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 1.1 Samenstelling 

huishoudens 

Huishoudens bestaan uit een of meer personen die 

alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en 

zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. De indeling 

van het huishouden hangt af van de relaties van de 

huishoudensleden ten opzichte van de 

referentiepersoon.  

Aantal per 

1.000 inwoners 

Jaarlijks Ja CBS – Kerncijfers 

Wijken en Buurten 

1.2 Huishoudens 

met en zonder 

zorg en 

ondersteuning 

Deze indicator toont huishoudens met en zonder zorg 

en ondersteuning ten opzichte van het totaal aantal 

huishoudens. Onder zorg en ondersteuning wordt 

verstaan de individuele voorzieningen op grond van de 

Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Participatiewet.  

Percentage Halfjaarlijks Ja CBS – Monitor Sociaal 

Domein 

1.3 Aantal 

huishoudens met 

zorg en 

ondersteuning 

per domein 

Deze indicator toont het aantal huishoudens met zorg 

en ondersteuning per domein. Deze domeinen 

omvatten voorzieningen onder de Wmo 2015, de 

Jeugdwet en/of de Participatiewet. De indeling van 

personen en huishoudens naar gemeente gebeurt op 

basis van het laatst bekende adres in de verslagperiode 

in de BasisRegistratie Personen (BRP). 

Absoluut aantal Halfjaarlijks Ja CBS – Monitor Sociaal 

Domein 

1.4 Aantal 

huishoudens met 

zorg en 

ondersteuning 

per domein en 

per aantal 

voorzieningen 

Deze indicator toont het aantal huishoudens met één of 

meer voorzieningen per domein en het aantal 

voorzieningen dat zij hebben gehad. Domeinen 

omvatten voorzieningen onder de Wmo 2015, de 

Jeugdwet en/of de Participatiewet. De indeling van 

personen en huishoudens naar gemeente gebeurt op 

basis van het laatst bekende adres in de verslagperiode 

in de BasisRegistratie Personen (BRP). 

Absoluut aantal Halfjaarlijks Ja CBS – Monitor Sociaal 

Domein 

                                                
1 Voor een toelichting op specifieke begrippen, zie de definitielijst op de website van VNG Realisatie.  
2 De eenheid in deze kolom betreft de eenheid zoals de indicator in het rapport van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt gepresenteerd. In de database van Waarstaatjegemeente.nl kunnen de 
meeste indicatoren in een andere eenheid worden getoond. 
3 De cijfers van de wijken binnen een gemeente tellen niet altijd op tot het totaal van de gemeente. Dit komt omdat van sommige personen en huishoudens niet bepaald kan worden in welke wijk ze 
wonen. 

https://vngrealisatie.nl/sites/king/files/Definitielijst%20-%20Gemeentelijke%20Monitor%20Sociaal%20Domein%20-%20mei%202018.pdf
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1.5 Aantal 

huishoudens met 

voorzieningen 

vergeleken per 

domein 

Deze indicator toont het aantal huishoudens met zorg 

en ondersteuning per domein ten opzichte van alle 

huishoudens. Deze domeinen omvatten voorzieningen 

onder de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de 

Participatiewet. 

Aantal per 

1.000 inwoners 

Halfjaarlijks Ja CBS – Monitor Sociaal 

Domein 

1.6 Aantal 

voorzieningen per 

huishouden 

vergeleken 

Deze indicator toont het aantal huishoudens met één of 

meer voorzieningen ten opzichte van alle huishoudens.   

Aantal per 

1.000 inwoners 

Halfjaarlijks Ja CBS – Monitor Sociaal 

Domein 
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 2.1 Aantal 

jongeren met 

Jeugdzorg-

trajecten 

De indicator bevat informatie over het aantal jongeren 

dat jeugdhulp, jeugdbescherming en/of 

jeugdreclassering heeft gekregen. Jongeren tussen 0 en 

18 jaar komen in aanmerking voor jeugdhulp en 

jeugdbescherming, jongeren tot 23 jaar kunnen een 

jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen. De 

indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het 

adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is 

uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is 

toegepast in de Jeugdwet. Wanneer het adres 

gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de 

jongere in deze indicator het meest recente adres 

toegewezen. 

Absoluut aantal Halfjaarlijks Ja CBS - Beleidsinformatie 

Jeugd 

2.2 Aantal 

jongeren met 

Jeugdzorg-

trajecten 

vergeleken 

De indicator bevat informatie over het totaal aantal 

jongeren dat jeugdzorg krijgt en uitgesplitst naar 

jeugdhulp met en zonder verblijf, jeugdbescherming 

en/of jeugdreclassering. Het gegeven is ten opzichte 

van alle jongeren tot 18 jaar. Bij jeugdreclassering 

betreft het jongeren van 12 tot 23 jaar.   

Aantal per 

1.000 jongeren 

tot 18 jaar . 

Jeugd-

reclassering is 

ten opzichte 

van het aantal 

jongeren van 12 

tot 23 jaar.  

Halfjaarlijks Nee CBS – Beleidsinformatie 

Jeugd 
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2.3 Aantal 

inwoners met 

Wmo-

voorzieningen 

De indicator bevat informatie over het aantal cliënten 

met een type maatwerkarrangement in het kader van 

de Wmo. Het totaal aantal cliënten kan kleiner zijn dan 

de som van de aantallen cliënten bij de verschillende 

types. Dit komt omdat cliënten zorg van meerdere 

types kunnen ontvangen en zij dan bij het totaal slechts 

één keer meetellen. In de database zijn uitsplitsingen 

naar leeftijd, geslacht en herkomst te vinden. 

Aantal per 

1.000 inwoners 

Halfjaarlijks Ja CBS – Monitor Sociaal 

Domein 

2.4 Aantal 

inwoners met 

Wmo-

voorzieningen 

vergeleken 

Deze indicator bevat informatie over het aantal cliënten 

met een maatwerkvoorziening ten opzichte van alle 

inwoners vanaf 18 jaar. 

Aantal per 

1.000 inwoners 

van 18 jaar en 

ouder 

Halfjaarlijks Nee CBS – Monitor Sociaal 

Domein 

2.5 Aantal 

inwoners in 

beschermd 

wonen per regio 

Deze indicator beschrijft het aantal cliënten met een 

arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wmo. 

Deze indicator wordt getoond op het niveau van 

centrumgemeenten. 

Aantal per 

1.000 inwoners 

Halfjaarlijks Nee CBS – Monitor Sociaal 

Domein 

2.6 Percentage 

inwoners met 

eerstelijnszorg 

Deze indicator geeft het percentage verzekerden aan 

die gebruik maken van eerstelijnszorg. Dit is zorg waar 

inwoners zonder verwijzing naartoe kunnen gaan (zoals 

huisarts, GGZ of wijkverpleegkundigen).  

Percentage Jaarlijks Nee Vektis 

2.7 Huidige 

percentage 

verzekerden die 

gebruik maken 

van 

eerstelijnszorg 

vegeleken 

Deze indicator bevat informatie over het aantal cliënten 

die gebruik maken van eerstelijnszorg vergeleken met 

alle verzekerden. Eerstelijnszorg is zorg waar inwoners 

zonder verwijzing naartoe kunnen gaan (zoals huisarts, 

GGZ of wijkverpleegkundigen). 

Percentage Jaarlijks Nee Vektis 
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2.8 Aantal 

inwoners met een 

bijstandsuitkering 

Deze indicator toont het absolute aantal inwoners met 

een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. 

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen 

leeftijdscategoriën voor en na de AOW leeftijd.  

Absoluut aantal Halfjaarlijks Ja CBS - Participatiewet 

2.9 Aantal 

inwoners met een 

bijstandsuitkering 

vergeleken 

Deze indicator bevat informatie over het aantal 

inwoners dat gebruik maakt van een bijstandsuitkering 

in vergelijking met referentiegroepen op basis van 

leeftijd. De drie leeftijdscategoriën zijn: 18 jaar en 

ouder, 18-64 jaar (tot AOW leeftijd) en 65 jaar en ouder 

(vanaf AOW leeftijd).   

Aantal per 

1.000 inwoners 

betreffende 

leeftijdscategori

e. 

Halfjaarlijks Nee CBS – Participatiewet 

2.10 Aantal 

inwoners met een 

re-integratie 

voorziening 

Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik 

maakt van een re-integratievoorziening op basis van de 

Participatiewet.  

Absoluut aantal Halfjaarlijks Nee CBS – Participatiewet 

2.11 Huidige 

aantal inwoners 

met een re-

integratievoorzien

ing vergeleken 

Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik 

maakt van een re-integratievoorziening ten opzichte 

van de beroepsbevolking.  

Aantal per 

1.000 inwoners 

van de 

beroepsbevolki

ng 

Halfjaarlijks Nee CBS – Participatiewet 
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 3.1 

Leeftijdsopbouw 

Deze indicator laat de opbouw van leeftijd zien onder 

inwoners in verschillende leeftijdscategoriën. Deze 

indicator wordt gemeten op peildatum 1 januari.  

Percentage Jaarlijks Ja CBS – Kerncijfers 

Wijken en Buurten 

3.2 Werkzame 

beroepsbevolking 

Deze indicator telt het aantal werkzame inwoners ten 

opzichte van alle inwoners. 

Aantal per 

1.000 inwoners 

Jaarlijks Nee CBS – Arbeidsdeelname 

3.3 Sectoren 

waarin mensen 

werkzaam zijn 

Deze indicator toont percentages van sectoren waarin 

inwoners werkzaam zijn, opgedeeld in zes sectoren. 

Deze sectoren zijn: Collectieve dienstverlening, Handel, 

Industrie, Landbouw, Overige Dienstverlening en 

Zakelijke Dienstverlening.  

Percentage Jaarlijks Nee Stichting LISA 



 

Hoofdstuk 

in rapport 

Indicator Toelichting1 Eenheid in 

rapportage2 

Frequentie Ook beschikbaar 

op wijkniveau?3 

Bron 

3.4 

Opleindingsnivea

u 

beroepsbevolging 

Deze indicator toont het opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking opgedeeld in niveaus laag, 

middelbaar en hoog per 1.000 inwoners tussen de 15 

en 65 jaar.  

- laag opleidigsniveau: Dit omvat onderwijs op het 

niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 

leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding 

(mbo-1) 

- middelbaar opleidingsniveau: Dit omvat de 

bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding 

(mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- 

en specialistenopleidingen (mbo-4). 

- Hoog opleidingsniveau: Dit omvat onderwijs op het 

niveau van hbo of wo. 

Aantal per 

1.000 inwoners 

tussen de 15 en 

65 jaar 

Jaarlijks Nee CBS – Arbeidsdeelname 

3.5 Voortijdige 

schoolverlaters 

Deze indicator toont het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters op het voortgezet onderwijs en het 

MBO, verdeeld in jonger en ouder dan 18 jaar.  

Aantal per 

1.000 leerlingen 

Jaarlijks Nee Dienst Uitvoering 

Onderwijs 

3.6 Leerlingen in 

het speciaal 

onderwijs 

Deze indicator toont het aantal leerlingen in het 

speciaal onderwijs ten opzichte van alle leerlingen. 

Scholen voor speciaal onderwijs zijn er voor lichamelijk 

gehandicapte, slechthorende of slechtziende leerlingen 

of langdurig zieke leerlingen. Daarnaast zijn er jongeren 

voor wie het moeilijk is met een diploma van school te 

komen, ook als ze zoveel mogelijk extra hulp krijgen. 

Voor hen is er praktijkonderwijs. 

Aantal per 

1.000 leerlingen 

Jaarlijks Nee Dienst Uitvoering 

Onderwijs 

3.7 Kinderen in 

huishoudens met 

bijstand 

In deze indicator is het totale aantal kinderen dat ten 

laste komt van uitkeringsgezinnen per gemeente 

meegenomen, als percentage van het totale aantal 

kinderen van 0 tot 18 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat 

de huishoudens met een bijstandsuitkering, volledig of 

aanvullend, doorgaans de onderkant vormen van het 

inkomensniveau in Nederland. 

Aantal per 

1.000 kinderen 

Jaarlijks Nee Verwey-Jonker Instituut 
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3.8 

Jeugdcriminaliteit 

Deze indicator toont het aantal jongeren dat een delict 

heeft gepleegd, waardoor de politie hen als verdachte 

heeft gehoord en van wie de zaak door het Openbaar 

Ministerie is behandeld, vergeleken met alle jongeren 

tussen de 12 en 21 jaar.  

Aantal per 

1.000 jongeren 

tussen de 12-21 

jaar.  

Jaarlijks Nee Verwey-Jonker Instituut 

3.9 

Kwetsbaarheid 

Deze grafiek bevat een aantal indicatoren die een beeld geven over de mate van kwetsbaarheid van inwoners. De  indicatoren zijn: 

Psychische Problematiek, Twee of meer chronische aandoeningen, Verminderde Mobiliteit en Eenzaamheid.  

3.9a Psychische 

Problematiek 

Percentage personen met psychische problematiek. 

Deze personen hebben 1 of meerdere psychische 

aandoeningen waarvoor zij onder behandeling zijn, 

bijvoorbeeld angst, depressie, bipolaire aandoeningen, 

verslaving en eetstoornissen. Het percentage wordt 

vastgesteld op basis van het percentage personen dat 

een declaratie heeft voor: basis GGZ, gespecialiseerde 

GGZ zorg, langdurige GGZ zorg (ZZPB vanuit de Zvw) 

en/of geneesmiddelen (FKG GGZ) POH GGZ bij de 

huisarts. 

Percentage Jaarlijks Nee Vektis 

3.9b Twee of 

meer chronische 

aandoeningen 

Percentage verzekerden met twee of meer chronische 

aandoeningen uit een lijst van in totaal dertig 

chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- 

en vaatziekten, reuma en kanker. 

Percentage Jaarlijks Nee Vektis 

3.9c Verminderde 

Mobiliteit 

Percentage personen met verminderde mobiliteit; ten 

minste op één indicator grote moeite: voorwerp 

dragen, bukken en 400m lopen. Voor de gemeenten in 

Drenthe, IJsselland, Twente en Gelderland-Midden zijn 

regionale cijfers gebruikt, met uitzondering van de 

gemeenten Barneveld en Ede. Verder is een aantal 

gemeenten geclusterd. Soms vanwege een nieuwe 

gemeente-indeling, soms omdat er per gemeente niet 

voldoende respondenten waren. 

Percentage Eens in de vier 

jaar 

Nee GGD-GHOR/RIVM. 

3.9d Eenzaamheid Percentage personen met hoge emotionele/sociale 

eenzaamheidsscore (volwassenen 19+). De 

eenzaamheidsschaal bestaat uit elf uitspraken over 

Percentage Eens in de vier 

jaar 

Nee GGD-GHOR/RIVM. 
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emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. 

Voorafgaand aan de uitspraken staat de vraag: 'Wilt u 

van elk van de volgende uitspraken aangeven in 

hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van 

toepassing is?', met de toelichting 'U kunt antwoorden 

met nee, min of meer, ja'. Een uitspraak voor het meten 

van emotionele eenzaamheid is bijvoorbeeld ‘Ik mis een 

echte goede vriend of vriendin’. Sociale 

eenzaamheid wordt gemeten met onder andere de 

uitspraak: ‘Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik 

altijd bij mijn vrienden terecht’. Iemand is sociaal of 

emotioneel eenzaam als diegene op minstens twee van 

de bijbehorende items ongunstig scoort. Iemand is 

eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle 

items. Voor de Friese waddeneilanden zijn regionale 

cijfers gebruikt. 

3.10 Samenkracht Deze grafiek bevat twee indicatoren die een beeld geven over de samenkracht in de gemeente. Deze indicatoren zijn Mantelzorg en 

Lidmaatschap van een sportvereniging.  

3.10a Mantelzorg Percentage personen dat mantelzorg geeft. De 

mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren, 

of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week. 

Voor de gemeenten in Drenthe, IJsselland, Twente en 

Gelderland-Midden zijn regionale cijfers gebruikt, met 

uitzondering van de gemeenten Barneveld en Ede. 

Verder is een aantal gemeenten geclusterd. Soms 

vanwege een nieuwe gemeente-indeling, soms omdat 

er per gemeente niet voldoende respondenten waren. 

Percentage Eens in de vier 

jaar 

Nee GGD-GHOR 
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3.10b 

Lidmaatschap van 

een 

sportvereniging 

Het aantal inwoners van de gemeente dat een 

lidmaatschap heeft bij één of meer sportbonden, 

gedeeld door het totale aantal inwoners in de 

gemeente 

Percentage Onregelmatig  NOC*NSF 
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 4.1 Ervaren 

effectiviteit Wmo-

ondersteuning  

Deze indicator toont resultaten uit de 

cliëntervaringsonderzoeken. In deze onderzoeken 

wordt gekeken naar de aansluiting op behoefte, eigen 

regie, zelfredzaamheid en de kwaliteit van het leven.  

Percentages Jaarlijks Nee Cliëntervarings-

onderzoek Wmo 

4.2 Inwoners van 

75 jaar en ouder 

die zelfstandig of 

in een 

zorginstelling 

wonen.  

Deze indicator toont het aantal inwoners van 75 jaar of 

ouders die thuis of in een zorginstelling wonen.  

Aantal per 

1.000 inwoners 

van 75 jaar of 

ouder.  

Halfjaarlijks Nee CBS – Gemeentelijke 

Monitor Sociaal Domein 

4.3 Aantal 

inwoners met 

beëindigde Wmo-

voorzieningen 

naar reden 

beëindiging 

In deze tabel wordt het aantal cliënten met een 

beëindigd maatwerkarrangement in het kader van de 

Wmo getoond. De cijfers kunnen worden uitgesplitst 

naar reden beëindiging. Niet van elk beëindigd 

maatwerkarrangement is de reden van beëindiging 

bekend. 

Absoluut aantal Halfjaarlijks Nee CBS – Gemeentelijke 

Monitor Sociaal Domein 

4.4 Jongeren met 

een beëindigd 

Jeugdzorg-traject 

naar reden 

beëindiging 

Deze indicator toont de redenen die jongeren met een 

beëindigd jeugdzorg-traject hebben. 

Absoluut aantal Halfjaarlijks Nee CBS – Beleidsinformatie 

Jeugd 

4.5 Herhaald 

beroep op 

Jeugdzorg 

Deze indicator bevat absolute cijfers over een herhaald 

beroep op Jeugdzorgbeschermingstrajecten en 

Jeugdreclassering. Deze cijfers zijn niet beschikbaar op 

gemeenteniveau maar op jeugdzorgregioniveau.  

Absoluut aantal Halfjaarlijks Nee CBS – Beleidsinformatie 

Jeugd 
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4.6 Kosten In deze paragraaf worden zowel de begrote als 

gerealiseerde kosten getoond: 

 De begrote kosten betreffen het budget dat is 

gereserveerd op grond van de voorzieningen 

die in de gegeven periode zijn toegekend of 

voorzien. De uitvraag van begrotingscijfrs 

voor de GMSD betreft niet de budgetten die 

door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, 

maar de door de Raad vastgestelde 

begroting.De gerealiseerde kosten die betaald 

zijn of kosten van voorzieningen die in de 

periode zijn afgesloten waarvan de betaling 

later kan plaatsvinden. Bij twijfel is de 

vuistregel het aanhouden zoals door de Raad 

wordt behandeld. 

 

Duizend euro’s 

(absoluut) 

Halfjaarlijks Nee CBS – Gemeentelijke 

Monitor Sociaal Domein 

5
. L

e
ve

n
sw

eg
 5.1 Percentage 

van de inwoners 

dat in de loop van 

de tijd (per 

halfjaar) gebruik 

blijft maken van 

voorzieningen van 

het sociaal 

domein 

Alle personen die 1 januari 2015 gebruik maakten van 

één of meer voorzieningen in het sociaal domein (Wmo, 

Participatie, Jeugd) zijn als beginpunt genomen. Bij 

iedere volgende periode is gekeken welk percentage 

van de ‘startgroep’ nog geregistreerd stond als 

gebruiker van de betreffende regeling of voorziening. 

Percentage Halfjaarlijks4 Ja CBS – Longitudinale 

analyse 

                                                
4 De data van de levensweg is op gebaseerd op vier peilmomenten; 1 januari 2015, 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 juli 2016. Het is nog niet bekend of de levensweg zal worden gecontinueerd met 
peilmomenten in 2017 en verder.  
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5.2 Ontwikkeling 

van gebruik van 

voorzieningen 

naar type 

huishouden 

Van alle personen die in de eerste periode (eerste 
halfjaar 2015) gebruik maakten van een voorziening 
(Wmo, Participatie, Jeugd, Wsw) is gekeken of ze in de 
opvolgende perioden nog gebruik maakten van een 
voorziening. Deze groep is onderverdeeld naar type 
huishouden, waarbij een verdeling is gemaakt in zes 
groepen:  

 Eénpersoonshuishouden of onbekend 

 Gehuwd of ongehuwd samenwonend zonder 

kind(eren) 

 Gehuwd of ongehuwd samenwonend met 

kind(eren) 

 Eénouderhuishouden 

 Overig huishouden 

 Institutioneel huishouden 

Percentage Halfjaarlijks5 Ja CBS – Longitudinale 

analyse 

5.3 Percentage 

mensen dat 

gebruik maakt 

van een 

voorziening in het 

sociaal domein na 

het doormaken 

van een 

levensgebeurtenis 

Percentage mensen dat gebruik maakt van een 

voorziening in het sociaal domein na het doormaken 

van een levensgebeurtenis, zoals een scheiding, 

overlijden dierbare (gezin), geregistreerd in de WSNP. 

Door dit af te zetten tegen het landelijk gemiddelde, 

kan per levensgebeurtenis worden nagegaan of er 

sprake is van een hoger of lager dan gemiddeld  gebruik 

van regelingen en voorzieningen.  

Het doormaken van een levensgebeurtenis vond plaats 

in de 4 jaar voorafgaand aan de meting.  

Percentage 

 

Halfjaarlijks⁴ Ja  CBS – Longitudinale 

analyse 

 
 

                                                
5 De data van de levensweg is op gebaseerd op vier peilmomenten; 1 januari 2015, 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 juli 2016. Het is nog niet bekend of de levensweg zal worden gecontinueerd met 
peilmomenten in 2017 en verder.  



1
2 

VNG Realisatie 
 

 


