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Feiten en cijfers

Goed gemeentelijk woonbeleid is gebaseerd op correcte feiten en cijfers. 
Bijvoorbeeld actuele cijfers over het aantal mensen in de gemeente met 
een lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking. Of cijfers over 
de vraag naar beschermd wonen of naar toegankelijke woningen. Ook voor 
lokale belangenbehartiging geldt dat het helpt als je de beschikking hebt 
over lokale cijfers. Met zulke cijfers kun je je argumenten kracht bij zetten. 

Hoewel er veel verschillende bronnen zijn voor cijfers op gemeentelijk of regionaal 
niveau, zijn cijfers over de eigen gemeente of regio niet altijd eenvoudig te vinden. We 
zetten daarom in dit informatieblad een aantal informatiebronnen op een rij. 

Waar staat je gemeente?

De website www.waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van de Vereniging Nederland-
se Gemeenten (VNG) en vormt een rijke bron van cijfers. De website bevat per gemeente 
cijfers over alle domeinen. Dus onder andere over wonen, over zorggebruik en over het 
sociaal domein.  
Voorbeelden: 
• Het percentage huurwoningen en koopwoningen, afgezet tegen het percentage in 

heel Nederland. 
• Het percentage mensen dat gebruik maakt van Geestelijke gezondheidszorg (basis 

GGZ of POH GGZ)
• De gemiddelde woonlasten voor eenpersoons en meerpersoons huishoudens,  

vergeleken met het gemiddelde in heel Nederland.

www.waarstaatjegemeente.nl

Woonzorgwijzer

Het instrument Woonzorgwijzer toont waar verschillende zorggroepen wonen. Bijvoor-
beeld het aantal mensen met dementie of met een licht verstandelijke beperking/
laaggeletterden. En de website geeft aan welke zelfredzaamheidsbeperkingen zij 
ervaren. Bijvoorbeeld problemen bij het doen van het huishouden of last van  
stemmingen/angsten. 
Op deze website is tot op het niveau van buurten zichtbaar hoeveel mensen met een 
bepaalde aandoening er wonen en hoeveel mensen met specifieke beperkingen in de 
zelfredzaamheid. De woonzorgwijzer is nog niet landelijk dekkend, maar steeds meer 
provincies en gemeenten sluiten zich aan. 

www.woonzorgwijzer.info



3

Factsheets Wonen met zorg

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg maakte factsheets met regionale gegevens over wonen 
met zorg. Nederland is hierbij ingedeeld in 40 regio’s. 
De volgende factsheets zijn beschikbaar:
• Ouderen en wonen met zorg
• Psychische problematiek en wonen met zorg
• Verstandelijke beperking en wonen met zorg.

www.kcwz.nl/thema/cijfers-en-trends/regionale-factsheets-wonen-met-zorg

Mijn kwaliteit van leven

De website mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. 
De website maakt zichtbaar hoe inwoners in een gemeente hun kwaliteit van leven 
ervaren. Mijnkwaliteitvanleven.nl bundelt de ervaringen van de deelnemers en stelt 
anonieme uitkomsten beschikbaar voor gebruik. Op de website staat een deel van de 
uitkomsten per gemeente in Nederland. Deze worden dagelijks bijgesteld.  
Bij deelname van minimaal 250 inwoners kan een rapportage over een gemeente 
gemaakt worden. De inwoners vullen een vragenlijst in over o.a. hun gezondheid, de 
hulp en ondersteuning die zij ontvangen van professionals en familie, hun contacten 
en hun tijdsbesteding. De vragenlijst wordt periodiek herhaald, zodat ook ontwikkelin-
gen in de kwaliteit van leven zichtbaar worden.  
Via de website mijnkwaliteitvanleven.nl kan iedereen een rapportage van een  
gemeente opvragen. 

www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Zorg op de kaart

De website Zorgopdekaart.nl is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). Op deze website staan kaarten met informatie over o.a.:
• Aanpasbaarheid van woningen
• Afstand tot voorzieningen voor het dagelijks leven (supermarkt, huisarts)
• Leefbaarheid en voorzieningen in de wijk
De informatie is tot op buurtniveau beschikbaar. 

www.zorgopdekaart.nl

Prestatieafspraken

‘De website Prestatie op kaart geeft een overzicht van gemaakte prestatieafspraken. 
Dat zij de afspraken die gemaakt worden tussen gemeenten, woningcorporaties en 
huurdersorganisaties over het beleid rond bouw, renovatie en verhuur van woningen.  
Er zijn zoekmogelijkheden per gemeente, per corporatie of per (sub)thema. Er kan 
bijvoorbeeld gezocht worden op ‘wonen met zorg’ en op ‘woningaanpassingen.

www.prestatie.opkaart.nl



Dit informatieblad is een uitgave van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND 
Landelijk Platform Psychische Gezondheid met dank aan het Programma Aandacht voor 
Iedereen. Het informatieblad is een aanvulling op de handreiking ‘Opkomen voor 
woonbelangen van mensen met een beperking’.  


