gegevens van 2005.  
De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met verschillende waardepeildata:  
- 2010: waardepeildatum 1 januari 2009;  
- 2009: waardepeildatum 1 januari 2008;  
- 2008: waardepeildatum 1 januari 2007;  
- 2007: waardepeildatum 1 januari 2005;  
- 2005 & 2006: waardepeildatum 1 januari 2003;  
- 2003 & 2004: waardepeildatum 1 januari 1999.  
Wanneer de woningvoorraad kleiner is dan 5 woningen of het aantal WOZ-objecten kleiner is dan 5 wordt er geen WOZ-waarde 
opgenomen. Vanaf 2005 geldt de beveiligingsprocedure ook als er minder dan 50 WOZ-objecten aanwezig zijn.  
Woningen naar eigendom  
Peiljaren tot en met 2005:  
Deze gegevens zijn verkregen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Er is daarbij gebruik gemaakt van informatie over het 
gebruikers- en eigenaarsdeel Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Als populatie is uitgegaan van bewoonde adressen volgens 
de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Adressen met eigendom onbekend zijn bij de berekening buiten beschouwing 
gebleven. Als gevolg hiervan kunnen de percentages gering afwijken van gepubliceerde gemeentelijke uitkomsten. In het jaar 
2005 is de methodiek gewijzigd, waardoor een breuk is ontstaan tussen 2004 en 2005.  
 
Koopwoningen [%]  
Peildatum: laatste vrijdag van september.  
Weergave: als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij minimaal 5 woningen op de laatste vrijdag van 
september en als minimaal 50 procent van de woningen toebedeeld kon worden aan huur- of koopwoningen.  
Bijzonderheden: voorlopig cijfer.  
 
Huurwoningen totaal [%]  
Weergave: als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij minimaal 5 woningen op de laatste vrijdag van 
september en als minimaal 50 procent van de woningen toebedeeld kon worden aan huur- of koopwoningen.  
Bijzonderheden: voorlopig cijfer.  
 
In bezit woningcorporatie [%]  
Een woning die in het bezit is van een toegelaten instelling volkshuisvesting of een gemeentelijk woningbedrijf.  
Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de 
hoogte van de huurprijs.  
Peildatum: 1 januari.  
Weergave: als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij 20 woningen of meer per buurt en wanneer het 
aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.  
 
In bezit overige verhuurders [%]  
Een huurwoning die niet in het bezit is van een woningcorporatie.  
Peildatum: 1 januari.  
Weergave: als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij 20 woningen of meer per buurt en wanneer het 
aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.  
 
Eigendom onbekend [%]  
Met het begrip ´onbekend´ wordt hier bedoeld dat er geen koppeling mogelijk was tussen de adressen van het Woningregister 
en die van andere registers zoals het WOZ-register, woningbestand Kadaster en jaarbestand van de Woningstatistiek bij het 
CBS.  
Peildatum: 1 januari.  
Weergave: als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij 20 woningen of meer per buurt en wanneer het 
aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.  
 
Woningen naar bouwjaarklasse  
Een door de gemeente aan het CBS gereed gemelde woning wordt opgenomen in het Woningregister. Het jaar waarin deze 
opneming plaatsvindt wordt hier als uitgangspunt genomen voor de bouwjaarklasse. Omdat er niet een exact bouwjaar 
geregistreerd wordt, is dit een indicatie van de bouwperiode.  
Als het aandeel "woningen vóór 2000" in de KWB 2010 groter is dan in 2009, is dit  
mogelijk een gevolg van een opschoning van het woningregister per 1-1-2008. Voor het jaar 2009  
zijn sommige mutatiedatums ten onrechte toegekend als jaar van opneming.  
De bouwjaarklasse heeft hier twee waarden:  
1) in of na het jaar 2000 opgenomen in het Woningregister;  
2) vóór het jaar 2000 opgenomen in het Woningregister.  
 
Bouwjaarklasse vanaf 2000 [%]  
Het aantal woningen dat in of na het jaar 2000 is opgenomen in het Woningregister, uitgedrukt in hele procenten van het totaal 
aantal woningen. Het percentage is vermeld bij 20 woningen of meer per buurt.  
 
Bouwjaarklasse tot 2000 [%]  
Het aantal woningen dat vóór het jaar 2000 is opgenomen in het Woningregister, uitgedrukt in hele procenten van het totaal 
aantal woningen. Het percentage is vermeld bij 20 woningen of meer per buurt. 
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Inkomen 
Het thema inkomen heeft betrekking op het aantal inkomenontvangers, gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (x 1.000), 
percentage lage inkomens, percentage hoge inkomens en percentage niet-actieven.. De gegevens zijn afkomstig uit het 
Regionaal Inkomensonderzoek van het voorgaande jaar. Het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) is een zeer grote steekproef 
van 1,9 miljoen huishoudens (ruim 5 miljoen personen), zodat voor de uitkomsten voor kleine gebieden een grote 
onnauwkeurigheid voor kan komen. Het betreft voor alle jaren voorlopige cijfers. De cijfers per wijk of buurt geheim gemaakt als 
één enkele inkomensontvanger het gemiddelde inkomen per persoon van de wijk of buurt met méér dan 5 duizend euro liet 
afwijken. De waarden worden vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt. 
 
Aantal inkomensontvangers 
Het aantal personen met 52 weken inkomen in het voorgaande jaar. De categorie zelfstandigen behoort tot de groep personen 
met 52 weken inkomen, evenals de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen. Personen die in het onderzoeksjaar 
gedurende kortere tijd of over een qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden niet meegerekend. Ook personen 
die uitsluitend kinderbijslag of individuele huursubsidie ontvangen worden bij de categorie personen met 52 weken inkomen 
buiten beschouwing gelaten. Studenten, dat wil zeggen personen met een studiebeurs in het kader van de Wet 
Studiefinanciering, worden ook niet tot deze groep gerekend, zelfs al hebben zij het hele jaar een baan.  De cijfers zijn afgerond  
op honderdtallen.  
 
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (x 1.000) 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per individu met 52 weken inkomen in het voorgaande jaar. Het besteedbaar inkomen is 
het totaal aan inkomsten van een individu, verminderd met betaalde premies en belastingen. Individuen met 52 weken inkomen 
hebben het gehele voorgaande jaar inkomsten genoten, al dan niet in deeltijd. Groepen inkomensontvangers die buiten deze 
definitie vallen zijn bijvoorbeeld seizoenswerkers en oproepkrachten. De genoemde bedragen zijn afgerond op duizendtallen 
met één cijfer achter de komma, dus bijvoorbeeld een waarde van 14,9 moet worden gelezen als 14,9 duizend euro.  
 
Personen met laag inkomen 
Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in drie groepen. 
De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laagnaar hoog persoonlijk inkomen. Bij de laagste 40-
procent-groep worden deeerste (laagste) veertig procent personen ingeteld met een persoonlijkinkomen tot maximaal 19 200 
euro. 
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en 
uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Het percentage is vermeld bij minimaal 200 inwoners per 
buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent. 
 
Personen met hoog inkomen 
Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in drie groepen. 
De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. 
In de hoogste 20-procent-groep worden de personen ingeteld behorend tot de twintig procent personen met het hoogste 
persoonlijk inkomen (hoger dan 41 300 euro). 
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en 
uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Het percentage is vermeld bij minimaal 200 inwoners per 
buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 
procent.Percentage niet-actieven 
 
Sociale zekerheid 
Onder sociale zekerheid vallen de onderwerpen algemene bijstandsuitkering totaal, algemene bijstandsuitkeringen per 1.000 
huishoudens en algemene bijstandsuitkering jaarmutatie. Dit zijn uitkeringen krachtens de 'Wet werk en bijstand' (WWB). 
Uitkomsten over het aantal bijstandsuitkeringen worden ontleend aan de administraties van de gemeenten.  Het aantal is 
vermeld bij 50 of meer huishoudens per buurt.  
 
Algemene bijstandsuitkeringen totaal 
Het aantal algemene bijstandsuitkeringen in kader van de 'Wet werk en bijstand' (WWB) op 31 maart van het betreffende jaar. 
Het gaat hierbij om uitkeringen aan huishoudens waarvan het oudste lid van het bijstandshuishouden jonger is dan 65 jaar. De 
persoonskenmerken van de oudste persoon van een (echt)paar worden overgenomen.   
 
Algemene bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens 
Het aantal algemene bijstandsuitkeringen in kader van de 'Wet werk en bijstand' (WWB) per 1.000 huishoudens op 1 januari 
van het betreffende jaar.  Doordat het peilmoment afwijkt van algemene bijstandsuitkeringen totaal, kan het relatieve cijfer 
boven de 1.000 uitkomen. Het gaat hierbij om uitkeringen aan huishoudens waarvan het oudste lid van het bijstandshuishouden 
jonger is dan 65 jaar. De persoonskenmerken  van de oudste persoon van een (echt)paar worden overgenomen. Relatieve 
cijfers lager dan 10 worden afgerond op vijftallen.  
 
Algemene bijstandsuitkering jaarmutatie 
Het percentage verandering in het totaal aantal algemene bijstandsuitkeringen krachtens de 'Wet werk en bijstand (WWB).  Het 
gaat hierbij om uitkeringen aan huishoudens waarvan het oudste lid van het bijstandshuishouden jonger is dan 65 jaar. De 
persoonskenmerken van de oudste persoon van een (echt)paar worden overgenomen. De jaarmutatie is vermeld bij minimaal 
50 bijstandsuitkeringen in het voorgaande jaar en bij minimaal 50 huishoudens in het huidige jaar 
 
Werkzame personen  
Personen van 15 tot 65 jaar met inkomsten uit arbeid als werknemer en/of zelfstandige. De cijfers zijn ontleend aan het Sociaal 
Statisch Bestand (SSB) en betreffen voorlopige cijfers.  
 
Werkzame personen totaal [%] Toelichting Kerncijfers wijken en buurten 2003 en 2004-2010 18  
Het aandeel werkzame personen op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners van 
15 tot 65 jaar. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en betreft een voorlopig cijfer.  
Het percentage is vermeld bij meer dan 5 werkzame personen op de laatste vrijdag van september en meer dan 50 inwoners 
per buurt op 1 januari.  
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Werkzame personen naar herkomst  
Het aandeel werkzame personen van de betreffende herkomstgroep op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele 
procenten van het aantal inwoners van deze herkomstgroep van 15 tot 65 jaar.  
 
Werkzame personen; Autochtonen [%]  
Het aandeel werkzame autochtonen op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van het aantal 
autochtonen van 15 tot 65 jaar.  
Een autochtoon is een persoon waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal 
Statistisch Bestand (SSB) en betreft een voorlopig cijfer.  
 
Werkzame personen; Westerse allochtonen [%]  
Het aandeel werkzame westerse allochtonen op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van het aantal 
westerse allochtonen van 15 tot 65 jaar.  
Tot de categorie "westerse allochtonen" behoren allochtonen uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. Dit 
gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en betreft een voorlopig cijfer.  
 
Werkzame personen; Niet-westerse allochtonen [%]  
Het aandeel werkzame niet-westerse allochtonen op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van het 
aantal niet-westerse allochtonen van 15 tot 65 jaar.  
Tot de categorie 'niet-westerse allochtonen' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering 
van Indonesië en Japan. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en betreft een voorlopig cijfer.  
 
Aantal inkomensontvangers [absoluut]  
Het aantal personen met 52 weken inkomen in het voorgaande jaar. De categorie zelfstandigen behoort tot de groep personen 
met 52 weken inkomen, evenals de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen. Personen die in het onderzoeksjaar 
gedurende kortere tijd of over een qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden niet meegerekend. Ook personen 
die uitsluitend kinderbijslag of individuele huursubsidie ontvangen worden bij de categorie personen met 52 weken inkomen 
buiten beschouwing gelaten. Studenten, dat wil zeggen personen met een studiebeurs in het kader van de Wet 
Studiefinanciering, worden ook niet tot deze groep gerekend, zelfs al hebben zij het hele jaar een baan.  
Dit gegeven is afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek. De cijfers zijn tot 2004 afgerond op tientallen, vanaf 2005 op 
honderdtallen. Ze zijn vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt.  
 
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger [x 1 000 euro]  
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per individu met 52 weken inkomen in het voorgaande jaar. Het besteedbaar inkomen is 
het totaal aan inkomsten van een individu, verminderd met betaalde premies en belastingen. Individuen met 52 weken inkomen 
hebben het gehele voorgaande jaar inkomsten genoten, al dan niet in deeltijd. Groepen inkomensontvangers die buiten deze 
definitie vallen zijn bijvoorbeeld seizoenswerkers en oproepkrachten.  
Dit gegeven is afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek. De genoemde bedragen zijn afgerond op duizendtallen met 
één cijfer achter de komma, dus bijvoorbeeld een waarde van 14,9 moet worden gelezen als 14,9 duizend euro. De waarde is 
vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt.  
 
Lage inkomens [%]  
Het aantal inkomensontvangers met 52 weken inkomen dat in het voorgaande jaar een besteedbaar inkomen had dat lager was 
dan of gelijk was aan het 40-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling.  
Het grensbedrag van het 40-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling was in:  
2002: 14,2 duizend euro;  
2003: 13,8 duizend euro; Toelichting Kerncijfers wijken en buurten 2003 en 2004-2010 21  
2004: 13,9 duizend euro;  
2005: 13,9 duizend euro;  
2006: 14,2 duizend euro;  
Het percentage is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, 
waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
 
Hoge inkomens [%]  
Het aantal inkomensontvangers met 52 weken inkomen dat in het voorgaande jaar een besteedbaar inkomen had dat hoger 
was dan of gelijk was aan het 80-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling.  
Het grensbedrag van het 80-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling was in:  
2002: 25,2 duizend euro;  
2003: 24,2 duizend euro;  
2004: 24,3 duizend euro;  
2005: 24,6 duizend euro;  
2006: 25,2 duizend euro.  
Het percentage is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, 
waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
 
Niet actieven [%]  
Het aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar met 52 weken inkomen dat in het voorgaande jaar een uitkering als 
voornaamste inkomensbron had, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar. 
Personen met een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschikten, pensioenontvangers, bijstandontvangers en de groep 'overige 
inkomensontvangers' worden tot de niet-actieven gerekend. Vanaf het verslagjaar 2002 worden ook werkstudenten 
meegenomen in de populatie. Zij worden ook tot de niet-actieven gerekend.  
Het percentage is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, 
waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
Inkomen jaren vanaf 2008  
Met ingang van het jaar 2008 (RIO2007) is het inkomensbegrip gewijzigd van besteedbaar inkomen van personen naar 
persoonlijk inkomen en het aantal variabelen is op huishoudensniveau uitgebreid. Dit heeft ertoe geleid dat inkomensgegevens 
gesplitst zijn naar de periode tot en met 2007 en vanaf 2008.  
Inkomen van personen  
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Aantal inkomensontvangers [absoluut]  
Personen in particuliere huishoudens met een heel jaar inkomen, inclusief studenten. Een persoon heeft inkomen, indien er 
sprake is van persoonlijk inkomen.  
De cijfers zijn afgerond op honderdtallen en vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt.  
 
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger [x 1 000 euro]  
Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van personen met een geheel jaar inkomen.  
De genoemde bedragen zijn afgerond op duizendtallen met één cijfer achter de komma, dus bijvoorbeeld een waarde van 14,9 
moet worden gelezen als 14,9 duizend euro. De waarde is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt. Toelichting Kerncijfers 
wijken en buurten 2003 en 2004-2010 22  
 
Gemiddeld inkomen per inwoner [x 1 000 euro]  
Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking. De genoemde bedragen zijn 
afgerond op duizendtallen met één cijfer achter de komma, dus bijvoorbeeld een waarde van 14,9 moet worden gelezen als 
14,9 duizend euro. De waarde is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt.  
 
Personen met laag inkomen [%]  
Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in drie groepen.  
De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. Bij de laagste 40-
procent-groep worden de eerste (laagste) veertig procent personen ingeteld met een persoonlijk inkomen tot maximaal 19 200 
euro.  
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en 
uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).  
Het percentage is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, 
waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
 
Personen met hoog inkomen [%]  
Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in drie groepen.  
De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen.  
In de hoogste 20-procent-groep worden de personen ingeteld behorend tot de twintig procent personen met het hoogste 
persoonlijk inkomen (hoger dan 41 300 euro). Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen 
onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).  
Het percentage is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, 
waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
 
Niet actieven [%]  
Het aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar met 52 weken inkomen dat in het voorgaande jaar  
een uitkering als voornaamste inkomensbron had, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal  
inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar. Personen met een werkloosheidsuitkering,  
arbeidsongeschikten, pensioenontvangers, bijstandontvangers en de groep 'overige  
inkomensontvangers' worden tot de niet-actieven gerekend.  
Tot het jaar 2010 is het percentage vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt.  
Vanaf het jaar 2010 is het percentage vermeld bij minimaal 200 personen met 52 weken inkomen, jonger dan 65 jaar. Waarden 
lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
 
Inkomen van huishoudens  
Het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met: - betaalde 
inkomensoverdrachten, zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e); - premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald 
voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden; - premies ziektekostenverzekeringen; - belastingen op inkomen en 
vermogen. .  
Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van inkomen ingedeeld. Dit betreft 
enerzijds studentenhuishoudens en anderzijds huishoudens met een onvolledig jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dan ook 
uit (personen in) particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele partner) 52 weken inkomen heeft en niet 
afhankelijk is van studiefinanciering.  
 
Huishoudens met laag inkomen [%]  
Particuliere huishoudens (exclusief studenten) zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen in drie 
groepen.  
De indeling vindt plaats nadat alle particuliere huishoudens zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar 
huishoudensinkomen. Bij de laagste 40-procent-groep worden de eerste (laagste) veertig procent huishoudens ingeteld met een 
besteedbaar inkomen tot maximaal 25 100 euro. Toelichting Kerncijfers wijken en buurten 2003 en 2004-2010 23  
Het percentage is vermeld bij minimaal 70 particuiliere huishoudens per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 
procent, waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
 
Huishoudens met hoog inkomen [%]  
Particuliere huishoudens (exclusief studenten) zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen in drie 
groepen.  
De indeling vindt plaats nadat alle particuliere huishoudens zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar 
huishoudensinkomen. In de hoogste 20-procent-groep worden de huishoudens ingeteld behorend tot de twintig procent 
huishoudens met het hoogste besteedbaar inkomen (hoger dan 46 500 euro).  
Het percentage is vermeld bij minimaal 70 particuliere huishoudens per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 
procent, waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.  
 
Huishoudens met lage koopkracht [%]  
Een inkomen dat, omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht  
vertegenwoordigt dan een bedrag van 9 259 euro in prijzen van 2000. Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen 
heeft, wordt het inkomen van een huishouden omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit 
gestandaardiseerde inkomen (met het prijsindexcijfer) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende gestandaardiseerde 
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en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9 250 euro. Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht 
van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979 toen deze op zijn hoogst was. Het percentage is vermeld bij 
minimaal 70 huishoudens behorende tot de doelpopulatie per buurt.  
 
Huish. onder of rond sociaal minimum [%] Huishoudens onder of rond het sociaal minimum.  
Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen 
beoordelen hoe het inkomen zich verhoudt tot het minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld welke 
norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen 
is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. 
Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm gekozen.  
Het percentage is vermeld bij minimaal 70 huishoudens behorende tot de doelpopulatie per buurt.  
 
Pensioenontvangers [%]  
Het aandeel pensioenontvangers van 55 jaar en ouder op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van 
het totaal aantal inwoners.  
Bij pensioenen gaat het hier om inkomsten op grond van de algemene ouderdomswet, vervroegde uittreding, flexibel pensioen 
en uittreden, algemene weduwen en wezenwet, algemene nabestaandenwet, oorlogs- en verzetspensioenen, lijfrente-
uitkeringen ontvangen van levensverzekeringmaatschappijen en dergelijke en aanvullend pensioen bestaande uit uitkeringen 
van pensioenfondsen. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).  
Het percentage is vermeld bij meer dan 5 pensioenontvangers op de laatste vrijdag van september en meer dan 50 inwoners 
per buurt op 1 januari.  
 
Uitkeringsontvangers [%]  
Het aandeel uitkeringsontvangers van 15 tot 65 jaar op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van het 
aantal personen van 15 tot 65 jaar. Bij uitkeringen gaat het hier om uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet (ABW) en 
met ingang van 1-1-2004 de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong), de Werkloosheidswet (WW) of een andere uitkering. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand 
(SSB) en betreft een voorlopig cijfer. Het percentage is vermeld bij meer dan 5 uitkeringsontvangers op de laatste vrijdag van 
september en meer dan 50 inwoners per buurt op 1 januari. 
 
SES score 
 
Bron: SCP 
Sociaal Cultureel Planbureau 
 
Een statusscore is een maat voor de sociale status van een postcodegebied, of het negatief daarvan: de sociale achterstand.  
Het is een maat die is samengesteld uit drie elementen: inkomen, werkgelegenheid en opleidingsniveau. 
 
De gegevens hebben betrekking op postcodegebieden met tenminste 5 huishoudens en/of 25 inwoners.  
De indicatieve naam van de postcodegebieden is ontleend aan de namen die voorkomen op de digitale postcodekaart van 
Nederland (http://www.geodan.nl/).  
 
Een hoge score geeft aan dat er veel sociale achterstand is, een lage score duidt op weinig sociale achterstand.  
Dit betekent dat een hoge score duidt op een lage status, een lage op een hoge.  
De rangnummers leest u als rangnummers bij een sportcompetitie. Een laag rangnummer (1, te lezen als eerste) duidt op een 
goede positie, dus een hoge status. 
 
De basisgegevens zijn tot een score omgezet door het gebruik van een factoranalyse (principale componentenanalyse),  
die voor elk meetjaar op dezelfde wijze is uitgevoerd.  
De scores zijn daarom te lezen als factorscores met een gemiddelde van 0.  
De scores 1 en -1 zijn te lezen als 1* de standaardafwijking (2 en -2 zijn te  lezen als 2* de standaardafwijking etc.).  
Er is geen inhoudelijk criterium dat als basis kan dienen voor het indelen van de scores in categorieën,  
maar de standaardafwijking kan dienen als (arbitrair) indelingscriterium. 
 
De scores 2010 voor Nederland liggen tussen de -3,4065 en 5,241 
De scores 2010 voor Gelderland liggen tussen de -3,034 en 4,237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


