
Zorgprofielen Binnenstad 2019
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Binnenstad; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Binnenstad; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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.
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aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 15.197 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 645 4 4 107

4 - 11 jr 1.202 8 9 87

12 - 17 jr 828 5 8 72

65 - 79 jr 2.062 14 13 101

80 jr en ouder 832 5 4 147

21

etniciteit 15.197 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 8.808 58 73 79

Westerse migratieachtergrond 2.534 17 13 127

Niet-westerse migratieachtergrond 3.855 25 13 197

45

huishoudens 8.186 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 4.094 50 35 145

eenoudergezin 653 8 8 99

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 780 10 6 157

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 2.000 28 17 165

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 29.500 77 100 77

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 110 10 6 155

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) 117 11 5 203

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 93 40 28 143

53

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 2.249 15 10 153

CVV (Taxbus) 1.377 9 6 157

huishoudelijke hulp 717 5 3 170

woonvoorzieningen 463 3 2 149

parkeervoorziening 314 2 2 115 71

scootmobiel 332 2 1 171

rolstoel 212 1 1 130

begeleiding 488 3 2 180

beschermd wonen 147 1 1 161
55

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
427 3 2 155 naar verhouding 55%-punt meer dan gemiddeld.

4

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 370 14 14 96

Begeleiding 106 4 5 83

Behandeling 312 12 12 94

Pleegzorg 18 1 1 109

Verblijf 44 2 1 149

Vervoer 34 1 1 106

24

Trajecten jeugdzorg, totaal 858 32 34 95 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 167 6 8 76

Trajecten Behandeling 525 20 20 96

Trajecten Pleegzorg 35 1 1 120

Trajecten Verblijf 72 3 2 153

Trajecten Vervoer 51 2 2 99

5

Jeugdzorg, CBS-data
7) 295 11 11 105 naar verhouding 5%-punt meer dan gemiddeld.

4

Leerlingenvervoer
8) 52 3 2 104

Opvoedondersteuning
9) 27

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 420 17 13 127 naar verhouding 27%-punt meer dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 241 10 8 121 naar verhouding 21%-punt meer dan gemiddeld.
21

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 107 heeft deze wijk naar 

verhouding 7%-punt meer 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 79 heeft deze wijk naar 

verhouding 21%-punt minder bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 145 heeft deze wijk naar 

verhouding 45%-punt meer eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 157 heeft deze wijk naar 

verhouding 57%-punt meer bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 155 heeft deze wijk naar 

verhouding 55%-punt meer basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 153 heeft deze wijk naar 

verhouding 53%-punt meer Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 171 heeft deze wijk naar 

verhouding 71%-punt meer cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 96 heeft deze wijk naar 

verhouding 4%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 76 heeft deze wijk naar 

verhouding 24%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 4%-punt meer dan gemiddeld.
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Helmond-Oost; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Helmond-Oost; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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.
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aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 7.780 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 332 4 4 107

4 - 11 jr 654 8 9 93

12 - 17 jr 477 6 8 81

65 - 79 jr 1.104 14 13 106

80 jr en ouder 365 5 4 126

16

etniciteit 7.780 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 4.788 62 73 84

Westerse migratieachtergrond 1.290 17 13 126

Niet-westerse migratieachtergrond 1.702 22 13 170

25

huishoudens 3.843 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 1.666 43 35 125

eenoudergezin 335 9 8 108

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 404 11 6 173

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 1.000 27 17 159

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 28.900 75 100 75

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 54 9 6 142

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) 74 13 5 241

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 46 41 28 144

46

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 1.113 14 10 146

CVV (Taxbus) 651 8 6 144

huishoudelijke hulp 386 5 3 177

woonvoorzieningen 252 3 2 157

parkeervoorziening 179 2 2 126 87

scootmobiel 188 2 1 187

rolstoel 103 1 1 122

begeleiding 254 3 2 181

beschermd wonen 62 1 1 131
68

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
240 3 2 168 naar verhouding 68%-punt meer dan gemiddeld.

8

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 194 13 14 92

Begeleiding 73 5 5 105

Behandeling 157 11 12 87

Pleegzorg x x 1 x

Verblijf 22 2 1 137

Vervoer 29 2 1 166

4

Trajecten jeugdzorg, totaal 477 33 34 97 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 124 8 8 104

Trajecten Behandeling 266 18 20 89

Trajecten Pleegzorg 11 1 1 69

Trajecten Verblijf 32 2 2 125

Trajecten Vervoer 43 3 2 153

5

Jeugdzorg, CBS-data
7) 145 10 11 95 naar verhouding 5%-punt minder dan gemiddeld.

18

Leerlingenvervoer
8) 33 3 2 118

Opvoedondersteuning
9) 4

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 175 13 13 96 naar verhouding 4%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 106 8 8 97 naar verhouding 3%-punt minder dan gemiddeld.
3

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 107 heeft deze wijk naar 

verhouding 7%-punt meer 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 84 heeft deze wijk naar 

verhouding 16%-punt minder bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 125 heeft deze wijk naar 

verhouding 25%-punt meer eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 173 heeft deze wijk naar 

verhouding 73%-punt meer bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 142 heeft deze wijk naar 

verhouding 42%-punt meer basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 146 heeft deze wijk naar 

verhouding 46%-punt meer Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 187 heeft deze wijk naar 

verhouding 87%-punt meer cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 92 heeft deze wijk naar 

verhouding 8%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 104 heeft deze wijk naar 

verhouding 4%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 18%-punt meer dan gemiddeld.
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Helmond-Noord; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Behandeling

Trajecten

Pleegzorg

Jeugdzorg, CBS-data

Leerlingenvervoer

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Helmond-Noord; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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 in cijfers per 1 januari 2019 0

aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 11.904 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 472 4 4 100

4 - 11 jr 1.039 9 9 96

12 - 17 jr 889 7 8 98

65 - 79 jr 1.997 17 13 125

80 jr en ouder 575 5 4 130

4

etniciteit 11.904 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 8.338 70 73 96

Westerse migratieachtergrond 1.692 14 13 108

Niet-westerse migratieachtergrond 1.874 16 13 122

2

huishoudens 5.456 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 1.923 35 35 102

eenoudergezin 504 9 8 114

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 396 7 6 120

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 1.000 20 17 118

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 31.900 83 100 83

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 124 13 6 196

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) 71 7 5 139

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 64 35 28 123

29

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 1.499 13 10 129

CVV (Taxbus) 995 8 6 144

huishoudelijke hulp 444 4 3 133

woonvoorzieningen 361 3 2 147

parkeervoorziening 288 2 2 133 42

scootmobiel 218 2 1 142

rolstoel 157 1 1 122

begeleiding 238 2 2 111

beschermd wonen 54 0 1 75
40

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
306 3 2 140 naar verhouding 40%-punt meer dan gemiddeld.

14

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 402 16 14 114

Begeleiding 158 6 5 135

Behandeling 357 15 12 118

Pleegzorg 23 1 1 152

Verblijf 36 1 1 134

Vervoer 49 2 1 168

51

Trajecten jeugdzorg, totaal 1.129 46 34 137 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 300 12 8 151

Trajecten Behandeling 624 26 20 125

Trajecten Pleegzorg 42 2 1 158

Trajecten Verblijf 60 2 2 139

Trajecten Vervoer 93 4 2 198

21

Jeugdzorg, CBS-data
7) 310 13 11 121 naar verhouding 21%-punt meer dan gemiddeld.

3

Leerlingenvervoer
8) 51 3 2 103

Opvoedondersteuning
9) 19

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 380 16 13 119 naar verhouding 19%-punt meer dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 223 9 8 116 naar verhouding 16%-punt meer dan gemiddeld.
16

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 100 heeft deze wijk naar 

verhouding 0%-punt minder 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 96 heeft deze wijk naar 

verhouding 4%-punt minder bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 102 heeft deze wijk naar 

verhouding 2%-punt meer eenpersoons-huishoudens 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 120 heeft deze wijk naar 

verhouding 20%-punt meer bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 196 heeft deze wijk naar 

verhouding 96%-punt meer basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 129 heeft deze wijk naar 

verhouding 29%-punt meer Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 142 heeft deze wijk naar 

verhouding 42%-punt meer cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 114 heeft deze wijk naar 

verhouding 14%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 151 heeft deze wijk naar 

verhouding 51%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 3%-punt meer dan gemiddeld.
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't Hout; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Pleegzorg
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Leerlingenvervoer

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

't Hout; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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 in cijfers per 1 januari 2019 
aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 11.088 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 420 4 4 95

4 - 11 jr 971 9 9 97

12 - 17 jr 796 7 8 95

65 - 79 jr 1.570 14 13 105

80 jr en ouder 466 4 4 113

12

etniciteit 11.088 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 9.091 82 73 112

Westerse migratieachtergrond 1.098 10 13 75

Niet-westerse migratieachtergrond 899 8 13 63

17

huishoudens 4.791 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 1.376 29 35 83

eenoudergezin 352 7 8 91

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 209 3 6 48

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 600 13 17 76

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 40.000 104 100 104

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 57 6 6 94

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) 27 3 5 55

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 28 15 28 54

10

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 974 9 10 90

CVV (Taxbus) 620 6 6 97

huishoudelijke hulp 281 3 3 91

woonvoorzieningen 214 2 2 94

parkeervoorziening 211 2 2 105 24

scootmobiel 108 1 1 76

rolstoel 122 1 1 102

begeleiding 144 1 2 73

beschermd wonen 16 0 1 24
10

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
182 2 2 90 naar verhouding 10%-punt minder dan gemiddeld.

3

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 329 15 14 103

Begeleiding 123 6 5 117

Behandeling 282 13 12 103

Pleegzorg x x 1 x

Verblijf 25 1 1 103

Vervoer 25 1 1 95

14

Trajecten jeugdzorg, totaal 786 36 34 106 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 205 9 8 114

Trajecten Behandeling 489 22 20 108

Trajecten Pleegzorg 10 0 1 42

Trajecten Verblijf 36 2 2 93

Trajecten Vervoer 41 2 2 97

9

Jeugdzorg, CBS-data
7) 210 10 11 91 naar verhouding 9%-punt minder dan gemiddeld.

24

Leerlingenvervoer
8) 56 3 2 124

Opvoedondersteuning
9) 15

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 247 11 13 85 naar verhouding 15%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 132 6 8 76 naar verhouding 24%-punt minder dan gemiddeld.
24

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 95 heeft deze wijk naar 

verhouding %-punt minder 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 112 heeft deze wijk naar 

verhouding 12%-punt meer bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 83 heeft deze wijk naar 

verhouding 17%-punt minder eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 48 heeft deze wijk naar 

verhouding 52%-punt minder bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 94 heeft deze wijk naar 

verhouding 6%-punt minder basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 90 heeft deze wijk naar 

verhouding 10%-punt minder Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 76 heeft deze wijk naar 

verhouding 24%-punt minder cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 103 heeft deze wijk naar 

verhouding 3%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 114 heeft deze wijk naar 

verhouding 14%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 24%-punt meer dan gemiddeld.



Zorgprofielen Brouwhuis 2019
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Brouwhuis; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Behandeling

Trajecten

Pleegzorg

Jeugdzorg, CBS-data

Leerlingenvervoer

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Brouwhuis; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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 in cijfers per 1 januari 2019 2

aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 9.214 100 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 374 4 4 102

4 - 11 jr 846 9 9 101

12 - 17 jr 659 7 8 94

65 - 79 jr 937 10 13 76

80 jr en ouder 260 3 4 76

6

etniciteit 9.214 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 7.108 77 73 106

Westerse migratieachtergrond 1.260 14 13 104

Niet-westerse migratieachtergrond 846 9 13 71

6

huishoudens 4.047 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 1.319 33 35 94

eenoudergezin 329 8 8 101

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 233 3 6 53

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 600 15 17 88

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 38.700 101 100 101

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 27 3 6 44

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) 22 2 5 45

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 25 14 28 48

17

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 745 8 10 83

CVV (Taxbus) 444 5 6 83

huishoudelijke hulp 253 3 3 98

woonvoorzieningen 152 2 2 80

parkeervoorziening 127 1 2 76 20

scootmobiel 95 1 1 80

rolstoel 110 1 1 110

begeleiding 155 2 2 93

beschermd wonen 22 0 1 39
11

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
150 2 2 89 naar verhouding 11%-punt minder dan gemiddeld.

2

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 270 14 14 98

Begeleiding 85 4 5 93

Behandeling 227 12 12 96

Pleegzorg 15 1 1 127

Verblijf 19 1 1 90

Vervoer 19 1 1 83

15

Trajecten jeugdzorg, totaal 622 33 34 97 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 133 7 8 85

Trajecten Behandeling 389 20 20 99

Trajecten Pleegzorg 28 1 1 134

Trajecten Verblijf 36 2 2 107

Trajecten Vervoer 29 2 2 79

7

Jeugdzorg, CBS-data
7) 215 11 11 107 naar verhouding 7%-punt meer dan gemiddeld.

14

Leerlingenvervoer
8) 39 2 2 86

Opvoedondersteuning
9) 18

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 205 11 13 82 naar verhouding 18%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 134 7 8 89 naar verhouding 11%-punt minder dan gemiddeld.
11

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 102 heeft deze wijk naar 

verhouding 2%-punt meer 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 106 heeft deze wijk naar 

verhouding 6%-punt meer bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 94 heeft deze wijk naar 

verhouding 6%-punt minder eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 53 heeft deze wijk naar 

verhouding 47%-punt minder bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 44 heeft deze wijk naar 

verhouding 56%-punt minder basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 83 heeft deze wijk naar 

verhouding 17%-punt minder Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 80 heeft deze wijk naar 

verhouding 20%-punt minder cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 98 heeft deze wijk naar 

verhouding 2%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 85 heeft deze wijk naar 

verhouding 15%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 14%-punt minder dan gemiddeld.



Zorgprofielen Helmond-West 2019
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Helmond-West; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Pleegzorg
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Leerlingenvervoer

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Helmond-West; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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.
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aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 4.423 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 195 4 4 111

4 - 11 jr 366 8 9 91

12 - 17 jr 310 7 8 92

65 - 79 jr 642 15 13 108

80 jr en ouder 113 3 4 69

16

etniciteit 4.423 100 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 2.715 61 73 84

Westerse migratieachtergrond 835 19 13 144

Niet-westerse migratieachtergrond 873 20 13 153

27

huishoudens 2.145 100 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 943 44 35 127

eenoudergezin 197 9 8 114

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 214 3 6 49

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 500 25 17 147

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 30.200 79 100 79

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 35 4 6 58

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) 36 4 5 73

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 31 17 28 60

4

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 454 10 10 104

CVV (Taxbus) 236 5 6 91

huishoudelijke hulp 149 3 3 119

woonvoorzieningen 118 3 2 128

parkeervoorziening 93 2 2 115 49

scootmobiel 86 2 1 149

rolstoel 63 1 1 130

begeleiding 110 2 2 137

beschermd wonen x x 1 x
27

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
104 2 2 127 naar verhouding 27%-punt meer dan gemiddeld.

0

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 129 15 14 100

Begeleiding 47 5 5 111

Behandeling 112 13 12 102

Pleegzorg x x 1 x

Verblijf x x 1 x

Vervoer 11 1 1 103

10

Trajecten jeugdzorg, totaal 294 33 34 98 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 80 9 8 110

Trajecten Behandeling 185 21 20 102

Trajecten Pleegzorg x x 1 x

Trajecten Verblijf x x 2 x

Trajecten Vervoer 17 2 2 99

12

Jeugdzorg, CBS-data
7) 105 12 11 112 naar verhouding 12%-punt meer dan gemiddeld.

27

Leerlingenvervoer
8) 33 2 2 73

Opvoedondersteuning
9) 34

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 156 18 13 134 naar verhouding 34%-punt meer dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 89 10 8 127 naar verhouding 27%-punt meer dan gemiddeld.
27

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 111 heeft deze wijk naar 

verhouding 11%-punt meer 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 84 heeft deze wijk naar 

verhouding 16%-punt minder bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 127 heeft deze wijk naar 

verhouding 27%-punt meer eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 49 heeft deze wijk naar 

verhouding 51%-punt minder bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 58 heeft deze wijk naar 

verhouding 42%-punt minder basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 104 heeft deze wijk naar 

verhouding 4%-punt meer Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 149 heeft deze wijk naar 

verhouding 49%-punt meer cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 100 heeft deze wijk naar 

verhouding 0%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 110 heeft deze wijk naar 

verhouding 10%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 27%-punt minder dan gemiddeld.
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Warande; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Begeleid wonenStapeling 3 of meer Wmo

groepen als nevenstaand

Begeleiding

Behandeling

Pleegzorg

Trajecten

Behandeling

Trajecten

Pleegzorg

Jeugdzorg, CBS-data

Leerlingenvervoer

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Warande; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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 in cijfers per 1 januari 2019 2

aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 2.943 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 115 4 4 98

4 - 11 jr 241 8 9 90

12 - 17 jr 216 7 8 97

65 - 79 jr 603 20 13 152

80 jr en ouder 201 7 4 184

22

etniciteit 2.943 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 2.615 89 73 122

Westerse migratieachtergrond 223 8 13 58

Niet-westerse migratieachtergrond 105 4 13 28

23

huishoudens 1.275 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 338 27 35 77

eenoudergezin 76 6 8 74

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) x x 6 x

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) x x 17 x

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 59.700 155 100 155

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) x x 6 x

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) x x 5 x

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) x x 28 x

38

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 175 6 10 62

CVV (Taxbus) 118 4 6 71

huishoudelijke hulp 20 1 3 25

woonvoorzieningen 32 1 2 54

parkeervoorziening 48 2 2 92 #WAARDE!

scootmobiel x x 1 x

rolstoel 16 1 1 51

begeleiding x x 2 x

beschermd wonen x x 1 x
68

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
17 1 2 32 naar verhouding 68%-punt minder dan gemiddeld.

34

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 55 10 14 66

Begeleiding 19 3 5 69

Behandeling 48 8 12 68

Pleegzorg x x 1 x

Verblijf x x 1 x

Vervoer x x 1 x

44

Trajecten jeugdzorg, totaal 97 17 34 50 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 26 5 8 56

Trajecten Behandeling 66 12 20 56

Trajecten Pleegzorg x x 1 x

Trajecten Verblijf x x 2 x

Trajecten Vervoer x x 2 x

59

Jeugdzorg, CBS-data
7) 25 4 11 41 naar verhouding 59%-punt minder dan gemiddeld.

#WAARDE!

Leerlingenvervoer
8) x x 2 x

Opvoedondersteuning
9) 63

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 28 5 13 37 naar verhouding 63%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 16 3 8 36 naar verhouding 64%-punt minder dan gemiddeld.
64

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 98 heeft deze wijk naar 

verhouding 2%-punt minder 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 122 heeft deze wijk naar 

verhouding 22%-punt meer bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 77 heeft deze wijk naar 

verhouding 23%-punt minder eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk naar verhouding 100%-punt minder 

bijstandsgerechtigde personen dan gemiddeld.

Bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk naar verhouding 100%-punt minder 

basisschoolleerlingen van wie de ouders maximaal 

lager beroepsonderwijs hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 62 heeft deze wijk naar 

verhouding 38%-punt minder Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk naar verhouding 100%-punt minder cliënten met 

een scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 66 heeft deze wijk naar 

verhouding 34%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 56 heeft deze wijk naar 

verhouding 44%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk 100%-punt minder kinderen in het llnvervoer.
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Stiphout; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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CVV (Taxbus)

Huishoudelijke hulp

Woonvoorzieningen

Parkeervoorziening

Scootmobiel

Rolstoel

Begeleiding

Begeleid wonenStapeling 3 of meer Wmo

groepen als nevenstaand

Begeleiding

Behandeling

Pleegzorg

Trajecten

Behandeling

Trajecten

Pleegzorg

Jeugdzorg, CBS-data

Leerlingenvervoer

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Stiphout; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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.
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aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 5.247 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 117 2 4 56

4 - 11 jr 364 7 9 77

12 - 17 jr 386 7 8 97

65 - 79 jr 1.240 24 13 176

80 jr en ouder 310 6 4 159

22

etniciteit 5.247 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 4.668 89 73 122

Westerse migratieachtergrond 419 8 13 61

Niet-westerse migratieachtergrond 160 3 13 24

29

huishoudens 2.240 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 549 25 35 71

eenoudergezin 116 5 8 64

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 34 0 6 8

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 200 9 17 53

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 52.000 135 100 135

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) x x 6 x

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) x x 5 x

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) x x 28 x

18

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 418 8 10 82

CVV (Taxbus) 295 6 6 97

huishoudelijke hulp 88 2 3 60

woonvoorzieningen 76 1 2 70

parkeervoorziening 123 2 2 129 44

scootmobiel 38 1 1 56

rolstoel 45 1 1 79

begeleiding 30 1 2 32

beschermd wonen x x 1 x
29

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
68 1 2 71 naar verhouding 29%-punt minder dan gemiddeld.

5

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 120 14 14 95

Begeleiding 32 4 5 76

Behandeling 104 12 12 96

Pleegzorg x x 1 x

Verblijf x x 1 x

Vervoer x x 1 x

23

Trajecten jeugdzorg, totaal 224 26 34 76 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 55 6 8 77

Trajecten Behandeling 153 17 20 85

Trajecten Pleegzorg x x 1 x

Trajecten Verblijf x x 2 x

Trajecten Vervoer x x 2 x

13

Jeugdzorg, CBS-data
7) 80 9 11 87 naar verhouding 13%-punt minder dan gemiddeld.

65

Leerlingenvervoer
8) 16 1 2 35

Opvoedondersteuning
9) 65

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 40 5 13 35 naar verhouding 65%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 26 3 8 38 naar verhouding 62%-punt minder dan gemiddeld.
62

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 56 heeft deze wijk naar 

verhouding 44%-punt minder 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 122 heeft deze wijk naar 

verhouding 22%-punt meer bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 71 heeft deze wijk naar 

verhouding 29%-punt minder eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 8 heeft deze wijk naar 

verhouding 92%-punt minder bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk naar verhouding 100%-punt minder 

basisschoolleerlingen van wie de ouders maximaal 

lager beroepsonderwijs hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 82 heeft deze wijk naar 

verhouding 18%-punt minder Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 56 heeft deze wijk naar 

verhouding 44%-punt minder cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 95 heeft deze wijk naar 

verhouding 5%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 65%-punt minder dan gemiddeld.

Bij een indexwaarde van 77 heeft deze wijk naar 

verhouding 23%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.



Zorgprofielen Rijpelberg 2019

0

50

100

150

200

250

0 - 3 jr

4 - 11 jr

12 - 17 jr

65 - 79 jr

80 jr en ouder

Westerse migratieachtergrond

Niet-westerse

migratieachtergrond

EenpersoonshuishoudenEenoudergezin

Uitkeringsgerechtigden

(huishoudens)

Huishoudens tot 120%

van het sociaal minimum

Besteedbaar

huishoudeninkomen

Gewichtenleerlingen

basisschool (gewicht 0,3)

Gewichtenleerlingen

basisschool (gewicht 1,2)

Peuters met Indicatie VVE

(gewicht en overig)

Rijpelberg; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Rijpelberg; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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 in cijfers per 1 januari 2019 3

aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 8.118 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 333 4 4 103

4 - 11 jr 766 9 9 104

12 - 17 jr 564 7 8 92

65 - 79 jr 846 10 13 78

80 jr en ouder 90 1 4 30

10

etniciteit 8.118 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 5.316 65 73 90

Westerse migratieachtergrond 1.786 22 13 168

Niet-westerse migratieachtergrond 1.016 13 13 97

8

huishoudens 3.562 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 1.131 32 35 92

eenoudergezin 324 9 8 113

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 155 2 6 36

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 400 12 17 71

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 37.500 98 100 98

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 60 6 6 99

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) 52 5 5 106

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 29 16 28 56

42

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 462 6 10 58

CVV (Taxbus) 213 3 6 45

huishoudelijke hulp 123 2 3 54

woonvoorzieningen 111 1 2 66

parkeervoorziening 109 1 2 74 28

scootmobiel 76 1 1 72

rolstoel 73 1 1 82

begeleiding 111 1 2 76

beschermd wonen 27 0 1 55
36

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
95 1 2 64 naar verhouding 36%-punt minder dan gemiddeld.

3

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 253 15 14 103

Begeleiding 84 5 5 103

Behandeling 211 12 12 100

Pleegzorg 22 1 1 209

Verblijf 15 1 1 80

Vervoer 33 2 1 162

15

Trajecten jeugdzorg, totaal 651 38 34 114 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 159 9 8 115

Trajecten Behandeling 371 22 20 106

Trajecten Pleegzorg 41 2 1 221

Trajecten Verblijf 21 1 2 70

Trajecten Vervoer 54 3 2 165

9

Jeugdzorg, CBS-data
7) 195 11 11 109 naar verhouding 9%-punt meer dan gemiddeld.

18

Leerlingenvervoer
8) 37 2 2 82

Opvoedondersteuning
9) 16

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 186 11 13 84 naar verhouding 16%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 117 7 8 88 naar verhouding 12%-punt minder dan gemiddeld.
12

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 103 heeft deze wijk naar 

verhouding 3%-punt meer 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 90 heeft deze wijk naar 

verhouding 10%-punt minder bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 92 heeft deze wijk naar 

verhouding 8%-punt minder eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 36 heeft deze wijk naar 

verhouding 64%-punt minder bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 99 heeft deze wijk naar 

verhouding 1%-punt minder basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 58 heeft deze wijk naar 

verhouding 42%-punt minder Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 72 heeft deze wijk naar 

verhouding 28%-punt minder cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 103 heeft deze wijk naar 

verhouding 3%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 18%-punt minder dan gemiddeld.

Bij een indexwaarde van 115 heeft deze wijk naar 

verhouding 15%-punt meer Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.
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Dierdonk; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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groepen als nevenstaand

Begeleiding
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Behandeling

Trajecten

Pleegzorg

Jeugdzorg, CBS-data

Leerlingenvervoer

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Dierdonk; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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 in cijfers per 1 januari 2019 29

aantal in wijk % in wijk % in Helmond index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 5.083 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 144 3 4 71

4 - 11 jr 445 9 9 97

12 - 17 jr 589 12 8 153

65 - 79 jr 492 10 13 72

80 jr en ouder 44 1 4 23

22

etniciteit 5.083 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 4.521 89 73 122

Westerse migratieachtergrond 399 8 13 60

Niet-westerse migratieachtergrond 163 3 13 25

73

huishoudens 1.753 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 166 9 35 27

eenoudergezin 94 5 8 66

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) x x 6 x

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 100 6 17 35

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 59.600 155 100 155

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 16 2 6 26

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) x x 5 x

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) x x 28 x

71

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 143 3 10 29

CVV (Taxbus) 73 1 6 25

huishoudelijke hulp 11 0 3 8

woonvoorzieningen 20 0 2 19

parkeervoorziening 45 1 2 49 #WAARDE!

scootmobiel x x 1 x

rolstoel 30 1 1 54

begeleiding 18 0 2 20

beschermd wonen x x 1 x
80

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
19 0 2 20 naar verhouding 80%-punt minder dan gemiddeld.

27

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 128 11 14 73

Begeleiding 39 3 5 67

Behandeling 117 10 12 78

Pleegzorg x x 1 x

Verblijf x x 1 x

Vervoer x x 1 x

31

Trajecten jeugdzorg, totaal 283 23 34 69 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 68 6 8 69

Trajecten Behandeling 189 16 20 76

Trajecten Pleegzorg x x 1 x

Trajecten Verblijf x x 2 x

Trajecten Vervoer 13 1 2 56

30

Jeugdzorg, CBS-data
7) 90 7 11 70 naar verhouding 30%-punt minder dan gemiddeld.

71

Leerlingenvervoer
8) 13 1 2 29

Opvoedondersteuning
9) 52

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 77 6 13 48 naar verhouding 52%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 48 4 8 50 naar verhouding 50%-punt minder dan gemiddeld.
50

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 71 heeft deze wijk naar 

verhouding 29%-punt minder 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 122 heeft deze wijk naar 

verhouding 22%-punt meer bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 27 heeft deze wijk naar 

verhouding 73%-punt minder eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk naar verhouding 100%-punt minder 

bijstandsgerechtigde personen dan gemiddeld.

Bij een indexwaarde van 26 heeft deze wijk naar 

verhouding 74%-punt minder basisschool-leerlingen 

van wie de ouders maximaal lager beroepsonderwijs 

hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 29 heeft deze wijk naar 

verhouding 71%-punt minder Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk naar verhouding 100%-punt minder cliënten met 

een scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 73 heeft deze wijk naar 

verhouding 27%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 69 heeft deze wijk naar 

verhouding 31%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 71%-punt minder dan gemiddeld.
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Brandevoort; typerende kenmerken voor voorzieningengebruik 

Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.
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Totaal in deze wijk, t.o.v. Helmond

Totaal Helmond (=100)

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

Brandevoort; voorzieningengebruik Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer

> Valt de blauwe 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 blauwe 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.

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 voorzieningengebruik.

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.
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aantal % in wijk % in stad index wijk Toelichting

BEVOLKING
Index. De indexwaarde leest zich als volgt:

leeftijd 10.255 100 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

0 - 3 jr 480 5 4 118

4 - 11 jr 1.376 13 9 148

12 - 17 jr 1.209 12 8 155

65 - 79 jr 754 7 13 55

80 jr en ouder 131 1 4 34

16

etniciteit 10.255 100 99 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Nederlands 8.658 84 73 116

Westerse migratieachtergrond 1.013 10 13 75

Niet-westerse migratieachtergrond 584 6 13 44

46

huishoudens 3.723 100 100 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

eenpersoonshuishouden 697 19 35 54

eenoudergezin 336 9 8 112

SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Uitkeringsgerechtigden (huishoudens) 34 0 6 8

Huishoudens met besteedbaar inkomen 

tot 120% van het sociaal minimum
1) 100 3 17 18

Gemiddeld huishoudeninkomen (€)
1) 55.400 144 100 144

Gewichtenleerlingen gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 0,3)
2) 15 2 6 x

Gewichtenleerlingen basisschool (gewicht 1,2)
3) x x 5 x

Peuters met Indicatie VVE (gewicht en overig)
4) 23 13 28 45

71

WMO- EN JEUGDVOORZIENINGEN gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Wmo-gebruikers totaal
5) 286 3 10 29

CVV (Taxbus) 149 1 6 25

huishoudelijke hulp 66 1 3 23

woonvoorzieningen 45 0 2 22

parkeervoorziening 81 1 2 44 86

scootmobiel 18 0 1 14

rolstoel 41 0 1 37

begeleiding 55 1 2 30

beschermd wonen x x 1 x
75

Stapeling van 3 of meer bovengenoemde 

Wmo-voorzieningen
47 0 2 25 naar verhouding 75%-punt minder dan gemiddeld.

0

Jeugdzorg gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Jongeren met jeugdzorg, totaal, lokale data
6) 443 14 14 100

Begeleiding 128 4 5 87

Behandeling 390 13 12 103

Pleegzorg x x 1 x

Verblijf 10 0 1 30

Vervoer 14 0 1 38

15

Trajecten jeugdzorg, totaal 838 27 34 81 gemiddelde waarde in Helmond = 100.

Trajecten Begeleiding 213 7 8 85

Trajecten Behandeling 583 19 20 93

Trajecten Pleegzorg x x 1 x

Trajecten Verblijf 16 1 2 30

Trajecten Vervoer 17 1 2 29

24

Jeugdzorg, CBS-data
7) 245 8 11 76 naar verhouding 24%-punt minder dan gemiddeld.

8

Leerlingenvervoer
8) 49 3 2 108

Opvoedondersteuning
9) 48

Begeleidingstrajecten, totaal lopend/afgesloten 208 7 13 52 naar verhouding 48%-punt minder dan gemiddeld.

Cliënten, incl. eenmalige contacten 118 4 8 49 naar verhouding 51%-punt minder dan gemiddeld.
51

TOELICHTING Algemeen: bij aantallen <10 is de informatie afgeblokt in verband met privacybescherming (x).

Bij een indexwaarde van 118 heeft deze wijk naar 

verhouding 18%-punt meer 0- t/m 3-jarigen dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 116 heeft deze wijk naar 

verhouding 16%-punt meer bewoners met een 

Nederlandse achtergrond dan het Helmonds 

gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 54 heeft deze wijk naar 

verhouding 46%-punt minder eenpersoons-

huishoudens dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 8 heeft deze wijk naar 

verhouding 92%-punt minder bijstands-gerechtigden 

dan het Helmonds gemiddelde.

Bij waarde=x geldt een aantal < 10, dan heeft deze 

wijk naar verhouding 100%-punt minder 

basisschoolleerlingen van wie de ouders maximaal 

lager beroepsonderwijs hebben gevolgd.

Bij een indexwaarde van 29 heeft deze wijk naar 

verhouding 71%-punt minder Wmo-cliënten dan het 

Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 14 heeft deze wijk naar 

verhouding 86%-punt minder cliënten met een 

scootmobiel dan het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 100 heeft deze wijk naar 

verhouding 0%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

Bij een indexwaarde van 85 heeft deze wijk naar 

verhouding 15%-punt minder Jeugdzorg-cliënten dan 

het Helmonds gemiddelde.

naar verhouding 8%-punt meer dan gemiddeld.



Noten bij zorgprofielen

1. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Integraal inkomens- en vermogensonderzoek: lage inkomens 2017; besteedbaar inkomen 2016

2. Bron: Duo-cfi (1 oktober 2018); Helmondse kinderen vzv schoolgaand in Helmond; Ouders maximaal twee jaar voortgezet onderwijs

3. Bron: Duo-cfi (1 oktober 2018); Helmondse kinderen vzv schoolgaand in Helmond; Ouders maximaal basisonderwijs

4. Bron: Jeugdgezondheidszorg (JGZ); referentie leeftijdsgroep 2,5 tot 4 jaar (jan-dec 2018)

5. Bron: Gemeente Helmond; Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meer indicaties. Referentie leeftijdsgroep totale (wijk)bevolking (jan-dec 2018)

6. Bron: Gemeente Helmond; Het aantal cliënten jeugdzorg met 1 of meer indicaties. Referentie leeftijdsgroep 0 t/m 17 jaar (jan-dec 2018)

7. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Het aantal cliënten jeugdzorg met 1 of meer indicaties. Referentie leeftijdsgroep 0 t/m 17 jaar (jan-dec 2018)

8. Bron: Gemeente Helmond; Referentie leeftijdsgroep 5 t/m 18 jaar (jan-dec 2018)

9. Bron: CJG Helmond, LEVgroep (jan-dec 2017)



Ruimte voor eigen aantekeningen
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