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W o o n Z o r g w i j z e r  2 . 0  

 

Samen met de provincie Zuid-Holland heeft In Fact eind 

2018 / begin 2019 gewerkt aan een update van de 

WoonZorgwijzer. Daarbij is ervoor niet gekozen niet al-

leen het peiljaar 2018 toe te voeren, daarnaast zijn vele 

verbeteringen doorgevoerd (onder en boven de motor-

kap). De aanpassingen staan meer uitgebreid omschre-

ven in de rapportage ‘WoonZorgwijzer 2.0, Doorontwik-

keling en update 2018’.  In deze notitie staan we kort 

stil bij de voor de gebruiker belangrijkste aanpassingen. 

Presentatievorm 

Het meest in het oog springende verschil is de aangepaste presentatievorm. Door de presentatie 

in grids (kleine vierkantjes) worden ruimtelijke patronen nóg beter weergegeven. G ebieden zon-

der woningen worden niet langer getoond, waardoor het oriënteren eenvoudiger is geworden. 

De oude presentatie met scherp omlijnde 6ppc gebieden bracht een bepaalde schijnzekerheid 

met zich mee, die nu sterk verminderd is. Van belang is te vermelden dat de getoonde informatie 

nog altijd betrekking heeft op de achterliggende postcodegebieden. De scores hebben betrek-

king op het gebied gelegen binnen een straal van 300 loopafstand rondom een postcode (in de 

vorige versie was dat 200 meter hemelsbreed). 

Functionaliteit: peiljaren 

De functionaliteiten van de applicatie zijn grotendeels gelijk gebleven. Toch zal het voor sommi-

gen even zoeken zijn naar de verschillende peiljaren. In de vorige versie waren de gegevens per 

peiljaar toegankelijk via het menu aan de linkerzijde. Naarmate het aantal opgenomen jaargan-

gen toenam, werd het menu daardoor steeds onoverzichtelijker. In de 2.0-versie zijn de verschil-

lende jaren toegankelijk via de legenda aan de rechterzijde van het scherm. Met een druk op de 

play-knop worden alle jaargangen volgordelijk getoond, maar men kan uiteraard ook een kaart-

laag/jaartal kan selecteren om op in te zoomen.  

Inhoudelijk: dementerenden 

De raming van de groep dementeren is – onder de motorkap – flink verbeterd. Daarover valt 

meer te lezen in de eerder genoemde rapportage. Voor de gebruiker is  het van belang dat een 

kaartlaag is toegevoegd waarin ook de groep dementerenden die intramuraal woont is meegeno-

men. Deze is te vinden onder het submenu ‘nadere uitsplitsingen’. 

Inhoudelijk: LVB 

Ook voor de groep LVB (de groep met een IQ tussen de 50 en de 85) geldt dat de raming – onder 

de motorkap – is verbeterd. In de nieuwe versie is ook gekeken naar het opleidingsniveau, dat 

sterk samenhangt met het intelligentieniveau. Bij de totale groep LVB gaat het nog altijd om een 

ruime definitie en dus is ook dit keer een subgroep onderscheiden die ook daadwerkelijk proble-
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men ondervinden met de sociale redzaamheid. Nieuw is dat binnen deze groep de groep kwets-

bare gezinnen is onderscheiden. In de lokale beleidspraktijk bleek er veel behoefte aan meer in-

zicht in deze groep. De groep LVB met gedragsproblematiek wordt in de WoonZorgwijzer niet 

langer apart onderscheiden.  

 


