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         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Binnenstad; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Binnenstad; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Binnenstad 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 81 heeft deze wijk 
naar verhouding 19%-punt minder autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 106 heeft deze wijk 
naar verhouding 6%-punt meer 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 197 heeft deze wijk 
naar verhouding 97%-punt meer 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 112 heeft deze wijk 
naar verhouding 12%-punt meer 
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 156 heeft deze wijk 
naar verhouding 56%-punt meer Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 155 heeft deze wijk 
naar verhouding 55%-punt meer trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk
Binnenstad in cijfers per 1 januari 2016

14.575 100,0 100
666 4,6 106

1.131 7,8 79
827 5,7 72

1.942 13,3 105
787 5,4 155

14.575 100,0 100
8.848 60,7 81
2.172 14,9 120
3.555 24,4 197

7.607 100,0 100
3.780 49,7 148

695 9,1 113

1.001 10,4 197

2.050 29,2
151

 25.300      - 77

128 11,0 163
147 12,7 209

1991 13,7 156
768 5,3 171

1.421 9,7 160
568 3,9 162
229 1,6 134
294 2,0 122
419 2,9 185

335 12,9 112
305 11,7 105
285 10,9 104
85 3,3 185
80 3,1 249
15 0,6 176

725 27,8 143
610 23,4 132
455 17,5 116
155 5,9 225
90 3,5 250
25 1,0 238

217 8,3 94

351 13,5 155

189 7,3 124



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Helmond-Oost; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Helmond-Oost; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Helmond-Oost 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 86 heeft deze wijk 
naar verhouding 14%-punt minder autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 112 heeft deze wijk 
naar verhouding 12%-punt meer 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 190 heeft deze wijk 
naar verhouding 90%-punt meer 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 94 heeft deze wijk 
naar verhouding 6%-punt minder 
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 151 heeft deze wijk 
naar verhouding 51%-punt meer Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 105 heeft deze wijk 
naar verhouding 5%-punt meer trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

7.809 100,0 100
376 4,8 112
617 7,9 81
480 6,1 78

1.123 14,4 114
362 4,6 133

7.809 100,0 100
5.071 64,9 86
1.148 14,7 118
1.590 20,4 165

3.802 100,0 100
1.609 42,3 126

313 8,2 102

513 10,1 190

1.000 27,6 143

     - 79

60 9,4 139
105 16,5 272

1.031 13,2 151
396 5,1 164
726 9,3 152
291 3,7 155
109 1,4 119
175 2,2 135
183 2,3 151

160 10,9 94
150 10,2 92
135 9,2 87

30 2,0 116
20 1,4 110
10 0,7 207

265 18,0 92
230 15,6 88
190 12,9 85
40 2,7 103
25 1,7 123
15 1,0 253

115 7,8 88

134 9,1 105

60 4,1 70

Helmond-Oost in cijfers per 1 januari 2016

25.700



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Helmond-Noord; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Helmond-Noord; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Helmond-Noord 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 98 heeft deze wijk 
naar verhouding 2%-punt minder autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 93 heeft deze wijk 
naar verhouding 7%-punt minder 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 129 heeft deze wijk 
naar verhouding 29%-punt meer 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 107 heeft deze wijk 
naar verhouding 7%-punt meer 
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 130 heeft deze wijk 
naar verhouding 30%-punt meer Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 139 heeft deze wijk 
naar verhouding 39%-punt meer trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

11.821 100 100
473 4,0 93

1.129 9,6 98
939 7,9 100

1.993 16,9 133
484 4,1 117

11.821 100 100
8.696 73,6 98
1.475 12,5 100
1.650 14,0 113

5.226 100 100
1.802 34,5 103

480 9,2 114

497 6,8 129

1.130 22,5 117

27.900      - 85

249 21,2 165
168 14,3 211
81 6,9 114

1.348 11,4 130
468 4,0 128
962 8,1 133
379 3,2 134
164 1,4 118
245 2,1 125
215 1,8 117

315 12,3 107
305 11,9 107
290 11,3 107
50 2,0 111
40 1,6 127
10 0,4 119

585 22,8 117
525 20,5 116
445 17,4 115
80 3,1 118
55 2,1 155
10 0,4 97

233 9,1 102

309 12,1 139

160 6,2 107

Helmond-Noord in cijfers per 1 januari 2016



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

‘t Hout; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

‘Hout; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen ‘t Hout 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 110 heeft deze wijk 
naar verhouding 10%-punt meer autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 96 heeft deze wijk 
naar verhouding 4%-punt minder 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 66 heeft deze wijk 
naar verhouding 34%-punt minder 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 85 heeft deze wijk 
naar verhouding 15%-punt minder 
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 92 heeft deze wijk 
naar verhouding 8%-punt minder Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 92 heeft deze wijk 
naar verhouding 8%-punt minder trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

10.944 100 100
454 4,1 96

1.012 9,2 95
830 7,6 96

1.452 13,3 105
424 3,9 111

10.944 100 100
9.086 83,0 110
1.027 9,4 75

831 7,6 61

4.567 100 100
1.250 27,4 81

320 7,0 87

253 3,5 66

720 16,0 83

34.100        - 104

105 10,5 12,9 82
71 7,1 105
34 3,4 56

880 8,0 92
313 2,9 93
657 6,0 98
242 2,2 92
125 1,1 97
176 1,6 97
111 1,0 65

225 9,8 85
220 9,6 86
210 9,2 87
30 1,3 74
15 0,7 53
x     - 13

385 16,8 86
355 15,5 87
315 13,7 91
45 2,0 74
20 0,9 63
x    - 11

195 8,5 96

183 8,0 92

‘t HOUT in cijfers per 1 januari 2016

89 3,9 66



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Brouwhuis; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Brouwhuis; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Brouwhuis 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 105 heeft deze wijk 
naar verhouding 5%-punt meer autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 98 heeft deze wijk 
naar verhouding 2%-punt minder 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 79 heeft deze wijk 
naar verhouding 21%-punt minder 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 103 heeft deze wijk 
naar verhouding 3%-punt meer 
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 85 heeft deze wijk 
naar verhouding15%-punt minder Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 81 heeft deze wijk 
naar verhouding 19%-punt minder trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

9.350 100 100
395 4,2 98
961 10,3 105
771 8,2 104
818 8,7 69
289 3,1 89

9.350 100 100
7.372 78,8 105
1.145 12,2 99

833 8,9 72

3.940 100 100
1.254 31,8 95

317 8,0 99

273 4,2 79

700 18,2 94

32.200      - 98

74 7,5 58
45 4,5 67
29 2,9 48

700 7,5 85
283 3,0 98
479 5,1 84
177 1,9 79
120 1,3 109
122 1,3 79
144 1,5 99

255 11,8 103
250 11,6 104
240 11,1 106
35 1,6 92
30 1,4 113
x     - 0

465 21,6 110
425 19,7 111
375 17,4 115
50 2,3 88
30 1,4 101
x    - 0

216 10,0 113

152 7,0 81

79 3,7 63

BROUWHUIS in cijfers per 1 januari 2016



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Helmond-West; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Helmond-West; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Helmond-West 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 85 heeft deze wijk 
naar verhouding 15%-punt minder autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 117 heeft deze wijk 
naar verhouding 17%-punt meer 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 179 heeft deze wijk 
naar verhouding 79%-punt meer 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 100 heeft deze wijk 
naar verhouding evenveel 
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 106 heeft deze wijk 
naar verhouding 6%-punt meer Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 160 heeft deze wijk 
naar verhouding 60%-punt meer trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

4.340 100 100
218 5,0 117
377 8,7 89
292 6,7 85
570 13,1 104
114 2,6 75

4.340 100 100
2.778 64,0 85

766 17,6 142
796 18,3 148

2.080 100 100
868 41,7 124
179 8,6 106

275 9,5 179

570 28,1 145

26.200      - 80

91 23,2 180
36 9,2 135
55 14,0 230

403 9,3 106
156 3,6 117
271 6,2 102
131 3,0 126
64 1,5 126
78 1,8 109
67 1,5 99

100 11,5 100
85 9,7 88
85 9,7 92
15 1,7 98
15 1,7 140
10 1,1 351

175 20,1 103
145 16,6 94
120 13,8 91
20 2,3 87
20 2,3 166
10 1,1 285

69 7,9 89

121 13,9 160

72 8,3 141

HELMOND-WEST in cijfers per 1 januari 2016



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Warande; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Warande; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Warande 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 118 heeft deze wijk 
naar verhouding 18%-punt meer autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 95 heeft deze wijk 
naar verhouding 5%-punt minder 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 69 heeft deze wijk 
naar verhouding 94%-punt minder 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 63 heeft deze wijk 
naar verhouding 38%-punt minder
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 68 heeft deze wijk 
naar verhouding 32%-punt minder Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 23 heeft deze wijk 
naar verhouding 77%-punt minder trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

2.793 100 100
114 4,1 95
229 8,2 84
215 7,7 97
545 19,5 154
201 7,2 206

2.793 100 100
2.476 88,7 118

223 8,0 64
94 3,4 27

1.188 100 100
306 25,8 77
67 5,6 70

5 0,3 6

80 7,1 37

48.700       - 149

. . .

. . .

. . .

167 6,0 68
30 1,1 35

113 4,0 66
43 1,5 64
25 0,9 76
44 1,6 95
11 0,4 25

40 7,3 63
40 7,3 65
40 7,3 69

. . .

. . .

. . .
50 9,1 47
50 9,1 51
45 8,2 54

. . .

. . .

. . .

29 5,3 59

11 2,0 23

6 1,1 19

WARANDE in cijfers per 1 januari 2016



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Stiphout; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Stiphout; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Stiphout 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 119 heeft deze wijk 
naar verhouding 19%-punt meer autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 62 heeft deze wijk 
naar verhouding 38%-punt minder 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 23 heeft deze wijk 
naar verhouding 77%-punt minder 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 68 heeft deze wijk 
naar verhouding 32%-punt minder
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 81 heeft deze wijk 
naar verhouding 19%-punt minder Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 72 heeft deze wijk 
naar verhouding 28%-punt minder trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

5.212 100 100
139 2,7 62
383 7,3 75
418 8,0 101

1.169 22,4 177
271 5,2 149

5.212 100 100
4.675 89,7 119

409 7,8 63
128 2,5 20

2.212 100 100
532 24,1 72
112 5,1 63

37 1,2 23

220 10,3 53

45.400        - 139

9 2,3 18
. . .
. . .

372 7,1 81
97 1,9 60

273 5,2 86
90 1,7 72
43 0,8 70

100 1,9 116
34 0,7 42

75 7,8 68
75 7,8 70
70 7,3 69

. . .

. . .

. . .
115 12,0 61
110 11,5 65
95 9,9 66
10 1,0 40

. . .

. . .

59 6,2 69

60 6,3 72

32 3,3 57

STIPHOUT in cijfers per 1 januari 2016



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Rijpelberg; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Rijpelberg; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Rijpelberg 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 92 heeft deze wijk 
naar verhouding 8%-punt minder autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 112 heeft deze wijk 
naar verhouding 12%-punt meer 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 62 heeft deze wijk 
naar verhouding 38%-punt minder 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 110 heeft deze wijk 
naar verhouding 10%-punt meer
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 58 heeft deze wijk 
naar verhouding 42%-punt minder Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 90 heeft deze wijk 
naar verhouding 10%-punt meer trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

8.195 100 100
393 4,8 112
791 9,7 99
611 7,5 94
659 8,0 64
88 1,1 31

8.195 100 100
5.653 69,0 92
1.528 18,6 150
1.014 12,4 100

3.499 100 100
1.044 29,8 89

306 8,7 108

195 3,3 62

500 14,5 75

31.900      - 98

147 18,4 143
63 7,9 116
84 10,5 173

415 5,1 58
127 1,5 50
253 3,1 51
129 1,6 66
77 0,9 80

101 1,2 74
105 1,3 82

230 12,7 110
230 12,7 114
215 11,9 113
45 2,5 141
15 0,8 67

. . .
395 21,8 112
375 20,7 117
310 17,1 113
65 3,6 136
15 0,8 60

. . .

170 9,4 106

141 7,8 90

71 3,9 67

RIJPELBERG in cijfers per 1 januari 2016



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Dierdonk; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Dierdonk; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Dierdonk 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 119 heeft deze wijk 
naar verhouding 19%-punt meer autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 78 heeft deze wijk 
naar verhouding 22%-punt minder 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 10 heeft deze wijk 
naar verhouding 90%-punt minder 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 62 heeft deze wijk 
naar verhouding 38%-punt minder
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 25 heeft deze wijk 
naar verhouding 75%-punt minder Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 46 heeft deze wijk 
naar verhouding 54%-punt minder trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

5.189 100 100
174 3,4 78
557 10,7 110
713 13,7 174
418 8,1 64
34 0,7 19

5.189 100 100
4.654 89,7 119

395 7,6 61
140 2,7 22

1.754 100 100
154 8,8 26
106 6,0 75

19 0,5 10

80 4,6 24

50.300        - 154

18 3,3 25
. . .
. . .

115 2,2 25
14 0,3 9
75 1,4 24
22 0,4 18
23 0,4 38
34 0,7 40
14 0,3 17

105 7,1 62
105 7,1 64
105 7,1 68

. . .

. . .

. . .
145 9,9 51
145 9,9 56
135 9,2 61

. . .

. . .

. . .

88 6,0 67

59 4,0 46

29 2,0 34

DIERDONK in cijfers per 1 januari 2016



250

200

150

100  INDEX

50

         totaal in deze wijk, ten  
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
méér dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan wonen in deze 
wijk 200/100 = 2x zo vaak mensen met 
dit kenmerk.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van dit kenmerk 
minder dan gemiddeld voor Helmond. 
Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan wonen in deze wijk 
50/100 = ½x zo vaak mensen met dit 
kenmerk.

0 - 3 jaar

4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

65 - 79 jaar

80 jaar en ouder

Westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

alleenstaande

eenoudergezin

Bijstandsgerechtigden

Huishoudens met inkomen 
tot max. 120% van het 
sociaal minimum (€)

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudeninkomen (€)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen
(gewicht 1,2)

         totaal in deze wijk, ten     
         opzichte van Helmond

         totaal Helmond (=100)

> Valt de rode lijn buiten de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening méér dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 200, dan gebruikt men in 
deze wijk 200/100 = 2x zo vaak deze 
voorziening.

> Valt de rode lijn binnen de zwarte 
cirkel, dan heeft de wijk van deze 
voorziening minder dan gemiddeld voor 
Helmond. Bijvoorbeeld:
Wijkscore = 50, dan gebruikt men
in deze wijk 50/100 = ½x zo vaak deze 
voorziening.

250

200

150

100  INDEX

50

Wmo-gebruikers totaal
Hulp bij het huishouden

Vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Rolstoel

Parkeren

Begeleiding (v/h AWBZ) 

Jongeren met jeugdzorg, 

jeugdhulp, totaal

jeugdhulp zonder verblijf

jeugdhulp met verblijf
jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Trajecten jeugdzorg, totaal

Trajecten jeugdhulp, totaal

Trajecten jeugdhulp zonder verblijf

Trajecten jeugdhulp met verblijf

Trajecten jeugdbescherming

Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde jeugdhulp

Cliënten, incl. eenmalige contacten

Begeleidingstrajecten totaal

totaal

totaal

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning 
hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk 
wonen.  Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met 
meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, 
hoeveel meer of  minder het zorggebruik is in de wijk. Een 
zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld 
brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzie-
ningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen 
van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen 
c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er 
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de 
zorg kunnen delen.  Bovendien is het inkomensniveau een 

goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden 
gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of 
ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als 
partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op 
voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van 
deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische 
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.
In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen 
men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met 
Helmond-totaal.
Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van 
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede 
spinnenweb.  Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken 
in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.

N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen. 
 

Brandevoort; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik

Brandevoort; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning

Zorgprofielen Brandevoort 2016



6

BEVOLKING
Leeftijd
0 - 3 jaar

4 - 11 jaar
12 - 17 jaar (Jeugdzorg lftgrens 18jr)
65 - 79 jaar
80 jaar en ouder

Etniciteit
nederlands

Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon

Huishoudens 
alleenstaande
eenoudergezin

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN

Bijstandsgerechtigden4

Huishoudens met inkomen tot max. 120% 
van het sociaal minimum  (€)5

 (€)5

Gewichtenleerlingen
Gewichtenleerlingen (gewicht 0,3)6

Gewichtenleerlingen (gewicht 1,2)7

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN
Wmo-gebruikers totaal8

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoel
Parkeren
Begeleiding

Jeugdzorg, 20159

Jongeren met jeugdzorg, totaal
- Jeugdhulp, totaal

-  Jeugdhulp zonder verblijf
-  Jeugdhulp met verblijf

- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Trajecten jeugdzorg, totaal
- Trajecten jeugdhulp, totaal

-  Trajecten Jeugdhulp zonder verblijf
-  Trajecten Jeugdhulp met verblijf

-  Trajecten jeugdbescherming
- Trajecten jeugdreclassering

Lokaal geïndiceerde Jeugdhulp 201510

Opvoedondersteuning, 201511

Begeleidingstrajecten, totaal 
lopend/afgesloten 
Cliënten, incl. eenmalige contacten

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <5 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 

100,0
4,3
9,8
7,9

12,6
3,5

100,0
75,2
12,4
12,4

100,0
33,6
8,1

5,3

19,3

100,0

6,8
6,1

8,8
3,1
6,1
2,4
1,2
1,7
1,6

11,5
11,1
10,5
1,8
1,2
0,3

19,5
17,7
15,1
2,6
1,4
0,4

8,9

8,7

5,8

Toelichting
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

gemiddeld gebruik in Helmond = 100.

Bij een indexwaarde van 114 heeft deze wijk 
naar verhouding 14%-punt meer autochtone 
bewoners.

Bij een indexwaarde van 114 heeft deze wijk 
naar verhouding 14%-punt meer 0- t/m 3-jarigen.

Bij een indexwaarde van 11 heeft deze wijk 
naar verhouding 89%-punt minder 
bijstandsgerechtigden.

Bij een indexwaarde van 58 heeft deze wijk 
naar verhouding 42%-punt minder
jeugdzorggebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 26 heeft deze wijk 
naar verhouding 74%-punt minder Wmo-
gebruikers dan gem. in Helmond.

Bij een indexwaarde van 75 heeft deze wijk 
naar verhouding 25%-punt minder trajecten 
opvoedondersteuning dan gem. in Helmond.

index wijk % in wijk % in stadaantal in wijk

9.474 100 100
464 4,9 114

1.607 17,0 173
1.003 10,6 134

644 6,8 54
82 0,9 25

9.474 100 100
8.129 85,8 114

869 9,2 74
476 5,0 41

3.347 100 100
562 16,8 50
284 8,5 105

37 0,6 11

180 5,9 31

46.600        - 143

13 0,8 6
. . .
. . .

217 2,3 26
53 0,6 18

127 1,3 22
43 0,5 19
41 0,4 37
69 0,7 44
36 0,4 24

205 6,7 58
205 6,7 60
195 6,4 60
15 0,5 28
10 0,3 26

. . .
310 10,1 52
295 9,6 54
275 9,0 59
20 0,7 25
15 0,5 35

. . .

254 8,3 93

199 6,5 75

113 3,7 63

BRANDEVOORT in cijfers per 1 januari 2016



Onderzoek en Statistiek Bron: Sociale Atlas van de wijken; Statistisch Jaarboek; CBS; DUO (OCW)                    Gemeente Helmond

NOTEN bij Zorgprofielen

1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)

2. OZB= Onroerende-zaakbelasting

3. Bron: Vestigingenregister, peildatum 1 april 2014

8. Bron: Zorgpoort (kalenderjaar 2015)

Wmo=Wet maatschappelijke ondersteuning

Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen 
uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100) 

4. De bijstand omvat de uitkeringen WWB (wet Werk en Bijstand), IOAW
(Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
Werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en Bbz (Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen

In het indexcijfer is het aantal bijstandsgerechtigden gerelateerd aan de 
potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar).

5. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO, 2013) 
6. Bron: Duo-cfi (1 oktober 2015); gewichtenkinderen basisonderwijs:
Helmondse kinderen vzv schoolgaand in Helmond; Ouders maximaal twee 
jaar voortgezet onderwijs

Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meer indicaties. In het 
indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan totale (wijk)bevolking.

7. Bron: Duo-cfi (1 oktober 2015); gewichtenkinderen basisonderwijs:
Helmondse kinderen vzv schoolgaand in Helmond; Ouders maximaal 
basisonderwijs

10. Bron: Zorgpoort Helmond; periode jan tm dec 2015.
In het indexcijfer is de jeugdhulp gerelateerd aan de bevolking van 0 t/m 17 
jaar

9. Bron: CBS (kalenderjaar 2015); gebruik jeugdzorg.
In het indexcijfer is de O&O gerelateerd aan de bevolking van 0 t/m 17 jaar

11. Bron: CJG Helmond; periode jan tm dec 2015, lopende / afgesloten.
In het indexcijfer is de O&O gerelateerd aan de bevolking van 0 t/m 17 jaar
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