
Hoe maak ik een wijkanalyse?
Aan de slag met datagedreven instrumenten

12 november 2020

We starten om 14.00 uur



• Centrale vraag: Hoe kom ik tot een door alle partijen gedragen buurtagenda?

• Inventarisatie instrumenten

• Drie bijeenkomsten

1. Data gedreven instrumenten voor het maken van een wijkanalyse (12 november 2020)

2. Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een buurtagenda (1 december 2020)

3. Tellen en vertellen; samen aan de slag (21 januari 2021)

• Werken toe naar: Handreiking 

Welkom!



Inzicht geven in:

• De samenhang tussen cijfers en beleving en kennis van bewoners en professionals

• Hoe je met cijfers een beeld krijgt van wat er speelt in een buurt

• Voordelen, beperkingen en praktijkvoorbeelden datagedreven instrumenten

Doelen van vandaag



Programma

Programma

Welkom door ministerie van BZK 

Andy Clijnk, programmamanager Leefbaarheid en Veiligheid

Kennismaking

Mentimeter

Hoe maak ik een wijkanalyse? Inzicht in datagedreven instrumenten 

Matthijs Uyterlinde van Platform31 en Radboud Engbersen van Movisie

5 minuten pauze (14.50 uur)

De maakbare stad. Instrumenten voor stedelijke herontwikkeling 

Gert Jan Fernhout, Rebel Group

Ervaringen, geleerde lessen en vragen uitwisselen 

Plenaire terugkoppeling en afsluiting (16.00 uur)



• Demp je microfoon als je niet aan het woord bent

• Stel je vragen via de chat

• Gebruik liefst een laptop of vaste computer

• Leuk als je je camera aanzet, zeker in deelgroepjes en als je het woord krijgt

• Hulp nodig? Rosanne van Kooten is bereikbaar (06 55 44 05 83)

• We nemen het plenaire deel van de bijeenkomst op, zet je camera uit als je niet in beeld wil 

komen 

Spelregels tijdens bijeenkomst



Andy Clijnk

Programmamanager Leefbaarheid en Veiligheid

Welkom door ministerie van BZK



Mentimeter

Ga op je telefoon of computer naar:

www.menti.com

Voer daar deze code in:

98 38 144

Kennismaking

Ervaring met instrumenten?

http://www.menti.com/


Hoe maak ik een wijkanalyse?
Inzicht in datagedreven instrumenten

Matthijs Uyterlinde & Radboud Engbersen

Platform31 | Movisie

12 november 2020



Succesvolle wijkgerichte aanpak start met urgentie

Stap 1: Breed gedragen gevoel 

van urgentie Urgentie

Bron: Naar een wendbare wijkaanpak 

(Platform31)

Stap 3: Gemeenschappelijke 

toekomstvisie

Stap 2: Coalitievorming 



Buitenperspectief (systeemwereld):
Gemeenten, woningcorporaties en andere instellingen kijken 

vanuit statistieken en indicatoren naar wijken. Op basis daarvan 

wordt nagedacht over gebiedsgericht beleid en maatregelen.

Hoe maak ik een buurtagenda? Twee perspectieven

Binnenperspectief (leefwereld):
Bewoners kennen een buurt het beste. Er bestaan allerlei 

instrumenten, waarbij bewoners veelal ondersteund worden door 

professionals, om van ‘binnenuit’ te werken aan buurtagenda’s. 



• Statistieken beschrijven ontwikkelingen, maar geven geen 

inzicht in oorzaken en verklaringen

Binnen en buiten hebben elkaar nodig

• Niet alles is meetbaar: maatschappelijke vraagstukken laten 

zich niet altijd cijfermatig in kaart brengen

• Hoe interpreteer je gegevens: wat is hoog/laag of goed/slecht, 

wat is je referentiekader?

• Warme duiding van statistische gegevens is noodzakelijk: 

tellen en vertellen!



“Getallen kunnen het woord niet vervangen en 

hebben zelden het laatste woord. Maar waar ze te 

vinden zijn komt hun wel het eerste woord toe” 

(professor en historicus A. Th. Van Deursen)

“Als ik een verjaardagsfeest wil organiseren, wil ik 

ongeveer weten hoeveel mensen er komen.”

(professor sociologie C.J.M. Schuyt)

Het eerste woord aan de cijfers











Cijfers doen ertoe!

• Het aantal sociale huurwoningen in Nederland daalde tussen 2006 

en 2016 van 2,4 miljoen naar 2,2 miljoen (SCP, 2020).

• Nederland telt 3 miljoen eenpersoonshuishoudens: een stijging van 

16% naar 22% sinds 1990 (CBS, 2018).

• 600.000 huishoudens (8,2%) hebben een laag inkomen; 3,3% leeft 

al minstens vier jaar in armoede (CBS, 2019). 

• Sinds 1972 steeg het aandeel inwoners met een 

migratieachtergrond van 9% naar 22% (WRR, 2018). 

• 53% van de inwoners van Den Haag heeft een migratieachtergrond, 

met 202 verschillende herkomstgroepen (WRR, 2018).

• In 2018 vond 50% van de Nederlanders dat ‘het de goede kant 

opgaat met Nederland’; in 2008 was dit nog 27% (SCP, 2020).



• Beschrijvende functie: hoe staat de buurt ervoor?

Vier functies van datagedreven instrumenten

• Signalerende functie: welke trends/processen tekenen 

zich af?

• Agenderende functie: welke zaken verdienen meer 

(beleids- of bewoners)aandacht?

• Evaluatieve functie: hebben de interventies gewerkt? 

Liggen we op koers om de doelen te bereiken?



Waar blinken goede data-instrumenten in uit?

• Actueel

• Uit betrouwbare bron

• Begrijpelijk en gebruiksvriendelijk

• Bieden inzicht in verschillende 

schaalniveaus

• Beleidsrelevant

• Bestaan uit een mix van ‘harde’ en 

’zachte’ cijfers



1. Gemeentelijke instrumenten: wijk-/buurtprofielen, 

wijkscans, buurtthermometers, etc (vooral grotere 

gemeenten)

2. Landelijke databronnen: openbare cijfers, voor 

iedereen te raadplegen.

3. Extern aanbod voor gemeenten (marktpartijen)

Aanbod data-instrumenten



Wijkprofiel Rotterdam: voorbeeld Pendrecht

Bron: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam
Pendrecht 2014-2018

https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam


Wijkprofiel Rotterdam: voorbeeld Pendrecht (veiligheid)

Bron: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam
Pendrecht 2014-2020

https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam


Wijkkompas Groningen: voorbeeld Selwerd

Bron: https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/

https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/


Wijkkompas Groningen: voorbeeld Selwerd (rondkomen)

Bron: https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/

https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/


Gemeente In Cijfers 

• Informatiesysteem 

tegen betaling; 

beheerd door ABF 

Research

• Openbare en 

commerciële 

bronnen

• ± 2000 onderwerpen 

gerangschikt op 

dashboard

• Cijfers op buurt- en 

postcodeniveau

• Uitgebreide definitie 

per indicator



Voorbeeld Gemeente In Cijfers: Oss, Centrum Noord

Aantal misdrijven, Oss

Bron: oss.incijfers.nl



Leefbaarometer: landelijk data-instrument BZK

• Eén leefbaarheidsscore per gebied

• 100 indicatoren op 5 dimensies:

▪ Woningen

▪ Bewoners

▪ Voorzieningen

▪ Veiligheid

▪ Fysieke omgeving 

• Landelijke dekking (sinds 2002)

• Op gemeente, wijk, buurt en 

gridniveau (200x200)

• → Lokale inkleuring en 

verdieping nodig!

Overvecht, Utrecht

Nijverheid, Hengelo

Bron: www.leefbaarometer.nl

http://www.leefbaarometer.nl/


CBS in uw Buurt: Landelijk data-instrument CBS

• ±75 indicatoren:

• Bevolking

• Inkomen, opleiding en werk

• Voorzieningen

• Wonen

• Landelijke dekking

• Hoog detailniveau: per wijk, 

per buurt, 500x500 meter of 

100x100 meter blok.

• Output op kaart of in grafiek

• Ruwe data: duiding en 

interpretatie nodig!

Mediane inkomenscategorie 100x100, Lelystad

Bron: www.cbsinuwbuurt.nl

Percentage inwoners 65+ per buurt, Amersfoort

http://www.cbsinuwbuurt.nl/


• Dashboard op buurtniveau rond 6 thema’s

• Vergelijking van buurt met gemeentelijk niveau, 

andere buurt of Nederlands gemiddelde 

• Grafieken, geen kaartbeelden

Buurtmonitor Integratie 
(Kennisplatform Integratie & samenleving) 

Bron: https://buurtintegratie.nl/

https://woonzorgwijzer.info/


WoonZorgwijzer: inzicht in kwetsbare groepen in de wijk 

• Data-instrument op basis van o.a. CBS data 

• Inzicht in de omvang en spreiding van groepen met 

uiteenlopende aandoeningen.

• Inzicht in de beperkingen waarmee deze groepen te maken 

hebben; maar geeft geen inzicht in de zorgbehoefte/vraag.

• Beschikbaar tegen betaling (opengesteld voor o.a. provincies 

Noord- en Zuid-Holland, en ca. 24 gemeenten)

Bron: https://woonzorgwijzer.info/

https://woonzorgwijzer.info/


Voorbeeld WZW: spreiding licht verstandelijk beperkten

Meezenbroek

WoonZorgwijzer Zoetermeer, Meerzicht WoonZorgwijzer Hengelo, Nijverheid

Bron: https://woonzorgwijzer.info/

https://woonzorgwijzer.info/


• Zelf in te vullen op basis 

van openbare data

Wijkpaspoort warmtetransitie (Kadaster)



Stap 1: Met openbare bronnen snel inzicht in de belangrijkste indicatoren:

• Leefbaarometer: Algemeen beeld van de leefbaarheid (www.leefbaarometer.nl)

• Kernstatistieken op wijk-/buurtniveau:

• CBS in uw Buurt: Demografie, wonen, inkomen en sociale zekerheid, opleiding en 

voorzieningen (www.cbsinuwbuurt.nl)

• Buurtmonitor Integratie: Demografie, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en 

woonomgeving, zorg en welzijn en criminaliteit (www.buurtintegratie.nl)

Stap 2: Verdiepingsslag: welke indicatoren zijn zorgwekkend? Waar liggen kansen?

• Waar? Zoom in met Leefbaarometer en CBS in uw Buurt (kaartbeelden)

• Wat? Ga op zoek naar aanvullende databronnen (veiligheid, gezondheid en welzijn, politieke 

voorkeur, wijkeconomie, groen, energielabels, energiegebruik, etc).

Zelf een wijkscan maken? 

http://www.leefbaarometer.nl/
http://www.cbsinuwbuurt.nl/
http://www.buurtintegratie.nl/


• Ken je wijk en ken je bewoners!

• Veel informatie op wijk- en buurtniveau 

beschikbaar in landelijke databronnen 

• Ontwikkel gevoel voor getallen 

• Houd het simpel

• Cijfers zijn een startpunt voor gesprek, 

geen doel op zichzelf

Tot slot



Bedankt voor jullie aandacht!



Pauze



Wat gaan we doen? 

Groepjes ± 4 personen (zelfsturend), klik straks op de pop-up om naar deelsessie 

te gaan, terugkomst gaat automatisch en wordt afgeteld in scherm

Vragen:

1. Rondje: Wat is ieders naam, functie en organisatie?

2. Welke ervaringen hebben jullie met datagedreven instrumenten? 

3. Wat hebben jullie vandaag geleerd dat jullie kunnen gebruiken?

4. Welke belangrijkste vragen hebben jullie nog en heb je advies voor elkaar? 

5. Wat is de rode draad of conclusie van wat jullie besproken hebben? Spreek af 

dat één persoon dit deelt in plenaire chat bij terugkomst

Ervaringen, geleerde lessen en vragen uitwisselen 

Handig: maak een 

foto van deze slide


