
11/24/2020 Gemeente
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Gemiddelde inkomen (€) per inwoner per wijk

Aantal eenzame ouderen

2.115
Ouderen index Gemeente

743

Participatie in de gemeente (per duizend)

Aantal participerenden
(15 t/m 74)

Vrijwilligerswerk (per
duizend)

640

375

604

297

Gemeente Nederland

Indicator
 

Gemeente Nederland

Jeugdigen (0 t/m 17)

55 t/m 64 jaar

Ouderen (65 t/m 74 jaar)

Ouderen (75 t/m 84 jaar)

Ouderen (85 of ouder)

Grijze druk

7.499 (21,5%)

13,6%

4.017 (11,5%)

2.293 (6,6%)

759 (2,2%)

34,8%

3.337.115 (19,2%)

13,6%

1.937.222 (11,1%)

1.069.244 (6,1%)

386.027 (2,2%)

31,8%

Indicator
 

Gemeente Nederland

Ernstige eenzaamheid (%)

Eenpersoonshuishoudens

Verweduwd

Wmo-clienten met een
maatwerkarrangement (per duizend)

Mate van zelfredzaamheid 65+ index

Beperkt vanwege problemen met
gezondheid (per duizend)

Een of meer langdurige aandoeningen (per
duizend)

Ervaren gezondheid (goed/zeer goed) (per
duizend)

Mantelzorger (per duizend)

8,0%

4.112 (28,6%)

1.684 (4,8%)

47

61,0%

251

313

862 ▲

158

10,0%

3.079.778 (38,5%)

859.020 (4,9%)

65

45,0%

277

292

795

140

Gemeente X
Lorenz Ouderenscan

Demografie 2020

Gezondheid 2020

Samenkomen en meedoen

Gemeente X is heeft een hoge demografische druk. Er zijn 
significant meer jeugdigen en relatief meer senioren. Het 
gaat hier met name om een grote groep 'oudere senioren' 
van 75 jaar en ouder.

Eenzaamheid is ondanks het grote aantal ouderen geen 
veelvoorkomend thema in deze gemeente. Gemeente X 
heeft de kenmerken van een gemeente waarin de sociale 
cohesie erg groot is. Zo wonen er in Gemeente X veel
werkenden met kinderen kinderen, die een groot netwerk 
netwerk binnen de wijk zullen hebben. Ook is er relatief 
weinig armoede, mensen hebben de ruimte om anderen te 
helpen/ondersteunen.

Organisatie van zorg en ondersteuning

Het Wmo gebruik in Gemeente X is significant lager in 
vergelijking met Nederland. Ook zijn de senioren binnen de 
gemeente op vrijwel alle vlakken significant gezonder dan het 
landelijke gemiddelde. Dit komt ook doordat de senioren 
gemiddeld jonger zijn in vergelijking met de andere 
gemeenten. Als er rekening wordt gehouden
met de verschillende risicogroepen binnen de wijk, is het 
Wmo gebruik nog relatief laag. Mogelijk komt dit doordat 
men de weg naar de juiste hulp niet kan vinden. 

Wanneer senioren ondersteuning nodig hebben, kunnen ze 
terugvallen op een sociaal vangnet in de wijk. Het opzetten 
van gezamenlijke initiatieven of het onderhouden van 
eigenaarschap voor de omgeving is goed mogelijk in 
gemeente X. Er zijn significant meer vrijwilligers en 
mantelzorgers terwijl er minder mantelzorg nodig is in deze 
gemeente. Het risico dat mantelzorgers in gemeente X te 
zwaar belast worden is relatief laag. 

Beperking in
bewegen (per

duizend)

Beperking in horen
(per duizend)

Beperking in zien
(per duizend)

35

18

43

62

33

47

Gemeente Nederland

Ouderen met een beperking (per duizend)

Demografische ontwikkeling gemeente (prognose) Demografische ontwikkeling Nederland (prognose)

Ouderen index Nederland

813
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Leeftijdsopbouw per wijk

Per wijk

Indicator
 

Wijk 03

Wijk
 

Gemeente
 

Nederland
 

Wijk 07

Wijk
 

Gemeente
 

Nederland
 

Wijk 01

Wijk
 

Gemeente
 

Aantal participerenden (15 t/m 74)

Eenpersoonshuishoudens

Gemiddeld inkomen per inwoner

Gemiddelde woningwaarde

Huishoudens met een laag inkomen (per duizend)

Gezinnen die op of onder armoede grens leven (per duizend)

Verweduwd

661

1.010 (24,6%)

€25.600 ▼

€261.000

33

31

360 (3,4%)

640

4.112 (28,6%)

€28.200

€304.000

42

39

1.684 (4,8%)

604

3.079.778 (38,5%)

€25.700

€248.000

79

71

859.020 (4,9%)

607

1.070 (29,2%)

€33.300 ▲

€361.000 ▲

42

43

540 (6,3%)

640

4.112 (28,6%)

€28.200

€304.000

42

39

1.684 (4,8%)

604

3.079.778 (38,5%)

€25.700

€248.000

79

71

859.020 (4,9%)

583 ▼

840 (34,2%)

€26.700

€282.000

64 ▲

57 ▲

400 (7,3%)

640

4.112 (28,6%)

€28.200

€304.000

42

39

1.684 (4,8%)

Per wijk

Indicator
 

Wijk 03

Wijk
 

Gemeente
 

Nederland
 

Wijk 07

Wijk
 

Gemeente
 

Nederland
 

Wijk 01

Wijk
 

Gemeente
 

Nederland
 

Jeugdigen (0 t/m 17)

55 t/m 64 jaar

Ouderen (65 t/m 74 jaar)

Ouderen (75 t/m 84 jaar)

Ouderen (85 of ouder)

2.602 (24,4%)

11,8% ▼

1.020 (9,6%)

514 (4,8%)

141 (1,3%)

7.499 (21,5%)

13,6%

4.017 (11,5%)

2.293 (6,6%)

759 (2,2%)

3.337.115 (19,2%)

13,6%

1.937.222 (11,1%)

1.069.244 (6,1%)

386.027 (2,2%)

1.657 (19,4%)

14,6%

1.208 (14,2%)

694 (8,1%)

291 (3,4%)

7.499 (21,5%)

13,6%

4.017 (11,5%)

2.293 (6,6%)

759 (2,2%)

3.337.115 (19,2%)

13,6%

1.937.222 (11,1%)

1.069.244 (6,1%)

386.027 (2,2%)

1.007 (18,3%)

14,0%

709 (12,9%)

566 (10,3%)

189 (3,4%)

7.499 (21,5%)

13,6%

4.017 (11,5%)

2.293 (6,6%)

759 (2,2%)

3.337.115 (19,2%)

13,6%

1.937.222 (11,1%)

1.069.244 (6,1%)

386.027 (2,2%)

Gemeente X - Wijkoverzicht
Lorenz Ouderencan

Demografie (         )2020

Omgeving    (         )2020

Samenkomen en meedoen

De wijken 01 en 07 zijn de meest vergrijsde wijken in gemeente X. 
Waarbij er vooral in wijk 07 veel ´oude ouderen´(75 plus) wonen. 

Dezelfredzaamheid van wijk 01 is over het algemeen groot. Er zijn 
relatief weinig mensen met een uitkering. Veel mensen hebben een 
baan en een gemiddeld inkomen en er zijn meer huishoudens met 
kinderen dan in de rest van Nederland. Veel mensen hebben een sterk
sociaal netwerk, al dan niet binnen de wijk. Ondanks al deze positieve 
factoren is het aantal mensen dat eenzaam is niet
lager dan in de andere wijken. Door de grote sociale cohesie en de
welwillendheid van de burgers, kan er in deze wijk gebruik worden 
gemaakt van de bevolking om dit specifieke probleem op te lossen.

De mobiliteit van de senioren in wijk 07 is ondanks het grote aantal 
'oudere ouderen' bovengemiddeld. Er zijn relatief weinig mensen met 
een mobiliteitsbeperking. Zo zitten er minder senioren in een rolstoel 
en hebben er minder senioren een vervoersvoorziening vanuit de 
Wmo. Ook zijn de voorzieningen dichter in de buurt dan in de rest 
van de gemeente en zijn er ook meer buurthuizen.

Organiseren van zorg en ondersteuning

Het Wmo gebruik ligt in wijk 06 en 03 iets onder het gemeentelijke 
gemiddelde en is ruim 2 keer zo laag als in de rest van Nederland. Dit 
komt mede doordat de ouderen in de wijk nog relatief jong zijn( jonger 
dan 75).Ook de algemene gezondheid van de senioren in deze wijken 
is goed. Er wordt meer alcohol gedronken, maar verder zijn de senioren 
op vrijwel alle vlakken gezonder dan het gemeentelijke gemiddelde.

Het organiseren van zorg en ondersteuning vormt in beide wijken geen 
probleem. In wijken waar het inkomen en de woningvoorraad 
gemiddeld is (zoals in wijk 06 en 03 het geval is), is de sociale 
samenhang vaak het sterkst. De senioren zijn dus in het algemeen in 
staat om zelf de benodigde hulp te organiseren en te financieren. 
Verder zijn er relatief veel vrijwilligers en mantelzorgers, terwijl er 
minder mensen mantelzorg nodig hebben. Overbelaste mantelzorgers 
komen in vergelijking met de rest van de gemeente en de rest van 
Nederland relatief weinig voor.

Wijk 03

Wijk 07

Wijk 01

Wijk 02

Wijk 06

Gemeente X

24%

19%

18%

18%

22%

22%

60%

55%

55%

64%

59%

58%

10%

14%

13%

11%

13%

12%

5%

8%

10%

5%

5%

7%

3%

3%

Indicator Jeugdigen (0 t/m 17) Volwassenen (18 t/m 64) Ouderen (65 t/m 74 jaar) Ouderen (75 t/m 84 jaar) Ouderen (85 of ouder)
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Indicator
 

Definitie

Eenzaamheid (%)

Ernstige eenzaamheid (%)

Jeugdigen (0 t/m 17)

Volwassenen (18 t/m 64)

55 t/m 64 jaar

Ouderen (65 t/m 74 jaar)

Ouderen (75 t/m 84 jaar)

Ouderen (85 of ouder)

Grijze druk

Aantal participerenden (15 t/m 74)

Eenpersoonshuishoudens

Gemiddeld inkomen per inwoner

Gemiddelde woningwaarde

Huishoudens met een laag inkomen (per
duizend)

Gezinnen die op of onder armoede grens
leven (per duizend)

Ongehuwd

Verweduwd

Mantelzorgontvanger (per duizend)

Uren mantelzorg per week

% van de bevolking boven de 18, dat op basis van de eenzaamheidsschaal aangeeft eenzaam te zijn.

% van de bevolking boven de 18, dat op basis van de eenzaamheidsschaal aangeeft dat er sprake is van ernstige eenzaamheid.

% van totale bevolking

% van totale bevolking

% van totale bevolking

% van totale bevolking

% van totale bevolking

% van totale bevolking

65+ gedeeld 18 t/m 64

Het aandeel personen van 15 t/m 74 jaar in particuliere huishuishoudens met als persoonlijke voornaamste inkomensbron inkomen uit
arbeid of inkomen uit eigen onderneming, uitgedrukt in hele procenten van het totale aantal personen van 15 tot 75 jaar in particuliere
huishoudens.

 

Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens.

De gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9249 euro per jaar

De norm voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een
echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65- plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm gekozen.

Het aantal inwoners dat op 1 januari ongehuwd is. De burgerlijke staat ongehuwd geeft aan dat een persoon nog nooit een huwelijk
heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is. De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Percentage personen dat mantelzorg ontvangt.

Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt verleend door een mantelzorger.

Begrippenlijst

Tabel legenda

Symbolen:

-    Pijl omhoog ▲     Gemeente waarde is hoger dan de waarde van 
Nederland + standaard deviatie of de wijk waarde is hoger dan de waarde van 
de gemeente + standaard deviatie.
-    Pijl omlaag ▼       Gemeente waarde is lager dan de waarde van 
Nederland - standaard deviatie of de wijk waarde is lager dan de waarde van 
de gemeente - standaard deviatie.

Kleuren:

-    De kleur groen      Geeft aan dat het een positief effect is
-    De kleur rood        Geeft aan dat het een negatief effect is

Wijkindeling

CBS wijknaam CBS wijkcode Regio naam
 

Wijk 03

Wijk 07

Wijk 01

Wijk 02

Wijk 06

 

WK999903

WK999907

WK999901

WK999902

WK999906

 

Wijk 03

Wijk 07

Wijk 01

Wijk 02

Wijk 06

Gemeente X


