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Wat heeft het Steunpunt Sociale 
Planning lokale besturen te 
bieden? 



Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen 

• (decretale) opdracht  
ondersteunen van lokale besturen en regionale actoren bij hun sociale 
planningsopdracht 

• hoe en wat? 
• ter beschikking stellen van cijfer- en studiemateriaal 

• bevorderen van de planningsdeskundigheid 

• meten en weten om te plannen 

• vanuit welke visie? 
• aandacht voor sociale uitsluiting 

• aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen 

• aandacht voor sociale grondrechten 



Van cijferkorven naar de databank Limburg in cijfers 

• tot nu toe 
• overkoepelende welzijnsmonitor met 100-tal indicatoren 

• aparte cijferkorven per domein 

• vanaf 2013: databank Limburg in cijfers 
• januari 2013: sociale kerncijfers  

(i.p.v. welzijnsmonitor) 

• loop 2013: uitgebreide cijfers per domein in de databank 
(i.p.v. cijferkorven per domein) 

• begin 2013:  
• grotere bekendmaking nieuwe databank 

• lokale besturen leren werken met de databank 



Databank Limburg in cijfers 



Sociale kerncijfers in de databank Limburg in cijfers 

• het contextperspectief 
• focus op context of ruimere omgeving 

• demografie en sociaaleconomische context 

• het grondrechtperspectief 
• focus op sociale uitsluiting en sociale grondrechten die in het 

gedrang komen 

• recht op werk, recht op wonen, recht onderwijs, recht op inkomen 
en recht op gezin 

• het doelgroepperspectief  
• focus op situatie van doelgroepen en maatschappelijk kwetsbare 

groepen 

• personen met een handicap, ouderen, jongeren en minderheden 



context-, grondrecht- en 
doelgroepperspectief 

DATABANK 
LIMBURG IN CIJFERS 

- sociale kerncijfers 

- cijfers per domein 

organisatie- en beleidsperspect. 

sterkte-/zwakteanalyse 

registratiegegevens 

"de vinger aan de pols" 

analyse voorzieningen/actoren 

klant- en burgerperspectief 

klantentevredenheidsmetingen 

behoefteonderzoeken 

opinie- en attitudemetingen 

focusgesprekken 

kwantitatief spoor: analyse 
van de externe omgeving 

kwalitatief spoor: analyse van de eigen organisatie,  
de medespelers en de actoren 

prioriteiten stellen 

beleidsplanning 

De plaats van cijfers en statistieken in een 
omgevingsanalyse voor (sociale) beleidsplanning  



Een eerste analyse van 
Noord-Limburg op basis van de 
databank Limburg in cijfers 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 

Ontgroening 



Demografische context 

Evolutie en prognose aandeel jongeren 



Demografische context 



Demografische context 

Evolutie en prognose aantal jongeren 



Demografische context 

Vergrijzing 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 

Evolutie en prognose aantal ouderen 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 

= veel hoger aandeel 40-
59-jarigen in 2010 



Demografische context 

Evolutie en prognose aantal hoogbejaarden 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 



Demografische context 

Evolutie en prognose grijze druk (60-… jaar / 20-59 jaar) 



Demografische context 

Evolutie en prognose grijze druk (60-… jaar / 20-59 jaar) 



Socio-economische context 



Socio-economische context 

Evolutie socio-economische positie 



Socio-economische context 

Evolutie activiteitsgraad 

= aantal 
arbeidskrachten 
(werkenden en 

werklozen), t.o.v. 
bevolking 15-64 

jaar 



Socio-economische context 

Evolutie activiteitsgraad 
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Socio-economische context 



Socio-economische context 

Evolutie werkzaamheidsgraad 



Socio-economische context 

Evolutie werkzaamheidsgraad 
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Socio-economische context 

Evolutie werkloosheidsgraad 



Socio-economische context 

Evolutie werkloosheidsgraad 

LIMBURG 



Socio-economische context 



Socio-economische context 

Evolutie jobratio 



Socio-economische context 

Evolutie jobratio 

OVERPELT 

HECHTEL-
EKSEL 



Socio-economische context 

Evolutie aantal jobs 



Contextperspectief 

Samengevat 

• zoals in alle streken een ontgroening én een vergrijzing (die wel sterker is in Noord-
Limburg in vergelijking met de provincie) 
min 25-jarigen: 
van 44.000 (in 2000) over 41.000 (in 2010) naar geschat 38.000 (in 2030) 
60-plussers: 
van 22.000 (in 2000) over 33.000 (in 2010) naar geschat bijna 50.00 (in 2030) 
80-plussers: 
op tien jaar tijd al een verdubbeling (2.700 naar 5.700 en eind 2030 verwachten we 
nog eens een verdubbeling tot 10.000 hoogbejaarden) 
 

• een vrij positieve sociaal-economische context: hogere activiteitsgraad en 
werkzaamheidsgraad, lagere werkloosheidsgraad, maar wel een lagere jobratio in de 
streek (aanwezigheid van jobs in Neerpelt) 



Wonen 

meer dan 
gemiddeld 

comfort  

veel meer open 
bebouwing, nieuwe  

en grotere 
woningen 



Wonen 

Evolutie aantal woningen naar woningtype 

hoogste stijging 
afgelopen 10 jaar van 

appartementen (= een 
bijna verdubbeling !) 



Wonen 

Evolutie appartementen (absolute cijfers) 



Wonen 

= andere kaarten van 
“gerieflijkheden” vertonen 

zelfde inkleuring 



Wonen 

Evolutie verkopen onroerende goederen (transacties) 



Wonen 

Evolutie verkopen onroerende goederen (gem. prijzen) 



Wonen 

Evolutie gemiddelde prijs gewoon woonhuis 



Wonen 

Evolutie gemiddelde prijs ander woonhuis 



Wonen 

Evolutie gemiddelde prijs appartement 



Wonen 

Evolutie gemiddelde prijs bouwgrond 



Wonen 

Evolutie gemiddelde prijs bouwgrond per gemeente 



Wonen 

Evolutie van het aandeel renovatie (gebouwen) 



Onderwijs 



Onderwijs 

Evolutie risicoschoolloopbanen in het lager onderwijs 



Onderwijs 

Evolutie risicoschoolloopbanen in het secundair onderwijs 



Onderwijs 

TSO-leerlingen 2de-3de graad in gew sec onderwijs 



Onderwijs 



Onderwijs 

TSO-leerlingen 2de-3de graad in gew sec onderwijs 



Onderwijs 

Evolutie van percentage doorstromers naar hoger ond. 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van de leefloners 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van de leefloners 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van verhoogde tegemoetk. in ziekteverzekering 

= betere schatter voor 
bestaansonzekeren 

omdat de 
inkomensvoorwaarden, 

gekoppeld aan deze 
tegemoetkoming, meer 

naar de Europese 
armoedenorm (= 60% 
van  mediaaninkomen) 

neigen 



Bestaansonzekeren 

Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van de verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van budgetmeters 

in absolute cijfers 
van 673 in 2009 

naar 784 in 2012 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van budgetmeters per gemeente 

in absolute cijfers 
van 94 in 2009 

naar 109 in 2012 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van collectieve schuldenregeling 

in absolute cijfers 
van 557 in 2008 naar 

876 in 2011 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van collectieve schuldenregeling 



Bestaansonzekeren 

Evolutie van collectieve schuldenregeling 



Grondrechtperspectief 

Samengevat 

• veel meer open bebouwing in Noord-Limburg, ook meer nieuw gebouwde woningen, 
die ook groter zijn dan gemiddeld 

• het comfortniveau (aanwezigheid cv/airco, badkamer  en garage) van gebouwen in 
Noord-Limburgse gemeenten hoogst 

• afgelopen 10 jaar was de stijging van het aantal appartementen (bijna verdubbeling) 
groter dan die van eengezinswoningen (+ 10%) 

• gemiddelde prijzen voor appartementen, bouwgronden en gewone woonhuizen ligt 
hoger in de streek dan in de provincie 
 

• een lager aandeel risicoschoolloopbanen in het lager en secundair onderwijs in 
vergelijking met gans de provincie 

• maar meer TSO-leerlingen in de 2de en 3de graad van het GSO en meer doorstromers 
naar het hoger onderwijs 
 

• status-quo van de leefloners en van personen met een verhoogde tegemoetkoming 
in de ziekteverzekering, MAAR een stijging van het aantal budgetmeters en van de 
collectieve schuldenregeling 



Minderheden 

Evolutie (absoluut) van het aantal niet-Belgen 



Minderheden 

Evolutie van het aantal niet-Belgen 



Minderheden 

Evolutie van het aantal niet-Belgen (naar gemeente) 

OVERPELT 

LOMMEL 

BOCHOLT 



Minderheden 

niet-Belgen: een typisch Noord-Limburgs profiel 



Minderheden 

Evolutie van het aantal Nederlanders 



Maatschappelijk kwetsbare jongeren 

Evolutie van het aandeel geboorten in kansarme gezinnen 



Maatschappelijk kwetsbare jongeren 



Doelgroepperspectief 

Samengevat 

• grootste procentuele stijging van de niet-Belgen in Overpelt, Lommel en Bocholt  
 

• Nederlanders zijn de grootste groep niet-Belgen (bijna 9 op 10) 
 

• een lager dan gemiddeld aandeel geboorten in kansarme gezinnen in de streek in 
vergelijking met Limburg 



Voorbeelden van <mogelijke> rapportage 



Voorbeelden van <mogelijke> rapportage 



Voorbeelden van <mogelijke> rapportage 



Vragen? Op zoek naar info? 

• Stefan Jacques 
• sjacques@limburg.be 

• 011 23 72 32 

• www.limburg.be/socialeplanning 


