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SAMENVATTING - 3 

SAMENVATTING 
 

Inleiding  

 
Voor het derde opeenvolgende jaar heeft O&S voor Nijmegen een Sociaal Statistisch Bestand 

(SSB) samengesteld waarin het gebruik van een groot aantal (voornamelijk gemeentelijke) rege-

lingen binnen het sociaal domein is samengevoegd. Als deelterreinen worden daarbij zorg, werk, 

inkomen en jeugd onderscheiden. Het doel is om de kennis over het gebruik van regelingen af-

zonderlijk te verbeteren, maar vooral het samenhangend gebruik en de bijbehorende klanten-

groepen. Deze kennis kan worden ingezet bij de opzet en evaluatie van beleid en de uitvoering 

daarvan.  

In de Stads- en Wijkmonitor 2013 is voor het eerst uitgebreid verslag gedaan van een analyse op 

basis van het SSB. In deze rapportage actualiseren we het beeld op basis van het bestand van 

2014 waarin 21 deelbestanden zijn opgenomen. De rapportage is gesplitst in een hoofdrapport 

(hoofdstuk 1 tot en met 3) en een verdiepend deel (hoofdstuk 4 tot en met 9). Het hoofdrapport 

bevat de belangrijkste bevindingen en een beschrijving van de toepassingsmogelijkheden van het 

SSB. In het verdiepend rapport wordt ingezoomd op de vier deelterreinen en regelingen daar-

binnen. 

 

Belangrijkste bevindingen 
 

Sterke concentratievorming gebruik regelingen sociaal domein  

De 21 in het SSB opgenomen registraties hebben betrekking op in totaal zo’n 70.000 “klantrela-

ties”. D.w.z. 70.000 maal staat er iemand geregistreerd, en daarbij zijn er uiteraard mensen die 

meer dan eenmaal in de registraties voorkomen. 

In Nijmegen woonden op 1 januari 2014 ruim 168.000 mensen, met daarbinnen een kleine 70.000 

zelfstandig wonende huishoudens. Zo’n 20% van de inwoners en 33% van de huishoudens komt 

voor in een of meer van de registraties. Hierbinnen zijn flinke groepen te onderscheiden (6 à 7% 

van de inwoners, 13% van de huishoudens) die voorkomen in registraties binnen twee of meer 

verschillende beleidsvelden (werk, zorg, jeugd of inkomen). Vooral de combinaties werk-

inkomen en inkomen-zorg komen vaak voor. 

Concentratievorming blijkt nog het meest uit het feit dat relatief kleine percentages inwoners of 

huishoudens een groot deel van het totale gebruik bepalen. Zo komt 19% van de zelfstandig wo-

nende huishoudens voor in 2 of meer registraties, maar zijn zij samen goed voor meer dan 80% 

van de klantrelaties in de 21 regelingen. Nog sterker ziet de concentratievorming eruit, wanneer 

je kijkt naar de huishoudens die in vijf of meer registraties voorkomen: 5% heeft vijf of meer  

klantrelaties, maar bepalen samen meer dan 40% van alle klantrelaties. 

 
Relatief grote klantengroepen onder eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens, en in 

huurwoningen en aandachtsgebieden 

In absolute zin zijn de grootste aantallen klanten afkomstig uit de categorieën alleenstaanden (30-

64 en 65+) en de westerse tweeoudergezinnen. Binnen westerse eenoudergezinnen en alle huis-

houdenstypen van niet-westerse afkomst zijn de aandelen die een beroep doen op regelingen 

echter veel groter. Bij de eenoudergezinnen komt de helft voor in minstens één registratie. Bij de 

niet-westerse huishoudens is van de 1- en 2-persoons-huishoudens 60% bekend binnen minstens 



 

4 – SAMENVATTING 

één regeling, van de (1- en 2-ouder)gezinnen zelfs driekwart. Kijkt men alleen naar de huishou-

dens met 5 of meer klantrelaties dan voeren de eenoudergezinnen en de niet-westerse huishou-

dens niet alleen in relatieve zin maar ook in absolute zin de boventoon. 

Ook de verschillen naar woningtype zijn groot. Bij laagbouwhuurwoningen ligt het percentage 

huishoudens dat gebruik maakt van een of meer regelingen op meer dan 50% (tegen 33% gemid-

deld). Samenhangend hiermee en met het algemene sociaal-maatschappelijke profiel zijn er ook 

duidelijke gebiedsconcentraties te zien, m.n. in de zogenaamde aandachtsgebieden.  In de stads-

delen Zuid, Dukenburg en Lindenholt is het aandeel huishoudens dat bekend is in een of meer 

regelingen het grootst is (om en nabij 40%). In de stadsdelen Centrum, Oost en Noord liggen deze 

aandelen veel lager (circa 25%). Op wijk- en vooral buurtniveau zijn de verschillen vaak nog gro-

ter. 

 

Bevindingen binnen de deelsectoren zorg, jeugd, werk en inkomen 

 Het aantal Wmo-klanten in het SSB voor individuele voorzieningen is 7800, het aantal in het 

kader van de decentralisatie overgekomen Awbz-klanten 3250. 900 huishoudens komen voor 

in beide registraties.  

 Binnen registraties m.b.t. jeugd is per 1 januari 2104 de jeugdhulpverlening door Bureau 

Jeugdzorg de grootste categorie (2.650 personen - jeugdigen en ouders - in zo’n 1.700 huis-

houdens). Bij de door Bureau Jeugdzorg bemiddelde GGZzorg betreft het 1.000 personen in 

450 huishoudens. Bij bijna 350 huishoudens is er sprake van een combinatie van jeugdhulp en 

jeugd-GGZ. Beide groepen vallen per 1 januari 2015 onder de naar de gemeenten gedecentra-

liseerde jeugdhulp. 

 Drie “jeugdregistraties” hebben te maken met onderwijs: leerplicht, schooluitval (VSV) en 

leerlingvervoer, met resp. 1200, 500 en 600 personen. 

 Veel (huishoudens met) klanten in jeugdregelingen blijken ook voor te komen in registraties 

m.b.t. de andere sectoren in het sociale domein, m.n. werk en inkomen. 

 Binnen de registraties en regelingen m.b.t. werk is die van de niet werkende werkzoekenden 

verreweg de grootste (9700 personen in 7850 huishoudens). 3100 Nijmegenaren (uit 2650 huis-

houdens) bevinden zich begin 2014 in de gemeentelijke bestanden van reintegratietrajecten. In 

beide groepen is de oververtegenwoordiging van eenoudergezinnen en niet-westerse huis-

houdens groot. Binnen deze regelingen is een zeer groot aantal klanten ook bekend in een of 

meer inkomensregelingen (m.n. WWB). 

 Binnen de deelsector inkomen gaat het om grote aantallen, m.n. bij WWB, de kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen, collectieve aanvullende ziekteverzekering en de bijzondere bij-

stand (6000 tot 7000 klanten per regeling). Behalve de overlap binnen de inkomensregelingen 

zelf is er ook grote overlap met de registraties bestanden m.b.t. zorg, jeugd en werk. Het 

sterkst is de overlap met de werkregistraties (oplopend tot 70%). 

Toepassing SSB bij monitoring sociaal beleid en decentralisaties 

 
De relevantie van het SSB is gelegen in de informatie en inzicht t.b.v. het beleid in het sociale 

domein.Het SSB levert aangrijpingspunten voor de monitoring van het sociale beleid en onderde-

len daarbinnen. Neemt het gebruik van regelingen toe of af? Hoe ontwikkelen klanten- en doel-

groepen zich en hoe is de samenhang tussen gebruik en doelgroepen voor verschillende regelin-

gen. T.b.v. mogelijke uitwerking zijn de volgende ingangen te onderscheiden: 
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 doelgroepanalyse (ouderen, jongeren, herkomst, mensen met bepaalde zorg- en begeleidings-

behoefte etc.) 

 gebiedsanalyse (bijv. t.b.v. beleid en uitvoering sociale wijkteams en regieteams en de door-

ontwikkeling van wijkprofielen) 

 analyse leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek (bijv. t.b.v. verhoging van het inzicht in de 

risicofactoren en achtergrondkenmerken voor overlastgevend en crimineel gedrag) 

 de monitoring van het gebruik en de kosten van Wmo en jeugdhulp, van de bemiddeling en 

integratie naar werk en van de integrale aanpak tussen deelsectoren 

 toepassing bij het formuleren van indicatoren voor de programma- en themabegroting (in de 

gemeentebegroting 2015-2018 zijn enkele indicatoren opgenomen, ontleend aan analyse vanuit 

het SSB) 

 toepassing in samenhang met landelijke monitoren, zoals de landelijke monitor sociaal do-

mein (in ontwikkeling) en de Stapelingsmonitor (CBS). 
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1 Inleiding 
 

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft O&S voor Nijmegen een Sociaal Statistisch Bestand 

(SSB) samengesteld waarin het gebruik van een groot aantal (voornamelijk gemeentelijke) rege-

lingen binnen het sociaal domein is samengevoegd. Als deelterreinen worden daarbij zorg, werk, 

inkomen en jeugd onderscheiden. Het doel is om de kennis over het gebruik van regelingen af-

zonderlijk te verbeteren, maar ook het samenhangend gebruik en de bijbehorende klantengroe-

pen. Deze kennis kan worden ingezet bij de opzet en evaluatie van beleid en de uitvoering daar-

van. Met dit bestand kunnen vragen beantwoord worden als: 

• Hoeveel personen en huishoudens maken gebruik van de diverse regelingen in het sociaal 

domein? 

• Wat is de samenstelling van deze doelgroepen? 

• In welke mate is er samenhang tussen het gebruik van regelingen door huishoudens? 

• Bij welke doelgroepen, in welke wijken komt gecombineerd gebruik van regelingen relatief 

veel voor? 

 

In de Stads- en Wijkmonitor 2013 is voor het eerst uitgebreid verslag gedaan van een analyse op 

basis van het SSB1. In deze rapportage actualiseren we het beeld op basis van het bestand van 

2014. Tevens hebben we specifieke analyses toegevoegd per deelterrein, mede met het oog op de 

drie decentralisaties (Wmo/Awbz, Jeugdhulp en participatie).  

Alles bij elkaar geeft de rapportage een totaaloverzicht van gebruik en gebruikersgroepen binnen 

het sociaal domein. Het is daarmee ook te zien als een getalsmatig kader waarbinnen de uiteen-

lopende trajecten van de decentralisaties plaats vinden. Het doel is om de rapportage jaarlijks uit 

te brengen en onderdeel te laten zijn van de monitoring binnen het sociaal domein en de decen-

tralisaties.2 

 

De rapportage bevat veel informatie, voor een groot deel ook uitgesplitst naar afzonderlijke rege-

lingen. Verschillende onderdelen zullen daarom interessant zijn voor specifieke groepen geïnte-

resseerden. Daarom hebben we de rapportage gesplitst in een samenvattend rapport en een ba-

sisdocument. 

Het samenvattend rapport bestaat uit twee hoofdstukken, een beschrijving van de belangrijkste 

bevindingen uit de analyse (hfdst. 2) en een nadere toelichting op de beleidsmatige relevantie, 

m.n. de monitoring van het sociale domein en de decentralisaties hierbinnen (hfdst. 3).  

Het daaropvolgende basisdocument bestaat uit zes hoofdstukken met verdiepende informatie:  

  

• Hoofdstuk 4 geeft het overzicht van de regelingen die zijn opgenomen in het SSB 2014 en van 

het gebruik van deze regelingen. Ook de concentratievorming hierbij komt aan de orde. Bij 

veel personen en huishoudens is sprake van gebruik van meerdere regelingen. 

• In hoofdstuk 5 worden gebruik en concentratievorming verder uitgesplitst. Wat voor typen 

huishoudens zijn bekend in de registraties en in welke gebieden zijn ze vooral te vinden? 

• De hoofdstukken 6 t/m 9 splitsen het beeld uit voor de deelterreinen en bieden nadere infor-

matie over gebruik en doelgroepen t.a.v. de regelingen voor zorg, jeugd, werk en inkomen.   

                                                        
1 Stads- en Wijkmonitor 2013; hoofdstuk gezondheid en zorg, http://www2.nijmegen.nl/gemeente/onderzoekencijfers/stads-

_en_wijkmonitor 
2 In samenhang hiermee zal het SSB zal ook als bron gaan fungeren voor de operationalisatie van indicatoren t.b.v. het gemeen-

telijk begrotingsprogramma  Zorg en Welzijn en het beleidsthema Zorgzame Stad. Zie ook par. 3.6. 
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2 Belangrijkste bevindingen 

gebruik regelingen 
 

2.1 Hoeveel personen en huishoudens maken gebruik van 

regelingen? 

 

Een op de vijf Nijmegenaren en een van de drie huishoudens is klant binnen sociaal domein 

 

In het SSB 2014 zijn 21 regelingen op het gebied van zorg, inkomen, werk of jeugd opgenomen ( 

 

Illustratie 1).3 4 Wat is het beeld van de gebruikmaking van regelingen, zowel qua omvang als 

qua gebruikersgroepen? 

In Nijmegen woonden op 1 januari 2014 168.344 mensen. Daarbinnen bevinden zich een kleine 

70.000 zelfstandig wonende huishoudens (d.w.z. in een huur- of koopwoning). 20.000 mensen 

woonden op kamers, bij de SSHN of in kamergewijs verhuurde panden. Tenslotte woonden zo’n 

2500 mensen in tehuizen of instellingen. 

 

ZORG klanten 
 

JEUGD klanten 

Wmo 7800 
 

leerplicht  1200 

Awbz 3250 
 

schoolverlaters 500 

regieteams 1050 
 

BJZ hulpverlening 2650 

sociale wijkteams 1150 
 

BJZ GGZ/Awbz 1000 

   
leerlingvervoer 600 

   
JGZ 1000 

     WERK klanten 
 

INKOMEN klanten 

reintegratie/inburg.traj. 3100 
 

WWB  6850 

jongerenloket/reintegratie 1700 
 

uitstroom WWB 1350 

NWW 9700 
 

kwijtschelding belasting 5900 

WSW 1500 
 

collect. aanvull. verzekering 6600 

   
bijzondere bijstand 8250 

   
schuldhulpverlening 800 

   
leergeld 2500 

 

                                                        
3 De cijfers in deze rapportage betreffen hoofdzakelijk gegevens per 1 januari 2014 en over 2013. Voor een toelichting per regi-

stratie zie de bijlage. 
4 De aantallen klanten die in de overzichten in deze rapportage staan vermeld zijn afgerond, maar kunnen afgezien daarvan ook 

vragen oproepen, omdat er in andere stukken ook cijfers genoemd worden die hier soms van afwijken. Dat kan verklaarbaar 

zijn, bijv. omdat er soms geteld wordt hoeveel cliënten er op een peilmoment zijn, soms hoeveel gedurende een periode. 

Soms is het ook niet goed te verklaren. Voor de analyses in deze rapportage is dat niet zo’n bezwaar, maar een waarschuwing 

dat cijfers om diverse redenen kunnen verschillen van andere publicaties is op zijn plaats. 
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Illustratie 1  In SSB 2014 opgenomen bestanden 

Een totaaltelling over de opgenomen bestanden in het SSB komt uit op een kleine 70.000 klantre-

laties, d.w.z. het aantal keer dat inwoners van Nijmegen voorkomen in registraties. Omdat men-

sen van meerdere regelingen gebruik kunnen maken is het aantal mensen dat hierbij in het ge-

ding is lager: 33.000. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 5 Nijmegenaren in minstens één van de in 

het SSB betrokken registraties bekend is en 4 op de 5 in geen enkele. 

Een aantal registraties m.b.t. gezondheidszorg en inkomen kon niet meegenomen worden (zoals 

OGGZ en maatschappelijk werk). Wanneer dat wel het geval was geweest en ook bestanden 

m.b.t. de veiligheidsketens (jeugdoverlast, veelplegers en ernstige overlastplegers, huiselijk ge-

weld) beschikbaar zouden zijn, dan zou het totaal aantal klantrelaties in de buurt van 100.000 

terecht komen. Het aantal betrokkenen zou overigens waarschijnlijk in mindere mate toenemen. 

De aantallen klantrelaties zijn ook berekend voor huishoudens. Wanneer de dubbelingen (meer-

dere regelingen per huishouden) worden verrekend, blijven er voor wat betreft de huishoudens 

in zelfstandige woningen 23.500 verschillende, unieke huishoudens over die minstens eenmaal 

voorkomen in de registraties. Dat komt neer op een derde van de zelfstandig wonende huishou-

dens. Bij de 20.000 onzelfstandig wonenden (kamerbewoners, waaronder veel studenten) is het 

gebruik van regelingen veel beperkter (8%). 

 

Sterke concentratievorming gebruik regelingen sociaal domein 

 

Zoals gezegd maakt 80% van alle Nijmegenaren (jong en oud) geen enkel gebruik van de regelin-

gen. Binnen de 20% die dat wel doet is ongeveer de helft (10% van alle Nijmegenaren) bekend in 

twee of meer registraties en een derde (6 à 7% van alle Nijmegenaren)  in registraties binnen twee 

of meer verschillende beleidsvelden (werk, zorg, jeugd of inkomen). Vooral de combinaties werk/ 

inkomen en inkomen/zorg komen vaak voor. 

Kijk je naar de zelfstandig wonende huishoudens dan maakt een derde gebruik van regelingen. 

Hierbinnen maakt 60% (ofwel 20% van alle Nijmeegse huishoudens) gebruik van regelingen op 

één van de vier onderscheiden terreinen en 40% (circa 13% van alle huishoudens) van regelingen 

op meerdere terreinen.  

 

 

Illustratie 2  Concentratie gebruikmaking regelingen 
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Een kenmerk van de concentratievorming is ook dat een groot deel van het gebruik te herleiden 

is tot veel kleinere percentages van de huishoudens (zie Illustratie 2). Zo heeft 19% van de zelf-

standig wonende huishoudens 2 of meer klantrelaties (linkerkolom), en zijn zij samen goed voor 

meer dan 80% van de klantrelaties in de 21 regelingen (rechterkolom). Daarnaast heeft 5% van de 

zelfstandig wonende huishoudens 5 of meer klantrelaties, die samen goed zijn voor ruim 40% 

van alle klantrelaties. 

De conclusie is dus dat bij de gebruikmaking van regelingen er een sterke mate van concentratie 

is, d.w.z. dat onder de gebruikers een groot deel van meerdere regelingen gebruik maakt. Dat 

gebeurt in die mate dat een relatief klein aandeel van de huishoudens een groot deel van het ge-

bruik bepaalt.  

 

2.2 Welke groepen en gebieden maken het meest gebruik 

van regelingen? 

 

Westerse eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens relatief grootste klantengroepen  

 

De huishoudensgroepen5 die relatief het sterkst beroep doen op regelingen zijn westerse eenou-

dergezinnen en huishoudens van niet-westerse afkomst. Bij de eenoudergezinnen komt de helft 

voor in minstens één registratie. Bij de niet-westerse huishoudens is van de 1- en 2-

persoonshuishoudens 60% bekend binnen minstens één regeling, van  de (1- en 2-ouder)gezinnen 

zelfs driekwart. Vervolgens is een groot deel van de alleenstaande 65+ers (vrouwen meer dan 

mannen) bekend in de registraties. 

Illustratie 3 geeft behalve van de relatieve aandelen ook een beeld van de absolute aantallen. De 

grootste aantallen klanten zijn afkomstig uit de categorieën alleenstaanden (30-64 en 65+) en de 

westerse tweeoudergezinnen. De westerse eenoudergezinnen en de niet-westerse huishoudens 

blijven ondanks hun hoge relatieve aandeel daarbij nog achter.  

 

 

Illustratie 3  Huishoudenstypen naar aantal klantrelaties (abs) 

                                                        
5 Toelichting huishoudenstypen all = alleenstaand, w = westers, nw = niet-westers, 2p = tweepersoons 1o = eenouder, 2o = twee-

ouder, ov = overig, sshn=stichting studentenhuisvesting, kam = kamerbewoning, tehuis = instellingsbewoning 

0 5000 10000 15000 20000 25000

all <30 w

all 30-64 w

all >64 m w

all >64 v w

2p <30 w

2p 30-64 w

2p >64 w

all+2p nw

1o w

2o w

ov w

1o+2o+ov nw

sshn+kam

tehuis
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Kijkt men echter alleen naar de huishoudens met 5 of meer klantrelaties (paarse kleur)  - samen 

4000 huishoudens, maar wel bepalend voor meer dan 40% van het totale gebruik - dan is goed te 

zien dat hierbij de westerse eenoudergezinnen en de niet-westerse huishoudens ook in absolute 

zin de boventoon voeren. 

 

Ook veel meer klanten in huurwoningen en aandachtsgebieden 

 

Ook de verschillen naar woningtype zijn groot. Meer dan 50% van de huishoudens in laagbouw-

huurwoningen maakt gebruik van een of meer regelingen. Het aandeel huishoudens met 5 of 

meer klantrelaties is ook veel hoger dan gemiddeld (14½ % tegen 5½ %). Ook bij etagehuurwo-

ningen is het gebruik groter dan gemiddeld (44% van de ruim 21000 huishoudens is bekend in 

een of meerdere registraties). In  

Illustratie 4 is te zien dat deze oververtegenwoordiging voor alle vier de deelterreinen geldt (in 

de etagesector alleen niet voor de registraties m.b.t. jeugd). 

 

 

 

Illustratie 4  Aanwezigheid in registraties deelterreinen naar woningtypen 

 

Samenhangend hiermee en met het algemene sociaal-maatschappelijke profiel zijn er ook duide-

lijke gebiedsconcentraties te zien, m.n. in de zogenaamde aandachtsgebieden.  In de stadsdelen 

Zuid, Dukenburg en Lindenholt is het aandeel huishoudens dat bekend is in een of meer regelin-

gen het grootst is (om en nabij 40%). In de stadsdelen Centrum, Oost en Noord liggen deze aan-

delen veel lager (circa 25%).  

 

Op wijkniveau zijn de verschillen nog groter, met een spreiding van ruim 50% tot slechts iets 

meer dan 10% huishoudens die bekend zijn in een of meer registraties. 

De wijken waar de hoogste aandelen huishoudens met stapeling (5 of meer) van regelingen 

voorkomen zijn Meijhorst, Tolhuis, Nije Veld, Aldenhof, Zwanenveld en Hatert. 9 tot 12% van de 

huishoudens is daar in 5 of meer regelingen te vinden. Binnen wijken, op buurtniveau,  loopt het 

op een aantal plaatsen op tot een kwart of een derde van alle huishoudens (zie voor het sprei-

dingsbeeld ook Illustratie 5).  
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Illustratie 5  Spreiding huishoudens met 5 of meer klantrelaties SSB 2014 

 

2.3 Gebruik en klantengroepen regelingen zorg 

 

Binnen het segment zorg zijn vier registraties opgenomen, met daarbinnen ruim 13000 personen, 

verdeeld over 11.500 huishoudens. Personen en huishoudens kunnen in meerdere registraties 

voorkomen. Na ontdubbeling gaat het om ruim 11500 unieke personen en 9750 unieke huishou-

dens). De belangrijkste karakteristieken zijn (zie ook Illustratie 6 en Illustratie 7): 

 De grootste groep (7800 personen) betreft degenen die een indicatie hebben voor individuele 

verstrekkingen vanuit de Wmo (voor huishoudelijke hulp, woningaanpassing, rolstoelen en/of 

vervoer). 

 Per 1 januari 2015 is de groep Awbz’ers (3250 personen) overgekomen naar de gemeente die 

aangewezen is op begeleiding en beschermd wonen. 

 Het aantal huishoudens waaraan zowel vanuit de Wmo als de (gedecentraliseerde) Awbz 

hulp wordt geboden is 900. Verder maken vooral Awbz-klanten ook gebruik van andere rege-

lingen, m.n. inkomensregelingen (meer dan 50%). 
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  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

ZORG         

Wmo-verstrekking 7800 6800 50 600 

AWBZ-indicatie 3250 2600 200 250 

regieteam 1050 1000 25 25 

sociaal wijkteam 1150 1050 25 25 

totaal ZORG 
13250 

(11650)
6
 

11450 
(9750) 300 900 

 

Illustratie 6  Aantallen geregistreerden regelingen zorg 

 Over de totale klantenpopulatie van Wmo en Awbz vormt de groep alleenstaande, westerse 

vrouwen van 65 jaar en ouder de grootste huishoudenscategorie. Van de stadsdelen leveren 

Zuid en Dukenburg de grootste aantallen klanten.  

 Zowel voor wat betreft de regieteams (complexe problematiek en overlast) als de Sociale Wijk-

teams (minder complexe hulpvragen) zijn ruim 1000 casussen in het SSB opgenomen. De be-

treffende huishoudens komen begrijpelijkerwijs ook veel in andere bestanden voor. Binnen de 

regieteams hebben huishoudens met kinderen een sterk overwicht, binnen de sociale wijk-

teams is de verdeling naar huishoudenstypes gelijkmatiger, met o.a. meer ouderen. 

 Binnen de zorg zijn nog andere, grote groepen Nijmeegse klanten aan te treffen, bijv. vanuit 

de GGZ en diverse hulp- en opvanginstellingen. Van deze bestanden zijn alleen geaggregeer-

de gegevens beschikbaar en is het vooralsnog niet mogelijk de samenloop met ander regelin-

gen vast te stellen. 

 

 

Illustratie 7  Geregistreerden in bestanden Wmo en Awbz naar type huishouden7 

                                                        
6 In deze en volgende tabellen betekent het getal tussen haakjes het aantal “unieke” klanten, bepaald - vanuit het getal erboven -

door verrekening van klanten die vaker dan eenmaal voorkomen. 
7 Toelichting huishoudenstypen (ook voor vergelijkbare volgende illustraties): all = alleenstaand, w = westers, nw = niet-westers, 

2p = tweepersoons 1o = eenouder, 2o = tweeouder, ov = overig 
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2.4 Gebruik en klantengroepen regelingen jeugd 

 

In totaal zijn er zo’n 7000 (unieke) personen en 3800 Nijmeegse huishoudens (in zelfstandige wo-

ningen) die in een of meer van de zes “jeugdregistraties” voorkomen (Illustratie 8). De volgende 

bevindingen zijn daarbij van belang: 

 De rubriek met het grootste aantal klanten is de jeugdhulpverlening door Bureau Jeugdzorg8 

(2.650 personen - jeugdigen en ouders - in zo’n 1.700 huishoudens). Bij de door Bureau Jeugd-

zorg bemiddelde GGZzorg betreft het 1.000 personen in 450 huishoudens. Bij bijna 350 huis-

houdens is er sprake van een combinatie van jeugdhulp en jeugd-GGZ. Beide groepen vallen 

per 1 januari onder de naar de gemeenten gedecentraliseerde jeugdhulp. 

 Onder huishoudens waarvan kinderen en/of ouders een beroep doen op Bureau Jeugdzorg 

bevinden zich veel (westerse) eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens. De groep wes-

terse tweeoudergezinnen is in absolute zin weliswaar het grootst, maar het relatieve aandeel is 

veel geringer. Opvallend binnen de groep niet-westerse klanten is dat GGZ-hulp bij niet-

westere kinderen in zeer geringe mate voorkomt (Illustratie 9). 

 Drie registraties hebben te maken met onderwijs: leerplicht, schooluitval (VSV) en leerling-

vervoer, met resp. 1200, 500 en 600 personen. 

 Bij de leerlingen die bekend zijn in het leerplichtbestand is de oververtegenwoordiging onder 

westerse eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens aanzienlijk. Van de stadsdelen 

springen Dukenburg en Zuid er getalsmatig sterk uit. 

 De zesde registratie betreft de Jeugdgezondheidszorg. De GGD houdt bij of kinderen overge-

wicht hebben (BMI-score) en of er sprake is van (signalen van) sociaal-psychologische pro-

blematiek of achterblijvende vaardigheden (SDQ-score). In 2013 hebben ongeveer 1.000 kin-

deren een indicatie gekregen.  

 Veel (huishoudens met) klanten in jeugdregelingen blijken ook voor te komen in registraties 

m.b.t. de andere sectoren in het sociale domein, m.n. werk en inkomen (oplopend tot 40 à 

60%). Zo zijn er zo’n 700 huishoudens te onderscheiden die geregistreerd staan voor BJZ-hulp 

én bekend zijn in een registratie m.b.t. werk en 850 voor BJZ-hulp en een of meer inkomensre-

gelingen. 

 
  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

JEUGD         

leerplicht  1200 1000 50 50 

Voortijdig Schoolverlaters  500 400 50 25 

Bureau Jeugdzorg hulpverlening 2650 1700 50 66 

Bureau Jeugdzorg GGZ/Awbz  1000 450 25 <25 

leerlingvervoer 600 500 25 <25 

Jeugd Gezondheidszorg 1000 950 0 <25 

totaal JEUGD 
6950 

(5800) 
5000 

(3800) 200 200 

 

Illustratie 8  Aantallen geregistreerden  regelingen jeugd 

                                                        
8 M.b.t. Bureau Jeugdzorg gaat het om gegevens per 1-1-2014.We onderscheiden in deze analyse twee typen hulpverlening: 

enerzijds de vrijwillige jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning en anderzijds de bemiddeling en indicatiestelling 

m.b.t. jeugdGGZ. De cliënten vanuit de justitiële taken m.b.t. meldpunt kindermishandeling, jeugdbescherming en jeugdre-

classering zijn niet meegenomen. 
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Illustratie 9  Geregistreerden Bureau Jeugdzorg naar type huishouden 

 

2.5 Gebruik en klantengroepen regelingen werk  

 

In de vier registraties m.b.t. werk zijn circa 13250 unieke personen betrokken, verdeeld over 

10400 huishoudens in zelfstandige woningen en circa 1800 huishoudens in onzelfstandige woon-

ruimte of tehuizen ( 

Illustratie 10). De belangrijkste bevindingen m.b.t. deze groep zijn: 

 Verreweg de grootste registratie is die van de niet werkende werkzoekenden (9700 personen 

in 7850 huishoudens). In diverse huishoudenscategorieën zijn de aantallen groot, maar de re-

latieve vertegenwoordiging is het sterkst bij de niet-westerse huishoudens met kinderen 

(37%), de niet-westerse alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (27%) en de westerse 

eenoudergezinnen (21%). 

 3100 Nijmegenaren (uit 2650 huishoudens) bevinden zich in de gemeentelijke bestanden van 

reintegratietrajecten. Hieronder is de relatieve oververtegenwoordiging van de drie zojuist 

genoemde groepen nog groter. Voor wat betreft de niet-westerse huishoudens speelt hierbij 

uiteraard mee dat het bij ongeveer een kwart van de personen in dit bestand (mede) om in-

burgering gaat.  

  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

WERK         

IW3/re-integratie/inburgering 3100 2650 250 25 

jongerenloket/re-integratie 1700 1200 350 50 

NWW 9700 7850 750 150 

WSW 1500 1300 50 200 

totaal WERK 
16000 

(13250) 
13000 

(10400) 1400 425 

 

Illustratie 10  Aantallen geregistreerden regelingen werk 
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 Bij het jongerenloket was het aantal inschrijvingen 1700, waaronder zo’n 350 (onzelfstandig 

wonende) kamerbewoners. In de registraties van de Sociale Werkvoorziening zijn 1500 perso-

nen opgenomen, afkomstig uit 1300 huishoudens.  

 De aantallen NWW-ers zijn in de meeste stadsdelen omvangrijk, met behalve in Zuid en Du-

kenburg ook in Lindenholt, Oud-West en Nieuw-West flinke percentages. M.b.t. reintegratie 

en het jongerenloket zijn de patronen vergelijkbaar (Illustratie 11). 

 Met name bij de registraties van NWW, reintegratie en jongerenloket is er logischerwijs veel 

onderlinge overlap. Verder is binnen deze regelingen een zeer groot aantal klanten ook be-

kend in een of meer inkomensregelingen (m.n. WWB). Andere “stapelingen” betreffen het 

voorkomen van een grote groep huishoudens van jongerenloketklanten in een (of meer) van 

de jeugdregistraties (30%) en een even grote groep WSW-huishoudens die een beroep doet op 

zorg. 

 Registraties die niet in dit overzicht zijn opgenomen betreffen de arbeidsongeschiktheid en 

Wajong. Hiervan zijn geen bestanden beschikbaar t.b.v. het SSB. Bij elkaar gaat het om om en 

nabij 8000 personen.  

 

 

 

Illustratie 11  Geregistreerden NWW, reintegratie en jongerenloket naar stadsdeel 

 

2.6 Gebruik en klantengroepen regelingen inkomen 

 

In het SSB zijn voor de inkomensregelingen zeven rubrieken opgenomen. Bij elkaar gaat het om 

omvangrijke aantallen: op persoonsniveau zo’n 32250 klantrelaties. Maar doordat de overlap erg 

groot is en er veel personen in meerdere regelingen zitten gaat het daarbij “slechts”om ruim 

14500 unieke personen (in 11500 huishoudens, zie Illustratie 12). Daarnaast bevinden zich nog 

zo’n 2000 onzelfstandig wonenden en personen in tehuizen in deze registraties.  

De volgende typeringen zijn te geven over gebruik en gebruikers: 

 Ook bij de afzonderlijke registraties gaat het veelal om grote aantallen van 6000 tot 7000 klan-

ten (WWB, de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, collectieve aanvullende ziekte-

verzekering en de bijzondere bijstand). Bij de registraties van Bureau Schuldhulpverlening 
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(met daarin de aanvragen en screenings voor hulp) en de stichting Leergeld (bijdrage onder-

wijskosten) zijn de aantallen kleiner.  

 Behalve de overlap binnen de inkomensregelingen is er ook grote overlap met de registraties  

m.b.t. zorg, jeugd en werk. Het sterkst is de overlap met de werkregistraties (oplopend tot 

70%). Alleenstaande westerse huishoudens tussen 30 en 64 jaar vormen in absolute zin de 

grootste categorie afnemers van inkomensregelingen, gevolgd door eenoudergezinnen en 

niet-westerse huishoudens. In  

 Illustratie 13 is te zien dat juist deze laatste groepen relatief het sterkst zijn vertegenwoordigd. 

Zo’n 38% van de eenoudergezinnen maakt gebruik van een of meer financiële regelingen en 

ongeveer de helft van alle niet westerse huishoudens. 

 Naar stadsdeel bekeken leveren Zuid en Dukenburg de grootste aantallen klanten voor inko-

mensregelingen, maar is het relatieve aandeel in Oud-West het grootst. Overigens ontlopen 

deze elkaar niet zo veel in vijf stadsdelen. 

 

  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

INKOMEN         

WWB  6850 5800 450 200 

uitstroom WWB 1350 1000 200 50 

kwijtschelding belasting 5900 5800 50 25 

collect. aanvullende ziektekostenver-
zek. 6600 5250 150 150 

bijzondere bijstand 8250 7150 300 400 

bureau schuldhulpverlening  800 700 50 50 

Sichting Leergeld 2500 1500 0 0 

totaal INKOMEN 
32250 

(14650) 
27200 

(11500) 1200 875 

 

Illustratie 12  Aantallen geregistreerden regelingen inkomen 

 

 

Illustratie 13  Geregistreerden  inkomensregelingen naar type huishouden (relatief) 
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3 Toepassing SSB bij monitoring 

sociaal beleid en decentralisaties 

 

3.1 Relevantie voor beleid 

 

Wat is de relevantie van het SSB en wat zijn de analysemogelijkheden die het biedt t.b.v. het be-

leid in het sociale domein? In dit hoofdstuk zetten we die mogelijkheden op een rij. Allereerst 

betreft het concrete toepassingen m.b.t. doelgroep- en gebiedsanalyse alsook leefbaarheid en vei-

ligheid. In de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 wordt dit beschreven, mede aan de hand van reeds in 

de praktijk toegepaste voorbeelden. Daarnaast levert het SSB aangrijpingspunten om (onderdelen 

van) de decentralisaties te monitoren. Zo is voor de verschillende aspecten van het sociale do-

mein (zorg, jeugd, werk, inkomen) te volgen of het gebruik toe- of afneemt, hoe klanten- en doel-

groepen zich ontwikkelen en hoe de samenhang is tussen gebruik en doelgroepen voor verschil-

lende regelingen. In paragraaf 3.5 lichten we dit verder toe.  Twee laatste toepassingsmogelijkhe-

den zijn het leveren van indicatoren voor de begrotingsprogramma’s en de toepassing in samen-

hang met landelijke monitoren (par. 3.6 en 3.7).    

 

3.2 Toepassing bij doelgroepanalyse 

Binnen het sociaal domein is de doelgroepenbenadering als beleidsingang veel minder aan de 

orde dan voorheen. Niettemin is er, afhankelijk van het onderwerp, vaak sprake van focus op 

specifieke groepen, zoals ouderen, jongeren, personen uit de diverse herkomstgebieden, mensen 

met een handicap, etc. Daarbij bestaat dan logischerwijs ook behoefte aan informatie over deze 

(doel)groepen. Het SSB is een van de middelen om deze informatie te verkrijgen. Maar ook kan 

de aandacht worden gericht op groepen die van een bepaalde regeling gebruik maken en deze 

groepen kunnen worden “doorgeanalyseerd” via het SSB. 

De afgelopen periode heeft O&S op verschillende soorten verzoeken om nadere informatie over 

groepen het SSB toegepast. Enkele voorbeelden zijn: 

 Het in beeld brengen van het zorggebruik van huishoudens met kinderen op het speciaal on-

derwijs, in het kader van de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp en het beleidsuit-

gangspunt “1 kind 1 plan”.  

 Het inschatten van de gevolgen van invoering van de kostendsdelersregeling in WWB; het 

inkomen van inwonende volwassenen heeft invloed op (de hoogte van) de WWB-uitkering: 

hoeveel huishoudens krijgen daarmee te maken? 

 Beschrijven overlap geregistreerden WWB en NWW t.b.v. de voorbereiding van het Werkbe-

drijf. 

 Het inschatten van de toename van het gebruik van de collectieve aanvullende ziektekosten-

verzekering bij het aanpassen van inkomensgrenzen. 

 Beschrijving toepassing regelingen door de groep (alleenstaande) jonge moeders in Nijmegen. 

 Bijdrage aan analyse bijstandsgerechtigden met (behoefte aan) (schuld)hulpverlening. 



 

Toepassing SSB bij monitoring sociaal beleid en decentralisaties - 21 

 Bieden overzicht jeugdigen in kwetsbare huishoudens in het kader van het project “Wajong in 

beeld”. 

Vanuit het SSB 2014 is m.b.t. deze en andere vragen relevante informatie beschikbaar, zowel t.b.v. 

(bredere) beleidsvragen als t.b.v. gerichte uitzoekvragen, uiteraard ook in relatie tot de decentra-

lisatie-opgaven.   

3.3 Toepassing bij gebiedsanalyse 

 

Een groot deel van de beleidsuitvoering geschiedt gebiedsgewijs, meer en meer ook in het zorg-

beleid. De regieteams en sociale wijkteams zijn daar sprekende voorbeelden van en in de slip-

stream daarvan gaan ook zorgpartijen daarin mee. Ook in het convenant van de gemeente met 

zorgverzekeraar VGZ is de wijkoptiek heel belangrijk. 

In dit verband is het logisch dat analyses op gebiedsniveau mogelijk zijn. Enerzijds om problema-

tieken en knelpunten op het spoor te komen en op basis daarvan in beleid en uitvoering prioritei-

ten te kunnen bepalen, zoals bijvoorbeeld binnen het werkveld van sociale wijkteams. Bij de uit-

rol van de sociale wijkteams in de afgelopen periode zijn uit het SSB voor diverse wijkteams ta-

beloverzichten samengesteld uit het SSB om de samenstelling van de populatie van het (toekom-

stige) werkgebied in beeld te brengen. Anderzijds kan met gebiedsanalyse gemonitord worden 

hoe doel- en klantengroepen binnen (wijkteam)gebieden zich ontwikkelen en of de resultaten van 

het beleid de gewenste richting in gaan. Toepassingen daarvan zijn of worden uitgevoerd bij de 

evaluatie van het (wijk)beleid in o.a. Tolhuis en Hatert.  

 

Het SSB levert ook materiaal voor wijkprofielen. Zo leveren gegevens uit het SSB nu al een bij-

drage aan de tweejaarlijkse wijkmonitoring van de Stads- en Wijkmonitor. Maar even goed kun-

nen ze van belang zijn voor specifieke wijkprofielen voor de zorg, zoals die bijv. nu al worden 

toegepast door de thuiszorgorganisaties (ZZG).  

In deze rapportage zijn al diverse voorbeelden aan te treffen van informatie en vergelijking op 

stadsdeelniveau. Dit kan uiteraard ook op wijk- en zelfs buurtniveau. Hieronder staat een voor-

beeld daarvan voor de wijk Hazenkamp.  Illustratie 14 geeft op basis van de data uit het SSB 2014 

een beeld van de mate van ondersteuning die de zelfstandig wonende huishoudens in de wijk 

Hazenkamp ontvangen. 

 

 

Illustratie 14  Huishoudens naar voorkomen in SSB wijk Hazenkamp 
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3.4 Toepassing bij analyse leefbaarheid en veiligheid 

 

Lokale en landelijke onderzoeken geven veel inzicht in de risicofactoren en achtergrondkenmer-

ken voor overlastgevend en crimineel gedrag. Landelijk en lokaal, ook in Nijmegen, ontstaat 

steeds meer aandacht voor preventief beleid dat zich richt op deze factoren en kenmerken, bij-

voorbeeld via een “early warning systeem/aanpak”. 

 

In het SSB zijn diverse voorbeelden van dergelijke risicofactoren en achtergrondkenmerken op-

genomen (NWW, jongerenloket, voortijdig schoolverlaten,  leerplicht,  jeugdhulp, regieteam, 

leeftijd, etniciteit). 

Met behulp van de gegevens uit het SSB is aan te geven in welke gebieden de betreffende facto-

ren en kenmerken meer dan gemiddeld aanwezig zijn en waar dus het risico op overlastgevend 

en crimineel gedrag relatief groter is. 

  

In dit verband is ook het betrekken van data uit de veiligheidsketen relevant. Door het toevoegen 

van gegevens vanuit de Veiligheidsketen (Veiligheidshuis-bestanden, “justitiële klanten” Bureau 

Jeugdzorg) aan het SSB kunnen we het inzicht in de risicofactoren voor overlastgevend en crimi-

neel gedrag verdiepen.  Er loopt een experiment (“achtergronden high impact crimes”), waarbij 

gebruik gemaakt wordt van de SSB-gegevens.  

 

3.5 Toepassing m.b.t. monitoring Wmo, jeugdhulp, werk en 

integrale aanpak 

 

Het SSB is te zien als een verzamelbestand met data voor het totale sociale domein. Diverse data 

m.b.t. de decentralisatieprocessen rondom zorg, jeugd en werk maken al deel van het SSB, andere 

kunnen op zeker moment worden opgenomen. De mogelijkheid ontstaat om specifieke klanten-

groepen te onderscheiden en te analyseren. De ontwikkeling in het gebruik van voorzieningen en 

maatwerkarrangementen etc. kan worden gevolgd, inclusief de overlap in gebruik zoals die er in 

grote mate blijkt te zijn. Dit is belangrijk voor de integrale aanpak. 

 

Wmo 

Voor wat betreft de gemeentelijke Wmo-taken en de gedecentraliseerde Awbz hebben we in het 

SSB 2014 te maken met een kleine 10.000 huishoudens in 4 bestanden (Wmo, Awbz, regieteams, 

sociale wijkteams). De monitoring via SSB, op basis van gemeentelijke bestanden uit GWS en 

specifieke (regie- en wijkteam)registraties kan worden gecombineerd met de monitoring op basis 

van de gegevensontwikkeling via iWmo9. Dit is algemeen geformuleerd. In de praktijk moet de 

specifieke uitwerking plaats vinden.  

Hierbij kan ook worden gedacht aan aansluiting met financiële monitoring, waarbij bijv. kosten 

naar doel- of gebruikersgroepen worden onderscheiden. Nu is dat hoofdzakelijk gescheiden. 

Voor de Wmo-uitgaven worden geregeld berekeningen gemaakt van de totale kosten voor Nij-

megen en per gebied. M.b.v. het SSB is dit ook mogelijk naar specifieke goepen. Zo geeft  

Illustratie 15 een beeld van de in 2013 verrichte betalingen in het kader van de individuele voor-

                                                        
9 Vanaf het ingaan van de decentralisatie per 1 januari 2015 worden vanuit de gemeentelijke backoffice en aanbieders via stan-

daardprotocollen data over gebruik en gebruikers van regelingen naar het CBS verzonden. Dit gebeurt via digitale berichten, 

de zogenaamde  iWmo en iJeugd. 
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zieningen Wmo, uitgesplitst naar leeftijdsklassen. In totaal gaat het om bijna 17 miljoen euro 

waarvan circa 2/3 voor huishoudelijke hulp en 1/3 voor woonvoorzieningen, rolstoelen en ver-

voer. Het werkelijke bedrag ligt wat hoger, omdat de cliënten uit 2013 die per 1 januari 2014 niet 

meer als inwoner van Nijmegen bekend waren niet zijn meegenomen.10 Te zien is dat de uitgaven 

per cliënt niet zo veel verschillen per leeftijdsklasse, maar dat ze per hoofd van de bevolking 

sterk toenemen vanaf 80 jaar. Zo zijn er ook voor allerlei andere aspecten uitsplitsingen te maken, 

zoals huishoudenstype, herkomst, woningtype, enz.  

Dit soort cijfers, waarin bevolkingsgroepen en uitgaven worden gecombineerd, kunnen ook een 

basis vormen voor het opstellen van prognoses m.b.t. de uitgaven. In de praktijk is dit overigens 

vaak heel lastig vanwege onvoorziene en niet naar effect in te schatten factoren. 

  

 

leeftijd 
totaal  
bedrag 

aantal 
klanten 

bedrag 
per klant bevolk 

bedrag 
per inw 

0-4 52000 10 5200 8450 <25 

5-9 174000 50 3500 7628 <25 

10-14 88000 60 1500 7833 <25 

15-19 94000 60 1600 10820 <25 

20-24 115000 80 1400 19591 <25 

25-29 246000 100 2400 14633 <25 

30-34 184000 90 2000 11740 <25 

35-39 190000 150 1300 10443 <25 

40-44 401000 180 2200 11029 40 

45-49 614000 280 2200 11049 60 

50-54 855000 400 2100 11202 80 

55-59 801000 460 1800 10184 80 

60-64 1196000 600 2000 9461 130 

65-69 1523000 770 2000 8166 190 

70-74 1728000 840 2100 5630 310 

75-79 2399000 1070 2200 4501 530 

80-84 2751000 1210 2300 3251 850 

85-89 2107000 920 2300 1840 1150 

90-94 1014000 420 2400 738 1350 

>=95 231000 110 2100 155 1500 

Total 16764364 7860 2100 168344 100 
 

Illustratie 15  Verrichte betalingen Wmo 2013 naar leeftijd (voor bevolking 1-1-2014) 

 

Een andere uitwerking is dat niet alleen de data vanuit gemeentelijke registraties worden betrok-

ken, maar ook die van zorgaanbieders en de andere lokale toegangspoorten naast de sociale wijk-

teams, zoals huisartsen en scholen. En dan hebben we uiteraard ook te maken met het gegeven 

dat monitoring niet alleen voor Nijmegen aan de orde is, maar ook voor de gemeenten waarmee 

in het kader van de decentralisaties wordt samengewerkt. 

 

                                                        
10 Afgezien hiervan moet het genoemde bedrag als indicatief worden beschouwd.  Zie ook de voetnoot op blz. 10. 



 

24 – Toepassing SSB bij monitoring sociaal beleid en decentralisaties 

Jeugdhulp 

 

Voor wat betreft de jeugdhulp geldt eigenlijk hetzelfde als bij Wmo/Awzb. In het SSB onder-

scheiden we zo’n 7000 klantrelaties m.b.t. jeugd, betrekking hebbend op 4000 huishoudens. Een 

groot deel komt uit klantenbestanden van Bureau Jeugdzorg, een ander groot deel uit bestanden 

die aan onderwijs zijn gerelateerd (leerplicht, schooluitval, leerlingvervoer). Ook hier moet wor-

den ingespeeld op de nieuwe praktijk m.b.t. jeugdhulp en jeugd-GGZ, met ook hier een afstem-

ming tussen gemeentelijke en landelijke gegevens. Net als de iWmo-berichten zullen de maat-

werkarrangementen voor de jeugdhulp via iJeugd-berichten verzonden worden en verwerkt in 

een landelijke database en gemeentelijke standaardrapportages.  

 

Werk 

 

Met betrekking tot werk hebben we voor Nijmegen te maken met zo’n 16000 klantrelaties (voor 

NWW, re-integratie, jongerenloket en WSW), die te maken hebben met zo’n 10.000 unieke huis-

houdens in zelfstandige woningen en nog eens een kleine 2000 huishoudens in onzelfstandige 

woonruimte en tehuizen. In het kader van de participatiewet gaan nogal wat regelingen en aan-

pakken veranderen, met een grote rol voor het werkbedrijf. De nieuwe aanpakken zullen ook tot 

veranderingen in de bestanden en het beheer daarvan leiden. Als het gaat om monitoring zal het 

uiteraard gewenst zijn om te kunnen volgen hoe de klantengroepen zich gaan ontwikkelen in de 

nieuwe situatie, m.n. hoe de werkverdeling tussen Werkbedrijf en gemeente uitpakt en hoe de in- 

en uitstroom van klanten verloopt. 

 

Integrale aanpak 

 

Een wezenlijk onderdeel binnen het sociaal beleid en de decentralisaties is het streven naar inte-

grale aanpak. D.w.z. dat (hulp)vragen en problematieken binnen één huishouden in samenhang 

worden bezien. Dat gold al voor de regieteams en wordt nu ook gepraktiseerd in de sociale wijk-

teams (o.a. via de keukentafelgesprekken). Het SSB biedt tal van mogelijkheden om te analyseren 

bij wat voor huishoudens, in welke wijken en buurten, combinaties van hulpvragen aan de orde 

zijn. Het bestand mag daarbij niet gehanteerd worden om de betreffende huishoudens op te spo-

ren en te benaderen11. Maar wel kunnen geaggregeerde gegevens duidelijke signalen geven bij 

welke groepen en op welke plaatsen de sterkste samenhangen aanwezig zijn. Bij de inrichting 

van uitvoeringsprocessen, bij het afbakenen van het werkveld in de sociale wijkteams, bij het 

sturen en bijstellen van beleidsprioriteiten, etc. zijn dergelijke inzichten zeer gewenst. Er kan in 

de uitvoeringsprocessen gerichter gezocht worden naar en gefocused op deze groepen. En uit-

eindelijk kan het leiden tot een doelmatiger, op het hele huishouden gerichte, aanpak en daarmee 

heeft het ook een preventieve werking. Door een tijdige, integrale aanpak kan worden vermeden 

dat wat nu nog lichte problemen zijn later uitgroeit tot zware problematiek en tot veel meer inzet 

en kosten leidt. 

 

 

                                                        
11 Het SSB mag alleen gebruikt worden voor beleidsanalyse en –rapportage op geaggregeerd niveau. Behalve de daarvoor geau-

toriseerde onderzoekers heeft niemand toegang tot het SSB. Zie verder voetnoot 12, blz. 29 
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3.6 Toepassing bij formuleren van indicatoren programma- 

en themabegroting 

 

In de inleiding is al aangegeven dat het SSB ook als bron zal gaan fungeren voor de operationali-

satie van indicatoren t.b.v. het gemeentelijk begrotingsprogramma  Zorg en Welzijn en het be-

leidsthema Zorgzame Stad. Vooralsnog zijn drie indicatoren geformuleerd en opgenomen in de 

stadsbegroting 2015-2018:  

 Ontwikkeling klantrelaties in het sociaal domein: het aandeel huishoudens waarbinnen een of 

meer klantrelaties bestaan m.b.t. regelingen en trajecten op het gebied van zorg, werk, inko-

men en jeugd. 

 Ontwikkeling concentratie van klantrelaties in het sociaal domein: het aandeel huishoudens 

waarbinnen vijf of meer klantrelaties bestaan m.b.t. regelingen en trajecten op het gebied van 

zorg, werk, inkomen en jeugd.  

 Ontwikkeling klantrelaties niet-westerse huishoudens in het sociaal domein: het aandeel niet-

westerse huishoudens waarbinnen een of meer klantrelaties bestaan m.b.t. regelingen en tra-

jecten op het gebied van zorg, werk, inkomen en jeugd.  

Deze indicatoren geven een algemeen beeld van de ontwikkeling van het gebruik van regelingen. 

Voor een goede interpretatie is uiteraard verdieping nodig, met informatie over afzonderlijke 

regelingen en doelgroepen. 

3.7 Toepassing in samenhang met landelijke monitoren 

 

Landelijk zijn er inmiddels monitoren ontwikkeld en in ontwikkeling voor het sociale domein. 

Twee monitoren die in dit verband vermeldenswaard zijn zijn de monitor sociaal domein (al ge-

noemd in par. 3.2) en de Stapelingsmonitor.  

De monitor sociaal domein wordt thans ontwikkeld en zal gebruik maken van CBS-statistieken 

en van data uit het berichtenverkeer van iWmo en iJeugd Men haakt hiervoor aan op de informa-

tiestromen zoals VNG/KING/CBS die vanuit het project VISD (informatievoorziening sociaal 

domein) hebben voorbereid. De rapportages die vanaf 2015 tweemaal per jaar worden aangele-

verd zijn in samenhang te brengen met de eigen monitorgegevens. Daarbij kan dan ook bench-

marking met vergelijkbare steden worden toegepast.  

Beseft moet wel worden dat de rapportages van de landelijke monitor zullen bestaan uit stan-

daardtabellen, op gemeente- en deels stadsdeelniveau (en dus niet op wijkniveau). De bestanden 

zelf zijn niet beschikbaar. In voorgaande paragrafen zijn diverse voorbeelden gegeven van toege-

past gebruik van het SSB, zoals dooranalyse op groepen en regelingen, specifieke uitzoekvragen 

en gebiedsanalyses. Voor dit soort vragen zal de rapportages uit de landelijke monitor meestal 

niet toereikend zijn. 

 

De stapelingsmonitor bestaat inmiddels bijna anderhalf jaar. Initiatiefnemers zijn het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het CBS en 31 steden12. De monitor is een integraal data-

bestand waarin alle Nederlanders en alle Nederlandse huishoudens voorkomen met diverse 

kenmerken en hun gebruik van toeslagen, regelingen en voorzieningen in het domein van de 

                                                        
12 De gegevens uit de Stapelingsmonitor worden gepubliceerd op de site “waarstaatjegemeente.nl” van KING. 
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zorg, het welzijn, inkomensondersteuning en de sociale zekerheid. Deels is er dubbeling met be-

standen uit het SSB, maar het stapelingsbestand bevat in totaal veel meer bestanden (40), dus ook 

veel andere dan in het SSB. Daartegenover bevat het SSB een aantal bestanden die niet in de Sta-

pelingsmonitor voorkomen. Het grotere aantal bestanden in de Stapelingsmonitor leidt er dan 

ook toe dat het het percentage huishoudens dat gebruik maakt van een of meer regelingen in die 

monitor aanzienlijk groter is (ongeveer 50%) dan in het SSB (33%). 

De monitor levert inzichten op over de stapeling van gebruik die de gemeenten kunnen hanteren 

bij de ontwikkeling van hun sociaal maatwerk en de vormgeving van de sociale wijkteams. Net 

als bij de monitor sociaal domein zijn voor de gemeenten standaardtabellen en –rapportages be-

schikbaar, niet de bestanden zelf. Dus ook hier geldt dat er op stads- en stadsdeelniveau zeker 

waardervolle  informatie beschikbaar is, maar dat je voor specifieke gemeentelijke analyses en 

analyses op lager gebiedsniveau aangewezen bent op eigen bestanden zoals opgenomen in het 

SSB. Verder is het SSB actueler. De bestanden zijn over het algemeen van recenter datum dan die 

in de stapelingsmonitor. 
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4 Overzicht gebruik regelingen  

4.1 Welke regelingen zijn opgenomen in het SSB 2014? 

 

In het SSB 2014 zijn 21 regelingen op het gebied van zorg, inkomen, werk of jeugd opgenomen. In 

onderstaand overzicht staan bij zorg en inkomen ook enkele regelingen “in grijs” vermeld. 

Gegevens uit deze regelingen zouden ook goed op hun plaats zijn binen het SSB. Om diverse 

redenen, praktisch, maar vaak ook i.v.m. privacy-regels, zijn de betreffende data tot dusver niet 

beschikbaar voor het SSB 13 14.    

Een toelichting op de inhoud van de regelingen is in de bijlage opgenomen. 

 

ZORG 
 

JEUGD 

Wmo 
 

leerplicht  

Awbz 
 

voortijdig schoolverlaters 

regieteams 
 

BJZ hulpverlening 

sociale wijkteams 
 

BJZ GGZ/Awbz 

OGGZ (MBZ, Iriszorg, ProPersona, RIBW) 
 

leerlingvervoer 

maatschappelijk werk (NIM) 
 

JGZ 

   WERK 
 

INKOMEN 

reintegratie/inburgeringstrajecten 
 

WWB  

jongerenloket/re-integratie 
 

uitstroom WWB 

NWW 
 

kwijtschelding belasting 

WSW 
 

collectieve aanvullende verzekering 

  
bijzondere bijstand 

  
schuldhulpverlening 

  
leergeld 

  
WAO/Wajong 

  
sociale fraude 

 

Illustratie 16  In SSB 2014 opgenomen bestanden 

                                                        
13 De werkwijze bij het maken van het SSB is dat gegevens op persoonsniveau worden aangeleverd en gekoppeld (op BSN). 

Vanuit de wet Bescherming Persoonsgegevens is er ruimte voor deze werkwijze, mits aan diverse condities is voldaan. Het 

moet onder meer gaan om onderzoek voor een algemeen erkend beleidsdoel, rapportage geschiedt op een geaggregeerd ni-

veau zonder enige mogelijkheid tot herleiding naar personen en de gegevens moeten in een strikt beveiligde omgeving wor-

den verwerkt. Niettemin is in de praktijk de houding m.b.t. de beschikbaarstelling van persoonsgegevens voor een dergelijk 

doel verschillend en is de ene instantie terughoudender dan de andere. De landelijke discussies die hierover bestaan kunnen 

wellicht meer eenduidigheid opleveren, maar kunnen ook tot conclusies gaan leiden die het voor O&S moeilijker maken een 

SSB te realiseren. Daartegenover staat dat er in de toekomst wellicht meer mogelijkheden komen om de analyses via centrale 

bronnen (CBS) uit te voeren. Vooralsnog zijn deze mogelijkheden heel beperkt. 
14 Binnen of in samenhang met het SSB zouden ook veiligheidsgegevens op hun plaats zijn, d.w.z. van politie en het Veilig-

heidshuis (zie ook par. 3.5). Met name geldt dit voor de ketens m.b.t. jeugd, huiselijk geweld en veelplegers (in 2012 samen 

ongeveer 1350 meldingen/casussen). Dit vanwege de samenhang tussen de problematiek die binnen deze ketens aan de orde 

is en de gebruikmaking van de diverse regelingen binnen dezelfde huishoudens. Concrete cijfers zijn daarover nu niet be-

schikbaar t.b.v. het SSB. Hetzelfde geldt voor de “justitiële cliënten” van Bureau Jeugdzorg. Het streven is erop gericht om in 

de toekomst ook gegevens uit de veiligheidsketens te betrekken in de sociale analyse. 
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4.2 Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van regelingen? 

 

In Nijmegen woonden op 1 januari 2014 168.344 mensen, verdeeld over een kleine 70.000 zelf-

standig wonende huishoudens (d.w.z. in een huur- of koopwoning). 20.000 mensen woonden op 

kamers, bij de SSHN of in kamergewijs verhuurde panden. Tenslotte woonden zo’n 2500 mensen 

in tehuizen of instellingen. In Illustratie 17 is (in afgeronde cijfers) te zien hoeveel mensen en 

huishoudens gedurende (een deel van) 2013 gebruik maakten van de regelingen. 

 

In totaal zijn in deze regelingen iets minder dan 70.000 klantrelaties vastgelegd, d.w.z. het aantal 

maal dat een persoon in een registratie voorkomt. Omdat mensen van meerdere regelingen ge-

bruik kunnen maken is het aantal mensen dat hierbij in het geding is lager: 33.000. Dit betekent 

dat ongeveer 1 op de 5 Nijmegenaren in minstens één van de in het SSB betrokken registraties 

bekend is en 4 op de 5 van in geen enkele. 

 

Eenzelfde som kan worden gemaakt voor huishoudens. Voor wat betreft de huishoudens in zelf-

standige woningen is er over alle regelingen samen sprake van 55650 klantrelaties. Wanneer de 

dubbelingen (meerdere regelingen per huishouden) worden verrekend blijven er 23500 verschil-

lende, unieke huishoudens over die minstens eenmaal voorkomen in de registraties. Dat komt 

neer op een derde van de zelfstandig wonende huishoudens. 

Bij de onzelfstandig wonenden (kamerbewoners, waaronder veel studenten) gaat het om zo’n 

20.000 huishoudens. In deze groep is het gebruik van regelingen veel beperkter (8% ofwel 1600 

huishoudens). 

Van de tehuisbevolking (2500 huishoudens) is de helft (49%) terug te vinden in de bestanden, met 

name zorg (deels in combinatie met inkomen). 

 

 

4.3 Overlap en concentratie in het gebruik van regelingen 

 

De overlap in het gebruik van regelingen is in  

Illustratie 18 in beeld gebracht voor personen en zelfstandig wonende huishoudens:  

 

• Zoals gezegd maakt 80% van de Nijmegenaren geen enkel gebruik van de regelingen. Binnen 

de 20% die dat wel doet maakt 13% gebruik van regelingen die op één terrein liggen (werk, 

zorg, jeugd of inkomen). 7% maakt gebruik van regelingen op meerdere beleidsvelden. Vooral 

de combinaties werk/inkomen en inkomen/zorg komen daarbij vaak voor (resp. 3000 en ruim 

5000 personen). 

 

• Kijk je niet naar personen, maar naar zelfstandig wonende huishoudens dan maakt binnen de 

groep die gebruik maakt van regelingen (een derde) 20% gebruik van regelingen op één van 

de vier onderscheiden terreinen en 13% van regelingen op meerdere terreinen. 
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  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

ZORG         

Wmo-verstrekking 7800 6800 50 600 

AWBZ-indicatie 3250 2600 200 250 

regieteam 1050 1000 25 25 

sociaal wijkteam 1150 1050 25 25 

totaal ZORG 
13250 

(11650) 
11450 
(9750) 300 900 

          

WERK         

re-integratie 3100 2650 250 25 

jongerenloket 1700 1200 350 50 

NWW 9700 7850 750 150 

WSW 1500 1300 50 200 

totaal WERK 
16000 

(13250) 
13000 

(10400) 1400 425 

          

INKOMEN         

WWB 
15

 6850 5800 450 200 

uitstroom WWB 1350 1000 200 50 

kwijtschelding belasting 5900 5800 50 25 

collectieve aanvullende verzekering 6600 5250 150 150 

bijzondere bijstand 8250 7150 300 400 

schuldhulpverlening 800 700 50 50 

Leergeld 2500 1500 0 0 

totaal INKOMEN 
32250 

(14650) 
27200 

(11500) 1200 875 

          

JEUGD         

leerplicht  1200 1000 50 50 

voortijdig schoolverlaters 500 400 50 25 

BJZ hulpverlening 2650 1700 50 66 

BJZ Awbz indicaties/ggz 1000 450 25 <25 

leerlingvervoer 600 500 25 <25 

Jeugd Gezondheidszorg 1000 950 0 <25 

totaal JEUGD 
6950 

(5800) 
5000 

(3800) 200 200 

          

TOTAAL 
68450 

(33000) 
55650 

(23550) 3100 2400 

 

Illustratie 17  Omvang gebruikmaking regelingen (aantal klantregistraties) 16 17 

                                                        
15 In deze rapportage zijn bij WWB ook de cijfers voor de specifieke bijstandsuitkeringen BBZ, IOAW en IOAZ begrepen.. 
16 De cijfers in het overzicht betreffen aantallen cliëntrelaties. In de totaaltellingen is de dubbeling in beeld gebracht door (tussen 

haakjes) het aantal “unieke” personen of huishoudens te vermelden. 
17 Het betreft allemaal mensen die per 1-1-2014 ingeschreven stonden als inwoner van Nijmegen. Cliënten uit 2013 die voor  

1 januari 2014 uitgeschreven zijn als inwoner van Nijmegen zijn dus niet in dit overzicht verdisconteerd. 
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NAAR SUBDOMEINEN personen hh zelfst hh onzelfst hh tehuis 

  abs rel abs rel abs rel abs rel 

geen gebruik 135250 80% 45750 66% 18550 92% 1300 52% 

                  

op één subdomein                 

zorg 6800 4% 5200 8% 200 1% 500 20% 

inkomen 4850 3% 3200 5% 200 1% 150 6% 

werk 6050 3% 4200 6% 500 2% 50 2% 

jeugd 4550 3% 1550 2% 100 0% 100 4% 

totaal één subdomein 22250 13% 14150 20% 1000 5% 800 32% 

                  

op twee subdomeinen                 

zorg en inkomen 3000 2% 2400 3% 50 0% 250 10% 

zorg en werk 400 0% 400 1% <25 0% <25 0% 

zorg en jeugd 250 0% 250 0% <25 0% <25 0% 

inkomen en werk 5250 3% 3550 5% 500 2% 100 4% 

inkomen en jeugd 150 0% 300 0% <25 0% <25 0% 

werk en jeugd 300 0% 350 1% <25 0% <25 0% 

totaal  twee subdomeinen 9350 6% 7250 10% 600 3% 400 16% 

                  

op drie of vier subdomeinen 1450 1% 2150 3% 50 0% 50 2% 

                  

TOTAAL 168300   69300   20200   2500   

                  

NAAR CLIENTRELATIES personen hh zelfst hh onzelfst hh tehuis 

  abs rel abs rel abs rel abs rel 

geen klantrelaties 135250 80% 45750 66% 18550 92% 1300 52% 

1 klantrelatie 17950 11% 10600 15% 850 4% 700 28% 

2 6200 4% 4150 6% 350 2% 300 12% 

3 3750 2% 2650 4% 250 1% 150 6% 

4 2700 2% 2200 3% 100 0% 100 4% 

5 1600 1% 1550 2% 50 0% 50 2% 

meer dan 5 850 1% 2400 3% <25 0% <25 0% 

TOTAAL  168300   69300   20200   2500   
 

Illustratie 18  Overlap gebruikmaking regelingen 

 

Al met al komt uit de cijfers een sterke mate van concentratie naar voren. Een groot deel van het 

gebruik heeft te maken met relatief veel kleinere aantallen huishoudens. Het meest sprekend is 

de concentratievorming als je kijkt naar de aantallen klantrelaties van zelfstandig wonende huis-

houdens (Illustratie 19): 

 

• 19% van de zelfstandig wonende huishoudens heeft 2 of meer klantrelaties (linkerkolom). 

Samen zijn zij goed voor meer dan 80% van de klantrelaties in de 21 regelingen (rechterkolom) 
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• 5% van de zelfstandig wonende huishoudens heeft 5 of meer klantrelaties. Samen zijn zij goed 

voor ruim 40% van de klantrelaties in de 21 regelingen. 

 

 

Illustratie 19  Concentratie gebruikmaking regelingen 

 

4.4 Verschillen analyse 2013 - 2014 

 

In de inleiding is aangegeven dat de in de Stads- en Wijkmonitor 2013 voor het eerst verslag is 

gedaan van de resultaten van analyse uit het SSB. De verleiding is groot om een vergelijking te 

trekken tussen de gegevens uit het SSB 2013 en dat van 2014. Bij een aantal regelingen zijn flinke 

dalingen te zien in de geregistreerde aantallen, bij sommige een forse toename (Illustratie 20). Bij 

de diverse getalsmatige veranderingen zijn behalve autonome trends vooral ook administratieve 

en organisatorische processen en aspecten van (veranderde) regelgeving in het spel.  

 

ZORG SSB13 SSB14 
 

JEUGD SSB13 SSB14 

Wmo 8750 7800 
 

leerplicht  1650 1200 

Awbz   3250 
 

voortijdig schoolverlaters 550 500 

regieteams 950 1050 
 

BJZ hulpverlening 3750 2650 

sociale wijkteams 350 1150 
 

BJZ Awbz indicaties 1050 1000 

    
leerlingvervoer 600 600 

    
JGZ 1900 1000 

       WERK SSB13 SSB14 
 

INKOMEN SSB13 SSB14 

reintegratie/inburg.traj. 4700 3100 
 

WWB  6500 6850 

jongerenloket/reintegr. 1850 1700 
 

uitstroom WWB 1150 1350 

NWW 8850 9700 
 

kwijtschelding belasting 5300 5900 

WSW 1500 1500 
 

collect. aanvull. verzek. 7100 6600 

    
bijzondere bijstand 7450 8250 

    
schuldhulpverlening   800 

    
leergeld 2400 2500 

 

Illustratie 20  Aantallen klanten SSB13 en SSB14 
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Als het gaat om afnames dan vallen de volgende dalingen in de klantenaantallen op: 

 bij Wmo-verstrekkingen (van 8700 naar 7800): een deel van de verklaring is dat kleine voor-

zieningen (beugels, plankjes etc.) algemeen gebruikelijk zijn verklaard en nu niet meer wor-

den vergoed; 

 bij de reintegratie- en inburgeringstrajecten (van 4700 naar 3100): dit heeft te maken met de 

afbouw gesubsidieerde arbeid; 

 bij de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (van 7100 naar 6600):  hierbij is een  

andere inkomensgrens gehanteerd  (110% i.p.v. 120% van de bijstandsnorm); 

 bij de Jeugdgezondheidszorg (van 1900 naar 1000): voor het SSB 2013 waren de indicaties op-

genomen die afgegeven waren in 2 jaar (2011 en 2012), nu alleen die in 2013. 

 bij de BJZhulpverlening (van 3750 naar 2650): dit hebben we nog niet nader geanalyseerd; 

mogelijk heeft het voor een deel te maken met bezuinigingen en het het inspelen op de decen-

tralisatie van taken naar de gemeente.  

 bij leerplicht (van 1650 naar 1200): heeft ook te maken met verbeterde administratie (minder 

foute meldingen) . 

Bij de toenames gaat het behalve bij de nieuw opgevoerde registraties (AWBZ met 3250 klanten, 

schuldhulpverlening 800) om aanzienlijke stijgingen bij de - het afgelopen jaar verder stadsbreed 

uitgerolde - sociale wijkteams (van 350 naar 1150), de niet-werkende werkzoekenden (van 8850 

naar 9700), de WWB (van 6500 naar 6850), de kwijtschelding gemeentelijke belastingen (van 5300 

naar 5900) en de bijzondere bijstand (van 7450 naar 8250). Deze toenames volgen waarschijnlijk 

algemene trends samenhangend met de econonmische teruggang van de afgelopen jaren. M.b.t. 

de sociale wijkteams heeft de toename te maken met de verdere uitrol van de teams over de stad. 

 

Voor de analyse van de verschillen is nader onderzoek nodig van de bestandsgegevens en van 

achterliggende processen. En op onderdelen zal de rol van al die processen dit jaar en komende 

jaren uiteraard toenemen vanwege de decentralisaties. In overleg met en afhankelijk van de vra-

gen vanuit beleid zullen we verder uitwerking geven aan onderzoek en analyse. 

 

Wel kan zonder meer worden vastgesteld dat de patronen uit het SSB13 en het SSB14 veel min-

der, zelfs heel weinig verschil vertonen. De aandelen personen en huishoudens die bekend zijn in 

het SSB zijn nagenoeg constant (resp. een vijfde en een derde) en dat geldt ook voor de mate van 

stapeling (bijv. 5% van de huishoudens heeft vijf of meer klantrelaties). Ook de typering van het 

gebruik naar huishoudens en de spreiding over stadsdelen en wijken komen in grote lijnen over-

een. 
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5 Welke groepen maken veel 

gebruik van regelingen? 
 

5.1 Gebruik naar type huishouden 

 

In Illustratie 21 is te zien in welke mate huishoudens, getypeerd naar leeftijd, huishoudensvorm 

en etnische achtergrond, gebruik maken van regelingen. Opvallend in dit overzicht:  

 Bij alleenstaanden met een westerse achtergrond is te zien dat het gebruik van regelingen op-

loopt met de leeftijd. Jongeren maken heel weinig gebruik. Bij de 65+-ers is het gebruik geste-

gen tot 40% (mannen) of 50% (vrouwen). 

 Onder tweepersoonshuishoudens, in alle leeftijdsklassen, met een westerse achtergrond, is het 

gebruik van regelingen relatief laag. 

 Het hoogste relatieve gebruik is te zien bij huishoudens met een niet-westerse achtergrond18. 

Van de 1- en 2 persoonshuishoudens is 60% bekend binnen minstens één regeling, van de (1- 

en 2-ouder)gezinnen zelfs driekwart. 

 Ook onder 1-oudergezinnen met een westerse achtergrond is het gebruik van regelingen 

hoog: ongeveer de helft komt voor in minstens één registratie. 

 

Illustratie 21  Verdeling aantal klanttrelaties per type huishouden 

                                                        
18 In deze en volgende illustraties en de bijbehorende analyses is ervoor gekozen om een onderscheid te maken tussen huishou-

dens van westerse (incl. Nederlandse) herkomst en huishoudens van niet-westerse herkomst. Voor deze laatste groep zijn er 

twee categorieën. Op de eerste plaats de alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (waarvan minstens een van beide in 

een niet-westers land is geboren). Ten tweede de niet-westerse huishoudens met kinderen. Hiervan is minstens een ouder van 

niet-westerse afkomst. De reden van dit onderscheid is zijn de grote verschillen in vertegenwoordiging in meerdere registra-

ties tussen huishoudens van westerse en niet-westerse herkomst. 
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Illustratie 22 en Illustratie 23 geven een beeld van de absolute aantallen. In Illustratie 22 is te zien, 

dat de grootste aantallen klanten afkomstig zijn uit de categorieën alleenstaanden (30-64 en 65+) 

en de westerse tweeoudergezinnen. De westerse eenoudergezinnen en de niet-westerse huishou-

dens blijven ondanks hun hoge relatieve aandeel daarbij nog achter.  

Kijkt men echter alleen naar de huishoudens met 5 of meer klantrelaties (Illustratie 23) dan is 

goed te zien dat deze groepen, samen met de westerse alleenstaanden van 30 tot 64 jaar en de 

westerse twee-oudergezinnen in absolute zin de boventoon voeren. 

 

 
Illustratie 22  Huishoudenstypen naar aantal klantrelaties (abs)                    

 

 
Illustratie 23   Huishoudenstypen met 5 of meer klantrelaties (abs)  
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5.2 Gebruik regelingen naar woningtypen 

 

Door koppeling van het SSB aan het onroerend goed bestand (WOZ) is een ook een beeld te ge-

ven van het gebruik van regelingen naar woningtype. Illustratie 24 laat zien dat meer dan 50% 

van de (15500) huishoudens in laagbouwhuurwoningen bekend is in een of meer registraties. Het 

aandeel huishoudens met 5 of meer klantrelaties is ook zeer veel hoger dan gemiddeld (14½% 

tegen 5½%).  

Ook bij etagehuurwoningen is het gebruik groter dan gemiddeld (44% van de ruim 21000 huis-

houdens is bekend in een of meerdere registraties). Daarentegen komen van de 24000 laagbouw-

koopwoningen en de 7000 etagekoopwoningen veel minder huishoudens voor in de registraties 

(resp. 19 en 14%), waarbij het voor het grootste deel om slechts 1 klantrelatie per huishouden 

gaat. 

Illustratie 25 laat zien dat huishoudens in laagbouwhuurwoningen op alle vier de deelterreinen 

sterk vertegenwoordigd zijn. Uitgezonderd de registraties m.b.t. jeugd geldt dit ook voor de eta-

gehuurwoningen. 

 

 

Illustratie 24  (Huishoudens in) woningtypen naar aantal klantrelaties 

 

Illustratie 25  Aanwezigheid in registraties deelterreinen naar woningtypen 
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5.3 De spreiding over stadsdelen en wijken 

 

Het gebruik van regelingen komt logischerwijs het meest voor in stadsdelen en wijken met een 

gemiddeld ongunstig sociaal-maatschappelijk profiel, veelal ook gebieden waar veel huurwonin-

gen staan. In sterkere mate geldt dit nog voor de spreiding van huishoudens met gestapeld rege-

lingengebruik. In Illustratie 26 is te zien dat in de stadsdelen Zuid, Dukenburg en Lindenholt het 

aandeel huishoudens dat bekend is in een of meer regelingen het grootst is (om en nabij 40%). In 

de stadsdelen Centrum, Oost en Noord liggen deze aandelen veel lager (circa 25%). Verdere uit-

splitsing naar wijken wijst uit dat de gebiedsverschillen dan nog groter worden, met een sprei-

ding van ruim 50% tot slechts iets meer dan 10% huishoudens die bekend zijn in een of meer re-

gistraties. 

 
 

 

Illustratie 26  Huishoudens naar aantal klantrelaties, per stadsdeel (abs-rel) 

 

 

De verschillen per wijk komen ook sterk tot uiting bij beschouwing van het gecombineerde ge-

bruik van regelingen. Naar stadsdeel varieert het aandeel huishoudens met 5 of meer regelingen 

van 2,3% in Oost tot 8,1% in Dukenburg en 8,5% in Oud-West. De wijken waar de hoogste aande-

len huishoudens met filnke stapeling voorkomen zijn Meijhorst, Tolhuis, Nijeveld, Aldenhof, 

Zwanenveld en Hatert. 9 tot 12% van de huishoudens is daar in 5 of meer regelingen te vinden.  

 

Maar ook binnen wijken kunnen flinke verschillen optreden en in deelgebieden kan het gebruik 

nog veel hoger zijn. Op buurtniveau loopt het op een aantal plaatsen op tot een kwart of een der-

de van de huishoudens die vijfmaal of vaker voorkomen in de bestanden. Deze gebiedsverschil-

len, samenhangend met het sociaal maatschappelijk profiel, zijn ook goed zichtbaar op de sprei-

dingskaart (Illustratie 27). 
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Illustratie 27  Spreiding huishoudens met 5 of meer klantrelaties SSB 2014 
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6 Gebruik en klantengroepen 

regelingen zorg 

 

6.1 Breed spectrum met deels beperkte gegevens 

 

In hoofdstuk 2 kwam al tot uiting dat we voor de zorgsector slechts voor een beperkt aantal vel-

den c.q. instellingen gegevens van Nijmeegse klanten hebben die we in het SSB kunnen onder-

brengen. In het overzicht hieronder onderscheiden we 4 rubrieken met in totaal 13250 klantrela-

ties op persoonsniveau en ruim 12500 op huishoudensniveau, waarvan zo’n 11450 in zelfstandige 

woningen. Omdat een flink aantal huishoudens in meer dan één zorgbestand voorkomt ligt het 

aantal unieke personen en huishoudens in dit zorgblok lager (resp. 11650 en 9750). 

Een grote groep klanten van wie de gegevens bekend zijn betreft degenen die individuele ver-

strekkingen ontvangen vanuit de Wmo (voor huishoudelijke hulp, woningaanpassing, rolstoelen 

en/of vervoer). In 2014 waren dat zo’n 7800 personen. 

Voorts is er de groep Awbz-klanten. Per 1 januari 2015 is die groep Awbz’ers overgekomen naar 

de gemeente die aangewezen is op begeleiding en beschermd wonen. Bij elkaar zijn dat zo’n 3250 

Nijmegenaren.  

Tenslotte zijn in Illustratie 28 de personen/huishoudens vermeld die bekend zijn in de regieteams 

(complexe problematiek en overlast) en de Sociale Wijkteams (minder complexe hulpvragen). 

Van elk van beide trajecten zijn ruim 1000 casussen in het SSB opgenomen19. 

 

  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

ZORG         

Wmo-verstrekking 7800 6800 50 600 

AWBZindicatie 3250 2600 200 250 

regieteam 1050 1000 25 25 

sociaal wijkteam 1150 1050 25 25 

totaal ZORG 
13250 

(11650) 
11450 
(9750) 300 900 

 

Illustratie 28  Aantallen geregistreerden regelingen zorg 

Binnen de zorg zijn, zoals gezegd, nog andere, grote groepen Nijmeegse klanten te vinden. Voor-

beelden zijn de GGZ (waarbinnen Pro Persona als grootste instelling alleen al meer dan 5000 

Nijmeegse klanten heeft), het Meldpunt Bijzondere Zorg (naar schatting zo’n 1000 of meer) en 

andere instellingen voor zorg en opvang zoals IrisZorg en RIBW.  

Een andere, grote groep wordt gevormd door de Awbz-klanten met zwaardere zorgindicaties die 

niet naar de gemeente zijn overgegaan en zorg blijven ontvangen (intramuraal en extramuraal) 

                                                        
19 Het daadwerkelijk aantal casussen in de sociale wijkteams is groter, maar niet alle casussen konden worden opgenomen 

vanwege tekortkomingen in de registratie. 
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vanuit de Wet Langdurige Zorg. Samen gaat het om meer dan 3000 personen uit Nijmegen. 

Voorts is er nog het Maatschappelijk Werk (NIM), met meer dan 1500 Nijmeegse klanten.  

Van deze instellingen zijn er in de regel (deels) totaaltellingen beschikbaar en in een aantal geval-

len diverse uitsplitsingen, maar geen gegevens op persoonsniveau. M.b.t. deze groepen kunnen 

we dus vooralsnog geen samenloop met andere regelingen in het sociale domein vaststellen. 

Voor wat betreft de jeugdzorg zijn er wel zulke gegevens. Deze komen in hoofdstuk 5 (regelingen 

Jeugd) aan de orde. In het vervolg van dit hoofdstuk bepalen we ons verder tot de Wmo, (de 

door de gemeente overgenomen) Awbz en de Regie- en Sociale Wijkteams. Bij deze laatste twee 

categorieën geldt overigens dat het in veel casussen niet alleen een kwestie van zorg is, maar ook 

van andere hulpvragen in sectoren als werk, inkomen en veiligheid.   

 

6.2 Wmo en Awbz 

 

In totaal waren er in 2013 in Nijmegen 7800 personen geregistreerd met een geldige verstrekking 

voor een of meer Wmo-voorzieningen. Veel mensen hadden er meer dan een. In totaal was het 

aantal verstrekkingen voor huishoudelijke hulp 5300, voor woonvoorzieningen 1800, voor rol-

stoelen 1950 en voor vervoer circa 5000. 

Wanneer we onzelfstandig wonende huishoudens en tehuisbevolking buiten beschouwing laten20 

zijn er in Nijmegen 6800 huishoudens in een zelfstandige woning die Wmo-hulp ontvangen en 

2600 met (naar de gemeente gedecentraliseerde) Awbz-hulp. Voor een deel is hierbij sprake van 

overlap. 900 huishoudens onvingen vanuit beide regelingen hulp. Onder hen bevinden zich veel 

(westerse) alleenstaanden tussen 30 en 64 jaar en 65+ers (vrouwen en tweepersoonshuishoudens). 

Daarnaast is er overlap met de andere deelterreinen. In Illustratie 29 is te zien dat vooral de 

(huishoudens van) Awbz-klanten in de registraties van andere regelingen voorkomen, het sterkst 

in de inkomensregelingen (ruim 50%), maar ook in de registraties m.b.t. werk en in mindere mate 

jeugd. Bij de Wmoklanten is de overlap met inkomensregelingen het grootst (29%).  

 

 

  Wmo Awbz Wmo+Awbz 

aantal huishoudens 5900 1700 900 

ook bekend in regelingen:       

jeugd 4% 14% 7% 

werk 7% 32% 14% 

inkomen 29% 53% 48% 

regieteams 1% 9% 6% 

sociale wijkteams 5% 3% 11% 

 

Illustratie 29  Overlap registratie Wmo en Awbz met andere regelingen 

 

Over de totale klantenpopulatie van Wmo en Awbz vormt de groep alleenstaande, westerse 

vrouwen van 65 jaar en ouder de grootste huishoudenscategorie (ongeveer 2500, waarvan 90% 

Wmo; Illustratie 30). Vervolgens is de groep westerse alleenstaanden tussen 30 en 64 groot (Wmo 

                                                        
20 In de hoofdstukken 4 t/m 7 geschiedt de analyse hoofdzakelijk op basis van de huishoudens in zelfstandige woningen. Het 

gaat met name om het vaststellen van de samenloop van het gebruik van regelingen m.b.t. zorg, werk, jeugd en inkomen. Bij 

de onzelfstandig wonenden (grotendeels kamerbewoners, studenten) en de tehuisbevolking is deze samenloop niet of veel 

minder aanwezig of heel specifiek. 
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en Awbz), alsook de groep tweepersoonshuishoudens ouder dan 64 (Wmo).  

Naar stadsdeel verdeeld zijn Zuid en Dukenburg de stadsdelen met de grootste aantallen huis-

houdens in Wmo en/of Awbz, gevolgd door Oost (Illustratie 31). 
 

 

 

Illustratie 30  Geregistreerden in bestanden Wmo en Awbz naar type huishouden 

 

 

Illustratie 31  Geregistreerden in bestanden Wmo en Awbz naar stadsdeel 

 

6.3 Regieteams en sociale wijkteams 

 

De in het SSB14 opgenomen casussen van regieteams en sociale wijkteams hebben betrekking op 

respectievelijk zo’n 1000 en 1050 huishoudens, zoals die voorkwamen in de bestanden per sep-

tember 2013. Het gaat om casussen uit de 2 jaar daarvoor (sociale wijkteams) of 4 tot 5 jaar (regie-

teams). Binnen de bestanden bevinden zich ook de door de teams afgesloten casussen. Hoewel 

niet aan te geven hoe vaak zal er in een flink deel van deze casussen nog of opnieuw zorg en hulp 

aan de orde zijn via regelingen binnen het sociale domein. 
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Sowieso zijn in het algemeen de huishoudens uit de bestanden van regieteams en sociale wijk-

teams - begrijpelijkerwijs - in relatief hoge mate in andere bestanden terug te vinden. Het sterkst 

nog geldt dit voor de regieteams (Illustratie 32). Het grootst is de overlap met het voorkomen in 

inkomensregelingen (74%).  

M.b.t. de sociale wijkteams is het aandeel huishoudens dat ook opgenomen is in de Wmo-

registratie hoog (39%). Enerzijds is hier de functie van de Sociale Wijkteams als lokale toegangs-

poort voor de zorg zichtbaar, anderzijds moet nog duidelijk worden hoe beide registraties zich 

tot elkaar gaan verhouden met de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. 

Tenslotte is er een overlap van ongeveer 100 huishoudens die zowel in de registratie van de re-

gieteams als de sociale wijkteams voorkomen. 

 

 

  regieteams SWTs 

aantal huishoudens 1000 1050 

ook bekend in regelingen:     

Wmo  13% 39% 

Awbz 20% 14% 

jeugd 43% 18% 

werk 47% 34% 

inkomen 74% 52% 

 

Illustratie 32  Overlap registratie  regieteams en sociale wijkteams met andere regelingen 

 

Illustratie 33 en Illustratie 34 geven verdere informatie over de samenstelling van  de huishou-

denspopulatie van beide teams. Binnen de regieteams zijn westerse 1- en 2-oudergezinnen en 

niet-westerse huishoudens met kinderen de grootste klantengroepen, gevolgd door alleenstaan-

den in de leeftijdsklassen tussen 30 en 64 jaar. Bij de sociale wijkteams is de verdeling minder 

ongelijkmatig, met ook veel meer vertegenwoordiging van 65+ huishoudens. 

 
 

 

Illustratie 33  Geregistreerden regieteams en sociale wijkteams naar type huishouden 
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Naar stadsdeel bezien zijn in Oost, Noord en Centrum de aantallen regieteamcasussen het ge-

ringst en sterk achterblijvend bij de andere 6 stadsdelen, waarbinnen zich ook de wijken met de 

meeste sociaal-maatschappelijke achterstand bevinden. 

Voor wat betreft de sociale wijkteams is het logisch dat Zuid (met daarbinnen de wijk Hatert), 

Dukenburg en Lindenholt21 de grootste aantallen casussen hebben. Daar zijn de teams in de loop 

van 2012 gestart. In de andere stadsdelen zijn de teams veel korter bezig of pas recent opgestart. 

 
 

 

Illustratie 34  Geregistreerden regieteams en sociale wijkteams naar stadsdeel 

 

                                                        
21 Het aantal casussen in Lindenholt blijft sterk achter bij dat in Hatert en Dukenburg. In de quickscan van de Sociale Wijkteams 

die in 2013 is uitgevoerd door O&S  is dit ook al geconstateerd en deels verklaard. 
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7 Gebruik en klantengroepen 

regelingen jeugd 
 

7.1 Onderscheiden regelingen m.b.t. jeugd 

 

Het totaaloverzicht in hoofdstuk 2 vermeldt 6 rubrieken van jeugdregelingen (zie ook de uitsne-

de hiervan in Illustratie 35). De rubriek met het grootste aantal klanten is de jeugdhulpverlening 

door Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het gaat om ongeveer 2650 personen (jeugdigen en ouders) in zo’n 

1700 Nijmeegse huishoudens.  Bij de Jeugd-GGZ (via BJZ) betreft het 1000 personen in 450 huis-

houdens22. Beide groepen vallen per 1 januari 2015 onder de naar de gemeenten gedecentrali-

seerde jeugdhulp. 

Drie registraties hebben te maken met onderwijs: leerplicht, schooluitval (VSV) en leerlingver-

voer, met resp. 1200, 500 en 600 personen. De zesde registratie betreft de Jeugdgezondheidszorg. 

De GGD houdt bij of kinderen overgewicht hebben (BMI-score) en of er sprake is van (signalen 

van) sociaal-psychologische problematiek of achterblijvende vaardigheden (SDQ-score). In 2013 

hebben ongeveer 1000 kinderen een indicatie gekregen op een van beide punten, en in een klein 

aantal gevallen beide (zie verder in par. 5.4). 

 

  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

JEUGD         

leerplicht  1200 1000 50 50 

voortijdig schoolverlaters 500 400 50 25 

BJZ hulpverlening 2650 1700 50 66 

BJZ GGZ/Awbz  1000 450 25 <25 

leerlingvervoer 600 500 25 <25 

Jeugd Gezondheidszorg 1000 950 0 <25 

totaal JEUGD 6950 
5000 

(3800) 200 200 

 

Illustratie 35   Aantallen geregistreerden regelingen jeugd 

7.2 Stapeling m.b.t. jeugdregelingen 

 

Het aantal klantrelaties op huishoudensniveau in Illustratie 35 is 5000, maar door overlap in ge-

bruik is het aantal unieke huishoudens lager. In totaal zijn er zo’n 3800 Nijmeegse huishoudens 

(in zelfstandige woningen) die in een of meer van de zes “jeugdregistraties” voorkomen. Ruim 

700 daarvan komen in twee registraties voor, nog eens zo’n 200 in drie en soms meer. Bij bijna 

350 huishoudens is er sprake van een combinatie van jeugdhulp en jeugd-GGZ. 80% van de klan-

ten die GGZ-zorg krijgen via BJZ ontvangen ook hulpverlening via BJZ.  

                                                        
22 De justitiële categorieën (reclassering, kinderbescherming, mishandeling) zijn niet in het overzicht opgenomen 
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Een andere combinatie die veel voorkomt is jeugdhulp en leerplicht (in 300 huishoudens).  

 

  BJZ hulp BJZ ggz leerpl vsv leerlverv JGZ SDQ JGZ BMI 

aantal huishoudens 1700 450 1000 400 500 150 850 

ook bekend in regelingen:               

Wmo/Awbz 16% 17% 13% 13% 33% 7% 8% 

werk 40% 22% 40% 63% 30% 18% 33% 

inkomen 50% 27% 46% 40% 39% 18% 37% 

regieteams 20% 8% 13% 8% 9% 4% 7% 

sociale wijkteams 6% 4% 6% 5% 6% 1% 5% 

 

Illustratie 36  Overlap registraties jeugd met andere regelingen 

Ook de overlap in het gebruik met registraties buiten de jeugd is groot (Illustratie 36). Met name 

de huishoudens die hulp ontvangen van Bureau Jeugdzorg, bekend zijn in de registraties van 

Leerplicht, VSV (voortijdig schoolverlaten) of het leerlingvervoer, maar ook de huishoudens 

waarvan een of meer kinderen een BMI-indicatie hebben onvangen van de GGD zijn in grote 

mate terug te vinden in andere bestanden (m.n. werk en inkomen). Veel huishoudens met jeugd-

hulp en huishoudens die met leerplicht te maken hebben vorm(d)en een casus bij een van de re-

gieteams. 

7.3 Klantengroep Bureau Jeugdzorg 

 

Onder huishoudens waarvan kinderen en/of ouders een beroep doen op Bureau Jeugdzorg be-

vinden zich veel (westerse) eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens. De groep westerse 

tweeoudergezinnen is in absolute zin weliswaar het grootst, maar het relatieve aandeel is veel 

geringer: 5% tegen resp. 13% en 11% bij de eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens met 

kinderen. Opvallend binnen de groep niet-westerse klanten is dat Awbz/GGZ-hulp bij niet-

westere kinderen in zeer geringe mate voorkomt (zie Illustratie 37).23 

 

 

Illustratie 37  Geregistreerden Bureau Jeugdzorg naar type huishouden 

                                                        
23 In deze en volgende figuren zijn ook bij huishoudenstypen zonder kinderen (kleine) aantallen geregistreerden te zien. M.b.t. 

Bureau Jeugdzorg zijn ook elders wonende ouders geregistreerd. Daarnaast heeft het te maken met administratieve oorzaken 

rondom (achterlopende of afwijkende) adresregistratie van ouders en kinderen. 
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Illustratie 38  Huishoudens Bureau Jeugdzorg naar stadsdeel 

Verder zijn Dukenburg, Zuid en Lindenholt de stadsdelen met de grootste aantallen BJZklanten. 

In par. 5.2. is al aangegeven dat vooral de huishoudens die BJZ-hulpverlening ontvangen ook in 

sterke mate in registraties m.b.t. werk en inkomen voorkomen.  

 

7.4 Geregistreerden bestanden jeugd – onderwijs 

 

In Illustratie 39 en Illustratie 40 zijn de aantallen geregistreerden bij elkaar gezet m.b.t. leerling-

vervoer, leerplicht en voortijdige schooluitval (VSV).  

Leerlingvervoer betreft ongeveer 500 kinderen. Het percentage huishoudens met kinderen in 

Nijmegen dat een beroep doet op leerlingvervoer is 2 tot 3. Dit verschilt niet veel naar type huis-

houden. Dukenburg, Lindenholt en Noord zijn de stadsdelen met de meeste gebruikers. 

Voor wat betreft de vroegtijdig schoolverlaters gaat het het om zo’n 500 (ex)leerlingen in 400 

huishoudens, met daarbij enige oververtegenwoordiging bij eenoudergezinnen en niet-westerse 

huishoudens. In Zuid en Dukenburg zijn de groepen het grootst, gevolgd door Lindenholt. 

 

 

 

Illustratie 39  Geregistreerden regelingen jeugd-onderwijs naar type huishouden 
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Bij de 1200 leerlingen (in 1000 huishoudens) die bekend zijn in het leerplichtbestand is de over-

vertegenwoordiging onder westerse eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens wel aan-

zienlijk: resp. 6% en 10% van deze huishoudens tegen 2½% van de westere tweepersoonshuis-

houdens. Verder springen Dukenburg en Zuid er getalsmatig sterk uit. 

Veel van de huishoudens in de bestanden van leerlingvervoer, leerplicht en vsv zijn ook klant als 

het gaat om werk- en inkomensregelingen, en deels ook zorg (m.n. de klanten leerlingvervoer). 

 

 

Illustratie 40  Geregistreerden regelingen jeugd-onderwijs naar stadsdeel 

 

7.5 Geïndiceerden Jeugdgezondheidszorg 

 

De (circa 150) kinderen voor wie door de GGD een SDQ-indicatie is afgegeven zijn min of meer 

gelijkmatig gespreid over huishoudenstypen en stadsdelen. De circa 850 BMI-indicaties zijn wel 

scheef verdeeld: het betreft ongeveer 3% van de westerse huishoudens met kinderen en 9,5% van  

 

 

 

Illustratie 41  Geregistreerde indicaties JGZ naar type huishouden 
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de niet-westerse huishoudens. Dukenburg en vervolgens Zuid en Lindenholt zijn de stadsdelen 

met de grootste aantallen indicaties. 

Bij een beperkt aantal gevallen (ca. 25) is binnen hetzelfde huishouden sprake van SDQ- én BMI-

indicering.   

 

 

 

Illustratie 42  Geregistreerde indicaties JGZ naar stadsdeel 
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8 Gebruik en klantengroepen 

regelingen werk 

8.1 Aantallen en overlap in de registraties m.b.t. werk 

 

In het totaaloverzicht in hoofdstuk 2 en onderstaande uitsnede daaruit staan vier registraties 

m.b.t. werk vermeld. Alles bij elkaar zijn in de vier registraties circa 13000 huishoudens in zelf-

standige woningen betrokken. Na ontdubbeling betreft het 10400 unieke huishoudens, naast circa 

1500 huishoudens in onzelfstandige woonruimte of tehuizen.  

Verreweg de grootste registratie is die van de niet werkende werkzoekenden (NWW). Daarbin-

nen bevinden zich zo’n 9700 personen in 7850 verschillende huishoudens. Vervolgens bevinden 

3100 Nijmegenaren (uit 2650 huishoudens) zich in de gemeentelijke bestanden van re-

integratietrajecten.  Bij het jongerenloket was het aantal inschrijvingen 1700, afkomstig uit 1200 

huishoudens, dus relatief veel inschrijvingen uit hetzelfde huishouden. Tenslotte zijn in de regi-

straties van de Sociale Werkvoorziening 1500 personen opgenomen, afkomstig uit 1300 huishou-

dens.  

Registraties die niet in dit overzicht zijn opgenomen betreffen de arbeidsongeschiktheid en Wa-

jong. Hiervan zijn geen bestanden beschikbaar t.b.v. het SSB. Bij elkaar gaat om om en nabij 8000 

personen, 5000 in de WAO (incl. WIA en WAZ) en 3000 in de Wajong.24 

 

 

  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

WERK         

reintegratie/inburgering 3100 2650 250 25 

jongerenloket/re-integratie 1700 1200 350 50 

NWW 9700 7850 750 150 

WSW 1500 1300 50 200 

totaal WERK 16000 
13000 

(10400) 1400 425 

 

Illustratie 43  Aantallen geregistreerden regelingen werk 

Met name bij de registraties van NWW, re-integratie en jongerenloket is er logischerwijs veel 

onderlinge overlap. Ongeveer een vijfde van de huishoudens met een of meer ingeschrevenen bij 

NWW bevindt zich ook in het re-integratiebestand. Andersom is 60% van de huishoudens met 

een of meer leden in een re-integratiebestand25 ook bekend binnen de NWW-registratie.  

Bij de groep huishoudens met gezinsleden in de registratie van het jongerenloket is dit 50%.26 

M.b.t. de WSW is de overlap met andere werkregistraties veel beperkter. 

 

                                                        
24 Stads- en Wjkmonitor 2013, hfdst. Gezondheid en Zorg, blz. 24. 
25 In het reintegratiebestand bevinden zich ook de inburgeraars. Zij zullen in veel mindere mate bekend zijn in de NWWregi-

stratie. 
26 Deze overlap kan zowel betekenen dat dezelfde persoon in beide bestanden is ingeschreven als dat binnen hetzelfde huis-

houden één persoon in het ene werkbestand is ingeschreven en een ander lid in een ander bestand. 
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8.2 Stapeling met andere regelingen 

 

In Illustratie 44 is te zien dat in de bestanden van NWW, re-integratie en jongerenloket zeer grote 

groepen ook bekend zijn in een of meerdere van de inkomensregelingen. Voor het grootste deel 

gaat het daarbij om de WWB-uitkering. In 45% van de huishoudens met NWW-ers, 62% van de 

huishoudens met re-integreerders en 41% van de huishoudens met ingeschrevenen bij het jonge-

renloket is deze uitkering aanwezig.  

Andere flinke “stapelingen” betreffen het voorkomen van een grote groep huishoudens van jon-

gerenloketklanten in een (of meer) van de jeugdregistraties (30%) en een even grote groep WSW-

huishoudens die een beroep doet op zorg. 

 

  NWW re-integr jongloket WSW 

aantal huishoudens 7850 2650 1200 1300 

ook bekend in regelingen:         

Wmo/Awbz 8% 9% 11% 30% 

jeugd 13% 17% 30% 9% 

inkomen 55% 77% 64% 32% 

     wwb 45% 62% 41% 13% 

regieteams 5% 6% 6% 5% 

sociale wijkteams 3% 5% 4% 4% 

 

Illustratie 44  Overlap  registraties werk met andere regelingen 

 

8.3 Klantengroepen registraties werk 

 

In par. 6.1 bleek dat de 9700 NWW-ers te verdelen zijn over 7850 zelfstandig wonende huishou-

dens en 900 mensen op kamers of in tehuisbevolking. In Illustratie 45 is te zien dat in zes van de 

onderscheiden huishoudenscategorieën de aantallen ingeschrevenen in NWW groot zijn, het 

 

 

 

Illustratie 45  Geregistreerden NWW, reintegratie en jongerenloket naar type huishouden 
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sterkst in de groep alleenstaanden 30-64 jaar(1800 personen). Deze groep huishoudens is in rela-

tieve zin echter zeker niet het sterkst vertegenwoordigd: 13% van de totale populatie in deze 

groep. Dat is aanzienlijk minder dan de relatieve vertegenwoordiging bij andere groepen waar 

het aandeel NWWers veel groter is: 37% bij niet-westerse huishoudens met kinderen, 27% bij de 

niet-westerse alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens en 21% bij de westerse eenouderge-

zinnen. 

Een nog schever patroon geldt voor het re-integratiebestand. Zowel in absolute zin als relatief (15 

tot 22%) zijn de niet-westerse huishoudens de grootste groepen. Bij de westerse eenoudergezin-

nen is het aandeel 7%. Het gemiddelde over alle huishoudens is 3,8%. 

Van de 1700 klanten van het jongerenloket wonen er zo’n 400 onzelfstandig. De overige klanten 

wonen voor het overgrote deel thuis (in huishoudens met kinderen). Een klein deel woont als 

alleenstaande of tweepersoonshuishouden in een zelfstandige woning.  

 

De aantallen NWW-ers zijn in de meeste stadsdelen omvangrijk, met de grootste aantallen in 

Dukenburg en Zuid. Overigens lopen de relatieve aandelen minder uiteen. Behalve in Zuid en 

Dukenburg gaat het ook in Lindenholt, Oud-West en Nieuw-West om flinke percentages en be-

vinden zich in zo’n 12 tot 15% van de zelfstandig wonende huishoudens een of meer NWW-

geregistreerden.  

De absolute aantallen per stadsdeel m.b.t. re-integratie en het jongerenloket zijn aanzienlijk min-

der, maar het patroon is vergelijkbaar. 

 

 

 

Illustratie 46  Geregistreerden NWW, reintegratie en jongerenloket naar stadsdeel  

 

De patronen m.b.t. de WSWers zijn deels afwijkend in vergelijking met die van NWW, reintegra-

tie en jongerenloket. Een veel groter aandeel komt uit westerse huishoudens, m.n. alleenstaaan-

den tussen 30 enn 64 jaar. Qua stadsdeel springt m.n. Zuid en vervolgens Dukenburg eruit en is 

ook het aantal in Oud-West aanzienlijk. 
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Illustratie 47  Geregistreerden WSW naar type huishouden 

 

 

 

Illustratie 48  Geregistreerden WSW naar stadsdeel  
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9 Gebruik en klantengroepen 

regelingen inkomen 

9.1 Aantallen en overlap in de registraties m.b.t. inkomen 
 

M.b.t. inkomensregelingen zijn er in het SSB zeven regelingen opgenomen. Bij vier van de regi-

straties hebben we te maken met grote aantallen van 6000 tot 7000 klanten c.q. 5000 tot 6000 huis-

houdens: de WWB27, de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, de collectieve aanvullende 

ziekteverzekering (CAZ) en de bijzondere bijstand. Bij de schuldhulpverlening (BSHV) en de 

stichting Leergeld (bijdrage onderwijskosten) gaat het om kleinene aantallen klanten. 

 

Bij elkaar gaat het om een omvangrijk aantal klanten. Alles bij elkaar zijn er op persoonsniveau 

zo’n 32250 klantrelaties. In elke regeling kan het voorkomen dat er meer personen per huishou-

den bekend zijn en ook dat iemand voor één en dezelfde regeling vaker geregistreerd staat28.  Op 

huishoudensniveau komt het aantal klantrelaties dan lager uit, nl. 27200. Daarnaast bevinden 

zich nog zo’n 2000 onzelfstandig wonenden en personen in tehuizen in deze registraties.  

 

Behalve de overlap waarbij er voor een en dezelfde regeling meer registraties voor een huishou-

den zijn is er uiteraard overlap tussen regelingen. De meeste huishoudens die financiële onder-

steuning krijgen maken van meerdere financiële regelingen tegelijk gebruik. Na verrekening van 

deze overlap blijven er bij de zelfstandige huishoudens 11500 unieke huishoudens over waarbin-

nen sprake is van een of meerdere financiële ondersteuningen. Deze overlap is dus heel groot. 

Slechts bij een minderheid van eenderde (3900 huishoudens) gaat het om één inkomensregeling, 

maar bij tweederde om twee of meer: 2700 huishoudens bevinden zich in twee inkomensregistra-

ties, 2300 in drie en 2500 in vier of meer. Combinaties die vaak voorkomen zijn die van WWB met 

bijzondere bijstand en/of kwijtschelding belasting en/of collectieve aanvullende verzekering. 

 

  personen huishoudens 

  2014 zelfst. onzelfst. tehuis 

INKOMEN         

WWB  6850 5800 450 200 

uitstroom WWB 1350 1000 200 50 

kwijtschelding belasting 5900 5800 50 25 

collectieve aanvullende verzekering 6600 5250 150 150 

bijzondere bijstand 8250 7150 300 400 

screening BSHV 800 700 50 50 

Leergeld 2500 1500 0 0 

totaal INKOMEN 
32250 

(14650) 
27200 

(11500) 1200 875 

 

Illustratie 49  Aantallen geregistreerden regelingen inkomen 

 

                                                        
27 Binnen de WWB onderscheiden we twee registraties: de standgegevens per 1-1-2014 en de uitstroom, d.w.z. de in 2013 beëin-

digde dossiers (van personen die per 1-1-2014 nog woonachtig zijn in Nijmegen). 
28 Bijv. wanneer binnen één regeling bijdragen voor verschillende voorzieningen zijn verstrekt.  
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9.2 Stapeling met andere regelingen 

 
Zojuist kwam al aan het licht dat circa 7500 huishoudens van meerdere inkomensregelingen tege-

lijk gebruik maken.  In Illustratie 50 is te zien dat de klanten van inkomensregelingen ook in flin-

ke mate voorkomen in bestanden m.b.t. zorg, jeugd en werk. Het sterkst is de overlap met de 

werkregistraties (oplopend tot 70%). Daarnaast is de overlap opvallend tussen Wmo/Awbz en 

bijzondere bijstand (37%) en tussen Leergeld en jeugdhulp (45%). Overigens is ook 15% van de 

Leergeldhuishoudens bekend bij de regieteams. 

 

  
WWB 

(st) 
WWB 
(uit) bijz.bijst kwijtsch CAZ schuldhlp Leergeld 

aantal huishoudens 5800 1000 7150 5800 5250 700 1500 

ook bekend in regelingen:               

Wmo/Awbz 17% 12% 37% 26% 27% 11% 15% 

jeugd 17% 15% 15% 15% 17% 14% 45% 

werk 70% 69% 42% 47% 45% 64% 62% 

regieteams 8% 7% 8% 8% 7% 6% 15% 

sociale wijkteams 5% 5% 6% 5% 5% 4% 6% 

 

Illustratie 50  Overlap registraties inkomen met andere regelingen 

 

9.3 Typering naar huishouden en spreiding over de stad 

 
Alleenstaande westerse huishoudens tussen 30 en 64 jaar vormen in absolute zin de grootste ca-

tegorie afnemers van inkomensregelingen, gevolgd door eenoudergezinnen en niet-westerse 

huishoudens (Illustratie 51). Maar in Illustratie 52 is te zien dat juist deze laatste groepen relatief 

het sterkst zijn vertegenwoordigd. Zo’n 38% van de eenoudergezinnen maakt gebruik van een of 

meer financiële regelingen en ongeveer de helft van alle niet-westerse huishoudens. 

 

 

 
 

Illustratie 51  Geregistreerden  inkomensregelingen naar type huishouden (absoluut) 
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Illustratie 52  Geregistreerden  inkomensregelingen naar type huishouden  (relatief) 

 

Naar stadsdeel bekeken leveren Zuid en Dukenburg de grootste aantallen klanten voor inko-

mensregelingen, maar is het relatieve aandeel in Oud-West het grootst. Overigens ontlopen deze 

aandelen elkaar niet zo veel in vijf stadsdelen. 

 

 
 

Illustratie 53  Geregistreerden  inkomensregelingen naar stadsdeel (absoluut)) 

 

 
 

Illustratie 54  Geregistreerden  inkomensregelingen naar stadsdeel (relatief)  
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Bijlage:  Toelichting regelingen 
 

Zorg 
 
Wmo 

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt de gemeente voor verschillende 

soorten hulp en zorg: hulp bij het huishouden, woningaanpassing en woonvoorzieningen, hulp-

middelen (zoals rolstoel, rollator, po-of douchestoel) en vervoersvoorzieningen. 

In het SSB14 is gewerkt met bestandsgegevens over de verstrekkingen over 2013. 

  

Awbz 

Via het Zorgkantoor zijn bestanden verkregen (peildatum juli 2014) met Awbz-klanten die per 1 

januari 2015 over zijn gekomen naar de gemeente. Het bestand bevat personen mer indicaties 

voor begeleiding (dagbesteding voor ouderen, dagbesteding voor mensen met een beperking  

en ambulante begeleiding) en beschermd wonen.  

 

Regieteams 

De regieteams behandelen complexe huishoudens- en overlastproblematiek. Na een pilotperiode 

vond vanaf 2012 een stadsbrede uitrol plaats. Het toegepaste bestand betreft de casusregistratie 

van de regieteams, met daarin de (afgesloten en nog lopende) casussen vanaf de start van de 

teams (wisselend per stadsdeel) per september 2014. 

 

Sociale wijkteams 

De sociale wijkteams behandelen minder complexe hulpvragen en voeren vanaf 1 januari 2015 

taken uit in het kader van de vernieuwde Wmo. De eerste teams zijn gestart in 2012, inmiddels 

zijn de teams stadsbreed uitgerold. Het toegepaste bestand betreft de casusregistratie van de so-

ciale wijkteams, met daarin de (afgesloten en nog lopende) casussen vanaf de start van de teams 

(wisselend per stadsdeel) per september 2014. 

 

 

Jeugd 
 
Leerplicht 

Registratie door leerplichtambtenaren i.v.m. schoolverzuim, geconstateerd in 2013.  

 

Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

Meldingen Nijmeegse schoolverlaters over 2013, vastgelegd door gemeente Nijmegen als con-

tactgemeente voor de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters binnen de RMC-

regio (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). 

 

Bureau Jeugdzorg hulpverlening 

De bestanden betreffen de standgegevens per 1-1-2014 en de uitstroom in 2013. Bij de klantgege-

vens gaat het zowel om kinderen als ouders. Per 1 januari 2015 is de jeugdhulp ondergebracht bij 

de gemeenten.    
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Bureau Jeugdzorg Awbz-indicaties (ggz) 

De bestanden betreffen de standgegevens per 1-1-2014 en de uitstroom in 2013. Bij de klantgege-

vens gaat het zowel om kinderen als ouders. Per 1 januari 2015 is de jeugd-ggz ondergebracht bij 

de gemeenten.    

 

Leerlingvervoer 

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of alleen onder begeleiding naar school 

kunnen. Huishoudens kunnen een vergoeding krijgen, maar ook begeleiding of taxivervoer. Het 

bestand betreft kinderen die in 2013 ondersteuning voor Leerlingvervoer kregen. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Registratie GGD van kinderen met overgewicht (BMIscore) en (signalen van) sociaal-

psychologische problematiek of achterblijvende vaardigheden (SDQscore). De scores betreffen 

kinderen die getest zijn in 2013. 

 

 

Werk 
 
IW3/Reintegratie 

Personen voor en met wie in 2013 vanuit de gemeente reintegratie-activiteiten hebben plaats ge-

vonden in relatie tot (uitstroom) WWB/WIJ (jongeren), gesubsidieerde arbeid en inburgering. 

 

Jongerenloket 

Het Jongerenloket biedt hulp en begeleiding aan werkloze jongeren op het gebied van scholing 

en werk. Het loket is regionaal en werkt behalve voor Nijmegen ook voor de gemeenten in het 

Rijk van Nijmegen. Het bestand betreft aanmeldingen uit 2013. 

 

Niet werkende werkzoekenden (NWW) 

Registratie niet-werkende werkzoekenden door UWV. Standgegeven 1-1-2014. 

 

Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

Op basis van bestand met gegevens per 31-12-2013, geleverd door (de gemeenschappelijke rege-

ling) Breed, die de WSW uitvoert in opdracht van negen gemeenten in de regio Nijmegen. 

 

 

Inkomen 
 
WWB 

Uitkeringsgerechtigden met bijstandsuitkering op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB). 

Peildatum 31 januari 2014. Sinds 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de (WWB). 

 

Uitstroom WWB 

Uitkeringsgerechtigden van wie in 2013 uitkeringsdossier WWB is beëindigd. 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belasting 

Huishoudens met een minimuminkomen kunnen kwijtschelding krijgen van lokale belasting 
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(afvalstoffenheffing, hondenbelasting, parkeerkaart, onroerendezaakbelasting en rioolrecht) als 

ook van waterschapsbelasting. Peiling op basis van bestand maart 2014. 

 

Collectieve aanvullende verzekering (CAZ) 

Aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen. Wordt aangeboden 

door de gemeente. Peilmoment 31-12-2013. 

 

Bijzondere bijstand 

Uitkering voor mensen met een laag inkomen t.b.v. bijzondere en noodzakelijke kosten (medi-

sche kosten; kosten voor de aanschaf van een koelkast, wasmachine of meubilair; de kosten van 

een advocaat; kosten voor een computer voor schoolgaande kinderen). Bestand over betalingen 

in 2013. 

 

Schuldhulpverlening 

Toegepast is een bestand van Bureau Schuldhulpverlening met aanvragen en screenings over de 

periode 1 juni 2013 – 1 juni 2014. 

 

Leergeld 

Bijdragen vanuit de stichting Leergeld, verstrekt in 2013. Deze stichting steunt schoolgaande kin-

deren tussen 4-18 jaar van ouders met lage inkomens. Aanvragen kunnen gedaan worden voor 

sport, cultuur en ouderbijdrage voor basis- en voortgezet onderwijs.  

 


