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Ambities monitoren

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft flinke ambities in het sociale 

domein. Om deze ambities op de lange termijn te monitoren brengt 

de gemeente iedere twee jaar de monitor sociaal domein uit. Dit is 

de tweede uitgave. De monitor geeft inzicht in de maatschappelijke 

ontwikkelingen op de lange termijn (4-6 jaar) over de hele breedte 

van het sociaal domein. Hoe ontwikkelt zich het aandeel vrijwilligers? 

Hoeveel jongeren maken gebruik van jeugdhulp? En zijn inwoners 

tevreden met de hulp die zij krijgen? Deze en andere informatie staat in 

deze monitor. 

Inhoud en opbouw van de monitor

De inhoud van de monitor bestaat uit 11 onderwerpen. Deze 

beginnen steeds met een pagina met een samenvatting en een aantal 

kerncijfers. Daarna volgen een aantal pagina’s met tekst en figuren. 

Ieder hoofdstuk sluit vervolgens af met achterliggende cijfers in een 

aantal tabellen. Naast de 11 vaste onderwerpen zijn er vijf verdiepende 

thema’s. Deze zijn vooral beschrijvend van aard en veelal gebaseerd op 

informatie uit interviews. 

Door hiernaast op een onderwerp of thema te klikken, komt u bij 

het betreffende hoofdstuk terecht. U kunt altijd terug naar deze 

inhoudsopgave door linksboven op de pagina te klikken op: 

De monitor 

https://cfapps.s-hertogenbosch.nl/cms/oens/6864AFF6-098E-D068-2D7DF1CF6E247904.pdf
https://cfapps.s-hertogenbosch.nl/cms/oens/68739808-CEA6-4494-5CDB73327E42204B.pdf
https://cfapps.s-hertogenbosch.nl/cms/oens/6856037F-078A-F479-12B88D6873CE72D9.pdf
https://cfapps.s-hertogenbosch.nl/cms/oens/685EA343-F5FD-EE07-AB626915AA4BE7EF.pdf
https://cfapps.s-hertogenbosch.nl/cms/oens/686D8D16-AAEF-8E4E-0455833BF91A0E15.pdf


De gemeente wil graag dat inwoners zich 

gezond voelen en kunnen meedoen in de 

samenleving. En dat kinderen gezond en veilig 

opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. 

Om dit te bereiken is het bevorderen van een 

gezonde leefstijl een belangrijk speerpunt. 

Gezond 
leven
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De belangrijkste conclusies zijn:

• Het aandeel inwoners dat zich gezond voelt, blijft stabiel over de 

jaren. De ervaren gezondheid onder 75-plussers is verbeterd.

• Minder inwoners voelen zich door hun gezondheid beperkt bij 

dagelijkse bezigheden, zoals fietsen of trappen lopen. Dit geldt ook 

voor de groep 75-plussers.

• Er is een dalende lijn van het aandeel volwassenen dat zich psychisch 

ongezond1 voelt. Verder is de psychische kwetsbaarheid2 onder 

65-plussers gedaald. 

• Het aandeel kinderen met (ernstig) overgewicht is gedaald. 

• Het aandeel volwassenen dat de beweegnorm3 behaalt, is gestegen 

tot 35%. 

• Steeds minder jongeren en volwassenen roken. 

• Onder 16- en 17-jarigen is het alcoholgebruik tussen 2013-2015 

gedaald; na 2015 is dit gestegen. 

1.1
Samenvatting

  2016

  2014

Bron: enquête Sport & Welzijn  
en enquête Kind & Opvoeding

1  Iemand die zich psychisch ongezond voelt, is onder andere vaker somber en zenuwachtig.
2  Iemand die zich psychisch kwetsbaar voelt, kan bijvoorbeeld problemen in het dagelijks 

leven ervaren door angstige gevoelens.
3  Om een goede gezondheid te behouden is het voor volwassenen wenselijk dat zij zowel 

in de zomer als in de winter minimaal 5 dagen per week een half uur per dag matig 
intensief bewegen (zoals fietsen, goed doorstappen, traplopen, etc.).  
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt minimaal een uur per dag.

100%

% inwoners dat de eigen 
gezondheid uitstekend of 
(zeer) goed vindt

0%

100%

% inwoners (18 t/m 85 jaar) 
met (ernstig) overgewicht

0%

100%

% inwoners dat zich door 
hun gezondheid (zeer) 
beperkt voelt bij dagelijkse 
bezigheden

0%

100%

% kinderen (4 t/m 11 jaar) 
met (ernstig) overgewicht

0%

86%

45%

7%

8%

85%

43%

10%

12%
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Ervaren gezondheid onder 

75-plussers is vooruit gegaan

• Het aandeel inwoners dat zich gezond 

voelt, blijft stabiel over de jaren. 

In 2016 was dit 86%. Naarmate 

de leeftijd toeneemt, neemt de 

ervaren gezondheid af. 71% van de 

75-plussers vindt hun gezondheid 

uitstekend of (zeer) goed. Dit aandeel 

is de laatste jaren toegenomen.

• Bijna alle ouders (95%) beoordelen 

de gezondheid van hun kind met 

(zeer) goed. Ook de meeste jongeren 

van 12 t/m 24 jaar (84%) vinden hun 

eigen gezondheid (zeer) goed. 

Minder inwoners voelen zich beperkt 

door hun gezondheid 

Vergeleken met 2014 voelen in 2016 

minder inwoners zich beperkt door hun 

gezondheid bij dagelijkse bezigheden, 

zoals fietsen of trappen lopen. In 2014 

was dit 10%, in 2016 7%. Ook onder 

75-plussers zien we een afname, van 

29% in 2014 naar 23% in 2016.

Afname psychisch ongezond voelen 

Tussen 2012 en 2016 is er een daling van 

het aandeel volwassenen en ouderen dat 

zich in enige mate psychisch ongezond 

voelt1. Dit geldt zowel voor de gemeente 

’s-Hertogenbosch als voor de GGD-regio 

Hart voor Brabant. 2% voelt zich ernstig 

psychisch ongezond. Dit aandeel is de 

afgelopen jaren niet veranderd. 

1.2 
Ervaren gezondheid

Bron: enquête Sport & Welzijn

 % 75-plussers dat de eigen gezondheid 

uitstekend of (zeer) goed vindt 

60

80

2010

62%
59%

65%

71%

20142012 2016

100%

0%

1  Iemand die zich psychisch ongezond voelt,  
is onder andere vaker somber en zenuwachtig.
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Minder ouderen psychisch kwetsbaar

29% van de 65-plussers voelt zich op één of meerdere gebieden kwetsbaar. Ze voelen zich iets 

vaker psychisch1 dan lichamelijk of sociaal kwetsbaar. Gunstig is dat de psychische kwetsbaarheid is 

gedaald. Het totale aandeel kwetsbare 65-plussers in ’s-Hertogenbosch is vergelijkbaar met dat van 

de GGD-regio, terwijl dit in 2012 nog hoger was dan in de regio.

In ’s-Hertogenbosch minder ouderen met chronische ziekten dan landelijk

Onder 19 t/m 64 jarigen heeft 27% één of meer langdurige ziekten of aandoeningen. Onder 

65-plussers is dit aandeel een stuk hoger (46%). Chronische ziekten onder 65-plussers komen in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch minder vaak voor dan landelijk. 

1.3 
Kwetsbare inwoners

1  Iemand die zich psychisch kwetsbaar voelt, kan bijvoorbeeld 
problemen in het dagelijks leven ervaren door angstige gevoelens.

Ouderen voorbereid op 

kwetsbaarheid?

Bij het ouder worden nemen 

fysieke, mentale en sociale 

beperkingen toe, waardoor vitale 

ouderen meer kwetsbaar worden. 

Hoe bereiden ouderen zich hierop 

voor? En welke ondersteuning 

hebben zij daarbij nodig? 

Klik hier om daar meer over te 

lezen. 
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Aandeel kinderen met (ernstig) overgewicht daalt

• 45% van de volwassen inwoners heeft overgewicht, waarvan 11% 

ernstig overgewicht. Dit aandeel is de laatste jaren nauwelijks veranderd. 

• Het percentage kinderen met (ernstig) overgewicht is tussen 2015 en 

2017 gedaald van 12% naar 8%. Bij de jongeren is er ook een daling, 

maar deze is niet significant.

Toename aandeel inwoners dat beweegnorm behaalt

Het aandeel inwoners dat zowel in de zomer als in de winter de 

beweegnorm behaalt, is tussen 2014 en 2016 gestegen1. Het ligt met 

35% in 2016 weer rond het niveau van 2012. Van de kinderen van 4 

t/m 11 jaar behaalde in 2017 19% de beweegnorm, onder jongeren 

van 12 t/m 17 jaar was dat 35%. Bij kinderen en jongeren zijn er geen 

opvallende ontwikkelingen in de tijd.

1  Om een goede gezondheid te behouden is het voor volwassenen 
wenselijk dat zij zowel in de zomer als in de winter minimaal 5 
dagen per week een half uur per dag matig intensief bewegen 
(zoals fietsen, goed doorstappen, traplopen, etc.). Voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar geldt minimaal een uur per dag.

1.4 
Overgewicht en bewegen

% kinderen met (ernstig) overgewicht

Bron: enquête Sport & Welzijn en enquête Kind & Opvoeding

4 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

4 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

50 %0%

  2017

  2015

8%

9%

12%

13%

Monitor sociaal domein 2017 Gezond leven   |  7



Steeds minder jongeren en volwassenen roken 

Het aandeel jongeren dat dagelijks rookt, is tussen 2009 en 2016 

gedaald en ligt nu op 6%. Er is ook sprake van een dalende trend onder 

volwassenen. 24% van de 19 t/m 64 jarigen rookt. Onder ouderen blijft 

het aandeel rokers met 13% de laatste jaren redelijk stabiel. 

Laatste twee jaar toename alcoholgebruik onder 16- en 17-jarigen 

• Sinds 1 januari 2014 is de minimumleeftijd voor alcoholgebruik 

verhoogd naar 18 jaar. Tussen 2013 en 2015 zien we een daling van 

het aandeel jongeren t/m 17 jaar dat alcohol drinkt. Tussen 2015 en 

2017 is er onder de 16- en 17-jarigen weer sprake van een toename. 

Onder 18 t/m 24-jarigen is er weinig ontwikkeling op dit onderwerp. 

81% van deze groep drinkt wel eens alcohol.

• 11% van de volwassenen in de gemeente ’s-Hertogenbosch is een 

‘zware drinker’1. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de GGD-

regio Hart voor Brabant. Ouderen zijn in ’s-Hertogenbosch iets minder 

vaak een ‘zware drinker’, namelijk 8% versus 11% landelijk.

1  Zware drinker’ wil zeggen dat mannen minstens 1 keer per week 6 of meer glazen 
per dag drinken; vrouwen minstens 1 keer per week 4 glazen of meer per dag. 

1.5 
Roken en alcoholgebruik

 2017

 2015

 2013

12 t/m 15 jaar

16 en 17 jaar

6%

7%

12%

66%

56%

74%

100%0%

% jongeren dat wel eens alcohol drinkt
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Gezondheid volwassenen

% dat de eigen gezondheid uitstekend of (zeer) goed vindt 2016 2014 2012 2010

18 t/m 85 jaar 86% 85% 85% 86%

75 jaar en ouder 71% 65% 59% 62%

% dat zich door de eigen gezondheid (zeer) beperkt voelt bij 

dagelijkse bezigheden

18 t/m 85 jaar 7% 10% 9% 8%

75 jaar en ouder 23% 29% 31% 34%

% inwoners met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

19 t/m 64 jaar 27% - - -

65 jaar en ouder 46% - - -

Bron: enquête Sport & Welzijn; GGD enquêtes volwassenen en ouderen

2017 2015 2013

% ouders van 0 t/m 17 jarigen dat de gezondheid van hun kind (zeer) goed vindt 95% 96% 95%

% jongeren (12-24 jaar) dat de eigen gezondheid (zeer) goed vindt 84% 87% 85%

Bron: enquête Kind & Opvoeding en enquête Jongeren

Gezondheid kinderen en jongeren
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2016 2012

% kwetsbare 65-plussers 29% 34%

% lichamelijk kwetsbaar 19% 22%

% sociaal kwetsbaar 20% 18%

% psychisch kwetsbaar 25% 31%

Bron: GGD enquête ouderen

% inwoners dat zich in enige mate psychisch ongezond voelt 2016 2012 2009

19 t/m 64 jaar 18% 22% 22%

65 jaar en ouder 15% 22% 21%

% inwoners dat zich ernstig psychisch ongezond voelt

19 t/m 64 jaar 2% 2% 2%

65 jaar en ouder 2% 3% 3%

Bron: GGD enquêtes volwassenen en ouderen

Psychische gezondheid

Kwetsbare ouderen
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1  Om een goede gezondheid te behouden is het voor volwassenen wenselijk dat zij zowel in de zomer als in de winter minimaal 5 dagen per week een half uur 
per dag matig intensief bewegen (zoals fietsen, goed doorstappen, traplopen, etc.). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt minimaal een uur per dag.

2016 2014 2012 2010

% inwoners met (ernstig) overgewicht 45% 43% 44% 41%

% inwoners dat voldoet aan de beweegnorm1 35% 30% 34% 37%

Bron: enquête Sport & Welzijn

Overgewicht en bewegen volwassenen (18 t/m 85 jaar)

Overgewicht en bewegen kinderen en jongeren
% met (ernstig) overgewicht 2017 2015 2013

4 t/m 11 jaar 8% 12% 11%

12 t/m 17 jaar 9% 13% 11%

% dat voldoet aan de beweegnorm

4 t/m 11 jaar 19% 19% 21%

12 t/m 17 jaar 35% 38% 29%

Bron: enquête Kind & Opvoeding en enquête Jongeren
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Aandeel rokers
2016 2012 2011 2009

12 t/m 17 jaar 6% - 11% -

19 t/m 64 jaar 24% 25% - 30%

65 jaar en ouder 13% 15% - 15%

Bron: GGD enquêtes jongeren, volwassenen en ouderen

Aandeel jongeren dat wel eens alcohol drinkt

Aandeel ‘zware drinkers’1

2017 2015 2013

12 t/m 15 jaar 6% 7% 12%

16 en 17 jaar 66% 56% 74%

18 t/m 24 jaar 81% 82% 84%

Bron: enquête Jongeren

2016 2012 2009

19 t/m 64 jaar 11% 13% 13%

65 jaar en ouder 8% 7% 8%

Bron: GGD enquêtes volwassenen en ouderen

1  ‘Zware drinker’ wil zeggen dat mannen minstens 1 keer per week 6 of meer glazen per dag drinken; vrouwen minstens 1 keer per week 4 glazen of meer per dag.
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De gemeente wil dat inwoners meedoen in 

de samenleving. Zoveel mogelijk op eigen 

kracht en met hulp van familie, vrienden of 

buurtgenoten. Voor inwoners die zich (tijdelijk) 

niet zelf of met hun sociaal netwerk kunnen 

redden, is er extra hulp mogelijk. 

Meedoen
Monitor sociaal domein 2017

2.



2.1 
Samenvatting

De belangrijkste conclusies zijn:

• De schaalscore voor zelfredzaamheid is de afgelopen tien jaar 

redelijk constant. Alleen in 2014 lag deze lager.

• De meeste inwoners hebben regelmatig contact met familie, 

vrienden of goede kennissen. 7% heeft dat maximaal één keer 

per maand.

• De meeste inwoners vinden dat zij voldoende sociale contacten 

hebben. 9% vindt dat zij te weinig sociale contacten hebben. 

• 67% van de inwoners kan terecht bij hun sociaal netwerk 

voor hulp en ondersteuning in het dagelijks leven. 11% maakt 

hier ook regelmatig gebruik van. Vooral om met iemand te 

kunnen praten bij problemen/eenzaamheid en voor hulp bij 

huishoudelijke taken. 2% krijgt geen hulp van het sociaal 

netwerk, maar heeft dit wel nodig.

• 34% van de inwoners deed in 2016 mee aan sociale activiteiten 

in de buurt. Bijvoorbeeld aan een straat- of buurtfeest. De 

deelname verschilt behoorlijk per wijk. In Vinkel is de deelname 

het hoogst (70%), in Maaspoort het laagst (22%). 

  2016

  2014

Bron: enquête Sport & Welzijn 

10

Schaalscore zelfredzaamheid
0

100%

% inwoners dat vindt dat zij 
te weinig sociale contacten 
hebben

0%

100%

% inwoners dat maximaal 
één keer per maand 
familie, vrienden of goede 
kennissen ontmoet

0%

100%

% inwoners dat voor hulp 
en ondersteuning in het 
dagelijks leven terecht kan 
bij hun sociaal netwerk

0%

8,3

9%

7%

67%

7,6

10%

10%

69%



2.2 
Zelfredzaamheid

Schaalscore zelfredzaamheid redelijk constant

De afgelopen tien jaar is de schaalscore zelfredzaamheid 

behoorlijk constant. Alleen in 2014 lag deze lager. De score 

wordt bepaald aan de hand van drie stellingen: ‘ik kan alles 

goed aan’, ‘ik kan prima voor mezelf opkomen’ en ‘ik weet 

goed mijn recht te halen’. Hoe gezonder mensen zich voelen, 

hoe hoger de score voor zelfredzaamheid.

Schaalscore zelfredzaamheid onder inwoners 

8,5

8,2

7,6

8,3

2010 20142012 2016

10

0

6

Bron: enquête Sport & Welzijn



9% van de inwoners vindt dat zij te weinig 

sociale contacten hebben

77% van de inwoners heeft tenminste één keer per week contact 

met familie, vrienden of goede kennissen. 7% heeft maximaal één 

keer per maand contact. Dit aandeel is het grootst onder 40-49 

jarigen. Bijna driekwart van de inwoners vindt dat zij voldoende 

sociale contacten hebben. 15% vindt dit voldoende, maar zou wel 

graag meer contacten willen. 9% vindt het aantal contacten te 

weinig. Inwoners met een matig of slecht ervaren gezondheid zijn 

vaker dan gemiddeld ontevreden over het aantal sociale contacten 

dat ze hebben (19%). 0% 50%

Inwoners met een matig of slecht ervaren gezondheid

Alle inwoners

50%0%

9%

19%
  Inwoners met 

een matig of 
slecht ervaren 

gezondheid

% inwoners dat vindt dat ze te weinig 

sociale contacten hebben (2016)

Bron: enquête Sport & Welzijn

Twee derde van de inwoners kan voor hulp terecht 

bij hun sociaal netwerk 

67% van de inwoners kan terecht bij hun sociaal netwerk voor 

hulp en ondersteuning in het dagelijks leven. Dit aandeel is 

constant door de tijd. 11% maakt ook regelmatig gebruik van 

deze hulp. 33% kan niet terecht bij hun sociaal netwerk. Zij 

2.3 
Sociale contacten en 
hulp van sociaal netwerk

Alle inwoners

hebben veelal op dit moment geen hulp nodig. 2% krijgt geen hulp 

van hun sociaal netwerk, maar heeft dit wel nodig. Degenen die hulp 

ontvangen, krijgen met name hulp om met iemand te kunnen praten 

bij problemen/eenzaamheid en hulp bij huishoudelijke taken.



2.4 
Sociale activiteiten in de buurt

Een derde doet mee aan sociale activiteiten in de buurt 

34% van de inwoners doet mee aan sociale activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld een straat- of 

buurtfeest, straatspeeldag of buurtdiner. De deelname verschilt behoorlijk per wijk. In Vinkel is de 

deelname het hoogst (70%), in Maaspoort het laagst (22%). 13% van de inwoners helpt zelf mee 

om sociale activiteiten in de buurt te organiseren. 27% van de inwoners vindt dat er in de buurt veel 

voor en door bewoners wordt gedaan. 

Jong en gevlucht

Op 1 januari 2017 woonden 

er in ’s-Hertogenbosch 1.081 

vergunninghouders. Waarvan 

ongeveer 100 12-17 jarigen en 

200 18-24 jarigen. Deze jongeren 

vormen een kwetsbare groep. Zij 

zijn veelal alleenstaand, zonder 

thuisbasis of sociaal netwerk. 

En hebben veel meegemaakt in 

hun thuisland en tijdens hun reis 

naar Nederland. De gemeente wil 

deze groep een goede basis en 

veilige plek geven. Verschillende 

projecten dragen daaraan bij. Klik 

hier om daar meer over te lezen. 

https://cfapps.s-hertogenbosch.nl/cms/oens/6864AFF6-098E-D068-2D7DF1CF6E247904.pdf


2016 2014 2012 2010

Schaalscore zelfredzaamheid onder inwoners 8,3 7,6 8,2 8,5

% inwoners dat maximaal één keer per maand familie, vrienden of goede kennissen ontmoet 

(buiten het eigen huishouden)

7% 10% 9% 7%

% inwoners dat vindt dat zij te weinig sociale contacten hebben 9% 10% 11% 8%

% inwoners dat voor hulp en ondersteuning in het dagelijks leven terecht kan bij hun sociaal netwerk 67% 69% 67% -

% inwoners dat voor hulp en ondersteuning in het dagelijks leven terecht kan bij hun sociaal netwerk 

en hier ook regelmatig gebruik van maakt

11% 9% 11% -

% inwoners dat meedoet aan sociale activiteiten in de buurt 34% - - -

% inwoners dat vindt dat er in de buurt veel voor en door bewoners wordt gedaan 27% - - -

Bron: enquête Sport & Welzijn, enquête Leefbaarheid

Meedoen



 

De gemeente wil dat kinderen en jongeren 

kunnen opgroeien in een stabiele en veilige 

omgeving. Ouders zijn als eerste hiervoor 

verantwoordelijk. Soms kunnen ouders of 

jongeren zich (tijdelijk) niet zelf of met de 

mensen uit hun omgeving redden. Dan is er 

specialistische hulp mogelijk, bijvoorbeeld via 

de Jeugdwet. Voor cijfers over het gebruik van 

jeugdhulp zie hoofdstuk zorggebruik.

Opgroeien 
en opvoeden

Monitor sociaal domein 2017
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3.1 
Samenvatting

De belangrijkste conclusies zijn:

• Zo’n 1 op de 10 ouders maakt zich vaak zorgen over (de 

ontwikkeling van) hun kind. Onder minima en ouders met een laag 

opleidingsniveau is dat aandeel hoger.

• 6% van de ouders ervaart de zorgen over hun kind als zeer 

belastend. Onder ouders van 12-17 jarigen is dit aandeel gedaald 

van 10% in 2015 naar 6% in 2017. 

• Ten opzichte van twee jaar geleden krijgen ouders van 0-1,5 

jarigen en 12-17 jarigen vaker hulp van hun sociaal netwerk bij 

de opvoeding. Ouders van 0-1,5 jarigen krijgen bovendien vaker 

hulp van (een) instantie(s) dan in 2015. Bijvoorbeeld van het 

consultatiebureau, de kinderopvang of de huisarts. Ouders van 12-

17 jarigen kregen in 2017 minder vaak hulp van (een) instantie(s) 

dan voorheen. Zij krijgen vooral minder hulp van school.

• 14% van de 12-24 jarigen maakt zich wel eens zorgen over het 

opgroeien. Zij maken zich vooral zorgen over hun toekomst en 

schoolprestaties. Verder valt op dat ongeveer 2 op de 10 jongeren 

geen hulp of ondersteuning krijgen bij hun zorgen, terwijl zij daar 

wel behoefte aan hebben. 

• Als jongeren hulp ontvangen is dat vooral van hun sociaal netwerk. 

Het aandeel jongeren van 12-17 jaar dat hulp kreeg van (een) 

instantie(s) is in 2017 lager dan twee jaar daarvoor.
  2017

  2015

Bron: enquête Kind & Opvoeding en 
enquête Jongeren

100%

% ouders dat de zorgen over 
hun kind zeer belastend vindt

0%

100%

% jongeren dat geen hulp 
kreeg bij hun zorgen over het 
opgroeien, maar daar wel 
behoefte aan had

0%

100%

% ouders dat voor vragen 
over de opvoeding terecht 
kan bij hun sociaal netwerk

0%

6%

19%

83%

7%

17%

81%
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Minder ouders van 12-17 jarigen ervaren zorgen over kind als zeer belastend

Aan ouders is gevraagd of zij zich wel eens zorgen maken over hun kind. Bijvoorbeeld 

over het eet-, drink- of slaapgedrag, schoolprestaties en hoe tevreden het kind is met 

zichzelf. Onder ouders van 0-3 jarigen maakt 8% zich vaak zorgen over twee of meer 

van de gevraagde aspecten1. Dit is 11% onder ouders van 4-17 jarigen2. Minima 

en ouders met een laag opleidingsniveau maken zich vaker zorgen vergeleken met 

niet-minima en ouders met een hoog opleidingsniveau. Aan ouders die zich wel eens 

zorgen maken, is gevraagd hoe belastend zij dat vinden. Een deel van de ouders vindt 

dit zeer belastend. Dit varieert van 4% onder ouders van 0-1,5 jarigen tot 8% onder 

ouders van 4-11 jarigen. Onder ouders van 12-17 jarigen is dit aandeel gedaald. 

Hoe jonger het kind, hoe meer hulp van het sociaal netwerk

Aan ouders die zich wel eens zorgen maken over hun kind, is gevraagd of zij hiervoor 

hulp, advies of ondersteuning kregen. We zien dat naarmate het kind ouder wordt, 

de hulp van het sociaal netwerk afneemt. Onder ouders van 0-1,5 jarigen kreeg 81% 

hulp van het sociaal netwerk, onder ouders van 12-17 jarigen was dat 62%. Ouders 

van 0-1,5 jarigen ontvingen in 2017 vaker hulp van familie, vrienden of buurtgenoten 

dan in 2015. Hetzelfde geldt voor ouders van 12-17 jarigen; deze laatste groep 

ontving vooral meer hulp van vrienden. 

3.2 
Ouders over de opvoeding

Bron: enquête Kind & Opvoeding 

 % ouders dat de zorgen over (de ontwikkeling 

van) hun kind zeer belastend vindt 

1  Door een gewijzigde vraagstelling is er geen vergelijking mogelijk met twee jaar geleden.
2  Aan ouders van 12-17 jarigen zijn meer aspecten uitgevraagd dan bij de andere leeftijdsgroepen. Er is bij 
deze groep gekeken of ouders zich over drie of meer van de gevraagde aspecten vaak zorgen maken. 

-         0-1,5 jarigen
-         1,5-3 jarigen
-         4-11 jarigen
-         12-17 jarigen

2017
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0% 20%
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Meeste ouders krijgen hulp van consultatiebureau of school

Hoe jonger het kind, hoe vaker ouders bij de opvoeding hulp 

krijgen van (een) instantie(s). Onder ouders van 0-1,5 jarigen 

is dat 90%, onder ouders van 12-17 jarigen 74%. Ouders van 

0-1,5 jarigen krijgen met name hulp van het consultatiebureau. 

Voor kinderen vanaf 4 jaar gaat het vooral om hulp van de 

school. Ten opzichte van twee jaar geleden krijgen ouders 

van jonge kinderen iets vaker hulp van (een) instantie(s). 

Bijvoorbeeld van de kinderopvang, huisarts of kinderarts/

specialist van een ziekenhuis. Bij ouders van 12-17 jarigen is 

sprake van een afname, vooral voor hulp van school. 

Meeste ouders kunnen voor hulp bij opvoeding terecht bij hun sociaal netwerk

Aan ouders is gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de stelling: ‘voor hulp, 

advies of ondersteuning bij de opvoeding kan ik terecht bij familie, vrienden of 

buurtgenoten’. Ruim 8 op de 10 ouders van kinderen in alle leeftijdsgroepen zijn het 

hier mee eens. 

Huisarts speelt belangrijke rol als eerste toegang bij hulpvraag

Aan ouders is gevraagd: ‘Stel u maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling of 

het gedrag van uw kind. Naar welke instantie gaat u dan het eerst?’. De huisarts 

wordt daarbij veel genoemd. Daarnaast is voor ouders van jonge kinderen het 

consultatiebureau belangrijk. Voor ouders van oudere kinderen is dat de school. 

Bron: enquête Kind & Opvoeding 

Waar gaan ouders het eerst naartoe als zij zich ernstige zorgen maken over hun kind? (2017)

CONSULTATIEBUREAU (50%)
HUISARTS (43%)
KINDEROPVANG (3%)

HUISARTS (51%)
CONSULTATIEBUREAU (35%)
KINDEROPVANG (8%)

HUISARTS (46%)
LEERKRACHT (28%)
SCHOOLARTS (10%)

HUISARTS (57%)
SCHOOL (21%)
SCHOOLARTS (4%)

0-1,5 jarigen 4-11 jarigen

1,5-3 jarigen 12-17 jarigen
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14% van de jongeren maakt zich vaak zorgen over het opgroeien

Aan jongeren is gevraagd of zij zich wel eens zorgen maken. Bijvoorbeeld over 

schoolprestaties, gevoel van eenzaamheid, problemen thuis of gepest worden. 

Onder zowel 12-17 jarigen als 18-24 jarigen maakt 14% zich vaak zorgen 

over minstens 3 van de 17 voorgelegde aspecten1. 18-24 jarigen maken zich 

vooral zorgen over de toekomst. 12-17 jarigen noemen daarnaast ook hun 

schoolprestaties. 

Zo’n 2 op de 10 jongeren krijgen geen hulp, maar zouden dat wel willen

Aan de jongeren die zich wel eens zorgen maken, is gevraagd of zij hiervoor 

hulp, advies of ondersteuning kregen. Bijvoorbeeld van ouders, familie, 

vrienden, een leraar, schoolarts, huisarts of een andere instantie. Ongeveer 2 op 

de 10 jongeren kregen geen hulp, maar hadden hier wel behoefte aan. Deze 

uitkomst is vergelijkbaar met twee jaar geleden. 

Jongeren die hulp krijgen, krijgen dit vooral van hun sociaal netwerk

Bijna alle jongeren die zich zorgen maakten, kregen daarbij hulp van hun 

sociaal netwerk. Bijvoorbeeld van (pleeg)ouders/verzorgers, familie of vrienden. 

Ongeveer de helft kreeg hulp van één of meerdere instanties, bijvoorbeeld van 

de huisarts, een leraar, jeugdarts of psycholoog. 

3.3 
Jongeren over opgroeien

Bron: enquête Jongeren

% jongeren dat zich wel eens zorgen maakt en daarbij 

hulp, advies en ondersteuning kreeg

hulp van sociaal netwerk

hulp van (een) instantie(s)

1  Door een gewijzigde vraagstelling en antwoordcategorieën 
is er geen vergelijking mogelijk met twee jaar geleden.
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Kind van gescheiden ouders

Het aantal scheidingen in 

Nederland neemt toe. Vaak zijn 

hier ook kinderen bij betrokken. 

Een scheiding betekent voor 

kinderen altijd een ingrijpende 

verandering. Een deel van de 

scheidingen verloopt dusdanig 

dat het risico op ernstige 

ontwikkelingsbedreigingen en 

onveiligheid voor de kinderen 

groot is. We spreken dan 

van complexe scheidingen of 

vechtscheidingen. Klik hier om 

meer over dat onderwerp te lezen.

% ouders dat de zorgen over (de ontwikkeling van) hun kind zeer 

belastend vindt 

2017 2015

0-1,5 jarigen 4% 3%

1,5-3 jarigen 6% 5%

4-11 jarigen 8% 7%

12-17 jarigen 6% 10%

% ouders dat zich wel eens zorgen maakt over (de ontwikkeling 

van) hun kind en daarbij hulp, advies of ondersteuning kreeg

- Hulp van sociaal netwerk

0-1,5 jarigen 81% 73%

1,5-3 jarigen 71% 69%

4-11 jarigen 60% 59%

12-17 jarigen 62% 57%

- Hulp van (een) instantie(s)

0-1,5 jarigen 90% 85%

1,5-3 jarigen 84% 80%

4-11 jarigen 85% 83%

12-17 jarigen 74% 83%

% ouders dat voor hulp, advies of ondersteuning bij de opvoeding 

terecht kan bij familie, vrienden of buurtgenoten

0-1,5 jarigen 88% 86%

1,5-3 jarigen 87% 84%

4-11 jarigen 81% 79%

12-17 jarigen 80% 77%

Bron: enquête Kind & Opvoeding 

Ouders over de opvoeding
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% jongeren dat zich vaak zorgen maakt over het opgroeien 2017 2015

12-17 jarigen 14% -

18-24 jarigen 14% -

% jongeren dat zich zorgen maakte en daarbij hulp, advies of ondersteuning kreeg 

- Hulp van sociaal netwerk

12-17 jarigen 95% 95%

18-24 jarigen 90% 92%

- Hulp van (een) instantie(s)

12-17 jarigen 51% 67%

18-24 jarigen 51% 53%

% jongeren dat geen hulp kreeg bij hun zorgen over het opgroeien, 

maar daar wel behoefte aan had

12-17 jarigen 18% 16%

18-24 jarigen 20% 18%

Jongeren over het opgroeien

Bron: GGD enquêtes jongeren, volwassenen en ouderen
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De gemeente wil dat kinderen tussen 

0 en 23 jaar hun talenten optimaal kunnen 

ontwikkelen. En dat alle leerlingen een 

plek krijgen op een school die past bij hun 

kwaliteiten en mogelijkheden. Goed onderwijs 

moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 

leerlingen uiteindelijk met een startkwalificatie 

op de arbeidsmarkt komen.

Onderwijs
Monitor sociaal domein 2017

4.



4.1 
Samenvatting

De belangrijkste conclusies zijn:

• De meeste leerlingen die starten op de basisschool bezochten 

als peuter een voorschoolse voorziening. Voor 7% geldt 

dat niet. Een voorschoolse voorziening (kinderopvang en 

peuterarrangement) is bedoeld om kinderen een goede start 

van hun schoolloopbaan te geven. 

• De tevredenheid van inwoners over het basisonderwijs is tussen 

2015 en 2017 toegenomen. In 2017 was 76% hierover (zeer) 

tevreden. 3% is (zeer) ontevreden, net als voorgaande jaren.

• De laatste jaren gaan er meer leerlingen uit ’s-Hertogenbosch 

naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. In schooljaar 2017-

2018 zijn dat er 766. 

• Het speciaal basisonderwijs (SBO) wordt in ’s-Hertogenbosch 

afgebouwd. In 2016-2017 gingen nog 112 leerlingen naar de 

Sprankel, school voor SBO in ’s-Hertogenbosch. 

• Het aandeel nieuwe voortijdig schoolverlaters daalt. Met 

1,9% ligt dit iets lager dan het gemiddelde in de G32-steden 

(2,09%). 

• Het aandeel jongeren zonder dagbesteding in de vorm van 

school of werk is de laatste jaren nauwelijks veranderd. Een 

groot deel van deze jongeren geeft aan werkzoekend of 

arbeidsongeschikt te zijn. 

  2017

  2015

Bron: Compas; DUO; enquête Leefbaarheid; 
enquête Omnibus; enquête Jongeren 
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4.2 
Voorschoolse voorzieningen

Meeste peuters gaan naar een voorschoolse voorziening

Voorschoolse voorzieningen zijn bedoeld om kinderen een goede start 

van hun schoolloopbaan te geven. Het gaat om formele kinderopvang1

en peuterarrangementen. Peuterarrangementen worden uitgevoerd door 

de kinderopvang. Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag krijgen 

van de Belastingdienst. Ouders die niet voor deze toeslag in aanmerking 

komen, kunnen een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de 

gemeente krijgen. Het aandeel leerlingen op de basisschool dat niet 

naar een voorschoolse voorziening ging, nam tot 2015-2016 licht toe. 

In schooljaar 2016-2017 zien we weer een daling. 7% van de leerlingen 

die in dat schooljaar zijn gestart op de basisschool ging niet naar een 

voorschoolse voorziening. 

Leerlingen met ‘gewicht’

•  Leerling met ‘gewicht’: dit is een leerling waarvan de 

ouders/verzorgers een laag opleidingsniveau hebben. Het 

Ministerie stelt voor deze groep extra geld beschikbaar om 

onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

•  Leerling zonder ‘gewicht’, met taalachterstand: er zijn ook peuters 

die volgens de definitie geen ‘gewichtenleerling’ zijn, maar wel 

een taalachterstand hebben. Ook voor deze groep is het extra 

belangrijk dat zij een voorschoolse voorziening bezoeken voordat 

ze op de basisschool starten.

1 op de 5 peuters die geen gebruik maakt 

van voorschoolse voorziening is ‘gewichtenleerling’

Met name voor leerlingen met ‘gewicht’ en leerlingen met een 

taalachterstand is het belangrijk dat zij een voorschoolse voorziening 

bezoeken. Om latere onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te 

voorkomen. Het aantal peuters met ‘gewicht’ of met een taalachterstand 

dat geen voorschoolse voorziening bezocht, is in schooljaar 2016-2017 

afgenomen tot 43. In 2013-2014 ging het nog om 48 leerlingen. 

1 Kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag ontvangen via de 
Belastingdienst in het kader van de Wet Kinderopvang. Dus informele opvang 
via familie, vrienden, kennissen, etc. valt hier niet onder. 
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4.3 
Basisonderwijs en speciaal onderwijs

Tevredenheid basisonderwijs toegenomen

In 2017 gaf 76% van de inwoners aan dat zij (zeer) tevreden zijn over het 

basisonderwijs in hun buurt. Dit heeft zich positief ontwikkelt, want in 2015 

was dat nog 70%. Het aandeel dat ontevreden is, is al jaren stabiel met 3%. 

Een relatief grote groep heeft een neutrale of geen mening. 

Speciaal onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer dan gebruikelijke zorg of ondersteuning 

nodig. Soms kan dit niet binnen het reguliere onderwijs worden geboden.  

Voor deze leerlingen zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) 

speciaal onderwijs. Om elk kind een passende plek in het onderwijs te bieden, 

werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.  

Voor ’s-Hertogenbosch is dat het samenwerkingsverband de Meierij.

Toename aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs 

Voor het onderwijs op speciale scholen is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Op 1 oktober 2017 

gingen 766 leerlingen uit ’s-Hertogenbosch naar een school voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs, (V)SO. Zij gingen naar een school in ’s-Hertogenbosch of 

een school in de regio. De laatste jaren is het aantal leerlingen dat naar het 

(V)SO gaat toegenomen. Ook in de regio en landelijk zien we een dergelijke 

toename. In het hoofdstuk ‘aansluiting jeugdhulp en onderwijs’ staat meer 

informatie over mogelijke oorzaken van deze toename. Klik hier om naar dit 

hoofdstuk te gaan. 

•  Speciaal basisonderwijs: : in ’s-Hertogenbosch biedt 

de Sprankel dit onderwijs, bijvoorbeeld voor moeilijk 

lerende kinderen, kinderen met ernstige dyslexie of met 

gedragsproblemen. 

•  (Voortgezet) speciaal onderwijs: deze scholen zijn 

er voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben, 

bijvoorbeeld vanwege een meervoudige lichamelijke 

beperking of langdurige ziekte.

2014-2015 2016-2017 2017-2018

0

1000

Aantal leerlingen uit ’s-Hertogenbosch op een 

school voor (V)SO (in ‘s-Hertogenbosch)

2014-2015 2016-2017 2017-2018
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Bron: leerlingenadministratie gemeente
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Aansluiting onderwijs en jeugdhulp 

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een zo 

passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Voor sommige kinderen is 

extra ondersteuning of begeleiding nodig op school. Een deel van deze 

kinderen heeft ook jeugdhulp van de gemeente. Het onderwijs en de 

gemeente proberen daarom zoveel mogelijk verbinding met elkaar te 

zoeken, bijvoorbeeld in gezamenlijke projecten. Vanuit het idee dat 

een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg het beste is voor de 

ontwikkeling van een kind. Klik hier voor meer informatie hierover.

Afbouw speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is de afgelopen 10 jaar steeds kleiner 

geworden. De schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeente 

willen dat zoveel mogelijk leerlingen naar regulier onderwijs gaan en zo 

dicht mogelijk bij huis onderwijs krijgen. De schoolbesturen uit 

’s-Hertogenbosch hebben daarom besloten te stoppen met De Sprankel 

als school voor SBO. De verwachting is dat er in ’s-Hertogenbosch vanaf 

2019-2020 geen SBO meer is. In schooljaar 2016-2017 zaten er nog 112 

leerlingen op de Sprankel. Twee jaar eerder waren dat er nog 153.

Vanuit ’s-Hertogenbosch gingen er begin van het schooljaar 2017-2018 

83 leerlingen naar een school voor SBO. 73 daarvan gingen naar 

de Sprankel.  
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Bron: Jaarboek O&S
1woonachting in ’s-Hertogenbosch of de regio

Aantal leerlingen1 op SBO  school in ’s-Hertogenbosch 

(de Sprankel)

Monitor sociaal domein 2017 Onderwijs  |  30

https://cfapps.s-hertogenbosch.nl/cms/oens/68739808-CEA6-4494-5CDB73327E42204B.pdf


4.4 
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Schoolverzuim basisonderwijs

Scholen zijn verplicht leerlingen te melden bij het verzuimloket, indien 

een leerling 16 uur in een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is. 

Binnen het basisonderwijs waren er in totaal 135 verzuimmeldingen in 

het schooljaar 2016-2017, waarvan 31 meldingen voor luxe verzuim1. Het 

ging in totaal om 109 leerlingen. Voor 19 leerlingen was er meer dan één 

verzuimmelding.2   

Schoolverzuim voortgezet onderwijs 

Binnen het voortgezet onderwijs waren er 664 verzuimmeldingen in het 

schooljaar 2016-2017. Bij 13 gevallen was er sprake van luxe verzuim. In 

totaal ging het om 468 leerlingen. Voor 124 leerlingen was er meer dan 

één verzuimmelding. Daarnaast zijn 356 leerlingen gesproken tijdens een 

preventief spreekuur. Het gaat dan om leerlingen met aanhoudend licht 

verzuim, dat minder is dan de wettelijke termijn (16 uur in 4 weken). 78 

leerlingen hebben na bezoek aan het spreekuur opnieuw verzuimd. 

Thuiszitters

In het schooljaar 2016-2017 hebben 35 leerlingen een periode van vier 

weken of langer thuisgezeten. We spreken dan over langdurig relatief 

verzuim. Vaak komt dit door medische of psychische problematiek. 

Ongeveer de helft is tijdens het schooljaar weer terug naar school 

gegaan. De rest ging in de meeste gevallen naar een alternatief- en/of 

hulpverleningstraject.

Schoolverzuim 18-plussers

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) heeft de taak om het 

verzuim van 18-plussers op te pakken. De aanpak is gelijk aan die voor 

jongeren tot 18 jaar, alleen zijn deze jongeren niet meer leerplichtig. 

Door preventief in te steken op verzuim streeft het RMC naar het 

terugdringen van schooluitval. In het schooljaar 2016-2017 waren er 509 

verzuimmeldingen over 289 leerlingen van 18 jaar en ouder.  

1    Met vakantie gaan buiten de schoolvakanties, zonder toestemming van de 
schooldirecteur.

2   De aanpak rond schoolverzuim is veranderd (bijvoorbeeld invoering preventief 
spreekuur) waardoor de verzuimcijfers niet vergelijkbaar zijn met vorige jaren.
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Daling percentage voortijdig schoolverlaters

Een voortijdig schoolverlater (vsv’er) is een jongere, die niet in het bezit is van 

een startkwalificatie en niet bij een school staat ingeschreven. Volgens de meest 

recente cijfers bedraagt het aantal nieuwe vsv’ers 207 over het schooljaar 2015-

2016. Het percentage nieuwe vsv’ers (1,9%) laat net als in de G32-steden1 een 

dalende trend zien. Het percentage in ’s-Hertogenbosch ligt evenals voorgaande 

jaren iets beneden het gemiddelde van de G32-steden (2,09%).

8% van de jongeren gaat niet naar school en werkt niet

In een enquête onder 18-24 jarigen uit ’s-Hertogenbosch is gevraagd wat hun 

belangrijkste bezigheden zijn overdag. De meeste jongeren gaan naar school 

en/of werken. In 2017 heeft 8% van de jongeren geen dagbesteding in de 

vorm van school of werk. Het grootste deel van deze groep (6%) geeft aan 

werkzoekend of arbeidsongeschikt te zijn. Het aandeel jongeren dat niet naar 

school gaat en/of werkt, is vergelijkbaar met vorige jaren.

Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

In april 2016 zijn extra bestuurlijke afspraken gemaakt voor de aanpak van 

jeugdwerkloosheid. Deze afspraken gaan over vsv’ers, die werkloos zijn, al meer 

dan een jaar geen onderwijs hebben gevolgd en niet meer in beeld zijn bij de 

gemeente. Regionaal gaat het over ongeveer 425 jongeren. De ambitie tot 

2020 is om jaarlijks minstens 30 van deze jongeren in een traject richting werk 

te zetten of aan het werk te krijgen. De resultaten over 2017 zijn in het eerste 

kwartaal van 2018 bekend.

1  G32- steden zijn de 38 (middel)grote steden in Nederland.

Jongeren zonder startkwalificatie kwetsbaar op de 

arbeidsmarkt

Het behalen van een startkwalificatie vergroot iemands 

kansen op de arbeidsmarkt. Maar voor sommige jongeren 

is dit niet haalbaar. Dit is een kwetsbare groep. Het 

gaat bijvoorbeeld om jongeren van praktijkonderwijs 

of voortgezet speciaal onderwijs. Vier job-coaches van 

de gemeente bieden extra ondersteuning aan dit soort 

jongeren om te zorgen voor een goede overgang van 

onderwijs naar arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie 

en resultaten van de inzet van de job-coaches.
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2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014

% peuters dat geen gebruik maakt van een voorschoolse voorziening 7% 9% 8% 7%

Aantal gewichtenleerlingen dat niet naar een voorschoolse voorziening ging 24 28 24 22

Aantal leerlingen zonder gewicht, met taalachterstand dat niet naar een 

voorschoolse voorziening ging

19 17 19 26

Bron: Compas

2017 2015 2014 2012

% inwoners (zeer) tevreden over basisonderwijs 76% 70% 74% 71%

Bron: Enquête Leefbaarheid & Enquête Omnibus 

Voorschoolse voorzieningen

Tevredenheid basisonderwijs

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014

Aantal leerlingen1 op scholen voor (V)SO in ‘s-Hertogenbosch - 1.172 1.102 1.122 1.129

Aantal leerlingen uit ’s-Hertogenbosch op een school voor (V)SO2 766 616 588 - -

Aantal leerlingen1 op SBO (de Sprankel) - 112 137 153 164

Bron Jaarboek O&S; leerlingenadministratie gemeente

Speciaal onderwijs

1 woonachtig in ‘s-Hertogenbosch of de regio
2 in ‘s-Hertogenbosch of de regio
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Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 18-plussers

Aantal verzuimmeldingen 135 664 509

Aantal leerlingen met verzuim 109 468 289

Aantal leerlingen met meer dan één verzuimmelding 19 124 -

Bron: Jaarverslag leerplicht & RMC 2016-2017

Schoolverzuim

2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 207 231 225 248

% nieuwe voortijdig schoolverlaters 1,9% 2,14% 2,08% 2,5%

Bron: DUO

2017 2015 2013

% 18-24 jarigen zonder dagbesteding in de vorm van school en/of werk 8% 9% 9%

Bron: enquête Jongeren

Voortijdig schoolverlaters

Jongeren zonder dagbesteding

 Door de procedure rondom correcties zijn de cijfers over  
2016-2017 pas in het najaar van 2018 bekend.
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De gemeente wil bevorderen dat inwoners 

zelfstandig en onafhankelijk zijn en zoveel 

mogelijk participeren in de samenleving. 

Met als streven een zo hoog mogelijke 

arbeidsparticipatie. Bij voorkeur kunnen 

mensen dit op eigen kracht. Wanneer dit niet 

lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

Werk en 
inkomen

Monitor sociaal domein 2017

5.



De belangrijkste conclusies zijn:

• In de gemeente ’s-Hertogenbosch is de bruto arbeidsparticipatie het 

hoogst van de vijf grote Brabantse steden. Sinds 2009 is de bruto 

arbeidsparticipatie vrij stabiel. 

• Het werkloosheidspercentage laat een positieve ontwikkeling zien. Dit is 

tussen 2014 en 2016 gedaald van 7,7% naar 5,5%. Het percentage is in 

’s-Hertogenbosch het laagst van de vijf grote Brabantse steden. 

• Vanaf begin 2015 kunnen alleen nog mensen instromen in de Wajong die 

volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Het aantal Wajong-

uitkeringen is sindsdien met 40 gedaald.

• Sinds 1 januari 2015 kunnen inwoners niet meer instromen in de Wsw. Het 

aantal personen met een Wsw-voorziening is gedaald met 235 personen. 

• Het aantal lopende bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet 

nam tot begin 2017 toe. Vanaf het tweede kwartaal 2017 zien we een 

daling optreden. 

• Medio 2017 maken 252 inwoners gebruik van loonkostensubsidie en 36 

inwoners van beschut werk. Verder zijn 662 participatievoorzieningen 

ingezet. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk. 

• Tot nu toe zijn er in regio Noordoost Brabant 1.366 extra banen gecreëerd 

voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee is de doelstelling behaald 

om vanaf 2015 1.317 extra banen te creëren voor deze doelgroep. 

5.1 
Samenvatting

  2016

  2014

Bron: CBS en Weener XL 

72% 72,3%

bruto werkloosheid

100%

 Bruto arbeidsparticipatie
0%

bruto werkloosheid

5,5% 7,7%

 Werkloosheidspercentage

100%

0%
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Samenwerkingspartners over samenwerking met sociale wijkteams
Medewerkers sociale wijkteams over samenwerking met organisaties basishulp
Medewerkers sociale wijkteams over samenwerking met specialistische aanbieders

0 5000

sep-17

dec-16

dec-14

aantal uitkeringen Participatiewet
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5.2 
Werk

Bruto arbeidsparticipatie is vrij stabiel

In de gemeente ’s-Hertogenbosch bedraagt de bruto participatiegraad 72%. 

Dit betekent dat bijna driekwart van de inwoners actief is op de arbeidsmarkt. 

Zij hebben betaald werk of zijn hier actief naar op zoek. ’s-Hertogenbosch 

heeft daarmee de hoogste bruto arbeidsparticipatie van de vijf grote Brabantse 

steden. Sinds 2009 blijft de bruto arbeidsparticipatie redelijk stabiel, daarvoor 

was er sprake van een toename.

 

Werkloosheid daalt

In de gemeente ’s-Hertogenbosch is het werkloosheidspercentage met 5,5% 

het laagst van de vijf grote Brabantse steden. Ook is dit lager dan het landelijk 

gemiddelde. Tussen 2008 en 2014 was de werkloosheid als gevolg van de 

crisis meer dan verdubbeld. Hierna is de werkloosheid flink gedaald. Werklozen 

zijn personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en 

daarvoor direct beschikbaar zijn.

2006 2008 2010 2012 2014 2016
0%

20%

5,2%

3,2%

4,9%
5,4%

7,7%

5,5%

Werkloosheidspercentage

Bron: CBS 

Monitor sociaal domein 2017 Werk en inkomen  |  37



Wajong-uitkeringen 

Personen die vanaf jonge leeftijd niet kunnen werken vanwege een ziekte of 

handicap kunnen een uitkering via de Wajong1 ontvangen. Tot 2015 zien we een 

lichte toename van het aantal Wajong-uitkeringen. Vanaf begin 2015 kunnen 

alleen nog mensen instromen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen 

hebben. Tussen januari 2015 en januari 2017 is er een daling van 40 uitkeringen. 

Afbouw van werk met ondersteuning vanuit

de Wet sociale werkvoorziening 

De Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) is er voor personen met 

een lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperking die (begeleid) 

willen werken. Vanaf eind 2014 is 

het aantal personen met een Wsw-

voorziening met 235 personen 

gedaald tot 1.035 personen medio 

2017. Sinds 1 januari 2015 kunnen 

inwoners niet meer instromen in de 

Wsw. Mensen die op dat moment al 

onder de Wsw vielen behouden hun 

rechten en plichten.

jun-17 dec-16 dec-15 dec-14
1.035 1.057 1.150 1.270

jun-17 dec-16 dec-15 dec-14
0

2000

1.035 1.057

1.150

1.270

Bron: Weener XL

Aantal personen met Wsw-voorziening

1  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Participatiewet

Vanaf 2015 valt iedereen 

die kan werken maar daarbij 

ondersteuning nodig heeft, onder 

de Participatiewet. Deze wet 

heeft de Wwb en Wsw geheel 

vervangen en een groot deel van 

de Wajong. De Participatiewet 

helpt inwoners te re-integreren 

naar werk en als dat niet mogelijk 

is om te participeren. Bijvoorbeeld 

met loonkostensubsidie, beschut 

werk en participatievoorzieningen. 
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5.3 
Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Iedereen die kan werken 

maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. 

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk 

en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Binnen de 

Participatiewet zijn er verschillende voorzieningen die de gemeente 

kan inzetten om mensen werk te laten vinden of te laten participeren. 

Gebruik re-integratievoorzieningen stabiel

Re-integratievoorzieningen zijn gericht op het opdoen van kennis 

en werkervaring om de kansen op een betaalde baan te vergroten. 

Bijvoorbeeld een omscholingscursus, combinatie van leren/werken of 

proefplaatsing met behoud van uitkering. Medio 2017 maken 2.400 

inwoners hiervan gebruik. Dit aantal is de laatste jaren vrij constant. 

Medio 2015 waren dit er 2.313 en eind 2012 2.418. 

Toename aantal loonkostensubsidies

De loonkostensubsidie is een nieuwe voorziening vanaf 2015 voor 

werknemers waarvan is vastgesteld dat zij niet volledig productief 

kunnen zijn, maar waar wel mogelijkheden zijn tot arbeidsdeelname 

bij een reguliere werkgever. Begin 2016 werd voor 90 inwoners 

loonkostensubsidie betaald aan een werkgever. Dit aantal is verder 

toegenomen tot 185 eind 2016 en 252 medio 2017.

Opbouw beschut werk 

Beschut werk is bedoeld voor personen die door een beperking niet 

(met een loonkostensubsidie) bij een reguliere werkgever aan de slag 

kunnen. Maar met begeleiding en aanpassingen op de werkplek 

kunnen zij dat wel. In 2015 was de opbouw van beschut werk nog in 

volle gang. Maar inmiddels loopt dit. Eind 2016 maakten 30 inwoners 

hiervan gebruik. Medio 2017 waren dit er 38. 
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Toename aantal participatievoorzieningen

Voor sommige personen is arbeidsdeelname geen realistisch doel. Voor deze mensen staat 

maatschappelijke participatie voorop. De invulling hangt af van wat iemand wil en kan. Eind 2016 

is deze voorziening 496 keer ingezet. Medio 2017 gaat het om 662 participatievoorzieningen. In de 

meeste gevallen gaat het om vrijwilligerswerk. Hiervoor wordt samengewerkt met maatschappelijke 

partners in de stad.

Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De centrale werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en het kabinet hebben afgesproken 

dat er in de periode tot 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten 

komen. Landelijk is bepaald dat in 2015 en 2016 Wajong’ers en Wsw’ers voorrang hebben bij het 

vervullen van deze extra banen. In de regio Noordoost Brabant gaat het tot 2026 om zo’n 5.000 

extra banen. Tot nu toe zijn er in regio Noordoost Brabant 1.366 extra banen gecreëerd voor 

mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee is de doelstelling behaald om vanaf 2015 1.317 extra 

banen te creëren voor deze doelgroep. 

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

Het behalen van een startkwalificatie vergroot iemands kansen op de arbeidsmarkt. Maar 

voor sommige jongeren is dit niet haalbaar. Dit is een kwetsbare groep. Voorheen hadden 

veel van deze jongeren een Wajong-uitkering. Maar de instroom in de Wajong neemt met 

de veranderingen in de wetgeving af. Hierdoor komt een groter deel van deze jongeren in 

de doelgroep van de Participatiewet terecht. Vier job-coaches van de gemeente bieden extra 

ondersteuning aan deze jongeren om te zorgen voor een goede overgang van onderwijs naar 

arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie en resultaten van de inzet van de job-coaches.
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5.4 
Bijstandsuitkeringen 
en bijzondere bijstand

Vanaf tweede kwartaal 2017 daling aantal bijstandsuitkeringen 

Het aantal lopende bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet1 

nam tot begin 2017 toe. Vanaf het tweede kwartaal 2017 zien we een daling 

optreden. In september waren er 3.707 lopende uitkeringen. De toename tot 

begin 2017 had deels te maken met de instroom van vergunninghouders. 

Verder is met de komst van de Participatiewet waarschijnlijk een nieuwe 

toestroom van bijstandsgerechtigden ontstaan: personen die voorheen voor de 

Wsw of Wajong in aanmerking kwamen. 

Minder aanvragen bijzondere bijstand 

Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen aanspraak 

maken op bijzondere bijstand voor bijzondere noodzakelijke kosten die 

zij zelf niet kunnen betalen. In 2016 waren er ruim 6.600 aanvragen voor 

bijzondere bijstand2. Dat is minder dan voorgaande jaren. In 2014 waren 

dat er 7.221. In 2015 was het aantal aanvragen met 8.000 een stuk hoger 

dan in andere jaren. Er waren in dat jaar met name meer aanvragen voor de 

Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Dat komt omdat hiervoor in 

2015 de inkomensgrens is verhoogd naar 130% van het bijstandsniveau. Ook 

afschaffing van een aantal landelijke inkomensondersteunende maatregelen 

(WTCG en CER) zorgde in 2015 voor meer aanvragen voor de CZM. 

dec-10 dec-12 dec-14 dec-16 sep-17
2.915 3.069 3.577 3.793 3.707
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2.915
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3.577
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3.707

Bron: Weener XL

Aantal uitkeringen Participatiewet

1   Dit is het aantal uitkeringen BUIG, minus IOAW, IOAZ en Bbz Starters.
2   Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal personen dat er gebruik van maakt. 

Eén persoon kan meerdere aanvragen doen.
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5.5 
Inkomen

Circa 1 op de 6 huishoudens met een inkomen tot 120% van het 

bijstandsniveau

Vanaf januari 2015 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de 

inkomensgrens voor inkomensondersteunende voorzieningen verruimd, 

van 110% naar 120% van het bijstandsniveau1. Hierdoor kunnen zo’n 

2.170 huishoudens (met ruim 500 kinderen) meer dan voorheen een 

beroep doen op inkomensondersteuning van de gemeente. Volgens 

de meest recente cijfers zijn er in 2014 in ’s-Hertogenbosch 10.390 

huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau, 

waarvan 1.640 eenoudergezinnen en 890 paren met kinderen. 

Meer aanvragen voor ondersteuning gericht op maatschappelijke 

participatie 

Ouders met een laag inkomen tot 120% van het bijstandsniveau kunnen 

materiële of financiële ondersteuning krijgen, zodat hun kinderen 

kunnen deelnemen aan sportieve, culturele of sociale activiteiten. Dit 

wordt geregeld via Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het 

Jeugdsportfonds. In 2016 werden bij deze drie fondsen ruim 3.300 

aanvragen ingediend. 3.120 aanvragen werden toegekend. Het aantal 

aanvragen neemt de laatste jaren toe. Dit heeft verschillende oorzaken. 

Zo is vanaf 2015 de inkomensgrens verruimd van 110% naar 120% van 

het bijstandsniveau. En vorig jaar is gestart met ambassadeurs ‘meedoen’. 

Zij hebben op vijf scholen actief ingezet om zoveel mogelijk kinderen uit 

de doelgroep gebruik te laten maken van de fondsen. Het effect daarvan 

zien we terug in de cijfers. 

1 op de 8 inwoners kent niet de weg naar ondersteuning, maar wil 

dit wel weten

Aan inwoners is de vraag gesteld: ‘weet u waar u in de gemeente 

terecht kunt voor informatie, vragen of advies over inkomen en 

inkomensondersteuning?’. Van alle inwoners weet 13% niet waar zij 

terecht kunnen, terwijl zij dit wel zouden willen weten. Verder antwoordt 

10% ‘ja, dat weet ik precies’ en nog eens 25% ‘ja, waarschijnlijk wel’. 

Ongeveer de helft weet dit niet, maar heeft hierover ook geen informatie 

nodig. 

1  Het wettelijke bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgelegd (Participatiewet, AOW, 
kinderbijslag). De beleidsmatige grens van 120% wordt gebruikt om de doelgroep van beleid te bepalen.
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Bruto arbeidsparticipatie 2016 2014 2012 2010 2008 2006

‘s-Hertogenbosch 72% 72,3% 72,2% 72,7% 72,1% 70,7%

Werkloosheidspercentage

‘s-Hertogenbosch 5,5% 7,7% 5,4% 4,9% 3,2% 5,2%

Breda 5,8% 7,3% 6,5% 5,1% 3,5% 5,1%

Tilburg 6,4% 8,6% 6,7% 5,5% 3,8% 4,8%

Helmond 6,5% 8,9% 6,4% 5,8% 4,1% 5,9%

Eindhoven 6,8% 9% 6,1% 5,7% 4% 5,6%

Nederland 6% 7,4% 5,8% 5% 3,7% 5%

Bron: CBS

Werk

sep-17 dec-16 dec-14 dec-12 dec-10

Aantal uitkeringen Participatiewet 3.707 3.793 3.577 3.069 2.915

Bron: Weener XL

Participatiewet, Wajong en Wsw

jun-17 dec-16 jan-16

Aantal loonkostensubsidies 252 185 90

Aantal inwoners met beschut werk 38 30 -

Aantal participatievoorzieningen 662 496 -

Bron: Weener XL
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jan-17 jan-16 jan-15 jan-14 jan-13 jan-12

Aantal Wajong-uitkeringen 2.060 2.050 2.100 2.010 1.890 1.970

Bron: CBS

jun-17 dec-16 dec-15 dec-14

Aantal personen met Wsw-voorziening 1.035 1.057 1.150 1.270

Bron: Weener XL

2016 2015 2014 2013

Aantal aanvragen bijzondere bijstand 6.605 8.000 7.221 6.971

Bron: CivSam

Gebruik Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld 2016 2014 2012 2010

Aantal ingediende aanvragen 3.345 2.766 2.401 2.546

Aantal toegekende aanvragen 3.120 2.644 2.280 2.127

Bron: Jaarverslag Stichting Leergeld

Inkomensondersteuning
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De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het 

belangrijk dat inwoners zich veilig voelen 

en kinderen veilig en gezond opgroeien. 

Het voorkomen en oplossen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling is dan ook   

een belangrijk speerpunt.

Sociale 
veiligheid

Monitor sociaal domein 2017

6.



De belangrijkste conclusies zijn:

• Het aandeel inwoners dat zegt in de afgelopen twee jaar 

wel eens geconfronteerd te zijn met huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling (als slachtoffer of omstander) is in 2016 

afgenomen vergeleken met twee jaar eerder.

• In 2016 is het aantal bij de politie geregistreerde incidenten 

van huiselijk geweld gedaald ten opzichte van de jaren ervoor.

• Er zijn in 2016 bij Veilig Thuis voor ’s-Hertogenbosch 

563 meldingen gedaan van een vermoeden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor 273 van deze 

meldingen is Veilig Thuis een onderzoek gestart. In 6 op de 10 

gevallen werd het vermoeden bevestigd. 

• In 2016 zijn er 26 huisverboden opgelegd, evenveel als een 

jaar eerder.

• Het aandeel jongeren met jeugdreclassering lag in 2016 iets 

hoger dan landelijk, maar is wel licht gedaald ten opzichte 

van 2015. Het aandeel jongeren met jeugdbescherming komt 

overeen met het landelijke cijfer. 

6.1 
Samenvatting

  2016

  2014

Bron: Basisvoorziening Handhaving (BVH) en
rapportage Veilig Thuis Noordoost-Brabant 
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6.2 
Huiselijk geweld, 
kindermishandeling 
en ouderenmishandeling

Minder inwoners geven aan geconfronteerd te zijn met 

huiselijk geweld

Het aandeel inwoners dat zegt de afgelopen twee jaar 

wel eens geconfronteerd te zijn met huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling (als slachtoffer of omstander) is gedaald 

tot 6% in 2016. 

% inwoners dat is geconfronteerd met huiselijk 

geweld (als slachtoffer of omstander)

Bron: enquête Leefbaarheid
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Kind van gescheiden ouders

Het aantal scheidingen in Nederland neemt toe. Vaak zijn 

hier ook kinderen bij betrokken. Een scheiding betekent 

voor kinderen altijd een ingrijpende verandering. Een 

deel van de scheidingen verloopt dusdanig dat het risico 

op ernstige ontwikkelingsbedreigingen en onveiligheid 

voor de kinderen groot is. We spreken dan van complexe 

scheidingen of vechtscheidingen. Klik hier om meer over 

dat onderwerp te lezen.
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Afname aantal bij politie geregistreerde incidenten 

van huiselijk geweld 

In 2016 is het aantal bij de politie geregistreerde incidenten 

van huiselijk geweld gedaald naar 1.086. Van 2013 tot 2015 

waren er jaarlijks circa 1.200 incidenten. Over één persoon/

huishouden kunnen meerdere incidenten worden gemeld. 

Alle incidenten met een vermoeden van huiselijk geweld 

zet de politie door naar Veilig Thuis. Dit is het advies- en 

meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bron: Basisvoorziening Handhaving (BVH)
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Veilig Thuis

Voor informatie, advies of het maken van een 

melding kunnen inwoners en professionals 

terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft 

een regiofunctie met ’s-Hertogenbosch als 

centrumgemeente. Het doel is om te zorgen 

voor een meer samenhangende aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling.

In 2016 gaf Veilig Thuis 609 

adviezen in ’s-Hertogenbosch

Bij vermoedens van kindermishandeling 

of huiselijk geweld kan Veilig Thuis 

om advies gevraagd worden. In 2016 

is in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

609 keer advies gevraagd aan 

Veilig Thuis1. In de meeste gevallen 

ging het om een vermoeden van 

kindermishandeling (59%). Ook 

een vermoeden van huiselijk geweld 

met partnergeweld kwam vaak voor 

(33%). Een kleiner deel (6%) ging 

over ouderenmishandeling. Vooral 

familieleden van direct betrokkenen, 

volwassen slachtoffers en artsen of 

verpleegkundigen van ziekenhuis/

spoedeisende hulp, vragen advies.

563 meldingen van huiselijk 

geweld/kindermishandeling 

Burgers en professionals kunnen een 

vermoeden van kindermishandeling 

of huiselijk geweld melden bij Veilig 

Thuis. In 2016 zijn er in de gemeente 

’s-Hertogenbosch 563 van dit soort 

meldingen gedaan. Ruim de helft van 

deze meldingen deed de politie. 

273 onderzoeken gestart door 

Veilig Thuis

Naar aanleiding van een melding 

kan Veilig Thuis besluiten een 

onderzoek te starten. In 2016 zijn 

er in ’s-Hertogenbosch 273 van dit 

soort onderzoeken gestart. In 6 op de 

10 gevallen bevestigt het onderzoek 

het vermoeden van huiselijk geweld/

kindermishandeling. Bij ruim een kwart 

wordt het vermoeden niet bevestigd. 

Bij 4% kon het vermoeden worden 

weerlegd. 

In de regio Noordoost-Brabant 

276 vervolgtrajecten 

Na een onderzoek volgt soms een 

vervolgtraject. In 2016 zijn in de 

regio 276 vervolgtrajecten door 

Veilig Thuis ingezet. Hierin worden 

de vervolgstappen bepaald en de 

verantwoordelijke professional 

of instelling voor verdere aanpak 

vastgesteld. Veilig Thuis kan 

bijvoorbeeld doorverwijzen naar 

ketenpartners, zoals maatschappelijk 

werk, maatschappelijke opvang of 

GGZ. 

26 huisverboden opgelegd 

In 2016 is bij 26 huiselijk geweld zaken 

in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

een huisverbod opgelegd. Dit zijn er 

evenveel als in 2015. Een huisverbod 

wordt opgelegd aan een pleger van 

huiselijk geweld/kindermishandeling 

of bij een ernstig vermoeden daarvan. 

Deze maatregel voorziet in een 

noodsituatie om hulpverlening op gang 

te brengen en escalatie te voorkomen. 

1Het aantal adviezen is niet hetzelfde als het aantal situaties van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Over één situatie kunnen 

meerdere adviezen worden gevraagd.
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6.3
Jeugdbescherming 
en jeugdreclassering

Aandeel jeugdigen met jeugdbescherming 

Als de veiligheid of ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is, kan 

de kinderrechter een maatregel opleggen voor jeugdbescherming. 

Eén van de maatregelen is een ondertoezichtstelling. Daarbij beperkt 

de rechter de verantwoordelijkheid van de ouders. Het gezin 

krijgt verplichte begeleiding en toezicht door een instelling voor 

jeugdbescherming. Het aandeel jongeren met jeugdbescherming 

in de gemeente ’s-Hertogenbosch wijkt met 1,2% niet af van het 

landelijke cijfer.

Jongeren met jeugdreclassering

Jeugdreclassering is er voor jongeren vanaf 12 jaar die in aanraking zijn 

gekomen met politie of justitie. Bijvoorbeeld door diefstal, spijbelen of 

een beroving. Ook als de jongere ouder is dan 18 jaar kan de begeleiding 

doorlopen. Zolang als de kinderrechter, officier van justitie of Justitiële 

Jeugdinrichting dit nodig vindt. Het aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar 

met jeugdreclassering lag in 2016 in ’s-Hertogenbosch (0,7%) iets hoger 

dan landelijk (0,5%). We zien wel een lichte afname ten opzichte van 

2015. Toen ging het in ’s-Hertogenbosch om 0,8% van de jongeren.

Meer cijfers over jeugdbescherming 

en jeugdreclassering staan in het 

hoofdstuk ‘zorggebruik.’
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2016 2015 2014 2013 2012 2006

% inwoners dat is geconfronteerd met huiselijk geweld 

(als slachtoffer of omstander)

6% - 9% - 8% 10%

Aantal incidenten van huiselijk geweld gemeld bij de politie 1.086 1.239 1.191 1.208 1.107 -

Aantal opgelegde huisverboden 26 26 22 17 32 -

Bron: Basisvoorziening Handhaving (BVH) en rapportage Veilig Thuis Noordoost-Brabant 

Gemeente ’s-Hertogenbosch Regio Noordoost-Brabant

Aantal gevraagde adviezen aan Veilig Thuis 

bij vermoeden van huiselijk geweld/kindermishandeling1

609 1.944

Aantal meldingen van huiselijk geweld/kindermishandeling 

bij Veilig Thuis

563 1.917

Aantal door Veilig Thuis gestarte onderzoeken 273 926

Aantal vervolgtrajecten door Veilig Thuis - 276

Bron: rapportage Veilig Thuis Noordoost-Brabant

Huiselijk geweld

Inzet Veilig Thuis (2016)

1Het aantal adviezen is niet hetzelfde als het aantal situaties van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Over één situatie kunnen 

meerdere adviezen worden gevraagd.
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Wonen 
en zorg

Monitor sociaal domein 2017

7.
De gemeente vindt het belangrijk dat 

inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen. En dat er een woningaanbod 

is dat aansluit bij de zorgbehoeften. Ook 

als inwoners (tijdelijk) niet in staat zijn om 

zelfstandig te wonen. Bijvoorbeeld omdat zij 

24 uur per dag zorg nodig hebben of omdat 

zij dak- of thuisloos zijn. 



De belangrijkste conclusies zijn:

• Het aantal inwoners met een Wmo woonvoorziening (zoals traplift of 

tillift) neemt toe. In 2016 waren dat er 871. 

• Het aantal nultreden woningen is toegenomen. Deze woningen 

(zoals bungalows en appartementen met lift) zijn meer geschikt voor 

ouderen, omdat de hoofdvertrekken zonder traplopen bereikbaar zijn. 

Een belangrijk deel van de toename (bijna 2.000 woningen) komt 

door verbreding van de definitie. Nieuwbouw zorgt voor een toename 

van 1.000 nultreden woningen. 

• Steeds minder inwoners wonen permanent in een instelling of tehuis. 

• Het gebruik van opvangvoorzieningen neemt af. Vooral voor 

crisisopvang en vrouwenopvang. De afname van crisisopvang komt 

onder andere door wachtlijstbegeleiding en het stimuleren van 

verblijf binnen het eigen netwerk. Deze mensen hebben tijdelijk zelf 

in onderdak voorzien, maar kregen wel begeleiding van de Stichting 

Maatschappelijke Opvang (SMO).

• In 2016 maakten 528 inwoners uit de regio gebruik van beschermd 

wonen. 308 daarvan kwamen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch.

7.1
Samenvatting

  2017

  2014

  2016

  2015

  2017

  2013

  2016

  2015

Bron: Regionale woningmarkt monitor, BRP, CivSam en managementinformatie MO
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7.2 
Langer thuis wonen

Gebieden met veel vergrijzing

De gemeente vindt het belangrijk dat ouderen zo prettig mogelijk langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. In sommige gebieden is het aantal ouderen relatief groot. In de kaart op deze pagina is 

aangegeven in welke buurten veel ouderen zelfstandig wonen, dus niet in een instelling.

• Gebied West: dit zijn de buurten De Kruiskamp en De Schutskamp. Hier wonen ruim 2.700 

65-plussers, waarvan zo’n 1.400 75-plussers.

• Gebied Rosmalen: dit zijn de buurten Rosmalen Centrum, Hondsberg, ’t Ven en Molenhoek.  

Hier wonen ruim 2.700 65-plussers, waarvan zo’n 1.200 75-plussers.

• Gebied Zuid/Binnenstad: dit zijn de buurten Zuid, Binnenstad Noord, Binnenstad Oost en 

Binnenstad Centrum. Hier wonen zo’n 3.100 65-plussers, waarvan ruim 1.500 75-plussers. 

 

Mate van vergrijzing

Ouderen voorbereid op 

kwetsbaarheid?

Bij het ouder worden nemen 

fysieke, mentale en sociale 

beperkingen toe, waardoor vitale 

ouderen meer kwetsbaar worden. 

Hoe bereiden ouderen zich hierop 

voor? En welke ondersteuning 

hebben zij daarbij nodig? Klik hier 

om daar meer over te lezen. 

65-plussers blijven zelfstandig door 

kleine aanpassingen in de woning.

3 op de 10 65-plussers hebben 

kleine aanpassingen in hun woning 

aangebracht om zelfstandig te kunnen 

blijven wonen. Dit blijkt uit het meest 

recente woonwensenonderzoek uit 

2015. Dit kunnen woningaanpassingen 

zijn via de Wmo of aanpassingen 

die zij zelf hebben geregeld. 2 op de 

10 65-plussers maken gebruik van 

zorgverlening van een zorgcentrum 

om zelfstandig te kunnen blijven 

wonen. 

1  Meierij en Bommelerwaard
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Aantal inwoners met Wmo woonvoorziening neemt toe

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een woonvoorziening via de 

Wmo is tussen 2015 en 2016 toegenomen. In 2016 ging het om 871 

inwoners, in 2015 waren dat er 817. Dit zijn veelal ouderen. Het gaat 

bijvoorbeeld om het plaatsen van een traplift of een tillift. Wanneer een 

woningaanpassing niet toereikend is, is eventueel een verhuisvergoeding 

mogelijk via de Wmo.

Aantal nultreden woningen is toegenomen

Het woningaanbod is mede bepalend voor de mate waarin ouderen 

langer thuis kunnen blijven wonen. Nultreden woningen zijn 

woningen die meer geschikt zijn voor ouderen dan andere woningen, 

omdat de hoofdvertrekken zonder traplopen bereikbaar zijn. Het 

gaat om appartementen met lift, bungalows, benedenwoningen en 

seniorenwoningen. In 2017 waren er in ’s-Hertogenbosch zo’n 11.500 

nultreden woningen. Er is een toename ten opzichte van 2014. Met 

name doordat in 2017 een bredere definitie is gehanteerd. In 2014 

werden benedenwoningen nog niet meegerekend, in 2017 wel. Dit is 

een verschil van bijna 2.000 woningen. De rest van de toename (ruim 

1.800 woningen) heeft verschillende oorzaken. In zo’n 1.000 gevallen 

gaat het om nieuwbouw van woningen. 

Wie wonen er in nultreden woningen?

Gemiddeld woont 19% van alle (zelfstandig wonende) huishoudens in 

een nultreden woning. Onder huishoudens tot 30 jaar is dat aandeel 

relatief hoog, zij wonen vaak in appartementen. Met het toenemen van 

de leeftijd, zie je ook het aandeel huishoudens in een nultreden woning 

toenemen. Van alle zelfstandig wonende huishoudens van 75 jaar en 

ouder woont 38% in een nultreden woning. 
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7.3 
Wonen in een instelling

Steeds minder inwoners wonen in een instelling

De afgelopen jaren is het aantal inwoners dat in een instelling of tehuis 

woont steeds verder afgenomen. Op 1 januari 2017 waren er 1.251 

inwoners die meer dan 360 dagen per jaar in een instelling of tehuis 

verbleven. Een afname van 390 inwoners ten opzichte van 2011. 

Ruim 500 inwoners uit de regio maken gebruik van beschermd wonen

Onder beschermd wonen valt verblijf en specialistische hulp voor inwoners 

met zware psychiatrische en psychosociale problemen die zich niet 

zelfstandig kunnen redden. Vanaf 1 januari 2015 valt beschermd wonen 

onder de Wmo. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hiervoor een regionale 

functie. Inwoners uit de regio Meierij en Bommelerwaard kunnen gebruik 

maken van locaties voor beschermd wonen in ’s-Hertogenbosch. In 2016 

ging het in totaal om 528 mensen. Daarvan kwamen 308 mensen uit de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Aantal inwoners dat meer dan 360 dagen per jaar in 

een instelling of tehuis verblijft

2011 2013 2015 2017
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Bron: BRP
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Afname gebruik 

opvangvoorzieningen

Ook voor opvangvoorzieningen heeft 

’s-Hertogenbosch een regiofunctie. 

In 2016 maakten 428 inwoners uit 

de regio Meierij gebruik van een 

opvangvoorziening. Het ging met name 

om vrouwenopvang en nachtopvang. 

We zien een afname van het gebruik van 

opvangvoorzieningen ten opzichte van 

2014. Met name voor de crisisopvang 

en de vrouwenopvang. Vanaf 2015 is 

er wachtlijstbegeleiding en is verblijf 

binnen het eigen netwerk gestimuleerd. 

Hierdoor hoefden mensen soms geen 

gebruik te maken van de crisisopvang. 

Deze mensen hebben tijdelijk zelf 

in onderdak voorzien, maar kregen 

wel begeleiding van de Stichting 

Maatschappelijke Opvang (SMO).

Toename mensen op wachtlijst 

opvangvoorziening

Het aantal personen op de wachtlijst 

voor een opvangvoorziening neemt de 

laatste jaren toe. In juni 2017 ging het 

om 63 mensen. Dit zijn mensen die 

tijdelijk zelf in onderdak kunnen voorzien 

en ondertussen begeleiding krijgen van 

SMO. In veel gevallen is opvang in een 

opvangvoorziening daarna niet meer 

nodig.

Aantal begeleidingstrajecten stabiel

Als inwoners na verblijf in een 

opvangvoorziening weer zelfstandig 

gaan wonen, hebben zij daar vaak 

nog ondersteuning bij nodig. Om 

te voorkomen dat ze weer dakloos 

worden. SMO biedt daarvoor 

begeleidingstrajecten. Zij bieden 

woonvormen (tweede fase woningen) 

waarbij mensen zelfstandig kunnen 

wonen met begeleiding. Ook bieden 

zij begeleiding aan mensen die na de 

opvang weer in een eigen woning gaan 

wonen. Het aantal begeleidingstrajecten 

is stabiel over de afgelopen jaren. In 

2016 waren dat er 250.

Bron: managementinformatie MO

Aantal inwoners dat gebruik maakt van een 

opvangvoorziening (regio Meierij)
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Kleine aanpassingen in de woning 30%

Gebruik zorgverlening van zorgcentrum 19%

Huishoudelijke hulp 6%

Grote aanpassingen in de woning 3%

Extra dienstverlening aan huis 4%

Zorgverlening aan huis 9%

Bron: Woonwensenonderzoek 2015

Ondersteuning aan 65-plussers bij zelfstandig wonen 

2016 2015

Aantal inwoners met een woonvoorziening via de Wmo 871 817

Aantal inwoners uit ’s-Hertogenbosch dat gebruik maakt van beschermd wonen 308 246

Aantal inwoners uit de regio1 dat gebruik maakt van beschermd wonen in 

’s-Hertogenbosch (inclusief inwoners uit ’s-Hertogenbosch)

528 429

Bron: CivSam en managementinformatie MO

Gebruik Wmo woonvoorzieningen en beschermd wonen

1 Meierij en Bommelerwaard

Bron: Regionale woningmarkt monitor 2017, bewerking O&S

2017 2014

11.570 7.800

Aantal nultreden woningen
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Leeftijd % in nultreden woning

tot 30 jaar 24%

30-54 jaar 12%

55-64 jaar 15%

65-74 jaar 25%

75 jaar en ouder 38%

Totaal 19%

Bron: Regionale woningmarkt monitor 2017, bewerking O&S

2016 2015 2014

Totaal gebruik opvangvoorzieningen 428 457 501

- Crisisopvang 101 89 130

- Vrouwenopvang 151 163 189

- Jongerenopvang 35 33 32

- Nachtopvang 141 172 150

Aantal begeleidingstrajecten extramuraal 250 256 257

Bron: managementinformatie MO

% nultreden woningen naar leeftijd

Aantal inwoners dat gebruik maakt van 
opvangvoorziening SMO (regio Meierij)

 Bron: managementinformatie MO

jun-17 dec-16 feb-15 jun-14

63 53 57 33

Aantal personen op wachtlijst 
voor opvangvoorziening
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Informele 
hulp

Monitor sociaal domein 2017

8.
De gemeente wil dat inwoners waar mogelijk 

hulp kunnen krijgen van de mensen uit 

hun eigen omgeving. En dat vrijwilligers en 

mantelzorgers voldoende ondersteuning 

krijgen. Zodat zij niet overbelast raken. 



De belangrijkste conclusies zijn:

• De afgelopen tien jaar is het aandeel mantelzorgers toegenomen. 

• Het aandeel mantelzorgers dat de zorg als (zeer) belastend ervaart, 

ligt in 2016 hoger dan in de jaren ervoor. 

• Het aandeel mantelzorgers dat ondersteuning ontvangt, is tussen 

2014 en 2016 afgenomen. Maar lag in 2016 weer rond het niveau 

van vier jaar geleden. 

• Welzijnsorganisatie Divers heeft een Steunpunt Mantelzorg. Het 

aantal mantelzorgers dat zij bereiken en ondersteunen is de laatste 

jaren flink toegenomen. 

• Vanaf 2015 kunnen mantelzorgers en degenen waarvoor zij zorgen, 

gebruik maken van de huishoudelijke hulp toelage van de gemeente. 

Deze is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Steeds meer mensen 

maken hier gebruik van. In 2016 waren dat er 788. 

• Het aandeel vrijwilligers is de afgelopen tien jaar toegenomen. 

8.1
Samenvatting

  2016

  2014

Bron: enquête Sport & Welzijn 
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Toename aandeel mantelzorgers

Iemand is mantelzorger als hij/zij meer 

dan gebruikelijke zorg verleent aan 

iemand in zijn/haar omgeving, die 

dat door ziekte of een handicap zelf 

niet kan. In 2016 geeft 23% van de 

volwassen inwoners wel eens mantelzorg. 

Dit aandeel is de afgelopen tien jaar 

toegenomen. 

1 op de 6 mantelzorgers vindt de 

mantelzorg belastend

16% van de mantelzorgers ervaart de 

zorg die zij geven als belastend, waarvan 

4% dit zeer belastend vindt. Het aandeel 

dat de mantelzorg als (zeer) belastend 

ervaart, ligt in 2016 hoger dan in de jaren 

ervoor.

Bijna 1 op de 10 mantelzorgers krijgt 

geen ondersteuning, maar wil dit wel

37% van de mantelzorgers ontvangt 

al ondersteuning bij het geven van de 

mantelzorg. Bijvoorbeeld van familie/

vrienden, de huisarts of het Steunpunt 

Mantelzorg. Dit aandeel is afgenomen 

ten opzichte van 2014. 9% krijgt nu 

geen ondersteuning, maar heeft daar 

wel behoefte aan. Mantelzorgers die 

(aanvullende) ondersteuning willen, willen 

vooral ondersteuning bij het huishouden 

of praktische hulp rondom problemen bij 

de verzorging of het regelwerk.

8.2 
Mantelzorgers
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Steunpunt Mantelzorg van Divers

Welzijnsorganisatie Divers heeft een 

Steunpunt Mantelzorg. Dit is een 

kenniscentrum en vraagbaak voor 

mantelzorgers en organisaties die met 

mantelzorgers te maken hebben. Het 

steunpunt geeft informatie, advies en 

praktische ondersteuning, biedt een 

luisterend oor en verwijst door naar 

andere ondersteuning. In 2015 stonden 

1.552 mantelzorgers geregistreerd bij het 

Steunpunt Mantelzorg. In 2016 is dat 

toegenomen tot 2.357. Ook het aantal 

individuele ondersteuningstrajecten door het 

steunpunt is toegenomen, van 223 in 2015 

tot 296 in 2016.

Huishoudelijke hulp toelage om 

mantelzorgers te ontlasten

Vanaf 2015 kunnen mantelzorgers en 

degenen waarvoor zij zorgen gebruik maken 

van de huishoudelijke hulp toelage (HHT) van 

de gemeente. Hiermee kunnen zij goedkope 

huishoudelijke hulp inzetten, bij henzelf 

of degene waarvoor zij zorgen. De HHT is 

bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. 

In 2015 maakten 372 mantelzorgers hier 

gebruik van, in 2016 waren dat er 788.
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8.3 
Vrijwilligers

Toename aandeel vrijwilligers 

Onder vrijwilligerswerk verstaan we elke vorm van onbetaalde vrijwillige 

inzet voor anderen in de samenleving. De afgelopen tien jaar is het aandeel 

volwassenen dat vrijwilligerswerk doet toegenomen tot 39% in 2016.

Een derde van de vrijwilligers wil graag (aanvullende) ondersteuning

Driekwart van de vrijwilligers voelt zich voldoende ondersteund bij het 

uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Een derde wil graag (aanvullende) 

ondersteuning. Wat zij willen, loopt sterk uiteen. Bijvoorbeeld meer 

waardering voor hun inzet of informatie over vrijwilligerswerk en vacatures. 

Meeste vrijwilligers willen het vrijwilligerswerk blijven doen

Van de mensen die al vrijwilligerswerk doen, wil 94% dat blijven doen. 

37% van de mensen die nu geen vrijwilligerswerk doen, overwegen dat in 

de nabije toekomst wel te gaan doen. Degenen die geen vrijwilligerswerk 

doen of overwegen hiermee te stoppen, is gevraagd naar de reden hiervan. 

Zij noemen vooral ‘tijdsgebrek’. Andere belangrijke redenen zijn ‘geen 

interesse’ of ‘ik wil nergens aan vastzitten’.
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8.4
Burgerinitiatieven

Meer ruimte voor burgerinitiatieven

De gemeente wil meer ruimte geven aan de ontwikkeling van 

burgerinitiatieven. Via onder andere de regelingen Wijk- en Dorpsbudget 

en Goed voor Elkaar geeft de gemeente daarom subsidies voor 

activiteiten en evenementen die bewoners/vrijwilligers organiseren. 

Wijk- en Dorpsbudget: 448 subsidies afgegeven 

Sinds januari 2017 bestaat het Wijk- en Dorpsbudget. Hiermee kunnen 

inwoners zelf ideeën uitvoeren voor de leefbaarheid in hun buurt, wijk 

of dorp. Er zijn van januari tot oktober 2017 580 aanvragen ingediend. 

Hiervan zijn er 448 (deels) toegewezen en 40 afgewezen. De rest is nog 

in behandeling. De regeling is er bijvoorbeeld voor fysieke zaken en 

sociale activiteiten, zoals:

• Bewoners van de Aawijk organiseerden een welkomstmiddag voor 

nieuwe buurtbewoners. 

•  In Maaspoort heeft een sportevenement plaatsgevonden. Het thema 

was: ‘Pesten stopt, Respect begint!’. Een initiatief van bewoners, 

scholen en sportverenigingen in de wijk. 

• In Rosmalen zuid is een speelveldje opgeknapt aan de Buskeshoeven.

Goed voor Elkaar: 49 subsidies afgegeven

De regeling Goed voor Elkaar heeft het doel om activiteiten te stimuleren 

voor inwoners met een belemmering van sociaal-culturele, lichamelijke of 

geestelijke aard. Er zijn in 2016 56 aanvragen ingediend en 49 subsidies 

toegekend. De overige aanvragen zijn afgewezen. De resultaten zijn 

vergelijkbaar met de jaren ervoor. Het gaat om initiatieven als:

• In het Autisme café kunnen ouders van een kind met autisme elkaar 

ontmoeten en ondersteunen. Het is een ouderinitiatief: door ouders, 

voor ouders. 

• Diverse organisaties die voor hun allochtone achterban activiteiten 

organiseren, bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten. 

• De Bossche Scootmobielclub.

Maatschappelijk Initiatieven Fonds: 34 subsidies afgegeven

Het Maatschappelijk Initiatieven Fonds is in november 2014 gestart. Met 

als doel snel in te kunnen spelen op maatschappelijke initiatieven van en 

voor inwoners. Vanaf begin 2015 tot 1 juli 2017 zijn er 75 aanvragen 

ingediend. In totaal zijn 34 subsidies toegekend, nog eens 13 aanvragen 

zijn via een andere regeling (deels) toegekend. Zeven aanvragen zijn 

afgewezen. De overige aanvragen zijn in behandeling of tijdens de 

behandeling ingetrokken. De initiatieven die worden ondersteund zijn 

behoorlijk divers. Bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen, een koffieruimte en 

een wijkbus door vrijwilligers. 
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2016 2014 2012 2006

% mantelzorgers 23% 22% 21% 17%

% mantelzorgers dat de mantelzorg (zeer) belastend vindt 16% 13% 8% 12%

% mantelzorgers dat ondersteuning krijgt bij het verlenen van 

mantelzorg

37% 45% 36% -

% vrijwilligers 39% 34% 38% 31%

% vrijwilligers dat (ruim) voldoende ondersteuning krijgt 76% 72% 80% -

Bron: enquête Sport en Welzijn

Mantelzorgers en vrijwilligers

2016 2015

Aantal mantelzorgers dat geregistreerd staat bij het Steunpunt 

Mantelzorg

2.357 1.552

Aantal individuele ondersteuningstrajecten door Steunpunt 

Mantelzorg

296 223

Aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de huishoudelijke 

hulp toelage

788 372

Bron: registraties Divers

Steunpunt Mantelzorg
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2016 2015 2014

Aantal ingediende subsidieaanvragen 56 60 61

Aantal afgegeven subsidies 49 50 45

Bron: Key2Subsidies

Regeling Goed voor Elkaar

Aantal ingediende subsidieaanvragen 75

Aantal afgegeven subsidies 34

Aantal aanvragen via andere regeling (deels) toegekend 13

Bron: raadsinformatiebrief MIF 2017

Maatschappelijk Initiatieven Fonds (jan-juli 2017)

Aantal ingediende subsidieaanvragen 580

Aantal (deels) toegekende subsidies 448

Bron: Key2Subsidies

Regeling Wijk- en Dorpsbudget (jan-okt 2017)
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Omgaan met 
elkaar

Monitor sociaal domein 2017

9.
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners 

zich thuis voelen in hun buurt. Dat inwoners 

elkaar kennen en er voor elkaar zijn. En dat 

mensen zich in hun buurt willen inzetten voor 

kwetsbare bewoners.



De belangrijkste conclusies zijn:

• De score voor sociale samenhang in de buurt is iets vooruit gegaan, 

van een 6,0 naar een 6,2. Het gaat daarbij onder andere over hoe 

inwoners vinden dat mensen in de buurt met elkaar omgaan. En of 

inwoners zich thuis voelen bij de mensen die in hun buurt wonen. 

• Het aantal door de politie geregistreerde incidenten van 

jongerenoverlast is gedaald. Ook ervaren inwoners minder 

jongerenoverlast. 

• De bereidheid van inwoners om zich in te zetten voor kwetsbare 

ouderen is toegenomen, van 43% naar 48%. 

• De acceptatie van verschillende culturen in de buurt is gelijk gebleven. 

Zo vindt 57% van de inwoners het geen probleem als mensen met 

verschillende culturen in hun buurt (komen) wonen. 

• De acceptatie van seksuele diversiteit in de buurt is vooruit gegaan. 

Meer inwoners dan twee jaar geleden zijn het eens met de stelling 

‘in mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen 

geaccepteerd’. 

• 8% van de inwoners voelt zich wel eens gediscrimineerd. Met name 

vanwege nationaliteit, ras/huidskleur of leeftijd

9.1
Samenvatting

  2016

  2014

  2016

  2014

  2016

  2014

  2015

  2013

Bron: Enquête Veiligheid en Enquête Leefbaarheid 

10

Schaalscore sociale 
samenhang

0

100%

% inwoners dat zich in de 
buurt wil inzetten voor mensen 
met een psychiatrische of 
verstandelijke beperking

0%

100%

% inwoners dat zich in 
de buurt wil inzetten voor 
kwetsbare ouderen

0%

100%

% inwoners dat zich wel 
eens gediscrimineerd voelt

0%

6,2

26%

48%

8%

6

24%

43%

9%
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9.2
Sociale samenhang

Sociale samenhang in de buurt iets vooruit gegaan

De schaalscore sociale samenhang is toegenomen van een 6,0 naar een 6,2 op een schaal van 0 t/m 10. 

De score is bepaald aan de hand van de stellingen: ‘de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks’, ‘de 

mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om’, ‘ik woon in een gezellige buurt, waar 

veel saamhorigheid is’ en ‘ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen’. Hoe hoger de score, 

hoe meer sociale samenhang inwoners ervaren. In de wijken Nuland (7,5) en Vinkel (7,7) zijn de scores 

het hoogst; in de Binnenstad (5,6), Noord (5,8) en West (5,4) het laagst.

Toename bereidheid om zich in te zetten voor kwetsbare ouderen 

Aan inwoners zijn stellingen voorgelegd over hun bereidheid om zich in te zetten voor kwetsbare groepen 

in de buurt. De bereidheid om zich in te zetten voor kwetsbare ouderen is toegenomen, van 43% in 2014 

naar 48% in 2016. Bijvoorbeeld door te helpen met boodschappen doen of huishoudelijke taken. De 

groep die zich wil inzetten voor mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking is iets kleiner, 

namelijk 26%. 
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Schaalscore opgroei- en opvoedklimaat in de buurt stabiel: 7,0

Aan ouders van kinderen (0-17 jarigen) zijn stellingen voorgelegd over 

het opgroei- en opvoedklimaat in de buurt: ‘ik vind de buurt waarin 

ik woon een goede buurt voor mijn kind om op te groeien’, ‘kinderen 

in mijn buurt spelen vaak buiten’, ‘ik spreek kinderen in mijn buurt 

er op aan als ze geen rekening houden met anderen’ en ‘ik praat 

regelmatig met ouders in mijn buurt over mijn kind’. De stellingen zijn 

samengevoegd tot één schaalscore. Het opgroei- en opvoedklimaat in 

de buurt scoort een 7,0 op een schaal van 0 t/m 10. 

Tot 2015 daling van jongerenoverlast 

Tussen 2012 en 2015 daalde het aantal door de politie geregistreerde 

incidenten van jongerenoverlast van 8,2 naar 6,4 incidenten per 1.000 

inwoners. In 2016 zien we een lichte stijging. Ook het aandeel inwoners 

dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren 

rondhangen is gedaald. In 2009 was dit 15%, in 2015 8%. Het aandeel 

inwoners dat vindt dat jongerenoverlast in hun buurt vaak voorkomt, 

is afgenomen van 15% in 2009 naar 11% in 2015. 

9.3 
Opvoedklimaat en jongerenoverlast

Aantal incidenten van jongerenoverlast

per 1.000 inwoners

2012 2013 2014 2015 2016
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2012 2013 2014 20162015
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Bron: Informatiemodel Nederlandse Politie (VNG-INP-model)

8,2 8,2

6,6 6,4
6,7

Monitor sociaal domein 2017 Omgaan met elkaar  |  71



Acceptatie van verschillende culturen in de buurt

In 2016 vindt 57% van de inwoners het geen probleem als mensen met 

verschillende culturen in hun buurt (komen) wonen. 17% vindt dit wel 

een probleem. 33% van de inwoners vindt dat in hun buurt mensen met 

verschillende culturen op een prettige manier met elkaar omgaan. 13% is 

het daar niet mee eens. De helft heeft hierover een neutrale of geen mening. 

Toename acceptatie van seksuele diversiteit in de buurt 

De meeste inwoners vinden het geen probleem als een man een seksuele 

relatie heeft met een man of een vrouw met een vrouw. 66% vindt dat 

in ’s-Hertogenbosch homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder 

9.4
Acceptatie en discriminatie

Stellingen seksuele diversiteit 

(% (helemaal) mee eens) 

In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder problemen voor hun relatie uitkomen

In mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geaccepteerd

2016

2014

Bron: enquête Leefbaarheid

  2016

  2014

0%

In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele 
mannen en lesbische vrouwen zonder 
problemen voor hun relatie uitkomen

In mijn buurt worden homoseksuele mannen 
en lesbische vrouwen geaccepteerd

66%

65%

60%

55%

100%

problemen voor hun relatie kunnen uitkomen. Het merendeel vindt 

het geen probleem als homoseksuele mannen of lesbische vrouwen 

in hun straat komen wonen. 60% is het eens met de stelling: ‘in 

mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen 

geaccepteerd’. Dit aandeel is toegenomen.

8% van de inwoners voelt zich wel eens gediscrimineerd

De meest genoemde redenen van discriminatie zijn nationaliteit, ras/

huidskleur of leeftijd. Discriminatie vindt meestal plaats op straat, bij 

een sollicitatie of in de eigen woonomgeving. Bij 1 op de 5 inwoners 

die gediscrimineerd werd, was sprake van geweld of agressief gedrag. 

Een kwart van degenen die zich gediscrimineerd voelden, heeft actie 

ondernomen. In de meeste gevallen hebben zij het voorval zelf opgelost 

door er iets van te zeggen. 6% heeft een melding gemaakt of aangifte 

gedaan. Bijvoorbeeld bij antidiscriminatiebureau Radar of de politie.
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2015 2013

6,2 6

Bron: enquête Veiligheid

Schaalscore sociale samenhang (schaal van 0 t/m 10)

2016 2014

Ik ben bereid om me in mijn buurt in te zetten voor kwetsbare ouderen 48% 43%

Ik ben bereid om me in mijn buurt in te zetten voor mensen met een psychiatrische 

of verstandelijke beperking

26% 24%

Bron: enquête Leefbaarheid

Inzet voor kwetsbare groepen in de buurt (% (helemaal) mee eens)
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2017 2015

0 - 1,5 jarigen 6,7 6,7

1,5 - 3 jarigen 7,1 7,1

4 - 11 jarigen 7,3 7,4

12 - 17 jarigen 6,8 6,7

Totaal ouders van 0 - 17 jarigen 7 7

Bron: enquête Kind & Opvoeding

Schaalscore opgroei- en opvoedklimaat in de buurt 
volgens ouders (schaal van 0 t/m 10)

2016 2015 2014 2013 2012

6,7 6,4 6,6 8,2 8,2

Bron: Informatiemodel Nederlandse Politie (VNG-INP-model) 

Aantal incidenten van jongerenoverlast per 1.000 inwoners

2015 2013 2011 2009

% inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar jongeren rondhangen 8% 11% 14% 15%

% inwoners dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak voor komt 11% 14% 15% 15%

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (2009) en enquête Veiligheid (2011 en later)

Beleving jongerenoverlast
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Culturele diversiteit (% inwoners (helemaal) mee eens) 2016 2014

Ik vind het geen probleem als mensen met verschillende culturen in mijn buurt (komen) wonen 57% 56%

In mijn buurt gaan mensen met verschillende culturen op een prettige manier met elkaar om 33% 37%

Seksuele diversiteit (% inwoners (helemaal) mee eens)

Ik vind het geen probleem als een man een seksuele relatie met een man heeft, of een vrouw met een vrouw 92% 92%

In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder problemen voor hun relatie uitkomen 66% 65%

Ik vind het geen probleem als homoseksuele mannen of lesbische vrouwen bij mij in de straat wonen 94% 93%

In mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geaccepteerd 60% 55%

Discriminatie

% inwoners dat zich wel eens gediscrimineerd voelt 8% 9%

Bron: enquête Leefbaarheid

Acceptatie en discriminatie
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Zorggebruik
Monitor sociaal domein 2017

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor 

uitvoering van de Jeugdwet. Ook heeft de gemeente 

er Wmo-taken bijgekregen. De gemeente koopt 

voor beide wetten de hulp in, verleent toegang en 

ziet toe op de kwaliteit van de hulp. Daarbij heeft 

de gemeente een aantal doelen:

• Hulpvragen zoveel mogelijk oplossen met inzet 

van het sociaal netwerk en basishulp (=vrij 

toegankelijke hulp).

• Specialistische hulp zo licht, zo kort en zo nabij 

mogelijk inzetten.

• Minder hulpverlening in een gedwongen kader.10.



  2016

  2015

Bron: CBS en Synaxion
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De belangrijkste conclusies zijn:

• Het aantal cliënten basishulp bij 

Divers is tussen 2015 en 2016 fors 

toegenomen. Ook MEE had in 2016 

meer cliënten dan in 2015. Voor 

Juvans zien we juist een daling. 

• In 2016 maakte 9,8% van de 

jongeren gebruik van jeugdhulp. 

Dit is lager dan het landelijke 

cijfer. Zowel landelijk als in 

’s-Hertogenbosch is sinds 2015 het 

gebruik van jeugdhulp toegenomen. 

• Er zijn in 2016 minder jeugdigen met 

pleegzorg dan in 2015. Ditzelfde 

geldt voor het aantal jeugdigen met 

een gesloten plaatsing. 

• Het aantal maatregelen voor 

jeugdbescherming is stabiel. 

• Het aantal trajecten voor 

jeugdreclassering is licht 

toegenomen tussen 2015 en 2016. 

10.1
Samenvatting

• In ’s-Hertogenbosch loopt een groter deel van de verwijzingen voor jeugdzorg via de huisarts dan 

landelijk. Een kwart van de verwijzingen loopt via de gemeente. 

• Het aandeel Wmo-cliënten ligt lager dan landelijk. In ’s-Hertogenbosch ging het in 2016 om 56 

cliënten per 1.000 inwoners. Landelijk waren dit er 62. 

• Het gebruik van Wmo-voorzieningen neemt toe, zowel in ’s-Hertogenbosch als landelijk. In 

’s-Hertogenbosch zien we vooral een toename voor dagbesteding en begeleiding. Het gebruik van 

hulp bij het huishouden neemt zowel in ’s-Hertogenbosch als landelijk juist af. 
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Onder basishulp vallen alle voorzieningen en diensten waar inwoners 

terecht kunnen zonder toegangsbesluit van de gemeente. Er zijn in 

’s-Hertogenbosch tal van organisaties die basishulp bieden. Met een 

aantal heeft de gemeente subsidieafspraken. Dat zijn Juvans, MEE, 

Divers, GGD en Humanitas.

Toename basishulp Divers, afname basishulp Juvans

In 2016 kreeg Divers meer informatie- en adviesvragen dan in 2015. 

Dat waren er ruim 9.000. De vragen gingen vooral over belastingen, 

welzijn en financiën. Ook het aantal individuele ondersteuningssituaties 

nam fors toe, van 1.167 in 2015 tot 3.259 in 2016. Voor Juvans zien 

we juist een daling van het aantal cliënten voor informatie en advies. 

En ook voor kortdurende hulp en langdurende hulp. Voor MEE nam het 

aantal informatie- en adviesvragen licht af, terwijl het aantal cliënten voor 

kortdurende hulp en langdurige hulp juist toenam. In 2016 kregen 751 

cliënten kortdurende hulp van MEE.

10.2
Basishulp

Divers is een welzijnsorganisatie. Inwoners kunnen 

er terecht voor informatie en advies. Ook biedt Divers 

opvoedingsondersteuning en ondersteuning aan mantelzorgers 

en vrijwilligers. En de ouderen-adviseurs helpen ouderen zoveel 

mogelijk zelfredzaam te blijven. Juvans is een organisatie 

voor maatschappelijk werk en dienstverlening en biedt 

ondersteuning aan inwoners met persoonlijke, psychosociale 

en/of materiële problemen. MEE biedt informatie, advies 

en ondersteuning, onder andere op het gebied van leren 

en werken, wonen, regelgeving en geldzaken. Doelgroep 

zijn mensen met een beperking, zoals een verstandelijke of 

lichamelijke beperking of chronische ziekte. De GGD biedt 

informatie, advies, preventie, voorlichting en persoonlijke 

ondersteuning op het gebied van gezondheid. Humanitas 

is een vrijwilligersorganisatie waar inwoners terecht kunnen 

voor vragen en ondersteuning bij onder andere eenzaamheid, 

opvoeden, terugkeer na detentie en thuisadministratie.

2016

2015

0 10.000

aantal informatie- en adviesvragen

Divers

Juvans

MEE

0 10.000

9.391

8.640

1.235

1.805

352

381

  2016
 2015

Bron: registratiesystemen Divers, Juvans en MEE
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’s-Hertogenbosch heeft lager aandeel 

jongeren met jeugdhulp dan landelijk

In 2016 maakte 9,8% van de jongeren tot 

18 jaar gebruik van jeugdhulp. Dat is lager 

dan het landelijke cijfer en het cijfer van de 

referentiegroep . Vanaf 2015 is het gebruik 

van jeugdhulp toegenomen. Landelijk en 

binnen de referentiegroep is deze toename 

groter dan in ’s-Hertogenbosch. 

• Het aandeel jongeren met jeugdhulp 

met verblijf is in ’s-Hertogenbosch licht 

afgenomen. Landelijk en binnen de 

referentiegroep zien we juist een lichte 

toename. 

• Het aandeel jongeren met 

jeugdbescherming wijkt met 1,2% in 

’s-Hertogenbosch niet af van het landelijke 

cijfer en dat van de referentiegroep. 

• Het aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar 

met jeugdreclassering lag in 2016 iets 

hoger dan landelijk. We zien hiervoor in 

’s-Hertogenbosch wel een lichte afname  

ten opzichte van 2015.

10.3 
Jeugdhulp

Aantal jeugdhulptrajecten toegenomen tussen 2015 en 2016

• Jeugdhulp zonder verblijf: in 2016 maakten 2.770 jongeren gebruik van jeugdhulp zonder 

verblijf. Dezelfde jongere kan in één jaar (na elkaar of tegelijkertijd) van meerdere trajecten 

gebruik maken. Het aantal trajecten jeugdhulp zonder verblijf ligt daarom iets hoger. In 2016 

waren dat er 3.436. Dit is meer dan in 2015. Jeugdhulp zonder verblijf bestaat met name uit 

ambulante hulp op locatie van de aanbieder. 

• Jeugdhulp met verblijf: het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf was 335 in 2016. Ook hier 

ligt het aantal trajecten iets hoger, namelijk op 395. Er is een lichte toename van het totaal aantal 

trajecten met verblijf. Het aantal jongeren met pleegzorg is juist licht afgenomen. Dit geldt ook 

voor het aantal gesloten plaatsingen. De meeste hulp is hulp in natura (HIN). In 2016 waren er  

654 jongeren waarvoor de hulp is ingekocht met een persoonsgebonden budget (PGB).

Aandeel jongeren 

met jeugdhulp

Bron: CBS
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 2015
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Jeugdbescherming: afname 

ondertoezichtstellingen, toename 

voogdijmaatregelen

Als de veiligheid of ontwikkeling van een kind 

ernstig in gevaar is, kan de kinderrechter een 

maatregel opleggen voor jeugdbescherming. 

In 2016 is dat in ’s-Hertogenbosch 372 keer 

gebeurd. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal 

maatregelen in 2015. Eén van de maatregelen 

is een ondertoezichtstelling. Daarbij beperkt 

de rechter de verantwoordelijkheid van 

de ouders. Het gezin krijgt verplichte 

begeleiding en toezicht door een instelling 

voor jeugdbescherming. Het aantal 

ondertoezichtstellingen is in 2016 iets 

afgenomen vergeleken met 2015. Van 296 

naar 284. Wanneer ouder(s) om wat voor 

reden dan ook niet of niet goed voor hun kind 

kunnen zorgen kan de rechter besluiten tot 

een voogdijmaatregel. Het gezag over het kind 

wordt dan overgedragen aan een instelling of 

pleegouder als voogd. Het aantal maatregelen 

voor (voorlopige) voogdij is toegenomen, van 

64 in 2015 tot 84 in 2016. 

Jeugdreclassering: afname trajecten in gedwongen kader

Jeugdreclassering is er voor jongeren vanaf 12 jaar die in aanraking zijn gekomen met politie of 

justitie. Bijvoorbeeld door diefstal, spijbelen of een beroving. Ook als de jongere ouder is dan 18 

jaar kan de begeleiding doorlopen. Zolang als de kinderrechter, officier van justitie of Justitiële 

Jeugdinrichting dit nodig vindt. De begeleiding van de jongere is een intensief traject om het 

leven weer op de juiste wijze op te pakken. Bedoeld om herhaling van het strafbare gedrag te 

voorkomen. Het aantal trajecten jeugdbescherming is toegenomen, van 147 in 2015 tot 156 in 

2016. Jeugdreclassering kan gedwongen worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van 

Justitie. Maar het kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige 

kader worden opgestart. Er is in 2016 een toename van trajecten in het vrijwillige kader. Het aantal 

trajecten in het gedwongen kader is afgenomen.

1 gemeenten in de grootteklasse 
100.000-300.000 inwoners

Aantal maatregelen jeugdbescherming 
Aantal trajecten jeugdreclassering 
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0 400
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Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bron: Synaxion
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In ’s-Hertogenbosch relatief veel verwijzingen jeugdhulp via de huisarts

Zowel in 2016 als in 2015 was het vooral de huisarts die jongeren verwees naar 

jeugdhulp. Dit is ook landelijk de belangrijkste verwijzer. Maar in ’s-Hertogenbosch ligt 

dit aandeel met 46% van het aantal verwijzingen hoger dan landelijk (40%). Vanaf 

2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente en is de gemeente 

ook één van de verwijzers. Het aandeel verwijzingen via de gemeente zien we dan ook 

toenemen. Dit lag in 2016 in ’s-Hertogenbosch op een kwart van alle verwijzingen. Dit 

is vergelijkbaar met landelijk. In ’s-Hertogenbosch is het aandeel verwijzingen via de 

medisch specialist iets lager dan landelijk.

Trajecten begonnen en beëindigd 

In totaal zijn er in 2016 ruim 2.100 jeugdhulptrajecten gestart voor jongeren uit 

’s-Hertogenbosch. Het gaat veelal om nieuwe trajecten. Bij ongeveer 30% van de 

trajecten heeft een jongere in de vijf jaar voorafgaand ook al jeugdhulp ontvangen. In 

2016 zijn er zo’n 1.700 trajecten beëindigd. Bijna driekwart daarvan is beëindigd volgens 

plan. 28% is voortijdig afgesloten. Dat gebeurde meestal in overeenstemming tussen 

cliënt en zorgaanbieder. In 8% van de gevallen is het traject eenzijdig door de cliënt 

beëindigd, bij 4% eenzijdig door de zorgaanbieder.

Aansluiting jeugdhulp en 

onderwijs 

Met invoering van de Wet passend 

onderwijs hebben scholen de 

verantwoordelijkheid om alle 

leerlingen een zo passend mogelijke 

onderwijsplek te bieden. Voor 

sommige kinderen betekent dit dat 

zij op school extra ondersteuning of 

begeleiding krijgen. Een deel van deze 

kinderen heeft ook jeugdhulp. Voor 

het uitvoeren van de Wet passend 

onderwijs en de Jeugdwet zoeken 

onderwijs en gemeente verbinding 

met elkaar. Dit om kinderen zo goed 

mogelijk te ondersteunen. En vanuit 

het idee dat een gecombineerd aanbod 

van onderwijs en zorg het beste is voor 

de ontwikkeling van een kind. Klik hier 

voor meer informatie over de eerste 

resultaten rondom deze samenwerking.
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10.4 
Wmo

Gebruik Wmo ligt in ’s-Hertogenbosch lager dan landelijk 

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een relatief laag aandeel cliënten met 

een maatwerkvoorziening via de Wmo, namelijk 56 cliënten per 1.000 

inwoners. Dit aandeel is tussen 2015 en 2016 licht toegenomen. Landelijk 

zien we een grotere toename dan in ’s-Hertogenbosch. 

• Er is vooral een toename in de categorie ‘ondersteuning thuis’. Dit 

zijn voorzieningen zoals dagbesteding en begeleiding. Landelijk zien 

we deze toename niet. Bij de referentiegroep zien we hierin wel een 

toename, maar deze is minder sterk dan in ’s-Hertogenbosch. 

• Voor hulp bij het huishouden zien we een lichte daling. Deze is er ook 

landelijk en onder de referentiegroep. 

• Het aandeel cliënten voor hulpmiddelen en diensten is 39 per 1.000 

inwoners. Dit wijkt nauwelijks af van landelijk en de referentiegroep. 

Het gaat dan om voorzieningen als woningaanpassingen, rolstoelen, 

scootmobielen en regiotaxi. 

In 2016 bijna 9.000 cliënten met Wmo-voorziening(en)

Het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening via de Wmo is tussen 

2015 en 2016 toegenomen. In 2016 waren er bijna 9.000 cliënten met 

één of meerdere Wmo-voorzieningen. Vooral de categorie ‘ondersteuning 

thuis’ is toegenomen tot ruim 2.000 cliënten in 2016. Voor ‘hulp bij het 

huishouden’ en ‘verblijf en opvang’ zien we een afname. Het gebruik van 

hulpmiddelen en diensten is toegenomen.

Gemeente 's-Hertogenbosch
Nederland
Gemeenten 100.000-300.000 inwonersv

2016

2015

0 80

Minder Wmo ingekocht met persoonsgeboden budget

Cliënten regelen de hulp via de Wmo vooral via zorg in natura (ZIN). 5% 

koopt de hulp zelf in met een persoonsgebonden budget (PGB). 6% 

heeft zowel Wmo via ZIN als via een PGB. Het aandeel cliënten dat zelf 

hulp inkoopt met een PGB neemt licht af.

Aandeel cliënten met Wmo-voorziening per 1.000 inwoners

0 100

 gemeente 
‘s-Hertogenbosch

 

Nederland

gemeenten 
100.000 - 300.000 

inwoners

Bron: CBS
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 201556
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10.5 
Meervoudige hulpvragen

Sociale wijkteams

Vanaf januari 2015 werkt de gemeente met sociale 

wijkteams. Deze zijn er voor inwoners waarbij 

meerdere problemen tegelijkertijd spelen. In de 

wijkteams werken hulpverleners met verschillende 

achtergronden samen. Mensen met kennis en 

ervaring op het gebied van jeugd, maatschappelijk 

werk, ouderen of mensen met beperkingen. De 

medewerkers gaan samen met de inwoner op zoek 

naar oplossingen voor de hulpvraag. De doelen 

daarbij zijn: hulp in de directe omgeving, regie bij 

de inwoner, benutten eigen kracht, normaliseren 

en 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De teams maken 

met inwoners een plan van aanpak, regisseren en 

arrangeren hulpverlening, verlenen eventueel toegang 

tot gespecialiseerde hulp (Wmo en Jeugdzorg) en 

volgen en evalueren de hulpverlening2. Op 1 januari 

2016 hadden de sociale wijkteams 2.394 dossiers in 

behandeling. Op 1 januari 2017 waren dat er 3.099. 

In veel gevallen gaat het om dossiers waar meerdere 

leden van een huishouden bij betrokken zijn. 

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg

Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) richt zich 

op inwoners met complexe en meervoudige problemen. Zoals 

psychiatrische problemen, lichamelijke klachten, verslaving, 

verstandelijke beperking en psychosociale problemen. Vaak 

gaat het om problemen die in elkaar grijpen en elkaar 

versterken. Het CvTB zet zich in voor mensen die vaak de 

zorg zijn gaan mijden. Zij zijn vastgelopen in de hulpverlening 

en het vertrouwen hierin verloren. Het is voor deze groep 

moeilijk om hun eigen leven weer op orde te krijgen. Door alle 

problemen leiden ze vaak een geïsoleerd bestaan en is er geen 

netwerk dat voldoende ondersteuning biedt. 

Aantal aanmeldingen bij CvTB is toegenomen

Zowel hulpverleners als mensen uit de directe omgeving 

kunnen zorgwekkende situaties bij het CvTB melden. In 2015 

waren er 366 nieuwe aanmeldingen bij het CvTB. In 2016 

waren dat er 46 meer, namelijk 412. Ook het aantal actieve 

dossiers is toegenomen in 2016 ten opzichte van 2015.

2  Naast wijkteams verlenen ook Wmo-consulenten toegang tot Wmo-voorzieningen. Voor jeugdzorgvoorzieningen geldt dat ook de huisartsen, 
jeugdartsen, kinderartsen, kinderrechters, Gecertificeerde Instellingen (zoals Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis) toegang kunnen verlenen.
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Divers 2016 2015

- Informatie- en adviesvragen via de wijkpleinen 9.391 8.640

- Individuele ondersteuningssituaties 3.259 1.167

-  Toeleidingen naar vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en partnerorganisaties 1.449 -

Juvans

- Informatie- en adviesvragen 1.235 1.805

- Kortdurende hulp 2.354 2.415

- Langdurende hulp 127 183

MEE

- Informatie- en adviesvragen 352 381

- Kortdurende hulp 751 634

- Langdurende hulp 70 54

Bron: registratiesystemen Divers, Juvans en MEE

Gebruik basishulp (aantal cliënten)
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2016 2015

’s-Hertogenbosch Nederland Gemeenten 

100.000-300.000 

inwoners

’s-Hertogenbosch Nederland Gemeenten 

100.000-300.000 

inwoners

Totaal aandeel jongeren met jeugdhulp 9,8% 10,8% 10,9% 9,7% 10,0% 10,3%

Jongeren met jeugdhulp met verblijf 1,1% 1,3% 1,5% 1,2% 1,2% 1,3%

Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf 9,3% 10,4% 10,5% 9,5% 9,7% 10%

Jongeren met jeugdbescherming 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,4%

Jongeren met jeugdreclassering1 0,7% 0,5% 0,6% 0,8% 0,5% 0,6%

Bron: CBS 

Aandeel jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 

1 Aandeel jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar
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2016 2015

Aantal jongeren met jeugdhulp zonder verblijf1 2.770 2.825

Aantal trajecten jeugdhulp zonder verblijf, waarvan: 3.436 3.229

- Ambulante hulp op locatie van de aanbieder2 2.563 2.448

- Daghulp op locatie van de aanbieder2 235 182

- Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige2 638 599

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf1 335 365

Aantal trajecten jeugdhulp met verblijf, waarvan: 395 385

- Pleegzorg2 157 162

- Gezinsgericht2 40 33

- Gesloten plaatsing (Jeugdzorg plus)3 20 24

- Verblijf overig2,4 178 166

Bron: Synaxion en CBS

Aantal jongeren met jeugdhulp en aantal 
jeugdhulptrajecten naar type hulp

1 Betreft ZIN en PGB        
2 Betreft alleen ZIN        
3 Bron: Jeugdhulp Noordoost Brabant, 4e kwartaalrapportage 2016    
4  Bij verblijf overig gaat het om jeugdigen die verblijven in een accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een 

groep met andere jeugdigen. Het gaat bijvoorbeeld om begeleid wonen en kamertraining.
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2016 2015

Totaal aantal maatregelen jeugdbescherming, waarvan: 372 376

- OTS 284 296

- Voorlopige OTS 0 16

- (Voorlopige) voogdij 84 64

Totaal aantal trajecten jeugdreclassering, waarvan: 156 147

- Toezicht en begeleiding: gedwongen kader 88 103

- Toezicht en begeleiding: vrijwillig 31 18

- Overig 37 26

Bron: Synaxion

Aantal trajecten jeugdbescherming en jeugdreclassering
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2016 2015

’s-Hertogenbosch Nederland ’s-Hertogenbosch Nederland

Huisarts 46% 40% 44% 40%

Gemeentelijke toegang 25% 23% 13% 13%

Gecertificeerde instelling 11% 10% 15% 12%

Medisch specialist 3% 6% 1% 5%

Jeugdarts 2% 2% 1% 1%

Geen verwijzer 1% 11% 5% 10%

Verwijzer onbekend 11% 9% 20% 19%

Bron: CBS

Aandeel verwijzingen jeugdhulp, naar type verwijzer 

Begonnen Beëindigd

Totaal jeugdhulptrajecten 2.155 1.675

Jeugdhulp zonder verblijf 2.025 1.560

Jeugdhulp met verblijf 130 115

Bron: CBS

Aantal jeugdhulptrajecten begonnen en beëindigd (2016)
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2016 2015

’s-Hertogenbosch Nederland Gemeenten 

100.000-300.000 

inwoners

’s-Hertogenbosch Nederland Gemeenten 

100.000-300.000 

inwoners

Wmo totaal 56 62 63 55 58 65

- Ondersteuning thuis 14 15 16 10 15 15

- Hulp bij het huishouden 23 24 23 25 25 24

- Verblijf en opvang1 2 4 5 <1 3 4

- Hulpmiddelen en diensten 39 40 38 40 38 44

Bron: waarstaatjegemeente

1 Bij ’s-Hertogenbosch gaat het alleen over beschermd wonen. In de landelijke cijfers en die van de referentiegroep zijn ook opvangvoorzieningen 
(zoals spoedopvang) meegenomen.

Gebruik Wmo-voorzieningen totaal en naar type 
voorziening (aantal cliënten per 1.000 inwoners)

2016 2015

Wmo totaal 8.895 8.600

- Ondersteuning thuis 2.050 1.655

- Hulp bij het huishouden 3.475 3.585

- Verblijf en opvang 270 335

- Hulpmiddelen en diensten 5.970 5.810

Bron: CBS

Aantal inwoners met Wmo voorziening
totaal en naar type voorziening

2016 2015

Aantal nieuwe aanmeldingen 412 366

Aantal actieve dossiers 552 472

Bron: registraties CvTB

Aantal aanmeldingen 
en dossiers CvTB
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Cliënt-
ervaringen en

samenwerking

Monitor sociaal domein 2017

11.
De gemeente wil dat inwoners de weg 

naar hulp goed weten te vinden. En dat zij 

tevreden zijn over hoe hun hulpvraag wordt 

opgepakt en over de kwaliteit van de hulp. 

Bij het zoeken naar een oplossing wil de 

gemeente dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de 

regie houdt. En dat waar mogelijk het sociaal 

netwerk van de cliënt wordt ingezet. 



  2017

  2016

Bron: 
cliëntervaringsonderzoeken Wmo, 

jeugdhulp en sociale wijkteams

1 Rapportcijfer voor de manier waarop het 
sociaal wijkteam de hulpvraag heeft opgepakt

2 Rapportcijfer voor de mate waarin de hulp 
nuttig was.

10

Rapportcijfer cliënttevredenheid 
jeugdhulp (ouders/verzorgers)2

0

7,7

100%

% cliënten van sociale wijkteams 
dat door de hulp meer grip heeft 
op hun persoonlijke situatie of 
gezinssituatie

0%

10

Rapportcijfer 
cliënttevredenheid Wmo

0

61%

7,5

58%

10

Rapportcijfer cliënttevredenheid 
sociale wijkteams1

0

10

Rapportcijfer 
cliënttevredenheid 
jeugdhulp (jeugdigen)2

0

7

7,2

6,9

11.1
Samenvatting

De belangrijkste conclusies zijn:

•  Cliënten Wmo, Jeugdwet en sociale 

wijkteams weten nog onvoldoende 

waar ze met hun hulpvraag terecht 

kunnen. 

•  Cliënten vinden veelal dat de 

oplossing aansluit bij hun hulpvraag. 

Wmo-cliënten zijn hierover het meest 

tevreden. 

•  Medewerkers van de sociale 

wijkteams geven een matige score 

voor de mate waarin het lukt om 

het sociaal netwerk van de cliënt te 

betrekken bij de oplossing voor de 

hulpvraag. 

•  Cliënten beoordelen de hulp die zij krijgen over het algemeen met een voldoende. De jeugdhulp krijgt 

gemiddeld een 7,7 van de ouders/verzorgers en een 7,2 van de jeugdigen zelf. Cliënten geven de 

ondersteuning via de Wmo een 7,5 en de hulp van de sociale wijkteams krijgt een 7. 

•  De meeste cliënten ervaren positieve resultaten van de hulp. Zo vinden zo’n 6 op de 10 cliënten van de 

sociale wijkteams dat zij door de hulp meer grip hebben op hun persoonlijke situatie of gezinssituatie. 
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11.2 
Toegang tot hulp en gesprekken over hulp

Inwoners weten niet altijd de weg naar hulp

Inwoners vinden het soms nog lastig om de weg naar hulp te vinden. 

Dit geldt vooral voor cliënten met een meervoudige hulpvraag. Zij komen uiteindelijk terecht bij 

de sociale wijkteams. Maar minder dan de helft van hen wist waar zij in eerste instantie met hun 

hulpvraag terecht konden. Inwoners kunnen zich niet rechtstreeks melden bij een sociaal wijkteam. 

Zij worden hiernaar doorverwezen, bijvoorbeeld door een organisatie voor basishulp. Of inwoners 

nemen contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente en worden vanuit daar 

doorverwezen naar een sociaal wijkteam. 

Inwoners met een Wmo-hulpvraag weten de weg naar hulp het beste te vinden. In 2017 gaf zo’n 

twee derde aan dat zij wisten waar zij terecht konden. Voor 17% was dat onvoldoende duidelijk. 

Meeste cliënten vinden dat oplossing aansluit bij 

hulpvraag

Met cliënten worden één of meerdere gesprekken 

gevoerd over een oplossing voor hun hulpvraag. De 

meeste cliënten geven aan dat er samen met hen is 

gezocht naar een oplossing. Met name Wmo-cliënten 

zijn hier tevreden over (80%) en hun tevredenheid 

is toegenomen. Van de cliënten van de sociale 

wijkteams vindt 68% dat er samen met hen naar een 

oplossing is gezocht. 14% is het daar niet mee eens. 

Het merendeel van de cliënten vindt dat de oplossing 

aansluit bij hun hulpvraag. Met name Wmo-cliënten 

zijn hier tevreden over. Jongeren met jeugdhulp zijn 

hier het minst tevreden over.

Betrekken sociaal netwerk van cliënt is vaak lastig

De gemeente probeert waar mogelijk het sociaal 

netwerk van de cliënt in te zetten bij de oplossing voor 

de hulpvraag. Medewerkers geven in 2017 gemiddeld 

een rapportcijfer 5,7 voor de mate waarin het lukt om 

het sociaal netwerk te betrekken. In 2016 was dit een 

6,2. Ook uit onderzoek onder cliënten van de sociale 

wijkteams blijkt dat het sociaal netwerk in 2017 minder 

vaak een onderdeel is van de oplossing dan in 2016. 

77%

Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp
Jongeren met jeugdhulp
Wmo-cliënten
Cliënten sociale wijkteams

0% 100%

100%0%

Ouders/verzorgers 
van cliënten met jeugdhulp

Jongeren met jeugdhulp

Wmo-cliënten

Cliënten sociale wijkteams

68%

78%

71%

% cliënten dat vindt dat de hulp aansluit bij de hulpvraag (2017) 

Bron: cliëntervarings-
onderzoeken Wmo, 

jeugdhulp en sociale 
wijkteams
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11.3 
Tevredenheid en resultaten van de hulp

Cliënten geven de hulp/ondersteuning een ruime 

voldoende

Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp geven 

gemiddeld een 7,7 voor de mate waarin de hulp nuttig was 

voor hen en hun kind. Jongeren met jeugdhulp geven hier 

gemiddeld een 7,2 voor. Cliënten van de sociale wijkteams 

geven gemiddeld het laagste rapportcijfer. Maar dit is met 

een 7 nog steeds een voldoende. Wmo-cliënten beoordelen 

de hulp die zij krijgen gemiddeld met een 7,5. 

Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp
Jongeren met jeugdhulp
Wmo-cliënten
Cliënten sociale wijkteams

0 10

100

7,7Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp

Jongeren met jeugdhulp

Wmo-cliënten

Cliënten sociale wijkteams

7,2

7,5

7

Rapportcijfers van cliënten voor de hulp (2017) 

Bron: 
cliëntervaringsonderzoeken Wmo, 

jeugdhulp en sociale wijkteams

Merendeel ervaart positieve resultaten

Aan cliënten is gevraagd in hoeverre zij resultaten ervaren van de 

hulp. Voor zo’n twee derde van de ouders/verzorgers van cliënten met 

jeugdhulp is het vertrouwen in de toekomst verbeterd. Onder jongeren 

met jeugdhulp geeft zo’n twee derde aan dat zij zich door de hulp beter 

voelen. Bij de Wmo-cliënten is gevraagd of door de ondersteuning hun 

kwaliteit van leven is verbeterd. Ruim driekwart antwoordt hier positief 

op. Van de cliënten van de sociale wijkteams geven 6 op de 10 aan dat 

zij door de hulp meer grip hebben op hun persoonlijke of gezinssituatie. 
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6,8

Samenwerkingspartners over samenwerking met sociale wijkteams
Medewerkers sociale wijkteams over samenwerking met organisaties basishulp
Medewerkers sociale wijkteams over samenwerking met specialistische aanbieders

0 10

100

Samenwerkingspartners over 
samenwerking met sociale wijkteams

Medewerkers sociale wijkteams over 
samenwerking met organisaties basishulp

Medewerkers sociale wijkteams over 
samenwerking met specialistische aanbieders

7,3

7

Rapportcijfers over samenwerking professionals (2017) 

Bron: cliëntervaringsonder-
zoek jeugdhulp, onderzoek 

samenwerkingspartners sociale 
wijkteams en onderzoek mede-

werkers sociale wijkteams

11.4 
Samenwerking professionals

Een derde van de ouders vindt samenwerking tussen 

jeugdhulporganisaties onvoldoende

Veel ouders/verzorgers hebben te maken met verschillende 

organisaties die samenwerken voor de jeugdhulp voor hun kind. 

In 2017 geeft bijna twee derde van de ouders/verzorgers aan 

dat deze organisaties goed samenwerken. Ongeveer een derde 

geeft aan dat de samenwerking soms/nooit goed verloopt. 

Samenwerkingspartners geven samenwerking met sociale wijkteams een 6,8

De sociale wijkteams werken samen met veel verschillende organisaties. Bijvoorbeeld 

met organisaties voor basishulp, zoals Juvans, MEE, Divers en de GGD. Maar ook 

met organisaties voor specialistische hulp, zoals jeugdhulpaanbieders en organisaties 

voor dagbesteding. En met bijvoorbeeld politie, huisartsen, woningbouwcorporaties 

en onderwijsinstellingen. Aan alle samenwerkingspartners is gevraagd hoe zij 

de samenwerking met de sociale wijkteams beoordelen. Ze geven hier in 2017 

gemiddeld een 6,8 voor. Dat is iets hoger dan in 2016 (6,7). De sociale wijkteams 

beoordelen de samenwerking met de organisaties voor basishulp met een 7,3 en 

de samenwerking met specialistische aanbieders met een 7. Het rapportcijfer voor 

samenwerking met basishulp is licht gedaald ten opzichte van 2016.
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% clienten dat wist waar zij moesten zijn met hun hulpvraag 2017 2016

Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp (0 t/m 15 jaar)  58%1 -

Wmo-cliënten 67% 72%

Cliënten sociale wijkteams 45% 57%

Bron: cliëntervaringsonderzoeken Wmo, jeugdhulp en sociale wijkteams

Toegang tot hulp

1 Gaat over 33 respondenten, dus dit cijfer is eerder indicatief dan representatief

% cliënten dat vindt dat samen met hen is gezocht naar een oplossing 2017 2016

- Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp (0 t/m 15 jaar) 78% -

- Jongeren met jeugdhulp (13 t/m 17 jaar) 79% -

- Wmo-cliënten 80% 67%

- Cliënten sociale wijkteams 68% 70%

% cliënten dat vindt dat de oplossing/hulp aansluit bij de hulpvraag

- Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp (0 t/m 15 jaar) 77% -

- Jongeren met jeugdhulp (13 t/m 17 jaar) 68% -

- Wmo-cliënten 78% 76%

- Cliënten sociale wijkteams 71% 76%

Bron: cliëntervaringsonderzoeken Wmo, jeugdhulp en sociale wijkteams

Oplossing voor de hulpvraag
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2017 2016

Rapportcijfer medewerkers sociale wijkteams voor mate waarin het lukt het sociaal netwerk van 

de cliënt in te zetten

5,7 6,2

% cliënten van de sociale wijkteams dat aangeeft dat zij hulp krijgen van hun sociaal netwerk 27% 43%

Bron: onderzoek medewerkers sociale wijkteams en onderzoek cliënten sociale wijkteams

Betrekken sociaal netwerk van cliënt

Rapportcijfers van cliënten voor de hulp
2017 2016

Ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp (0 t/m 15 jaar)  7,71 -

Jongeren met jeugdhulp (13 t/m 17 jaar)  7,21 -

Wmo-cliënten 7,5 -

Cliënten sociale wijkteams 7 2 6,92

Bron: cliëntervaringsonderzoeken Wmo, jeugdhulp en sociale wijkteams

1 Rapportcijfer voor de mate waarin de hulp nuttig was volgens de respondent

2 Rapportcijfer voor de manier waarop het sociaal wijkteam de hulpvraag heeft opgepakt
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2017 2016

% ouders1 dat vindt dat hun vertrouwen in de toekomst is verbeterd door de jeugdhulp 67% -

% jongeren (13 t/m 17 jaar) dat zich door de jeugdhulp beter voelt 66% -

% Wmo-cliënten dat vindt dat hun kwaliteit van leven is verbeterd door de hulp 76% 78%

% cliënten van sociale wijkteams dat vindt dat zij door de hulp meer grip hebben op hun 

persoonlijke situatie of gezinssituatie

61% 58%

Bron: cliëntervaringsonderzoeken Wmo, jeugdhulp en sociale wijkteams

Resultaten van de hulp

2017 2016

% ouders van cliënten jeugdhulp dat vindt dat verschillende organisaties goed samenwerken 

om hen en hun kind te helpen

64% -

Rapportcijfer samenwerkingspartners over samenwerking met sociale wijkteams 6,8 6,7

Rapportcijfer medewerkers sociale wijkteams over samenwerking met organisaties voor basishulp 7,3 7,5

Rapportcijfer medewerkers sociale wijkteams over samenwerking met specialistische aanbieders 7 6,9

Bron: cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp, onderzoek samenwerkingspartners sociale wijkteams en onderzoek medewerkers sociale wijkteams

Samenwerking tussen professionals

1 ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp (0 t/m 15 jaar)
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