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W o o n Z o r g w i j z e r  3 . 0  

 

Begin 2022 is de 3.0 versie van de WoonZorgwijzer be-

schikbaar gekomen. In deze versie zijn 2020 en 2025 als 

peiljaren toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal an-

dere verbeteringen doorgevoerd (onder en boven de 

motorkap). De aanpassingen staan uitgebreid omschre-

ven in de rapportage ‘WoonZorgwijzer 3.0, Update 

2020 en doorontwikkeling’. In deze notitie worden de 

voor de gebruiker belangrijkste aanpassingen kort sa-

mengevat.  

Jeugdhulpverlening 

In eerdere versies van de WoonZorgwijzer werd puur gefocust op de leeftijdsgroep van 19 jaar 

ouder. Het is al lange tijd een wens geweest (van zowel de ontwikkelaars als de gebruikers) om 

jeugd een plaats te geven in de WoonZorgwijzer. In de 3.0 versie is hieraan gevolg gegeven door  

ook het gebruik van de jeugdhulpverlening te modelleren. Dit heeft geleid tot een tweetal 

nieuwe kaarten: het voorstelde gebruik als aandeel van de totale populatie en het voorspelde 

gebruik als aandeel van de groep jongeren. Daarnaast is – onder de nadere uitsplitsingen – een 

kaart toegevoegd met het feitelijk gebruik van jeugdzorg.  

Nieuwe input dementie 

De raming van het aantal dementerenden is de kern onveranderd gebleven. Toch was er wel aan-

leiding de raming op een aantal punten te herzien. Dit ten eerste omdat we in Nederland beter 

zijn geworden in het herkennen van symptomen van dementie. Daardoor wordt dementie vaker 

gediagnosticeerd. Ten tweede geldt dat de locaties van instellingen met verpleging en verzorging 

beter in beeld zijn (gebracht) dan in het verleden. Dat is van belang omdat de groep inwoners 

met (gediagnosticeerde) dementie relatief vaak in de nabijheid van een instelling  woont.  

Subgroep psychiatrische problematiek 

Bij de groep met een psychiatrische problematiek is de nabijheid van een instelling  Beschermd 

Wonen een belangrijke factor. Niet zelden woont deze groep immers ‘gespikkeld’ rondom een 

dergelijke instelling. Ten tijde van het opstellen van de 2.0 versie was er geen goed (landsdek-

kend) beeld van waar deze instellingen exact zaten. Dat is nu wel het geval, waardoor we er bij 

de 3.0 versie wel rekening mee konden houden. Vandaar dat onder het submenu ‘nadere uit-

splitsingen’ een spreidingskaart is toegevoegd waarbij  rekening is gehouden met deze locaties.  

De wijk als schaalniveau 

De voorgaande versies van de WoonZorgwijzer leverde tabellen op buurt- en gemeenlijk niveau. 

In de praktijk bleek het een gemis dat er geen tabellen op wijkniveau beschikbaar waren. Dit ter-

wijl dit in veel gemeenten het niveau is waarop beleid wordt gevoerd. Om deze reden is in de 3.0 

versie het wijkniveau als standaardniveau voor de tabellen is genomen. Tabellen op buurt- en 

gemeenteniveau blijven overigens ook beschikbaar.  

https://woonzorgwijzer.dev/files/meta/Woonzorgwijzer_3_update_2020_en_doorontwikkeling.pdf
https://woonzorgwijzer.dev/files/meta/Woonzorgwijzer_3_update_2020_en_doorontwikkeling.pdf
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Overige aanpassingen 

De frequente gebruiker zal direct merken dat door de overstap naar Mapgallery 5.0 de applicatie 

nog soepeler en sneller werkt dan in het verleden het geval was. Mapgallery 5.0 biedt daarnaast 

meer mogelijkheden voor (het beheer van) WoonZorgwijzer-plusvarianten. Voor deze plusvarian-

ten zijn ook enkele nieuwe modules ontwikkeld, waaronder een raming en kaart met het aantal 

inwoners dat eenzaam is of aan obesitas l ijdt. 

Ten slotte geldt dat getoetst is of de modellen van de WoonZorgwijzer nog actueel zijn . Daaruit 

is gebleken dat er in de afgelopen periode geen grote veranderingen hebben plaatsgevonden in 

de onderliggende relaties. In andere woorden: er zijn geen nieuwe inzichten die leiden tot aan-

passing van de gehanteerde modellen.  

 


