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1. Inleiding 
 
In 1999 is het Sociaal Structuurplan (SSP) door de gemeenteraad vastgesteld.  
Daarin zijn de doelstellingen, beoogde resultaten en aanpak voor het Bossche sociale beleid 
aangegeven.  
Komend jaar is een actualisering van het SSP voorzien.  
Mede met het oog daarop is deze sociale monitor ontwikkeld. 
  
Met deze monitor wordt antwoord gegeven op vragen als: waar staat de stad nu op een aantal sociale 
beleidsthema’s, welke ontwikkelingen tekenen zich af en hoe verhoudt zich dat tot andere steden?  
 
Met beantwoording van deze vragen kan deels het beleid van het huidige SSP tegen het licht worden 
gehouden. Het gaat hierbij dus niet om een volledige doormeting van het SSP. Dit is ook niet goed 
mogelijk, gelet op de aard van de resultaatformuleringen in het SSP aan de ene kant en/of de 
beschikbare informatie aan de andere kant.  
Tevens biedt de monitor informatie om te komen tot een beter meetbare beleidsformulering. Het 
inzicht in beleidsprestaties en maatschappelijke effecten kan daarmee worden verscherpt.  
In meer algemene zin bevat deze publicatie informatie voor degene, die geïnteresseerd is in het 
sociale reilen en zeilen in ’s-Hertogenbosch.  
 
De opbouw van de monitor – in grote lijnen bepaald door de beleidsthema’s uit het SSP  – is als volgt. 
In hoofdstuk 2 worden samenvatting en conclusies gepresenteerd. Een globale sociale positionering 
van ’s-Hertogenbosch ten opzichte van andere steden wordt in hoofdstuk 3 gegeven. 
De situatie en de ontwikkelingen op het terrein van educatie en arbeidsmarkt worden in hoofdstuk 4 
behandeld. De thema’s leefbaarheid en veiligheid staan centraal in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 
tenslotte wordt ingegaan op de thema’s diversiteit en zorg. 
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2. Samenvatting en conclusies 
 
In de sociale monitor is gekeken naar de sociale staat van de stad en de ontwikkelingen daarin. De 
kijkrichting is sterk beïnvloed door de inhoud van het SSP. Op enkele plaatsen zijn ook meer 
algemene landelijke trends in de analyse betrokken: soms als aanvulling, soms als compensatie 
omdat specifieke locale informatie niet (tijdig) voorhanden was.  
De volgende conclusies tekenen zich af:  
 
1. De sociale staat vergeleken 

• Wanneer de sociale staat van de stad wordt vergeleken met andere steden komt een relatief 
gunstig beeld naar voren. Op de meeste onderdelen van de sociale structuur zoals werk, 
inkomensopbouw, sociale cohesie, veiligheid en achterstandssituaties wordt de situatie in ’s-
Hertogenbosch minder problematisch beoordeeld dan in de meeste andere steden. Alleen op 
het onderdeel ‘kwaliteit van de buurten’ wordt de problematiek van de stad als gemiddeld 
gekwalificeerd.  

• Deze op zich positieve conclusie laat echter onverlet dat ook in ’s-Hertogenbosch op 
sommige onderdelen in het sociale veld hardnekkige sociale problemen zijn blijven bestaan 
dan wel dat problemen zich (opnieuw) aandienen. Aan de hand van de verschillende 
onderdelen van het sociale beleid wordt daarop nader ingegaan. 

  
2. Educatieve situatie 

• In ’s-Hertogenbosch komen relatief veel hoger opgeleiden voor en is sprake van een 
gemiddeld aandeel lager opgeleiden. Het opleidingsniveau van de Bosschenaren is – evenals 
dat van de Nederlandse bevolking - in de laatste decennia sterk gestegen. Dit komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in het opleidingsniveau van de jeugd. Het aandeel havo/vwo-
leerlingen aan de Bossche onderwijsinstellingen in het 3e leerjaar steeg tussen 1996 en 2001 
van 37% naar 45%. Dit is in zijn geheel ten koste gegaan van het vbo.  

• Ook bij etnische minderheden is sprake van een stijgend opleidingsniveau, zo blijkt uit een 
landelijke studie1. Dit laat echter onverlet dat hun opleiding- en onderwijsniveau achter blijft bij 
dat van autochtonen. In meer algemene zin geldt dat succes in het onderwijs in sterke mate 
samenhangt met het milieu van herkomst. Zo presteren kinderen van laag opgeleide ouders 
of kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst slechter op het basisonderwijs, zijn ze naar 
verhouding veel meer op het vbo te vinden en lopen ze een grotere kans op uitval.  

• Het succesvol doorlopen van een opleiding staat op gespannen voet met veel leerplicht 
verzuim en het voortijdig schoolverlaten. 
Het aantal meldingen van leerplichtverzuim is in ’s-Hertogenbosch opgelopen tot ruim 750. 
Overigens hangt dit ten nauwste samen met een meer intensieve aanpak, waarbij verzuim 
sneller wordt gesignaleerd.  
Een zorgwekkende ontwikkeling is de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters. In het 
schooljaar 2000/2001ging het hierbij om bijna 300 personen, hetgeen een stijging van 26% 
betekent ten opzichte van het voorgaande schooljaar. 

                                                 
1 Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001, Den Haag, september 2001 
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• Het voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch heeft haar achterstand in vergelijking met 
andere steden ingelopen. De slagingspercentages van het voortgezet onderwijs en het 
gemiddelde eindexamencijfer zijn gelijk aan het gemiddelde van de 100.000+gemeenten. 
Het mbo in ’s-Hertogenbosch biedt een breed opleidingenpakket en verzorgt onderwijs aan 
ca. 13.000 studenten. Het krijgt nationaal veel lof toegezwaaid en is zelfs tot één van de beste 
ROC’s (Regionaal OpleidingsCentrum) van Nederland uitgeroepen.  
Het hbo daarentegen heeft haar relatief zwakkere positie tot nu toe niet kunnen verbeteren.  
Weliswaar worden enkele opleidingen (zeer) goed beoordeeld, door zowel studenten als 
deskundigen, maar het aantal studenten loopt achter in vergelijking tot andere steden. Wel is 
het zo dat de instroom van nieuwe studenten, na een daling van enkele jaren, terug is op het 
niveau van midden jaren negentig. Bovendien laten de voorlopige cijfers van de inschrijvingen 
voor het studiejaar 2002/2003 ook weer een forse groei zien voor de Hogeschool ’s-
Hertogenbosch. Mede gezien het ontbreken van een universiteit kan echter niet van een 
‘studentenstad’ worden gesproken. 

• In het (hoger) onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van en 
geëxperimenteerd met nieuwe vormen van onderwijs en met nieuwe technieken. Deze 
ontwikkeling komt voort uit onderwijskundige overwegingen, maar ook uit de opkomst van de 
nieuwe media en ICT zoals het Internet. Het onderwijsaanbod reageert daarop, zoals blijkt uit 
de oprichting van de ICT Academie in 2001 aan het Koning Willem I College. 
De tendens van internationalisering komt ondermeer tot uitdrukking in de toename van 
Engelstalig onderwijs in vooral het hoger onderwijs in ’s-Hertogenbosch, internationale stages 
en uitwisselingen met andere opleidingsinstituten. 
 

3. Arbeidsmarkt  
• In ’s-Hertogenbosch zijn er in 2001 ongeveer 93.000 arbeidsplaatsen. De stad heeft met een 

jaarlijkse groei van gemiddeld 3000 arbeidsplaatsen de afgelopen jaren een positieve 
ontwikkeling meegemaakt. Het heeft er mede toe geleid dat het aantal niet werkende 
werkzoekenden (NWW-ers) is afgenomen tot 6,8% van de beroepsbevolking. Daarmee 
behoort ’s-Hertogenbosch tot de beste vijf van de G25. 
In 2001 kan echter een kentering gesignaleerd worden. De economische groei loopt snel 
terug en dat werkt ook door in het aantal NWW-ers. Dat is inmiddels opgelopen naar ca. 
4.900 en daarmee is het niveau van medio 1999 bereikt.  

• Bovendien is er een structurele groep personen, die lang zonder werk is, (zeer) laag opgeleid 
en bij de huidige stagnerende economie niet gemakkelijk aan het werk komt. De groep laag 
opgeleide NWW-ers is weliswaar met ruim 1.500 personen afgenomen maar relatief gezien is 
deze groep tussen 1998 en 2002 even groot gebleven.  

• Op de arbeidsmarkt participeren allochtonen nog altijd minder dan autochtonen, maar hun 
achterstand is verkleind. Overigens wijkt ’s-Hertogenbosch hierbij nauwelijks af van het 
Nederlandse beeld. 
De arbeidsdeelname van vrouwen is afgelopen periode sterk gestegen; de verwachting is dat 
deze ontwikkeling zich doorzet.  

• In het SSP vormt ook de stimulering van het aantal economische starters een belangrijk item. 
Bij vergelijking van enkele jaren blijkt er sprake te zijn van een forse toename van het aantal 
starters; ook in vergelijking met andere steden laat de stad nu een gunstig beeld zien. 

• Waar de factor kennis in de economie steeds grotere betekenis krijgt, is de geconstateerde 
stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking van groot belang. Vooral het 
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hogere opleidingsniveau van jongeren maakt hen ook kansrijker op een ruimer wordende 
arbeidsmarkt. 

• In verband met de positie van de eigen beroepsbevolking is in het SSP ingezet op een 
vermindering van de inkomende pendel in de stad. De monitor constateert dat de inkomende 
pendel de afgelopen jaren is gestegen naar 55%. Daarnaast kan echter worden 
geconstateerd dat in ’s-Hertogenbosch – ook in vergelijking met de andere Brabantse steden 
-  veel mensen in de eigen stad werkzaam zijn (69%  van de beroepsbevolking). Zowel het 
hoge percentage van de inkomende pendel alsook van de lokaal werkzame beroepsbevolking 
wijzen op de sterke werkgelegenheidsfunctie van de stad. 
De toenemende inkomende pendel vormt een indicatie van een arbeidsmarkt, die steeds 
‘opener’ wordt. Ook ontwikkelingen als het telewerken (en het teleleren) en nieuwe 
communicatiemedia leiden tot verandering in de pendelpatronen.  

 
4. Leefbaarheid  

• De leefbaarheid wordt vaak weergegeven middels het oordeel van bewoners over de sociale 
en fysieke kwaliteit van de woonomgeving. ’s-Hertogenbosch laat tussen beide een wat 
uiteenlopend beeld zien.  
Het rapportcijfer van 6,5 over de sociale kwaliteit van de woonomgeving ligt op ongeveer 
eenzelfde niveau als het gemiddelde van de Brabantse steden, maar hoger dan de 6,2 van de 
G21. Wel is echter het oordeel van de Bosschenaren over de sociale kwaliteit wat gedaald.  
Bij de fysieke kwaliteit van de woonomgeving – uitgedrukt in een maat voor verloedering, 
waarbij het gaat om aspecten als graffiti, rommel op straat, vernielingen, e.d. – scoort de stad 
ongunstiger dan de andere steden. Bovendien ervaart de Bosschenaar een lichte toename 
van verloedering in de afgelopen jaren.  

• Kijkend naar de betrokkenheid bij de buurt zegt ongeveer 90% zich verantwoordelijk te voelen 
voor de leefbaarheid van de buurt. Hier staat echter tegenover dat 20% ook actief meewerkt 
aan het verbeteren van de buurt. Deze geringere actieve inzet in de buurt hangt wellicht 
samen met het feit dat de traditionele sociale verbanden zoals gezin, familie, kerk, maar ook 
de buurt aan betekenis inboeten en worden vervangen door ander typen sociale relaties, die 
functioneler en vaak ook losser zijn.  

• De waardering voor de verschillende typen voorzieningen in de buurt loopt nogal uiteen. Over 
de winkels is bijna 80% van de inwoners tevreden. Het oordeel over de speelvoorzieningen 
ligt met 60% al lager, maar over de voorzieningen voor jongeren is slechts een kwart van de 
inwoners tevreden. 
De jongeren zelf zijn gematigd tevreden over de activiteiten die de gemeente ontplooit voor 
jongeren. Negatieve aspecten die jongeren signaleren in ’s-Hertogenbosch zijn onder meer 
de veiligheid en het gebrek aan geschikte woonruimte. Geconstateerd wordt dat de 
leefwerelden van jeugd en ‘gemeente’ vaak verschillen.  

• De buurten die op achterstand staan - vooral de GSB aandachtsgebieden - hebben hun 
achterstand nog geenszins ingelopen. Dat blijkt wanneer gekeken wordt naar een aantal 
feitelijke ontwikkelingen op het terrein van bevolking, wonen, sociaal-economisch 
functioneren en veiligheid. Wel is het zo dat in de aandachtsgebieden Boschveld/Deuteren, 
Bartjes/Eikendonk/Hofstad en Orthen Links op een aantal onderdelen de achterstand ten 
opzichte van het stedelijk gemiddelde wat minder is geworden.  
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Ook vanuit de optiek van de bewoners zelf is nog duidelijk sprake van een 
achterstandssituatie. De bewoners beoordelen met een rapportcijfer van 6,3 de leefbaarheid 
van de buurt bijna een punt lager dan het stedelijke gemiddelde.  

 
5. Veiligheid 

• Veiligheid wordt door de inwoners van de stad als belangrijkste probleem gezien. Het is het 
thema met de hoogste beleidsprioriteit, zo geven zij aan. Dit wil overigens niet zeggen dat de 
Bosschenaren in vergelijking met andere steden de situatie als onveilig ervaren. Bij deze 
vergelijking blijkt dat de Bosschenaar zich zelfs veiliger voelt. Ruim 30% van de 
Bosschenaren zegt zich wel eens onveilig te voelen. Dit ligt ongeveer op hetzelfde niveau als 
een aantal jaren geleden. 

• Naast deze subjectieve veiligheid is het van belang te kijken hoe het er met de objectieve 
veiligheid in de stad voorstaat. In de stad is tussen 1999 en 2001 het aantal meldingen van 
geweldsdelicten toegenomen en van drugsoverlast afgenomen. De meldingen van 
jeugdoverlast zijn het laatste jaar weer wat toegenomen, waardoor ze weer het niveau van 
1999 benaderen.  

• De stad scoort in vergelijking met andere steden ongunstig wat betreft jeugddelinquentie. De 
overtredingen die de jeugd begaat zijn vooral bekladding, vernieling en (winkel)diefstal en 
heling. Er lijkt ook sprake van een verharding van de criminaliteit. Zo komen vormen van 
geweld nog al eens voor en geeft 4% van de jongeren aan een wapen te dragen. Van de 
jeugdige verdachten behoort ca. 8% tot de zgn. ‘harde kern’-verdachten en 63% tot de ‘lichte 
criminelen’. Dat wil dus zeggen dat bijna drie kwart van de jeugdige verdachten al meerdere 
malen met de politie in aanraking is geweest. Bovendien is in ’s-Hertogenbosch het aantal 
jeugdige delinquenten/ verdachten toegenomen. 

• Kijkend naar de verschillende buurten in de stad ligt het zwaartepunt van de 
veiligheidsproblematiek over vrijwel alle veiligheidsonderwerpen in de buurten van de 
binnenstad; echter ook buurten als de Bartjes, Graafsebuurt noord, de Muntel, Rosmalen 
centrum en de buurten van de Hambaken laten op meerdere veiligheidsonderwerpen 
problemen zien.  

 
6. Diversiteit 

• In verband met het thema diversiteit, zoals in het SSP aan de orde gesteld, is het interessant 
te kijken naar de bevolkingsontwikkeling. Het proces van ontgroening en vergrijzing doet zich 
ook in ’s-Hertogenbosch voor, zij het vertraagd in vergelijking met andere steden en de 
omliggende gemeenten. Zo is in de afgelopen 5 jaar het aandeel jongeren met 0,1 % 
afgenomen en het aandeel ouderen met 0,3% toegenomen. Nog steeds heeft ’s-
Hertogenbosch echter in verhouding veel jongeren en weinig ouderen. Ook de variatie in 
huishoudens en leefstijlen in de stad neemt toe. 
Daarnaast zorgt de verkleuring in de stad voor vergroting van de diversiteit. Van de Bossche 
bevolking is 18% allochtoon en dat is beduidend lager dan het gemiddelde van 21 
vergelijkbare steden. Het aandeel van de etnische minderheden in de bevolking bedraagt 8% 
en is afgelopen jaren licht toegenomen.  

• In het SSP wordt rondom het thema diversiteit vooral ook de participatie van de verschillende 
groepen centraal gesteld. Verschuivingen in het participatiepatroon zijn hier en daar 
waarneembaar. Zo vertoont de participatie in de traditioneel politieke instituties een dalende 
lijn, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in lagere opkomst bij de verkiezingen voor de  
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gemeenteraad: nog ruim 52% van de kiesgerechtigden kwam stemmen. Ook ervaren de 
bewoners het contact met gemeenteraadsleden als fors onvoldoende. De wereld en 
ervaringen van burgers sluiten slecht aan bij die van hun vertegenwoordigers, maar ook van 
die van gemeente en vele professionele organisaties.  

• Ook de participatie in de vrijetijdssfeer is aan verandering onderhevig. Ongeveer  65% van de 
bewoners zegt aan sport te doen. Daarbij blijken overigens de meer individueel gerichte 
sporten als fitness, tennis en zwemmen inmiddels de meest beoefende sporten te zijn in ’s-
Hertogenbosch. 
De participatie in het vrijwilligerswerk ligt veel lager. Ongeveer 22% van de mensen boven 18 
jaar verricht vrijwilligerswerk in georganiseerd verband. Overigens zijn hierbij de ouderen wat 
meer en jongeren aanzienlijk minder actief.  

 
7. Zorg 

• Bij het thema zorg in het SSP wordt ook de inkomenssituatie betrokken. Geconstateerd kan 
worden dat de inwoners van ’s-Hertogenbosch niet arm zijn. Zo ligt het gemiddeld 
besteedbare inkomen boven het Nederlands gemiddelde.  Daarnaast blijkt ongeveer 12% van 
de huishoudens onder het ‘110% sociaal minimum’ te leven; dat is minder dan het 
Nederlands gemiddelde en aanzienlijk minder dan in de meeste andere steden. 

• De ervaren gezondheidssituatie is in ’s-Hertogenbosch in vergelijking met andere steden 
gunstig. In een onlangs gehouden onderzoek in ’s-Hertogenbosch bleek zelfs 85% zijn of 
haar gezondheid te kwalificeren als (zeer) goed tot uitstekend. De Bossche jeugd is niet 
risicovoller in haar gedrag dan de jeugd elders. Van de jeugd (12-24 jr) drinkt ruim 60% wel 
eens alcohol, rookt nog geen 20% dagelijks en gebruikt bijna 4% meer dan eens in de week 
softdrugs. 
Overigens zijn er in de stad verhoudingsgewijs wel veel arbeidsongeschikten.  

• De zorgcapaciteit laat (ook) in ’s-Hertogenbosch een zorgelijk beeld zien. De 
beddencapaciteit in ziekenhuizen en verpleeghuizen in ’s-Hertogenbosch is weliswaar meer 
dan gemiddeld, maar het aantal wachtenden op zorg, onder meer op thuiszorg, is sterk 
toegenomen (stijging van 37%). In vergelijking met de 100.000+-gemeenten is de druk groot 
(7,6 wachtenden per 1.000 inwoners).  

• De kinderopvang, uitgedrukt in het aantal kindplaatsen per 100 kinderen van 0-12 jaar, blijft 
achter bij het gemiddelde van vergelijkbare steden. De kinderdagverblijven hebben een 
wachtlijst met 571 kinderen en voor de buitenschoolse opvang staan er ongeveer 230 op de 
wachtlijst.  

• Het aantal dak- en thuislozen stijgt, onder meer door een toenemend aantal zwervende 
asielzoekers en illegalen.  

• In 2001 waren er iets meer dan 100 cliënten voor de methadon-verstrekking. Bij Novadic 
kwamen er in 2001 ca. 1.050 inschrijvingen voor een zorgprogramma. Novadic signaleert een 
stijgende lijn in het aantal verslaafde allochtonen.  

• De participatie van gehandicapten blijft, zo blijkt uit landelijke gegevens, nog aanwijsbaar 
achter. Onder andere op het gebied van opleiding, inkomen en zorg hebben mensen met een 
(lichamelijke) beperking een achterstand.  
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8. Naar de actualisering van het SSP 
 

Een actualisering van het SSP is niet rechtstreeks af te leiden uit een schets van feitelijke 
ontwikkelingen, zoals die in deze sociale monitor wordt gegeven. Wel kunnen hieruit en soms naar 
aanleiding hiervan overwegingen en aandachtspunten worden meegegeven, die bij de herziening een 
plaats moeten krijgen.  
 
Globaal kijkend blijkt dat de stad er sociaal goed voor staat in vergelijking met andere steden. 
Deze op zich positieve conclusie laat echter onverlet dat het sociaal achterblijven ook in ’s-
Hertogenbosch nog steeds een actueel thema is.  
Soms is het aantal achterblijvers verminderd, op andere terreinen neemt hun aantal weer toe. Het 
gaat echter niet alleen om de aantallen. Vooral ook de cumulatie van problemen en daarmee de 
intensiteit en de hardnekkigheid van de problematiek verdient aandacht.  
Op de meeste thema’s van het sociale beleid is dan ook sprake van een ‘enerzijds anderzijds 
situatie’. Zo gaat het met de stad totaal verhoudingsgewijze goed, maar bepaalde buurten of 
bepaalde groepen blijven achter. Of zo blijken afgelopen jaren zich gunstige ontwikkelingen te 
hebben voorgedaan, maar buigt deze positieve lijn weer de verkeerde richting in. Vanuit deze optiek 
naar de verschillende thema’s kijkend komen in het sociale beeld van ’s-Hertogenbosch de volgende 
aandachtspunten naar voren: 
 

• Een positieve ontwikkeling van een stijgend opleidingsniveau - vooral ook belangrijk met het 
oog op de grotere betekenis van de factor kennis in het maatschappelijk en economisch 
functioneren - gaat gepaard met een educatieve achterstand van bepaalde groepen, een nog 
steeds aanwezig probleem van leerplichtverzuim en een stijging van het voortijdig 
schoolverlaten. 

• Hoewel in het aanbod van onderwijs de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs als gunstig zijn aangemerkt, is in het hoger beroepsonderwijs 
de relatieve positie van ’s-Hertogenbosch verzwakt en lopen bij het basisonderwijs de ‘Cito 
scores’ weer licht terug.  

• De - ook in vergelijking met andere steden - sterke groei in arbeidsplaatsen en sterke daling 
van het aantal werkzoekenden gaat gepaard met een sinds 2001 veranderend economisch 
klimaat, waardoor het aantal werkzoekenden weer oploopt en naar verwachting de komende 
periode verder zal oplopen; de problemen voor de traditioneel kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt nemen daarmee ook weer toe.  

• De leefbaarheid van de buurten in de totale stad gezien scoort zeker niet slecht in vergelijking 
met andere steden Tegelijk moet worden geconstateerd dat de GSB aandachtsgebieden hun 
achterstand nog geenszins hebben ingelopen; noch in objectieve zin, noch naar het oordeel 
van de bewoners.   
Een zekere tegenstelling is ook te zien in de sociale versus de fysieke leefbaarheid. 
Tegenover een wat positievere waardering van de sociale woonomgeving hebben veel 
bewoners nogal wat problemen met de fysieke verloedering in de woonomgeving. 
Ook op leefbaarheidonderwerpen als betrokkenheid en voorzieningen is het eerder geduide 
dubbele beeld afleesbaar. Zo zegt 90% van de bewoners zich verantwoordelijk te voelen voor 
de leefbaarheid in de buurt, maar 20% werkt daadwerkelijk mee aan de verbetering hiervan. 
In het voorzieningenpatroon gaat een hoge waardering voor de winkelvoorzieningen gepaard 
met een lage waardering voor de voorzieningen voor jongeren. 
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• De subjectieve veiligheid in ’s-Hertogenbosch is in vergelijking met andere steden wat 
gunstiger, terwijl dat voor de objectieve veiligheid niet altijd geldt. Zo is bijvoorbeeld het aantal 
jeugdige verdachten verhoudingsgewijs groot. Bij de jongeren is sprake van zowel een 
stijging van het aantal delinquenten en van een zekere verharding in de criminaliteit, wat 
bijvoorbeeld blijkt uit de recidive bij deze groep.  
Ook in geografische zin laat de stad tegenstellingen zien op de verschillende 
veiligheidsthema’s, hoewel de buurten van de binnenstad vaak over de volle breedte van het 
veiligheidsdomein negatief naar voren komen. 

• In de bevolkingssamenstelling is in meerdere opzichten sprake van een tweezijdige 
ontwikkeling. Zo staat de ontgroening tegenover de vergrijzing, ook al verloopt dit proces 
aanzienlijk trager dan in vele andere steden en de omliggende gemeenten. Het aandeel van 
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens groeit en dat van gezinshuishoudens krimpt. 
Het aantal allochtonen is weliswaar licht toegenomen, maar is in vergelijking met andere 
steden niet hoog.  

• De participatie in de stad laat verschuivingen zien, die getypeerd zou kunnen worden van 
vaste en formele naar meer losse en informele participatievormen. Uitingsvormen hiervan zijn 
ondermeer: minder stemmers bij verkiezingen, minder sporten bij verenigingen met vaste 
verplichtingen en meer individueel gerichte en te beïnvloeden sportactiviteiten. 

• Het thema zorg uit het SSP laat een positief beeld zien, waar het gaat om het 
inkomensniveau van de Bosschenaren, het relatief geringe aandeel van de laagste 
inkomensgroep en de ervaren gezondheidssituatie. Daar staan echter problemen tegenover 
als: een toename van het aantal wachtenden op zorg, waardoor ook in vergelijking met 
andere steden sprake is van een hoge ‘zorgdruk’, een stijging van het aantal dak- en 
thuislozen en een nog steeds achterblijvende participatie van gehandicapten.  

 
Naast genoemde aandachtspunten, voortkomend uit de thema’s uit het SSP, wordt gewezen op 
enkele andersoortige aandachtspunten in verband met de komende actualisering van het SSP. Deze 
komen voort uit ervaringen rondom de opstelling van deze sociale monitor alsook vanuit meer 
algemene ervaringen rondom ontwikkeling en uitvoering van beleid.  
 

• Het beleid uit het SSP is slechts enkele jaren geleden vastgelegd. Een periode, die te kort is 
om tot een volledige uitvoering te komen. Ook de ont wikkelingen, zoals in deze monitor naar 
voren komen, zijn niet zodanig dat over de volle breedte nieuwe doelstellingen en nieuw 
beleid nodig zijn. Interessanter lijkt het dan ook om stil te staan bij de uitvoeringsstrategie: 
waar worden prioriteiten gelegd, hoe ziet de fasering van de aanpak eruit, hoe wordt deze 
doorvertaald naar financiën en activiteiten ? 
Daarmee wordt in zekere zin ook verwezen naar de betekenis van het SSP als 
beleidsinstrument. Daarbij komen vragen op als: heeft het SSP daadwerkelijke gefungeerd 
als kader voor beleidsuitvoering, zowel binnengemeentelijk als naar externe partners?  Wat is 
de relatie met de gemeentelijke programmabegroting ?  

• Kijkend naar de beleidsformuleringen in het SSP en de ervaringen rondom de opstelling van 
de sociale monitor is het belangrijk dat bij de actualisering scherper wordt ingezet op 
daadwerkelijk meetbare resultaatformuleringen. Het onderscheid tussen beleidsprestaties 
(‘output’) en maatschappelijke effecten (‘outcome’) verdient daarbij ook uitdrukkelijk aandacht. 
Dan kan de resultaatgerichtheid van het beleid beter inzichtelijk worden gemaakt.  
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• De sociale monitor is opgebouwd met generieke gegevens over de verschillende thema’s van 
het SSP. Individuele ervaringen en casuïstiek zijn daarbij – conform de opdracht - buiten 
beschouwing gebleven. Hierin zit echter ook belangrijke informatie ten behoeve van de 
actualisering. Een dergelijke verdieping van de informatie leidt vaak ook tot een scherper 
zicht op achtergronden en oorzaken. Hieraan zal dan ook – bijvoorbeeld middels aanvullende 
gesprekken - afzonderlijk  aandacht moeten worden besteed.  
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3. Positionering ’s-Hertogenbosch 
 
Alvorens op de verschillende elementen van de sociale structuur in te gaan wordt een globaal beeld 
geschetst aan de hand van een vergelijking met andere steden. Daarmee wordt zichtbaar hoe de 
relatieve positie van ’s-Hertogenbosch is in vergelijking met 24 andere steden.  
 
Overzicht sociale problematiek in de 25 steden van het GSB2 
 

  Werk 
Hoge 

inkomens 
Kwaliteit 

buurt 
Sociale 
cohesie Veiligheid 

Gemiddelde 
achterstand 

Amsterdam -- - - - -- -- 
Rotterdam -- - -- - -- -- 
Utrecht + - = - -- - 
Arnhem - - + = - - 
Den Haag - - - - + - 
Leeuwarden -- - = = = - 
Dordrecht + + = - + = 
Heerlen -- = - - -- - 
Zwolle ++ + = = = + 
Deventer - + + = + = 
Eindhoven ++ = = = = + 
Leiden ++ = - = = + 
Tilburg ++ = - = -- + 
Breda ++ + + = = + 
Schiedam -- + - = - - 
Enschede + - + = ++ + 
Nijmegen - - = = = - 
Helmond - + + = ++ + 
Almelo -- = + + ++ = 
Venlo = + + + + + 
Groningen -- -- = = - - 
Haarlem ++ + = = + + 
s-Hertogenbosch ++ + = + + + 
Maastricht + = + = = + 
Hengelo ++ + + = ++ ++ 

-- = zeer ernstige problemen; - = ernstige problemen; = = gemiddelde problemen; + = matige problemen; ++ = nauwelijks 

problemen. 

 
 
Vergelijkenderwijs doet ’s-Hertogenbosch het goed. Op geen van de vijf sociale velden worden voor 
de gemeente (zeer) ernstige problemen gesignaleerd. De kwaliteit van de buurten (het meest negatief 
beoordeelde element) kent een gemiddelde problematiek en voor het overige is er sprake van matige 
tot zelfs nauwelijks enige problemen. Als (zeer) positief onderscheidend is de ontwikkeling op de 
arbeidsmarkt getypeerd. 
Een zekere nuancering en nadere inkleuring van dit globale beeld vindt plaats in de navolgende 
hoofdstukken. 
 
 
 
                                                 
2 Andersson Elffers Felix, Van papier naar praktijk, Doelmatigheid en doeltreffendheid sociale pijler grotestedenbeleid, Utrecht, 

april 2002. 
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4. Leren en Werken 
 
4.1 Educatie 
 
Sociaal Structuurplan: “’s-Hertogenbosch moet in 2010 een stad zijn waar het onderwijs en het 
bedrijfsleven goed samenwerken, onder de noemer ‘een leven lang leren’. De beroepsbevolking heeft 
haar educatieve achterstand ingelopen en de stad staat bekend om haar uitstekende 
beroepsopleidingen en aantrekkelijke studieklimaat. Jongeren benutten hun talenten en stromen door 
op de arbeidsmarkt met een arbeidsmarktrelevante kwalificatie.”  

 
Gelet op deze streefbeelden uit het SSP wordt de educatieve staat van ’s-Hertogenbosch in kaart  
gebracht aan de hand van de volgende indicatoren: opleidingsniveau, onderwijsniveau jeugd,  
leerplichtverzuim en de kwaliteit van het onderwijs. 
 
4.1.1 Opleidingsniveau 
Het opleidingsniveau is in Nederland in de afgelopen decennia sterk gestegen. Deze stijging voltrekt 
zich cohortsgewijs; elke opeenvolgende lichting leeftijdsgenoten verlaat het onderwijs met een steeds 
hoger niveau van opleiding3. En omdat de (hoger opgeleide) jongeren geleidelijk de plaats innemen 
van de (lager opgeleide) ouderen neemt het opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking toe. Deze 
landelijke ontwikkeling is ook in ’s-Hertogenbosch duidelijk waarneembaar.  
 

 
 
In ’s-Hertogenbosch betreft het een verschuiving tussen de laag en de hoog opgeleiden. Het aandeel 
middelbaar opgeleiden is tussen 1992 en 1998 nauwelijks veranderd maar het blijft wel de grootste 
groep vormen. In vergelijking tot Nederland, de G21 en de B5 is deze groep klein. Daarentegen is de 
groep hoger opgeleiden groot. Van de Bossche beroepsbevolking had in 1998 bijna 34% een hbo- of 
wo-opleiding. Ter vergelijking: van de Nederlandse beroepsbevolking had in 1998 bijna 28% een 
afgeronde hbo/wo-opleiding.  

                                                 
3 Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001, Den Haag, september 2001 
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Voorts blijkt uit een landelijke studie4 dat in Nederland het opleidingsniveau van etnische 
minderheden achter blijft bij dat van autochtonen, maar tevens blijken bij de etnische minderheden de 
jongeren hoger opgeleid te zijn dan de ouderen.  
 
4.1.2 Onderwijsniveau jeugd 
In de samenleving blijkt de factor kennis een steeds grotere rol te spelen. De zogenaamde 
kenniseconomie wint aan betekenis. Het belang van een opleiding neemt daarmee ook toe. Vooral 
voor jongeren – als de beroepsbevolking van de toekomst -  is een goed opleidingsniveau dan ook 
belangrijk.   
De jeugd in Nederland volgt steeds meer en langer onderwijs. De gemiddelde verblijfsduur in het 
voltijdonderwijs bedraagt in Nederland bijna 17 jaar.  
Nationaal is een trend zichtbaar waarbij het aandeel havo/vwo-leerlingen toeneemt. Eenzelfde trend 
kan ook voor ’s-Hertogenbosch vastgesteld worden. Zo steeg het aandeel havo/vwo-leerlingen,  
uitgedrukt in het aandeel leerlingen in het 3e leerjaar, zeer sterk tussen 1996 en 2002; van 37% naar 
45%. Deze verhoging van het onderwijsniveau van jongeren aan het voortgezet onderwijs in ’s-
Hertogenbosch is ten koste gegaan van het aandeel leerlingen aan het vbo.  
 

 
 
In het schooljaar 2001/2002 bezochten 8.821 scholieren het voortgezet onderwijs in ’s-
Hertogenbosch. Van de leerlingen in het 3e leerjaar gaat 55% naar vbo/mavo en 45% naar havo/vwo.  
Opmerkelijk is voorts dat van de leerlingen (12-17 jaar) aan het vbo/ivbo/vmbo en mavo/vmbo,  
respectievelijk 34% en 19% aangeeft niet van plan te zijn nog een reguliere vervolgopleiding te 
starten.5  
Overigens hangt de keuze van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs nauw samen met het 
milieu van herkomst van de leerlingen en dan vooral het opleidingsniveau en de etnische afkomst van 
de ouders. Kinderen van lager opgeleide ouders (en vaak ook ouders van Turkse en Marokkaanse 
afkomst) zijn in grote meerderheid in het vbo of mavo te vinden. 

                                                 
4 Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001, Den Haag, september 2001 
5 De Bossche Jeugd- en Onderwijsmonitor 2000-2002 
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4.1.3 Leerplichtverzuim 
Het succesvol doorlopen van een opleiding verdraagt zich slecht met veel verzuim. Het aantal 
meldingen van leerplichtverzuim is in ’s-Hertogenbosch opgelopen tot 756 in het schooljaar 
2000/2001. Van alle meldingen betreft het voor 40% leerlingen van het ivbo/vbo/mavo. De 
leeftijdspiek ligt bij de 16-jarigen en het zijn iets meer jongens dan meisjes. Van de jongeren zelf (12-
17 jaar) geeft 12% toe wel eens (ongeoorloofd) te verzuimen6. 
 

 
 
De toename in het aantal meldingen wordt deels veroorzaakt door een andere aanpak van 
leerplichtverzuim. Leerplichtconsulenten zijn, door de versterking van hun preventieve rol, eerder 
betrokken bij leerlingen die (dreigen te) verzuimen of anderszins problematisch gedrag vertonen. De 
leerplichtconsulenten zullen dus eerder en sneller bemiddelen. Dit heeft mede geleid tot een stijging 
in het aantal meldingen. 
 
Ernstiger dan verzuim is de uitval uit het onderwijs. Uit landelijke studies over het voltijdonderwijs7 
blijkt dat de kans op uitval groter is wanneer de ouders een laag opleidingsniveau hebben, de 
kinderen van allochtone afkomst zijn, als de kinderen uit een eenoudergezin komen, of als het kind 
aan het einde van de basisschool al een laag prestatieniveau heeft.  
Het aantal voortijdige schoolverlaters kwam in ’s-Hertogenbosch voor het schooljaar 2000/2001 uit op 
299 leerlingen. Dat betekent een stijging van 26% ten opzichte van 1999/2000. 
 
4.1.4 Kwaliteit van het onderwijs 
Aan het goed kunnen functioneren van bewoners in een kennissamenleving kan het onderwijs een 
grote bijdrage leveren. Dit geldt voor alle onderwijsvormen. Een goede kwaliteit van het onderwijs 
heeft daarbij een toegevoegde waarde.  
 
 
 

                                                 
6 De Bossche Jeugd- en Onderwijsmonitor 2000-2002 
7 Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001, Den Haag, september 2001 
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Kwaliteit basisonderwijs 
Het basisonderwijs (primair onderwijs) in ’s-Hertogenbosch heeft een totaal van 11.979 leerlingen in 
het schooljaar 2001/ 2002, het hoogste aantal ooit. 
Het aantal leerlingen aan het speciaal onderwijs in ’s-Hertogenbosch is tussen 1998/1999 en 
2001/2002 nauwelijks toegenomen; een beeld dat vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. Er is 
daarbinnen alleen sprake van een accentverschuiving naar minder kinderen op lom- en mlk-onderwijs 
en meer op zmlk-, zmok- en mythyl-onderwijs.8 
Met behulp van de cito-score kan het gemiddelde eindniveau van leerlingen aan het basisonderwijs in 
beeld gebracht worden. Wanneer gekeken wordt naar de prestaties van de Bossche leerlingen, blijkt 
de cito-score licht te zijn teruggelopen met 2 punten (op een maximum van 550). Hoewel de 
verschillen klein zijn is de Bossche score daarmee onder de gemiddelden van Nederland, de G21 en 
de B5 gekomen.  
 

 
 
Onderzoek toont aan dat al in het primair onderwijs prestatieverschillen gesignaleerd kunnen 
worden9. Factoren die daarbij een voorname rol spelen zijn het opleidingsniveau en de etnische 
herkomst van de ouders. Kinderen van Turkse of Marokkaanse herkomst hebben aan het einde van 
het basisonderwijs op het gebied van taalvaardigheid een grote achterstand opgelopen, tot gemiddeld 
bijna 2 leerjaren, in vergelijking tot kinderen met hoogopgeleide ouders respectievelijk autochtone 
ouders. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van ouders met een zeer lage opleiding. De achterstand 
van Surinaamse en Antilliaanse leerlingen bedraagt op het vlak van taalvaardigheid ten opzichte van 
de leerlingen van autochtone ouders ongeveer 1 leerjaar. Op het gebied van rekenvaardigheid zijn de 
verschillen tussen de kinderen veel geringer en is het verschil in prestatie tussen kinderen van ouders 
met verschillende opleidingsniveaus groter dan de verschillen tussen kinderen met ouders van 
verschillende etnische afkomst. Prestatieverschillen op het primair onderwijs en de schoolkeuze voor 
het voortgezet onderwijs hangen beide dus sterk samen met het milieu van herkomst van de 
leerlingen, dat in grote mate bepaald wordt door het opleidingsniveau en de etnische herkomst van de 
ouders. 
 
                                                 
8 Statistisch jaarboek 2001 ‘s-Hertogenbosch 
9 Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001, Den Haag, september 2001 

Cito-score 

520 525 530 535 540 

 's-Hertogenbosch 

B5 

G21 

Nederland 

2001 
 1996 

Bron: ISEO 
Score (max. 550) 



 18 

De brede school 
Het SSP zet in op de realisatie van de Brede Bossche Scholen. De oorspronkelijke doelstelling van 
de brede school bestaat uit de verbetering van de kansen van achterstandskinderen door middel van 
het aanbieden van uiteenlopende activiteiten gericht op onderwijs en het aanleren van sociale 
vaardigheden. Dit moet plaatsvinden op basis van samenwerking tussen verschillende organisaties  
(onderwijs en jeugdzorg) binnen een sluitend netwerk van voorzieningen. Inmiddels heeft ’s-
Hertogenbosch drie Brede Bossche Scholen gerealiseerd en vinden de voorbereidingen plaats in de 
Haren/Donk/Reit en Boschveld. In Boschveld gaat het overigens om de samenwerking en afstemming 
van activiteiten op verschillende locaties en niet om de realisatie onder één dak.  
 
Kwaliteit voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs heeft in de jaren negentig diverse ontwikkelingen doorgemaakt in structuur 
en inhoud. Zo is de basisvorming in de eerste fase ingevoerd, zijn het vbo en mavo geïntegreerd in 
het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en is de tweede fase van havo en vwo 
vernieuwd met de invoering van de keuzeprofielen en het studiehuisconcept.  
Een andere belangrijke ontwikkeling is die naar meer openheid over de kwaliteit van de scholen. 
Scholen en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden. Daaraan gekoppeld is de nadruk op het 
afleggen van verantwoording over onder meer behaalde resultaten. De Onderwijsinspectie 
concludeert dat landelijk, afhankelijk van het type onderwijs, 69% (havo) à 86% (vbo) van de scholen 
voldoende resultaten behaalt met hun leerlingen10.  
Als indicatoren om de kwaliteit van het Bossche voortgezet onderwijs te duiden, worden hier 
gehanteerd: het (onvertraagd) slagingspercentage en het gemiddelde eindexamencijfer. 
Het percentage van de leerlingen aan het Bossche onderwijs dat onvertraagd slaagt vanaf de 3e klas 
is in 2000 gelijk aan het gemiddelde van de 100.000+gemeenten (68%).  
 

 
 
Het gemiddelde eindexamencijfer voor ’s-Hertogenbosch over de periode 1998/2000 is eveneens 
gelijk aan dat van de 100.000+gemeenten: 6,311.  

                                                 
10 Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001, Den Haag, september 2001 
11 Elsevier, ‘De beste scholen’, december 2001 
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Voor zowel het vbo als de mavo ligt het gemiddelde eindexamencijfer voor het schooljaar 1999/2000 
op 6,2 en voor de havo en vwo is dit beide 6,412.  
Onlangs heeft er voor alle scholen van het voortgezet onderwijs een beoordeling plaatsgevonden. 
Daaruit bleek dat er in ‘s-Hertogenbosch geen scholen zijn die er uitermate positief of negatief 
uitspringen. 13 
 
Kwaliteit Middelbaar Beroeps Onderwijs 
Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) wordt in ’s-Hertogenbosch vooral geassocieerd met het 
Koning Willem I College. Bijna 5.500 studenten ontvangen er voltijdonderwijs en bijna 7.500 
studenten deeltijdonderwijs. Het totaal aantal studenten is sinds het studiejaar 1999/2000 nauwelijks 
veranderd. Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Opleidingen Centrum 
(ROC), waar sprake is van onderwijsvernieuwing, zoals het leerlinggestuurd onderwijs en Open 
Leercentra met moderne technologie. Een ander initiatief is het Topsportproject (een combinatie van 
topsport bedrijven en een opleiding volgen) en ook aan studenten met een handicap wordt uitvoerig 
aandacht besteed.  
Het onderwijsaanbod aan het Koning Willem I College is breed. Bovendien worden periodiek nieuwe 
opleidingen opgestart, zoals bijvoorbeeld de nieuwe ICT Academie, die in augustus 2001 is gestart 
met ongeveer 260 deelnemers en waarbij gebruik gemaakt wordt van projectonderwijs. Dit is een 
wijze van onderwijs die aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.  
Het meest recente inspectieonderzoek14 wijst uit, dat het College zelfs tot de beste ROC’s van 
Nederland behoort. 
 
Kwaliteit Hoger Beroeps Onderwijs 
Bij de beoordeling van het Hoger Beroepsonderwijs in ’s-Hertogenbosch wordt gebruik gemaakt van 
de oordelen, zoals gegeven door studenten aan de betreffende opleidingen en door deskundigen15.  
De in de beoordeling betrokken hbo-opleidingen krijgen van de studenten gemiddeld een 6,8. 
Positieve uitschieters zijn elektrotechniek, PABO en informatica (allen minimaal een 7). De laagste 
beoordeling krijgen de bouwstudies, maar dat is nog wel een voldoende.  
Het zogenaamde deskundigenoordeel toont ten aanzien van enkele van deze beroepsopleidingen 
evenwel een ander beeld. Zo ontvangen de bouwstudies van de deskundigen juist een 7,1 en 
informatica slechts een 5,7. Met een positief oordeel over de PABO is men het wel eens: deze 
opleiding krijgt van de deskundigen zelfs een 8,3. Het gemiddelde cijfer voor de hbo-opleidingen in ’s-
Hertogenbosch komt eveneens overeen: 6,8. 
 

                                                 
12 Dagblad Trouw, oktober 2001 
13 Dagblad Trouw, schoolprestaties 2002, oktober 2002 
14 Doorlichting van het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch, een inspectierapport, Breda, januari 2002 
15 Het betreft hier de meest recente oordelen van studenten en deskundigen aan/over de betreffende opleidingen. Het kan dan 

gaan om oordelen uit de studiejaren 1997/1998, 1999/2000 of 2001/2002. 
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Ook in het hoger onderwijs worden initiatieven ontplooid zoals de nieuwe opleiding International Civil 
Engineering, die in september 2002 is gestart. Dit maakt onderdeel uit van de internationalisering van 
het onderwijs. 
Naast internationalisering is vooral de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie van 
groot belang voor het onderwijs. Deze ontwikkeling werkt veelvormig door, bijvoorbeeld in tele-
onderwijs, andere inrichting van het onderwijs, en uiteraard het veelvuldig gebruik van allerlei vormen 
van media en technieken van informatieverzameling- en verspreiding.  
 
Het aantal studenten 
Het aantal studenten aan de Bossche instellingen voor het hoger onderwijs is naar verhouding laag,  
zelfs onder het gemiddelde van de 100.000+gemeenten. Het aantal studenten in ’s-Hertogenbosch 
aan het hoger beroepsonderwijs in het schooljaar 2001/2002 bedraagt 7.567, waarvan 6.803 voltijdig.  
Kijkend naar de ontwikkeling blijkt dat na een aanvankelijke daling van de instroom van nieuwe 
studenten, sinds 1999 het aantal instromers aan hbo-instellingen in ’s-Hertogenbosch weer toeneemt. 
Hoopvol is wat dit betreft de toename van het aantal nieuwe eerstejaars aan de Hogeschool ’s-
Hertogenbosch. De toename bedraagt 10% ten opzichte van de instroom van vorig jaar. Deze groei is 
groot in vergelijking tot de landelijke groei van 1,3%.  
Ook al neemt de instroom van eerstejaars toe, het totaal aantal studenten aan het hbo in ’s-
Hertogenbosch blijft ver achter bij de overige Brabantse grote steden. Ook op landelijk niveau is sinds 
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1996 sprake van een sterkere stijging van het totaal aantal hbo-studenten. De relatieve positie van ’s-
Hertogenbosch is daarmee verslechterd. 
Duidelijk is dan ook dat, mede als gevolg van het ontbreken van een universiteit, ’s-Hertogenbosch 
geen echte ‘studentenstad’ is. 
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4.2 Arbeidsmarkt 
 
Sociaal Structuurplan: “De stad kent in 2010 een betere aansluiting van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Van de beroepsbevolking participeert 95% in passend betaald of onbetaald werk  en ’s-
Hertogenbosch behoort tot de steden met de laagste werkloosheid.”  
 
De arbeidsmarktsituatie wordt getypeerd aan de hand van de volgende indicatoren:  
beroepsbevolking, arbeidsplaatsen, pendel, arbeidsparticipatie, niet-werkende werkzoekenden 
(NWW-ers), uitkeringen en startende ondernemers. 
 
4.2.1 Beroepsbevolking 
De beroepsbevolking16 in ’s-Hertogenbosch is ook aan verandering onderhevig. 
Zo heeft de vergrijzing geleid tot een verkleining en veroudering van de (potentiële) 
beroepsbevolking. In vergelijking tot 1996 is de potentiële beroepsbevolking met een half procentpunt 
gedaald. De verandering in leeftijdsgroepen toont de werkelijke dynamiek. De groep 15-29-jarigen is 
met 4 procentpunt geslonken tot 28% en de groep 50-64-jarigen is gegroeid tot 24%. Het teruglopen 
van het aandeel van de jongere leeftijdsgroepen op de arbeidsmarkt wordt - naast demografische 
redenen - natuurlijk ook veroorzaakt door de langere opleidingsduur. 
De Bossche beroepsbevolking steeg tussen 1997 en 2001 sterker in vergelijking tot de Nederlandse 
(10% om 7%). De beroepsbevolking in ’s-Hertogenbosch bestaat anno 2001 uit ongeveer 63.000 
personen. Met 41% ligt het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking op het landelijke gemiddelde.  
Het aandeel vrouwen is met name van belang in verband met de flexibilisering op de arbeidsmarkt 
inzake deeltijdwerk, omdat tot op heden vooral vrouwen in deeltijd werken17. 
 
4.2.2 Arbeidsplaatsen 
Het aantal arbeidsplaatsen heeft zich in de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld.  
Zo steeg in de periode 1996 - 2001 het aantal arbeidsplaatsen in ‘s-Hertogenbosch met 19% tot een 
totaal van ruim 93.000 werkzame personen18 in mei 2001. Dat komt neer op een gemiddelde 
jaarlijkse groei van ca. 3.000 arbeidsplaatsen.  
In vergelijking met de G21 en de B5 was de groei, tussen 1993 en 1999, bijzonder snel. Met name de 
horeca en de zakelijke dienstverlening hebben in ’s-Hertogenbosch een sterke groei doorgemaakt. 
Sneller dan alle andere steden van de G21 was de groei in de horeca (12,7%), handel (6,6%) en niet-
commerciële dienstverlening (5,5%). 
In de zakelijke dienstverlening (11,1%) laat ’s-Hertogenbosch qua groei alleen Eindhoven voor zich. 

                                                 
16 Potentiële beroepsbevolking: alle inwoners tussen 15-64 jaar.  

Beroepsbevolking: inwoners tussen 15-64 jaar, die minimaal 12 uur per week (willen) werken. 
17 Algemeen Dagblad, augustus 2002 
18 Inclusief part-timers (< 12 uur per week werk), maar exclusief uitzendkrachten 
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En in de industrie (4,9%) steekt de stad met Leiden ruimschoots boven de andere steden uit, zo blijkt 
uit een vergelijkende studie van NYFER19. 
Deze snelle groei heeft in de afgelopen jaren in verschillende branches geleid tot problemen om 
vacatures ingevuld te krijgen. Zo staan eind augustus 2002 bij de CWI’s in Noordoost-Brabant nog 
2.274 vacatures langer dan drie maanden open (moeilijk vervulbare vraag). Deels is dit te verklaren 
door het “beperkte” bestand van direct beschikbare werkzoekenden. 
 
4.2.3 Pendel 
De arbeidsmarkt heeft een bovenlokale schaal. Steden met een grote en diverse arbeidsmarkt 
kennen veel pendel van werknemers. De afgelopen decennia zijn de pendelstromen naar de grote 
steden gegroeid als gevolg van een aantal factoren. Gedoeld wordt op de invloed van de 
suburbanisatie, de toegenomen mobiliteit en de toename van het aantal tweeverdieners. Een hoge 
inkomende pendel kan leiden tot concurrentie op de arbeidsmarkt en daarmee tot een verzwakking 
van de positie van de lokale beroepsbevolking. 
De gemiddelde (jaarlijkse) inkomende pendel in ’s-Hertogenbosch is toegenomen en komt uit op 
55%20 over de periode 1998-2000. Overigens moet daarnaast geconstateerd worden dat 69% van de 
Bossche werkzame beroepsbevolking in ’s-Hertogenbosch werkt en dat is naar verhouding meer dan 
in de andere Brabantse steden. 21  
Zowel de hoge inkomende pendel als het hoge percentage lokaal werkzame beroepsbevolking wijzen 
op de sterke werkgelegenheidsfunctie van de stad.  
De toenemende inkomende pendel vormt een indicatie van een arbeidsmarkt, die steeds ‘opener’ 
wordt. Ook ontwikkelingen als het telewerken (en het teleleren) en nieuwe communicatiemedia leiden 
tot verandering in de pendelpatronen.  
 

                                                 
19 NYFER, Atlas voor gemeenten 2001, Breukelen 
20 Percentage van de arbeidsplaatsen (banen van = 12 uur per week) in ’s-Hertogenbosch dat bezet wordt door niet-

Bosschenaren. 
21 De pendel van en naar ’s-Hertogenbosch (concept) ( o.b.v. de pendelmatrix Etin) 
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4.2.4 Arbeidsparticipatie 
Arbeidsparticipatie is een goede indicatie van zelfredzaamheid van een persoon. Arbeid kan 
bijdragen aan voldoende inkomen, structuur in een leven en is tegelijkertijd een plaats voor sociale 
contacten. 
De netto-arbeidsparticipatie22 in Nederland is het afgelopen decennium met 10 procentpunt 
toegenomen tot 65%. De stijging onder vrouwen was nog sterker, namelijk met 13 procentpunt, 
waarmee de netto-arbeidsparticipatie van vrouwen uitkomt op 52%.  
De netto-arbeidsparticipatie lag in ’s-Hertogenbosch anno 2001 met 70% boven het landelijk 
gemiddelde.  
 

 
 

                                                 
22 Netto-arbeidsparticipatie: werkzame beroepsbevolking in % van de totale bevolking van 15 t/m 64 jaar 
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Daarbinnen bestaat een groot ve rschil tussen mannen en vrouwen. In ’s-Hertogenbosch is 82% van 
de mannen werkzaam, tegenover 58% van de vrouwen. De netto-arbeidsparticipatie van vrouwen ligt 
daarmee in ’s-Hertogenbosch boven het Nederlandse gemiddelde. 
Overigens neemt 47% van de allochtone beroepsbevolking in ’s-Hertogenbosch deel aan het 
arbeidsproces 23. Van de 5 Brabantse steden haalt alleen Eindhoven een hoger percentage: 54%. 
Kijkend naar de ontwikkelingen is sprake van een doorgaande flexibilisering op het arbeidsveld, 
bijvoorbeeld in de vorm van snellere wisselingen van baan, het meer diffuus worden van arbeidstijd 
en vrije tijd en het toenemend telewerken. Nederland neemt met betrekking tot het aandeel 
deeltijdwerk binnen Europa een koppositie in. De groei in deeltijdbanen is in de jaren negentig 
gestaag toegenomen. Het aandeel deeltijdbanen van het totaal aantal banen stijgt van 38% in 1990 
tot ca. 43% in 2001. Het verschil tussen mannen en vrouwen is opvallend: 20% van de mannen werkt 
deeltijd, tegen 71% van de vrouwen24.  
 
4.2.5 Niet-werkende werkzoekenden 
Een belangrijk thema in het SSP vormt de terugdringing van de werkloosheid en in het bijzonder voor 
sommige groepen zoals langdurig werklozen en allochtonen.  
 
Met 6,8% NWW-ers in de beroepsbevolking in 2001, behoort ’s-Hertogenbosch tot de beste vijf 
steden van de G25. De daling in ’s-Hertogenbosch van zeven procentpunt tussen 1997 en 2001 
houdt gelijke tred met de daling in de B5 en ligt iets onder het gemiddelde van de G25. 
Medio 2001 keerde het economische tij echter. Dat heeft voor 2001 in ’s-Hertogenbosch geresulteerd 
in een stijging van het aantal NWW-ers met 18%.  
 

 
 
Ultimo augustus 2002 staan 4.931 mensen bij het CWI als NWW-er ingeschreven. Van deze NWW-
ers behoort 63% tot de fasen 3 en 4 (personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). Met een 
aantal van 4.931 NWW-ers is de werkloosheid terug op het niveau van medio 1999.  
 

                                                 
23 Als gevolg van het ontbreken van recentere cijfers, wordt gebruik gemaakt van het driejaarsgemiddelde over 1996/1998. 
24 Algemeen Dagblad, augustus 2002 
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Niet-werkende werkzoekenden naar opleidingsniveau 
Laagopgeleiden hebben in Nederland minder van de banengroei van eind jaren negentig geprofiteerd 
dan middelbaar en hoogopgeleiden. Datzelfde kan ook voor ’s-Hertogenbosch worden geconstateerd.  
De forse afname van het aantal laag opgeleide NWW-ers (maximaal lbo/vbo-niveau) tussen 1998 en 
2002 met 1.550 personen (totale afname NWW-bestand: 2.315), verhult niet het feit dat het aandeel 
van deze groep in ’s-Hertogenbosch nagenoeg onveranderd is gebleven sinds 1998.  
Dat wil zeggen dat ondanks de sterke daling van het aantal laagopgeleide NWW-ers, het merendeel 
van het NWW-ers-bestand nog altijd bestaat uit laagopgeleiden. Anno 2002 is in ’s-Hertogenbosch 
67% van de NWW-ers laag tot zeer laag opgeleid (maximaal lbo/ vbo-niveau). 
 

 
 
Het gaat dan om ruim 3.200 mensen, van wie een grote meerderheid slechts basisonderwijs als 
opleidingsniveau heeft. Overduidelijk blijkt, dat het aantal en aandeel in het NWW-ers -bestand 
toeneemt, naarmate het opleidingsniveau afneemt. Zeker nu, bij een stagnerende economische groei,  
wordt meer en meer vastgesteld dat het voornamelijk voor laagopgeleiden moeilijker wordt om aan 
een baan te komen. De positie van laagopgeleide schoolverlaters is op de arbeidsmarkt achteruit 
gegaan in 2001, zo constateert ook het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)25. 
 
Langdurig niet-werkende-werkzoekenden 
Een groep waar in het SSP aandacht aan wordt geschonken zijn de langdurige NWW-ers. 
 
Over de periode 1996 tot en met 2001, is het percentage langdurige NWW-ers (> 3 jaar) in de 
beroepsbevolking van ’s-Hertogenbosch, teruggelopen van 4,2% naar 2,5%. Daarmee blijft het onder 
het gemiddelde van zowel de G25 als de B5. De daling is naar verhouding kleiner dan die van de 
G25, maar groter dan de B5. 
 

                                                 
25 Algemeen Dagblad, juli 2002 
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In ’s-Hertogenbosch toont het verloop in het aantal NWW-ers aan dat het aantal langdurig 
ingeschrevenen sinds 1998 in relatieve zin veel minder sterk is teruggelopen dan het aantal korter 
ingeschreven NWW-ers. De categorie personen die langer dan drie jaar staan ingeschreven is ver 
achtergebleven bij de gemiddelde daling tussen 1998 en 2002. Deze groep nam tussen 1998 en 2001 
met ca. 1.450 personen af, maar steeg dan in 1 jaar tijd weer met bijna 550 NWW-ers.  
In 1998 stond nog 28% van alle NWW-ers langer dan 3 jaar ingeschreven, inmiddels is dit in 2002 al 
34%, zijnde 1.646 personen. Het overgrote deel van het NWW-ers -bestand bestaat uit personen die 
ingeschreven staan korter dan 1 jaar of langer dan drie jaar. Overigens bestaat inmiddels het grootste 
deel van de langdurige NWW-ers uit vrouwen. Het aandeel vrouwen in het totale NWW-ers-bestand is 
tussen 1998 en 2002 daarbij toegenomen van 51% tot 53%. 
 
Niet werkenden werkzoekenden naar etniciteit 26 
Kijkend naar etnische minderheden blijkt dat ook onder hen de werkloosheid wel is afgenomen, maar 
in vergelijking tot de autochtonen hebben zij nog steeds een grote achterstand. 
Over de gehele linie is een daling in het aantal/aandeel NWW-ers waarneembaar. Doch de daling 
onder etnische minderheden was sterker dan onder autochtonen. Was het aandeel NWW-ers, 
uitgedrukt als aandeel van de bevolking (15-64), onder etnische minderheden in 1998 nog 18%, anno 
2002 is dit geslonken tot 10%. Onder autochtonen daalde dit met drie procentpunt tot 5%. 
 

                                                 
26 Hierbij worden de volgende groepen gehanteerd: personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaams/Antilliaanse en van 

(voormalig) Joegoslavische afkomst. Andere etnische minderheden kunnen niet betrokken worden in de berekening in verband 

met een te kleine populatieomvang. 
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In het bijzonder Turken en Marokkanen hebben nog een grote achterstand op de arbeidsmarkt, 
ondanks een sterke inhaalslag. Van deze groepen (15-64 jaar) behoort in 2002 respectievelijk 12% 
en 15% tot de NWW-ers. Dit was in 1998 nog 21% om 23%.  
 
4.2.6 Uitkeringen  
Het SSP heeft ingezet op het beperken van de instroom in een uitkeringssituatie, ondermeer om de 
kans op participatie te vergroten en het risico op isolement af te zwakken. 
In Nederland is het aantal WW-uitkeringen fors gedaald, vooral in 1999 en deze daling zette door tot 
oktober 2001. Sindsdien is er sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen. Ook het aantal 
bijstandsuitkeringen is enorm afgenomen, hoewel ook daar de daling in het laatste jaar minder sterk 
was dan daarvoor. Tegenover dit succes staat de onophoudelijke stijging van het aantal uitkeringen 
voor arbeidsongeschiktheid (WAO), sinds januari 1998. 
’s-Hertogenbosch wijkt nauwelijks van deze trend af. Tussen 1998 en 2000 is het aantal WW-
uitkeringen teruggelopen van 2.753 tot 1.900. Het aantal uitkeringsgerechtigden vanwege 
arbeidsongeschiktheid (WAO/WAZ/Wajong)27 liep in die periode op van 7.953 tot 8.186.  

                                                 
27 WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering,  WAZ: Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen,  

Wajong: Wet  Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
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In vergelijking tot Nederland heeft ’s-Hertogenbosch meer mensen met een WW- en WAO-uitkering 
dan gemiddeld. Het verschil is in 2000 echter wel minder groot dan in 1998.  
 
4.2.7 Startende ondernemers 
Het aantal starters 28 in ’s-Hertogenbosch is de afgelopen jaren fors toegenomen: van 142 in 1996 tot 
562 in 2000. Gedurende die periode heeft de gemeente een grote inhaalslag gemaakt ten opzichte 
van de B5 en de G21.  
  

 
 
 
 

                                                 
28 Onder starters  wordt verstaan het vestigen van een ‘startende’ ondernemer wegens het beginnen van een nieuwe activiteit, 

door een niet reeds gevestigde/ingeschreven man of vrouw  
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Er zit ontwikkeling in het aantal allochtone starters in ’s-Hertogenbosch29. Uit twee metingen blijkt het 
aantal allochtone starters te zijn gestegen van 13 in 1990 tot 37 in 1999. Het absolute aantal 
allochtone starters blijft in vergelijking tot het gemiddelde van de G21 (52) echter laag. Tevens blijkt, 
wederom in vergelijking tot de G21, het etnische ondernemerschap in ’s-Hertogenbosch achter te 
blijven. Met 213 allochtone bedrijven blijft ’s-Hertogenbosch medio 2000 nog achter bij het 
gemiddelde van de G21: 280. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat, een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 

Leiden, juni 2002 
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5. Leefbaarheid en Veiligheid 
 
5.1 Leefbaarheid 

 
Sociaal Structuurplan: “De leefbaarheid en veiligheid in ’s-Hertogenbosch moeten in 2010 vergroot 
zijn en met name in de zogenoemde achterstandswijken. De sociale cohesie binnen stad en wijken 
moet sterker worden, de basisvoorzieningen moeten voor iedereen efficiënt bereikbaar zijn en de 
buurt waarin men woont moet in 2010 nog meer gewaardeerd worden. Bovendien is ’s-
Hertogenbosch in 2010 een vitale jongerenstad, met een veelzijdige jongerencultuur en met minder 
jeugdcriminaliteit.”  
 
De situatie en ontwikkelingen op het thema leefbaarheid worden behandeld aan de hand van de 
volgende indicatoren: sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgeving, betrokkenheid bij de buurt, 
tevredenheid voorzieningen en het oordeel van de jeugd.  Daarnaast wordt ingegaan op de GSB 
aandachtsgebieden. 
 
5.1.1 Sociale kwaliteit 30 van de woonomgeving en cohesie 
De sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt door de inwoners van ’s-Hertogenbosch relatief 
positief gewaardeerd. Ook al is de waardering wat gedaald. Zo lag In 1996/1997 de waardering nog 
boven het gemiddelde van de Brabantse grote steden, terwijl in 2000/2001 de score op hetzelfde 
niveau lag als de B5. In vergelijking met het gemiddelde van de G21 oordelen de Bosschenaren 
positiever dan de bewoners elders. 
 

 
 

                                                 
30 De sociale kwaliteit wordt hier uitgedrukt in een maat voor sociale samenhang. De cijfers komen voort uit de beantwoording 

van een enquête door inwoners. De sociale samenhang wordt bepaald aan de hand van een samengesteld cijfer op basis van 

de volgende vier stellingen: “De mensen kennen elkaar nauwelijks in deze buurt”, “De mensen gaan in deze buurt op een 

prettige manier met elkaar om”, “Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is”, “Ik voel mij thuis bij de mensen 

die in deze buurt wonen”. 
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In een recente studie van het Sociaal Cultureel Planbureau31 is de relatie tussen sociale cohesie en 
veiligheid onderzocht. Gebleken is dat in een wijk met een sterke sociale samenhang de kans om 
slachtoffer te worden van criminaliteit daadwerkelijk kleiner is.  
Overigens wordt er in verschillende studies op gewezen dat het begrip sociale cohesie steeds meer 
een andere betekenis krijgt. Mede onder invloed van een doorgaande individualisering boeten 
traditionele sociale verbanden zoals gezin, familie, buurt en kerk aan betekenis in. Andere typen 
sociale relaties, vaak losser en functioneel gericht komen hiervoor in de plaats. Oriëntaties van 
burgers worden veelzijdiger en qua schaal ook steeds meer wisselend. Met de sterke groei van ICT 
zijn in een korte periode ook geheel nieuwe contactvormen ontstaan. Met name bij de jeugd is dat 
heel zichtbaar. Het ontmoeten krijgt nieuwe betekenissen en nieuwe vormen. 
 
5.1.2 Fysieke kwaliteit woonomgeving 
De fysieke kwaliteit is in onderstaande grafiek uitgedrukt in een maat voor verloedering van de 
buurt32. De perceptie van verloedering is in ’s-Hertogenbosch tussen 1996 en 2000 nagenoeg gelijk 
gebleven. De Bosschenaar ervaart evenwel meer verloedering in zijn woonomgeving dan de 
inwoners in de steden van de G21 gemiddeld.  
 

 
 

5.1.3 Betrokkenheid bij de buurt 
In vier jaar tijd is er in ’s-Hertogenbosch weinig veranderd ten aanzien van de betrokkenheid bij de 
eigen buurt. Bijna iedere inwoner van ’s-Hertogenbosch, zo’n 90%, geeft aan zich 
medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Het aantal Bosschenaren dat 
aangeeft zich actief in te zetten ter verbetering van de buurt is echter aanzienlijk lager, namelijk één 
op de vijf. Ook elders in Nederland wordt eenzelfde beeld gesignaleerd33, bijvoorbeeld in de 
‘gebiedsmonitor leefbaarheid en veiligheid’ van de regiopolitie Gelderland-Midden. 
 

                                                 
31 SCP, Zekere banden, Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, juni 2002. 
32 Bij verloedering gaat het om vormen van graffiti/bekladdingen in de buurt, rommel op straat, hondenpoep en vernielingen. 
33 SEC, Tijdschrift voor samenleving en criminaliteitspreventie, juni 2002, 16e jaargang, nr. 3 
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5.1.4 Tevredenheid voorzieningen 
Voorzieningen op wijkniveau, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, speelmogelijkheden 
voor kinderen en voorzieningen voor jongeren, fungeren als ontmoetingsplaats en hebben zo een 
positieve invloed op de sociale kwaliteit van een wijk.  
 

 
 
Het blijkt dat de Bosschenaren in ruime meerderheid (zeer) tevreden zijn met de winkelvoorzieningen. 
Wat betreft de speelmogelijkheden voor kinderen zijn de meningen meer verdeeld. Tegenover 59% 
dat zeer tevreden is, blijkt 31% van de bevolking hierover (zeer) ontevreden te zijn. Beduidend 
eenduidiger is de uitspraak over de ontevredenheid met de jongerenvoorzieningen; bijna 60% is 
(zeer) ontevreden. Voor alle drie de vormen van voorzieningen zijn de  verschillen tussen 1996 en 
2000 niet groot. 
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5.1.5 Het oordeel van de jeugd 
Waar ’s-Hertogenbosch een vitale jongerenstad wil zijn is het te bezien wat de jongeren er zelf van 
vinden. De jongeren in ’s-Hertogenbosch oordelen gematigd positief over de gemeente ten aanzien 
van wat er voor jeugd gebeurt. Het gemiddelde rapportcijfer dat ze geven is een 6. 
 

 
 
Met een gemiddeld rapportcijfer van een 7 oordeelt de jeugd positiever over de buurt waarin men 
woont. 
Belangrijke onderwerpen voor jongeren zijn onder meer uitgaan, veiligheid en wonen34. 
Volgens de jeugd is het aanbod aan cafés en kroegen in de stad voldoende, maar ontbreekt het aan 
variatie en vernieuwing. De jongere jeugd mist in ’s-Hertogenbosch vooral een grotere 
uitgaansgelegenheid, met voor elk wat wils. Studenten in ’s-Hertogenbosch ervaren de sluitingstijden 
als hinderlijk. Bovendien denken jongeren (met name de cafébezoekers en de hbo-studenten) dat 
juist de uniforme sluitingstijden van de horeca bijdragen aan ruzies en onveiligheid. 
Overigens voelt van de Bossche jongeren (12-24 jaar) zich 30% overdag en 56% zich ’s avonds (wel 
eens) niet veilig. Maar jongeren in ’s-Hertogenbosch ervaren de stad niet onveiliger dan andere 
steden. 
Over het wonen in ’s-Hertogenbosch zijn de jongeren minder tevreden. Het verkrijgen van 
woonruimte wordt al als problematisch ervaren. De druk op de woningmarkt is dan ook groot. Zo is 
het aantal ingeschreven woningzoekenden in 2002 opgelopen tot 18.334 (+16% t.o.v. 2001). Onder 
deze groep bevinden zich 7.841 starters. Dit laatste betekent zelfs een toename van bijna 40% ten 
opzichte van 2001.  
Bij al deze onderwerpen ervaren jongeren een verschil in beleving tussen de gemeente en de jeugd, 
plus het gevoel dat men niet serieus genomen wordt. Graag zouden ze meer betrokken worden bij de 
onderwerpen in de stad die de jeugd raken. 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Stichting Alexander, ‘Dat er communicatie ontstaat! Pas dan kunnen dingen veranderen…’, februari 2001 
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5.2 Aandachtsgebieden 
In het SSP wordt ook expliciet ingegaan op de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt het belang 
onderstreept om vooral de leefbaarheid in de buurten, die op achterstand staan, te vergroten.  
In navolgend overzicht, afkomstig van het rapport ‘Buurten vergeleken 2002’, wordt aan de hand van 
indicatoren aangegeven hoe de ontwikkelingen in zes GSB aandachtsgebieden35 zijn verlopen tussen 
1999 en 2002.  
Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van de stad: een ‘+’ betekent dat de 
ontwikkeling in het betreffende gebied sterker is geweest dan in de stad gemiddeld (dus positief) en 
een ‘-‘ laat vergelijkenderwijze een negatieve ontwikkeling voor het betreffende gebied zien. 
 
Het overzicht toont aan dat vooral de aandachtsgebieden Boschveld/Deuteren, 
Bartjes/Eikendonk/Hofstad en (in mindere mate) Orthen Links zich op een aantal indicatoren sterker 
ontwikkelen dan gemiddeld.  
De ontwikkeling in Boschveld/Deuteren is sterk op de thema’s bevolking, sociaal-economisch en 
wonen. Op het thema veiligheid ontwikkelt het gebied zich echter beduidend zwakker. 
Bartjes/Eikendonk/Hofstad ontwikkelt zich als gebied met name sterker dan gemiddeld op de sociaal-
economische- en woonkenmerken. Orthen Links is het derde aandachtsgebied dat zich sterker dan 
gemiddeld ontwikkelt, al is het beeld hier minder eenduidig.  
De andere drie aandachtsgebieden (De Gestelse buurt, Haren/Donk/Reit en de Hambaken) blijken 
zich nog geenszins naar het stedelijk gemiddelde te ontwikkelen. De Gestelse buurt ontwikkelt zich 
sociaal-economisch en op de woonindicator wel redelijk goed, maar de buurt scoort op de overige 
indicatoren slecht. De aandachtsgebieden Haren/Donk/Reit en de Hambaken tonen slechts enkele 
kenmerken die zich sterker ontwikkelen dan het gemiddelde. 
 
Het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid (enquête najaar 2000) toont de relatief zwakkere positie 
van de zes aandachtsgebieden. Zo blijkt de sociale samenhang in de aandachtsgebieden (5,7) onder 
het stedelijk gemiddelde (6,5) te scoren en ervaren de bewoners van deze gebieden meer 
verloedering en verpaupering. Ook het oordeel over de woning en de woonomgeving is in de 
aandachtsgebieden negatiever dan het gemiddelde oordeel. De mensen voelen zich ook minder 
gehecht aan de eigen buurt dan de gemiddelde Bosschenaar.  
Overigens voelt in de aandachtsgebieden 45% zich wel eens onveilig. Dat is 10 procentpunt  meer 
dan in de hele stad. Ook de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt liggen boven het stedelijk 
gemiddelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Wegens het ontbreken van gegevens is  het woonwagencentrum niet in de analyse meegenomen. 
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Overzicht ontwikkelingen GSB aandachtsgebieden tussen 1999 en 2002 
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Bevolking       
  Alleenstaanden + - - - - 0 
  Eenoudergezinnen + + + + - - 
  65-plussers  - + - + - - 
  Etniciteit - + + - 0 - 
  Bibliotheek + + - + + - 
  Verkiezingen - + - - - - 
  MAVO/VBO 0 + - - - - 
Sociaal-economisch       
  Inkomen individu + + - + + + 
  Inkomen huishouden - 0 - + + + 
  Laag inkomen  + + 0 + + + 
  ABW + + - - - - 
  Niet-actieven + + + + + - 
  NWW - + - - - - 
  Huursubsidie + + + - + - 
Wonen       
  OZB-waarde + + - + - - 
  Koop/huurverhouding + + + - + + 
  Mutatiegraad + + - - + + 
Veiligheid       
  Totaal incidenten + - 0 + - - 
  Totaal/100 inwoners  + - - 0 - - 
  Diefstal vervoermiddel - - - + - - 
  Diefstal af/uit roerend - - - - - - 
  Diefstal af/uit onroerend + + - + + + 
  Andere diefstal + + - + + - 
  Geweldsdelicten + - - - - + 
  Zedendelicten - - + nvt nvt - 
  Overlast - - + + - - 
  Vernieling - - - + - - 
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5.3 Veiligheid 
 
Sociaal Structuurplan: “In 2010 is de veiligheid in de stad overal merkbaar. Zowel de objectieve als de 
subjectieve veiligheid moeten vergroot zijn. Er wordt gestreefd naar een daling in het aantal 
gepleegde delicten en dan vooral het aantal jeugd- en geweldsdelicten.”  
 
Gelet op het gestelde in het Sociaal Structuurplan wordt de veiligheidssituatie belicht aan de hand 
van de volgende indicatoren: onveiligheidsgevoelens, geweldsdelicten, drugsoverlast, jeugdoverlast 
en jeugddelicten. Daarnaast worden de buurten aangegeven waar zich de belangrijkste 
veiligheidsproblemen voordoen.  
 
5.3.1 Onveiligheidsgevoelens 
In 2001 voelde 31% van de Bossche bevolking zich (wel eens) onveilig. In vergelijking tot het 
gemiddelde van de steden van de G21(33%) ligt het percentage lager. Een vergelijking met de grote 
Brabantse steden toont eveneens de relatief lagere onveiligheidsgevoelens van de Bosschenaar. Ten 
opzichte van het gemiddelde voor Nederland (29%) voelt de Bossche bevolking zich wel wat 
onveiliger.  
 

 
 
Uit de enquête Leefbaarheid en Veiligheid (najaar 2000) blijkt overigens dat 25% van de 
Bosschenaren zich in de eigen buurt (wel eens ) onveilig voelt. Het gemiddelde rapportcijfer voor de 
veiligheid in de buurt is een 7. 
 
Hoewel het merendeel van de bevolking zich veilig voelt, wordt gelijktijdig aangegeven dat het 
veiligheidsvraagstuk een groot probleem is. Volgens de bevolking is het in ieder geval het 
beleidsthema met de hoogste prioriteit, zo blijkt uit een recent onderzoek onder Bossche kiezers.36  
 
 
 

                                                 
36 Verkiezing gemeenteraad 2002, uitslagen en achtergronden, O&S ’s-Hertogenbosch, maart 2002 
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5.3.2 Incidenten; geweld, drugs- en jeugdoverlast 
Drie categorieën incidenten komen hier, gelet op het gestelde in het SSP, aan bod: geweld, drugs en 
jeugd. 
 
Geweldsincidenten 
Tussen 1999 en 2001 is het aantal bij de politie geregistreerde incidenten met betrekking tot geweld 
met 13% toegenomen. Opvallend daarbij is, dat de grootste stijging plaats had tussen 1999 en 2000 
en nauwelijks meer tussen 2000 en 2001. 
 

 
 
Thuis komt het meeste geweld voor, gevolgd door op het werk en tijdens het uitgaan. Overigens blijkt 
landelijk ruim 80% van de slachtoffers van een geweldsdelict geen aangifte te doen bij de politie37. 
 
Drugsoverlast 
Het aantal geregistreerde incidenten bij de politie omtrent drugsoverlast38 laat een dalende trend zien. 
Het aantal incidenten van drugsoverlast nam tussen 1999 en 2001 namelijk met 197 incidenten af 
(-23%). De afname van het aantal incidenten van drugsoverlast was met name tussen 2000 en 2001 
sterk (- 18%). 
 
 

                                                 
37 Politiemonitor bevolking 2001, Landelijke rapportage, Den Haag/Hilversum, januari 2002 
38 Drugsoverlast: overlast van of door drugs/medicijngebruik. 
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Overigens geeft 10% van de Bosschenaren aan dat ze vaak te maken hebben met drugsoverlast in 
de eigen wijk.39 
 
Jeugdoverlast 
Het aantal geregistreerde incidenten van jeugdoverlast laat over de afgelopen jaren een wisselend 
beeld zien. Tussen 1999 – 2000  is er sprake van een daling van 29%, maar tussen 2000 – 2001 zien 
we een stijging van 22%. 
 

 
 
In veel gevallen zijn jeugdige daders verantwoordelijk voor vernielingen. Het aantal geregistreerde 
incidenten met betrekking tot vernieling in ‘s-Hertogenbosch toont een gelijksoortige ontwikkeling; 
afname (1999-2000) en toename (2000-2001). In absolute aantallen is er tussen 1999 en 2001 
nauwelijks sprake van verandering. 
 
 
                                                 
39 Inwonersenquête Leefbaarheid en Veiligheid 2000 
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5.3.3 Jeugddelicten- en delinquenten 
’s-Hertogenbosch had in 2000 te maken met 590 jeugdige verdachten (12 t/m 24 jaar). Uitgedrukt per 
1.000 jongeren (12-24 jaar) zien we in ’s-Hertogenbosch een kleine stijging tussen 1998 en 2000, dit 
in tegenstelling tot Nederland en de G21. Van de Brabantse steden heeft alleen Tilburg naar 
verhouding meer jeugdige verdachten. 
 

 
 

Een groot deel van de jongeren dat in aanraking komt met de politie, vervalt opnieuw in crimineel 
gedrag. Dit zijn de zogeheten licht criminelen en de harde kern van criminelen. In 2000 bedroeg deze 
groep in ’s-Hertogenbosch 71% van het totaal aantal jeugdige verdachten.  
 
Jeugddelicten 
In de Bossche Jeugd-  en onderwijsmonitor (JOM) van 2000 konden jongeren zelf aangegeven, welke 
strafbare feiten zij pleegden in de afgelopen 12 maanden. Daaruit blijkt dat ongeveer één op de 
twintig jongeren zich in 12 maanden tijd wel eens schuldig heeft gemaakt aan vernielingen op straat, 
bekladden en/of graffiti of winkeldiefstal. Opvallend hoog scoort ook ‘heling’ onder 18-24 jarigen. Van 
de jongeren in deze leeftijdscategorie geeft 7% dit toe. Met betrekking tot geweld is opmerkelijk het 
aantal jongeren dat aangeeft een wapen te dragen (4%) en/of aangeeft zich schuldig te maken aan 
vormen van geweld (w.o. dreiging) (tenminste 4%).  
Van de 12-17 jarigen en 18-24 jarigen geeft respectievelijk 10% en 14% aan wel eens betrapt of 
(op)gepakt te zijn door de politie. 
 
5.3.4 Buurten en veiligheidsproblemen 
Uit een uitvoerige analyse40 blijken veiligheidsproblemen zich meer in sommige wijken/buurten van ’s-
Hertogenbosch voor te doen dan in anderen. Om dit inzichtelijk te maken zijn in het navolgende 
overzicht, middels gearceerde velden, de buurten aangegeven waar zich de belangrijkste 
veiligheidsproblemen voordoen41.  

                                                 
40 Bij de analyse naast cijfermateriaal ook gebruik gemaakt van literatuurstudie, onderzoek onder de Bossche bevolking en 

expertinterviews. 
41 Veiligheidsmonitor 2002 (bijlagen), O&S ‘s-Hertogenbosch 
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Overzicht veiligheid in de buurten van ’s-Hertogenbosch 2001 
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6. Diversiteit en zorg 
 
6.1 Diversiteit 
 
Sociaal Structuurplan: “In 2010 is ’s-Hertogenbosch een multiculturele stad, waar de etnische 
minderheden hun achterstand hebben weggewerkt. De Bosschenaren zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen welzijn en dit is te zien aan een toegenomen zelfwerkzaamheid en een hogere 
participatiegraad. Bij zo veel mogelijk mensen is de afhankelijkheidspositie doorbroken onder andere 
door middel van een zelfstandig en voldoende inkomen.  

 
De ontwikkelingen voor het thema diversiteit worden getypeerd aan de hand van: de 
bevolkingssamenstelling, de politieke participatie en maatschappelijke participatie en het 
vrijwilligerswerk. 
 
6.1.1 Bevolkingssamenstelling; leeftijd en huishoudens 
De ontwikkeling van de bevolking laat een langzaam voortschrijdend proces van ontgroening en 
vergrijzing zien. Het aandeel jongeren (jonger dan 19 jaar) is de afgelopen 5 jaar met 0,1% 
afgenomen, terwijl het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) met 0,3% toenam. Overigens voltrekt de 
vergrijzing in de omliggende gemeenten zich veel sneller dan in ’s-Hertogenbosch.  
 
Van grote betekenis is voorts de individualisering en op de eigen situatie toegesneden leefstijlen van 
verschillende typen huishoudens. De sterkere differentiatie in de huishoudens is ondermeer 
waarneembaar door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Inmiddels behoort in  ’s-
Hertogenbosch reeds 31% tot deze categorie. Dit is een stijging met 2 procentpunt ten opzichte van 
1996.  
 
6.1.2 Bevolkingssamenstelling naar etniciteit 
De bevolkingsamenstelling wordt sterk beïnvloed door de immigratie. Voor de grote steden geldt dit in 
grotere mate gezien het feit dat nieuwkomers vooral naar de grote stad trekken. In de steden van de 
G21 is gemiddeld 22% van de inwoners van allochtone afkomst. Dat wil zeggen dat deze inwoners of 
één van hun ouders in het buitenland zijn geboren. Van de Bossche bevolking is ruim 18% allochtoon 
en dat is dus beduidend lager dan in de G21. ‘s-Hertogenbosch komt met dit aandeel nagenoeg 
overeen met het landelijk gemiddelde en heeft daarmee een lager aandeel dan de overige Brabantse 
steden. In de periode 1998-2002 is het aandeel allochtonen met 1 procentpunt gegroeid. Deze 
toename is vergelijkbaar met die in de andere Brabantse steden. Naast het begrip allochtoon, zoals 
hiervoor gedefinieerd, wordt wel gesproken van ‘etnische minderheden’42. Van de Bossche bevolking 
behoort 8% tot deze etnische minderheden en 1% tot de vluchtelingen. Van de groep etnische 
minderheden vormen de Turken, Marokkanen en de Surinamers en Antillianen de grootste groep. Het 
aandeel van deze groep neemt licht toe in de Bossche bevolking. 
 

                                                 
42 Etnische minderheden: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en overige minderheden (Grieken, Italianen, (ex-) 

Joegoslaven, Kaapverdianen, Portugezen, Spanjaarden en Tunesiërs) 
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De situatie van de allochtonen verschilt op een aantal punten met die van de autochtonen, maar ook 
binnen de totale groep allochtonen zijn grote verschillen waarneembaar43. Zo heeft bijvoorbeeld het 
overgrote deel van de Turkse en Marokkaanse ouderen een laag opleidingsniveau (vaak nog 
analfabeet) en is (langdurig) werkloos of arbeidsongeschikt. Ook voelt men zich ongezonder dan 
autochtone ouderen en heeft men in het dagelijkse leven weinig contact met autochtonen. De sociaal-
economische positie van Antilliaanse en Surinaamse ouderen is beduidend beter dan die van hun 
Turkse en Marokkaanse leeftijdsgenoten, maar toch blijven ze achter bij de autochtone ouderen.  
Daarnaast is het van groot belang de differentiatie in de culturele achtergrond en opvattingen van de 
verschillende allochtone groepen en generaties te onderkennen. 
Dit komt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking wanneer wordt gekeken naar woonvoorkeuren. Dan blijken 
de woonwensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse gemeenschappen minder te verschillen 
van de woonwensen van de lokale bewoners dan wordt aangenomen. De onderlinge diversiteit in 
woonwensen binnen deze groepen allochtonen is minstens net zo groot als tussen autochtonen. 
 
6.1.3 Politieke participatie 
Als indicator voor de betrokkenheid bij de locale politiek kan de opkomst bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraad worden beschouwd. 
Zoals landelijk waarneembaar over een langere periode loopt ook in ’s-Hertogenbosch de opkomst bij 
de gemeenteraadsverkiezing terug. Bij de laatste verkiezing kwam 52,7% van de kiesgerechtigden 
stemmen. Daarmee ligt het beduidend onder het Nederlands gemiddelde maar wel boven de G21 en 
de B5. 
 

                                                 
43 Sociaal en Cultureel Planbureau, De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland, Den Haag, december 2001 
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Overigens beoordeelde ongeveer 50% van de kiezers het contact tussen gemeenteraadsleden en de 
burgers als ‘onvoldoende’ tot ‘zwaar onvoldoende’.44  
De werelden en ervaringen van overheid en overigens ook vaak professionele instituties komen 
blijkbaar slecht overeen met de door de bewoners ervaren werkelijkheid. Maatregelen dreigen dan 
ook steeds minder aan te komen. De effectiviteit ervan komt onder druk te staan terwijl zoveel belang 
wordt gehecht aan vraagsturing en vraaggericht werken.  
 
6.1.4 Maatschappelijke participatie 
Naast de arbeidsparticipatie vormt maatschappelijke participatie een belangrijk onderwerp in het 
Sociaal Structuurplan. In hoeverre Bosschenaren participeren in de maatschappij op terreinen als 
vrijwilligerswerk, hobby’s, uitgaan en sport wordt hieronder aangegeven.  
 

 
 
 

                                                 
44 Verkiezing gemeenteraad 2002, uitslagen en achtergronden, O&S ’s-Hertogenbosch, maart 2002 
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Van de Bosschenaren doet 65% aan sport. Overigens blijkt uit een recent sportonderzoek in ’s-
Hertogenbosch45 dat mensen met een lagere opleiding en een lager inkomen aanzienlijk minder 
sporten, evenals vrouwen. In het verlengde van algemene individualiseringstendensen blijkt voorts 
dat met name activiteiten als fitness, tennis en zwemmen de meest beoefende sporten te zijn.     
 
6.1.5 Vrijwilligerswerk 
Een speciale vorm van maatschappelijke participatie vormt het vrijwilligerswerk.  
Van de Bosschenaren zegt ongeveer 30% aan vrijwilligerswerk te doen. De mate waarin neemt toe bij 
de oudere leeftijdsgroepen. 
 

 
 
Uit een onderzoek in ’s-Hertogenbosch van het PON46 blijkt dat 22% van de mensen boven de 18 jaar 
vrijwilligerswerk in ‘georganiseerd verband’ verricht. In vergelijking: in heel Noord-Brabant is dit 39%. 
Daarbij wordt opgemerkt dat de mate van vrijwilligerswerk varieert met de omvang van de gemeente. 
Naarmate de urbanisatiegraad toeneemt, neemt het vrijwilligerswerk af. Datzelfde onderzoek toont 
voorts dat mannen meer actief zijn in het vrijwilligerswerk dan vrouwen. Waarbij aangetekend dient te 
worden dat aanvullend onderzoek uitwees dat vrouwen meer informele hulp bieden dan mannen.  
Verder zijn allochtonen (10%) als vrijwilliger veel minder actief in vergelijking tot autochtonen (23%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Onderzoek Sportparticipatie, O&S ‘s-Hertogenbosch 
46 PON, Met het hart, Vrijwilligerswerk in ’s-Hertogenbosch, november 2001 
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6.2 Zorg 
 
Sociaal Structuurplan: “De Bossche burgers zijn zich in 2010 meer bewust van gezondheidsrisico’s 
en een gezonde leefstijl. Ouderen en mensen met een handicap kunnen zelfstandig leven en wonen 
en het aantal dak - en thuislozen is afgenomen. Mensen zijn minder afhankelijk door middel van een 
zelfstandig inkomen en het gebruik van bestaande rechten.”  
 
Gelet op de doelstellingen uit het Sociaal Structuurplan worden de ontwikkelingen op het thema zorg 
belicht aan de hand van de volgende indicatoren: armoede, ervaren gezondheid, risicovol gedrag 
jongeren, kinderopvang, woonsituatie ouderen, wachtenden in de zorg, dak- en thuislozen en 
verslavingszorg en gehandicapten. 
 
6.2.1 Armoede  
In vergelijking met andere steden kan in ‘s-Hertogenbosch worden gesproken van een gunstige 
inkomenssituatie. Zo lag het gemiddeld besteedbare inkomen47 per inwoner in 1999 met een bedrag 
van 10.900 euro, boven het Nederlands gemiddelde (10.400). 
Verder blijkt dat ’s-Hertogenbosch een gelijkmatige spreiding van inkomens kent. Het aandeel van de 
laagste inkomens is kleiner dan in de G21 en de B5, en het aandeel hogere inkomens is groter. 
Voor een nader inzicht in de inkomensverdeling wordt gebruik gemaakt van het aandeel van de 
huishoudens met een inkomen, dat onder het 110% sociaal minimum ligt.  
Daarbij ging het in ’s-Hertogenbosch in 1999 om 12,3% van de huishoudens. Dit is lager dan het 
Nederlands gemiddelde en beduidend minder dan gemiddeld in de G21 en de B5. Inmiddels is het 
aandeel huishoudens onder 110% sociaal minimum in ’s-Hertogenbosch gedaald naar 11,9%.  
 

 
 
Overigens waren er in 2001 in ’s-Hertogenbosch 650 aanvragen voor schuldhulpverlening bij het 
Meldpunt voor integrale schuldhulpverlening en dat wijkt nauwelijks af va n het aantal aanvragen in 
het jaar 2000. 48 
 

                                                 
47 Besteedbaar inkomen is het totaalinkomen minus premies sociale zekerheid en loon-, inkomsten- en vermogensbelasting 
48 Beleidsverslag 2001, Arbeidsmarkt en Sociale Zaken, ‘s-Hertogenbosch 
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6.2.2 Ervaren gezondheid  
Een grote meerderheid van de Bosschenaren voelt zich gezond. In een onderzoek in de steden met 
meer dan 100.000 inwoners beoordeelde 78% van de Bosschenaren zijn of haar gezondheid als 
“(zeer) goed” en dat is meer dan het gemiddelde van de 100.000+gemeenten.  
 

 
 
Overigens blijkt uit een recent onderzoek 49, dat zelfs ruim 85% van de inwoners van ’s-
Hertogenbosch de eigen gezondheid beoordeelt als “(zeer) goed” tot zelfs “uitstekend”. Een ruime 1% 
van de Bosschenaren beoordeelt de eigen gezondheid als ‘slecht’. Dit onderzoek geeft tevens aan 
dat 4% van de bevolking de eigen leefstijl als ‘ongezond’ tot ‘zeer ongezond’ beoordeelt. 
 
Uit landelijk onderzoek blijken gezondheidsproblemen meer voor te komen in lagere sociaal-
economische groepen en lopen ouderen, vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen 
of een uitkering meer kans op fysieke beperkingen. 50  
 

6.2.3 Risicovol gedrag jongeren  
De leefstijl van mensen is een van de determinanten die de gezondheidstoestand beïnvloedt. 
Bepaalde vormen van gedrag kunnen risico’s opleveren voor de gezondheid. Omdat het Sociaal 
Structuurplan vooral de nadruk legt op risicovol gedrag van jongeren, wordt nader ingegaan op 
enkele vormen ervan bij deze groep. 
Uit de Bossche Jeugd- en Onderwijsmonitor (JOM) blijkt dat er duidelijk een verschil is tussen de 
leeftijdscategorieën in de mate van risicovol gedrag, maar beide tonen een overeenkomstig beeld in 
de vergelijking tussen de vier vormen van risicovol gedrag.51 

                                                 
49 GGD Hart van Brabant, Gezondheidsenquête volwassenen 2002 
50 Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001, Den Haag, september 2001 
51 De cijfers betreffen achtereenvolgens: drugsgebruik (meer dan 3 x hasj of marihuana gebruikt in de afgelopen 4 weken), 

gokken (regelmatig), roken (dagelijks) en drinken van alcohol (minimaal 3 x in de afgelopen 2 weken, 5 glazen per gelegenheid 

gedronken) 
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Van de jongeren tussen de 18-24 jaar gaf 27% aan minimaal 3 keer in de twee weken vijf glazen of 
meer per gelegenheid te hebben gedronken. Bij de 12-17-jarigen is dit 8%, maar tevens geeft de helft 
van hen aan wel eens alcohol te nuttigen. Van deze groep gebruikt 2% af en toe soft-drugs. Van de 
jeugd tussen 18 en 24 jaar rookt 36% dagelijks, maar bij de 12-17-jarigen is dit nog beduidend lager: 
10%. 
 

  
 
In het maatschappelijk verkeer is ‘roken en drinken’ veel meer ‘geaccepteerd’ dan gokken en het 
gebruik van (soft)drugs. In het gedrag van de jeugd is dat ook terug te vinden.  
 
6.2.4 Kinderopvang 
Als gevolg van de gestegen arbeidsdeelname van vrouwen is de rol en het belang van de 
kinderopvang toegenomen. Kinderopvang is bedoeld om de combinatie arbeid en zorg mogelijk te 
maken. Dit bevordert de participatie van de ouders op de arbeidsmarkt als ook op maatschappelijk 
gebied. Op 1 januari 2002 heeft ‘s-Hertogenbosch 20.395 inwoners tussen de 0 en de 12 jaar oud. 
Deze groep komt in principe in aanmerking voor verschillende vormen van kinderopvang. Het aanbod 
van kinderopvang in ’s-Hertogenbosch, uitgedrukt als het aantal kindplaatsen per 100 kinderen van 0-
12 jaar, ligt onder het niveau van de G21 en B5. 
 

Risicogedrag jongeren, 2002 
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Ultimo 2001 zijn op de peuterspeelzalen van ’s-Hertogenbosch 1.350 kinderen geplaatst. In de 
verschillende kinderdagverblijven zijn 1.914 kinderen geplaatst en staan er 571 kinderen op de 
wachtlijst. Voor de Buitenschoolse Opvang, die voor kinderen van 4 tot 12 is, telt de wachtlijst 231 
kinderen en zijn 563 kinderen geplaatst. Bij de opvang van kinderen kan ook gebruik gemaakt worden 
van gastoudercentra. Gastoudercentra regelen contacten tussen ‘vraagouders’ (vraag naar opvang) 
en ‘aanbiedouders’ (aanbod van opvang), waarbij de kinderen in leeftijd variëren van 0 tot 12 jaar. Bij 
de gastoudercentra zijn 268 kinderen geplaatst en staan er 60 op de wachtlijst. De vraag naar 
kinderopvang, gerekend als het totaal van de geplaatste kinderen en kinderen op de wachtlijsten, is 
23%.  
Overigens wordt van alle kinderopvangplaatsen (exclusief de peuterspeelzalen) bijna 80% ingenomen 
door bedrijfsplaatsen.  
Daarnaast maken veel ouders behalve, of in plaats van, de reguliere opvang ook gebruik van de 
informele opvang (oppas). 
 
6.2.5 Woonsituatie ouderen  
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle participatie van ouderen in de samenleving vormt 
het beschikken over passende huisvesting.  
Bijna 5% van de ouderen (65 jaar en ouder) is niet tevreden met de woning, zo blijkt uit een 
onderzoek van de GGD52 en 18% wil verhuizen. Passende huisvesting kan vaak ook worden 
verkregen middels woningaanpassing. Bij 20% zijn aanpassingen in de woning aangebracht en 24% 
wenst aanpassingen. Wanneer senioren willen verhuizen naar een aanleunwoning dan kan de 
wachttijd, voor ouderen met urgentie, oplopen tot vier jaar. Zonder urgentie komt men nagenoeg niet 
in aanmerking.53 

                                                 
52 Ouderenonderzoek 2000, een onderzoek naar het welbevinden van 65-plussers, GGD regio ’s-Hertogenbosch, augustus 

2000 
53 Brabants Dagblad, september 2002 
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In een recent landelijk onderzoek naar ouderenhuisvesting in gemeenten54 krijgt de gemeente ’s-
Hertogenbosch een voldoende (6,5) voor haar kennis, informatie en activiteiten op het gebied van 
ouderenhuisvesting en woonzorgbeleid. Daarmee scoort de stad ruim boven het gemiddelde (5) van 
de 210 deelnemende gemeenten. 
 

6.2.6 Wachtenden in de zorg 
Een groot probleem op het gebied van de volksgezondheid is het bestaan van wachtlijsten. Dit geldt 
zowel voor de thuiszorg alsook voor een verzorgingshuis en een verpleeghuis. Uitgedrukt in een 
samenvattende maat per 1.000 inwoners blijkt de druk op zorgvoorzieningen in ’s-Hertogenbosch iets 
lager te liggen dan het gemiddelde van vier grote Brabantse steden55. Maar ten opzichte van de 
100.000+ gemeenten is de druk groot, 7,6 wachtenden per 1.000 inwoners.  
 

 
 
Het totaal aantal wachtenden op zorg was per oktober 2001 opgelopen tot 1.169 aanvragen. Dat 
betekent een stijging van 37% in vergelijking tot mei 2000. Van alle aanvragen betreft het merendeel 
(55%) aanvragen voor thuiszorg. De sterkste toename betreft de aanvragen voor een verpleegtehuis; 
70%. 
 
6.2.7 Dak- en thuislozen en verslavingszorg 
Als gevolg van de sterk wisselende samenstelling van de groep dak-en thuislozen en/of verslaafden 
is het moeilijk vast te stellen wat de exacte omvang is van deze groep in ’s-Hertogenbosch. De laatste 
schatting gaat uit van ruim 200 personen, waarvan ongeveer 75 tot 100 jongeren (16-25 jaar). De 
jaarlijkse groei wordt geschat op zo’n 5%. Daarnaast heeft de stad te maken met een groeiende 
groep van dakloze asielzoekers zonder recht op voorzieningen en een toenemend aantal illegalen. 
 
Binnen het veld van de verslavingszorg speelt Novadic een belangrijke rol. Novadic registreerde in 
2001 een aantal van 106 cliënten voor de methadonverstrekking, met in totaal 24.298 verstrekkingen. 

                                                 
54 De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO, Wonen en zorg voor senioren, de gemeente een zorg. 
55 Het betreft hier het samengesteld gemiddelde van de gemeenten Breda, Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. 
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Dit aantal is laag in vergelijking met Eindhoven en Helmond, met respectievelijk 83.903 en 35.052 
verstrekkingen.  
Het totaal aantal inschrijvingen bij Novadic (voor een zorgprogramma) bedroeg in 2001 in de regio  
’s-Hertogenbosch 1.047, waarvan 44% voor alcohol. Van de nieuwe inschrijvingen was 16% van 
allochtone afkomst. Novadic signaleert een stijgende tendens van verslaafde allochtonen. 56 
 
6.2.8 Gehandicapten 
Ondanks een uitgebreid gehandicaptenbeleid blijkt Nederland nog steeds onvoldoende toegerust 
voor de volwaardige maatschappelijke deelname van mensen met beperkingen. Dat geldt op 
terreinen als onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, openbaar vervoer en de zorg. 
In een recente studie van het Sociaal Cultureel Planbureau57 blijkt dat leerlingen met (ernstige) 
lichamelijke beperkingen gemiddeld lager zijn opgeleid en deels daarmee samenhangend relatief 
weinig aan het arbeidsproces deelnemen.  
Ook de inkomenssituatie is voor gehandicapten relatief ongunstig. Gemiddeld hebben 18-64-jarigen 
met ernstige lichamelijke beperkingen ruim 3.000 euro minder bruto-persoonsinkomen dan degenen 
zonder lichamelijke beperkingen. De inkomensverschillen zijn in de jaren '90 ook vrijwel niet 
veranderd. Bijna een kwart van degenen met beperkingen geeft aan onvoldoende inkomen te hebben 
om deel te nemen aan sociale activiteiten of om mensen te eten te vragen of om uit te gaan. Een 
geringere deelname aan maatschappelijke activiteiten op het terrein van cultuur en recreatie hangt 
daarmee ook samen. 
Verreweg de meeste personen met een lichamelijke beperking wonen zelfstandig. 
Woningaanpassingen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg ) dragen 
aanzienlijk bij aan de zelfstandigheid van personen met lichamelijke beperkingen. De cliënten zijn 
tevreden, maar klagen over lange wachttijden. Ongeveer één op de vier mensen met lichamelijke 
beperkingen heeft behoefte aan aanpassingen in met name de badkamer en/of het toilet, maar heeft 
dit nog niet aangevraagd. Het SCP verwacht dat in de toekomst een groot aantal mensen een beroep 
op de Wvg zal (blijven) doen. In ’s-Hertogenbosch blijkt echter het aantal Wvg aanvragen te zijn 
gedaald van 2.595 naar 2.375.  
Bijna één op de zes mensen met lichamelijke beperkingen krijgt nu thuiszorg, maar ruim een kwart 
van deze thuiszorgcliënten geeft aan dat ze meer hulp nodig hebben. Hiervoor is er al op gewezen 
dat juist het aantal wachtenden op (thuis)zorg sterk is toegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Novadic, jaarverslag 2001 
57 Sociaal en Cultureel Planbureau, Rapportage gehandicapten 2002, juli 2002 
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Bijlage: Indicatoren Sociale Monitor 
 
Educatie 
 
Opleidingsniveau: Het niveau van opleiding van de beroepsbevolking van ’s-Hertogenbosch tussen 
1992 en 1998, aan de hand van drie niveau’s: laag (geen of alleen basisonderwijs, lbo/mavo),  
middelbaar (havo/vwo/mbo) en hoog (hbo/wo). (Bron: CBS, Statline) 
Onderwijsniveau jeugd: Aandeel leerlingen van vier onderwijsniveau’s (vbo, mavo, havo en vwo) in 
het 3e leerjaar van de instellingen van het voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch in de schooljaren 
1996/1997 en 2001/2002. (Bron: Statistische Jaarboek ‘s-Hertogenbosch, 2001) 
Leerplichtverzuim: Het absolute aantal meldingen van leerplichtverzuim bij de leerplichtconsulenten 
in ’s-Hertogenbosch over de schooljaren 1998/1999 tot en met 2000/2001. (Bron: Jaarverslag 
leerplicht ‘s-Hertogenbosch) 
Cito-score: De gemiddelde cito-score voor ’s-Hertogenbosch voor de jaren 1996 en 2001, bij een 
maximaal mogelijke score van 550. (Bron: ISEO, Jaarboek Grotestedenbeleid 2001) 
Onvertraagd slagingspercentage: Het percentage scholieren aan het Bossche voortgezet 
onderwijs, dat onvertraagd slaagt vanaf het 3e leerjaar in 2000. (Bron: Elsevier, 2001) 
Oordeel studenten over hun opleiding: Het gemiddelde rapportcijfer door studenten gegeven aan 
hun opleiding aan het hoger beroepsonderwijs in ’s-Hertogenbosch. Deze oordelen zijn gegeven over 
de jaren 1999/2000 en 2001/2002. (Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs) 
Aantal ingeschreven studenten:  Aantal studenten aan de instellingen van het hoger 
beroepsonderwijs en universitair onderwijs als percentage van de bevolking in 2001. (Bron: 
Amersfoort langs de meetlat 2002 en/of ’s-Hertogenbosch in de rij) 
 
Arbeidsmarkt 
  
Werkgelegenheid: De groei in de werkgelegenheid aan de hand van de geometrische groei (jaar-op-
jaar) over de periode 1993-1999, verdeeld over vijf sectoren. (Bron: NYFER, Atlas voor gemeenten 
2001) 
Inkomende pendel: Het gemiddelde jaarlijkse percentage van de arbeidsplaatsen dat ingenomen 
wordt door personen die niet in de betreffende gemeente wonen, over 1998-2000. (Bron: 
Pendelmatrix Etin) 
Arbeidsparticipatie: De netto-participatiegraad, zijnde het percentage personen van de bevolking of 
populatie dat daadwerkelijk betaald werk heeft van minstens 12 uur per week en dat daarmee behoort 
tot de werkzame beroepsbevolking, voor 1996 en 2001. (Bron: CBS Statline) 
Niet-Werkende-Werkzoekenden: Het percentage NWW-ers in de beroepsbevolking over de jaren 
1997, 1999 en 2001. (Bron: ISEO, Jaarboek Grotestedenbeleid 2001)  
Niet-Werkende-Werkzoekenden naar opleidingsniveau: Het aantal NWW-ers naar hoogste niveau 
van opleiding (basisonderwijs, lbo/vbo, mbo, hbo/wo) voor de jaren 1998 tot en met 2002. (Bron: 
Statistische Jaarboek ’s-Hertogenbosch, 2001) 
Langdurig Niet-Werkende-Werkzoekenden: Percentage Niet -Werkende Werkzoekenden in de 
beroepsbevolking dat langer dan drie jaar staat ingeschreven over de jaren 1997, 1999 en 2001. 
(Bron: ISEO, Jaarboek Grotestedenbeleid 2001) 
Niet-Werkende-Werkzoekenden naar etniciteit: Percentage NWW-ers in de bevolking van 15-65 
jaar naar etniciteit, waarbij de volgende groepen worden gehanteerd: Nederlanders, Marokkanen, 
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Turken, Surinamers en Antillianen, (ex)Joegoslaven en overige allochtonen. (Bron: Bureau O&S ’s-
Hertogenbosch) 
Uitkeringen: Het aantal uitkeringen voor ww en wao/waz/Wajong, uitgedrukt als percentage van de 
bevolking van de 15-64 jaar. (Bron: Statistische Jaarboek ’s-Hertogenbosch, 2001) 
Startende ondernemingen: Het aantal startende ondernemingen per jaar voor de periode 1996 tot 
en met 2000. (Bron: ISEO Jaarboek Grotestedenbeleid 2001) 
 
Leefbaarheid 
 
Sociale kwaliteit van de woonomgeving: Kerncijfer voor de sociale kwaliteit van de woonomgeving 
in 1996/1997 en 2000/2001. (Bron: ISEO Jaarboek Grotestedenbeleid 2001) 
Fysieke kwaliteit van de woonomgeving: De mate van gepercipieerde verloedering tussen 
1996/1997 en 2000/2001. (Bron: ISEO Jaarboek Grotestedenbeleid 2001) 
Betrokkenheid bij de buurt: De mate waarin mensen aangeven zich medeverantwoordelijk te 
voelen voor de leefbaarheid in de buurt en de mate waarin zij zelf actief zijn in het verbeteren van de 
buurt. (Bron: Leefbaarheid-en Veiligheidenquête 1996 en 2000) 
Tevredenheid voorzieningen: De mate waarin mensen tevreden zijn met een drietal voorzieningen 
in de gemeente die in relatie staan tot ontmoeting en contact tussen burgers: voorzieningen voor 
jongeren, speelmogelijkheden voor kinderen en winkels voor de dagelijkse boodschappen. (Bron: 
Leefbaarheid-en Veiligheidenquête 1996 en 2000) 
Het oordeel van de jeugd: Het oordeel van jongeren (12-17 en 18-24 jaar) in ’s-Hertogenbosch met 
betrekking tot de inspanningen van de gemeente voor de jeugd. (Bron: Bossche Jeugd-en 
Onderwijsmonitor 2002) 
 
Veiligheid 
 
Onveiligheidsgevoelens: Het percentage mensen dat aangeeft zich (wel eens) onveilig te voelen in 
1997 en 2001. (Bron: ISEO Jaarboek Grotestedenbeleid 2001) 
Geweldsdelicten: Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten met betrekking tot geweld in 
1999, 2000 en 2001. (Bron: GIDS/BPS 1999-2001) 
Drugsoverlast: Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten met betrekking tot drugsoverlast in 
1999, 2000 en 2001 (Bron: GIDS/BPS 1999-2001) 
Jeugdoverlast: Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten met betrekking tot jeugdoverlast in 
1999, 2000 en 2001. (Bron: GIDS/BPS 1999-2001) 
Jeugddelinquenten: Het aantal jongeren (12-24 jaar), dat met de politie in aanraking komt, 
uitgedrukt per 1.000 jeugdige inwoners (12-24 jaar) over 1998, 1999 en 2000. (Bron: ISEO, Jaarboek 
Grotestedenbeleid 2001) 
 
Diversiteit 
 
Bevolking naar etniciteit: Bevolkingssamenstelling uitgesplitst naar etniciteit over 1999 en 2001, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende groepen: etnische minderheden, 
vluchtelingen en overige allochtonen. (Bron: ISEO, Jaarboek Grotestedenbeleid 2001) 
Politieke participatie: Opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 en 2002. 
(Bron: CBS Statline) 
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Maatschappelijke participatie: De mate waarin de burgers van ’s-Hertogenbosch participeren in 
sport, uitgaan, hobby’s en vrijwilligerswerk. (Bron: Leefbaarheid-en Veiligheidenquête 2000) 
Vrijwilligerswerk: De mate waarin burgers van ’s-Hertogenbosch aangeven actief te zijn als 
vrijwilliger, uitgesplitst naar vier leeftijdsgroepen: 15-29, 30-44, 45-59, 60 jaar en ouder. (Bron: 
Leefbaarheid-en Veiligheidenquête 2000) 
 
Zorg 
 
Armoede: Het percentage huishoudens met een inkomen onder 110% van het sociaal minimum in 
1999. (Bron: CBS) 
Ervaren gezondheid: Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als “(zeer) goed” ervaart. 
(Bron: Amersfoort langs de meetlat 2002 en/of ’s-Hertogenbosch in de rij, o.b.v.  POLS 1999/2000) 
Risicovol gedrag jongeren: Het aandeel jongeren dat minimaal 3 keer in twee weken tijd, vijf glazen 
alcohol per gelegenheid heeft gedronken, het aandeel jongeren dat regelmatig rookt, het aandeel 
jongeren dat minimaal 3 keer soft-drugs heeft gebruikt in 4 weken tijd en het aandeel jongeren dat 
regelmatig gokt. Er worden twee leeftijdscategorieën gebruikt: 12-17 jaar en 18-24 jaar. (Bron: 
Bossche Jeugd-en Onderwijsmonitor 2002) 
Kinderopvang: Totale kinderopvang uitgedrukt in het aantal “kindplaatsen” per 100 kinderen van 0-
12 jaar. (1 kindplaats = 1,9 kinderen). (Bron: Volkskrant, o.b.v. SGBO en NUK) 
Aantal wachtenden in de zorg: Het totaal aantal wachtenden voor thuiszorg, een verzorgingshuis 
en verpleeghuis, uitgedrukt per 1.000 inwoners. (Bron: Amersfoort langs de meetlat 2002, o.b.v. 
RIVM) 
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