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We verdelen Dordrecht is drie stadsdelen 
 
Centrum = Binnenstad, Het Reeland, Noordflank en De Staart: Nick Bootsman, Ellen Molenaar 

en Ton Sins 
West        = Crabbehof/Zuidhoven, Nieuw Krispijn, Oud Krispijn en Wielwijk: Hans Bax, Dymph 

Smeele, Jannie Storm 
Oost         = Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg: Tjipke van der Plaats, Arie Kuperus en 

Piet Boelsma 
 
Werkgroepjes: elk werkgroepje verdiept zich in de cijfers. Tot welke vragen/thema’s leiden die cijfers 
en wat signaleer je zelf in de wijk? Zie ook ‘Aandachtspunten monitoren wijken’. 
 
Cijfers per wijk1 
 

Wijk Inwoners Jeugdhulp 
per 1.000  
tot 23 jaar 

Wmo Participatie- 
wet 

Binnenstad 8.680 9% 6.2% 4.7% 

Crabbehof/ 
Zuidhoven2 

8.475 10% 11.5% 7.8% 

Dubbeldam 12.835 7,6% 6.3% 1.2% 

Het Reeland 11.325 10% 4.8% 3.7% 

Nieuw-Krispijn 7.280 8% 9.6% 7% 

Noordflank 7.750 8.3% 8.3% 7.7% 

Oud Krispijn 3.250 9.5% 6% 5% 

De Staart 5.365 8.7% 10.8% 3.7% 

Stadspolders 19.015 8.7% 4.9% 2% 

Sterrenburg 21.885 10% 8% 2.8% 

Wielwijk 6.165 9.5% 11.9% 9% 

 
Meer informatie kun je vinden op deze websites: 
Drechtsteden in cijfers - Onderzoekcentrum Drechtsteden en  Dashboard4 - Dordrecht 
(hoegezondiszhz.nl)  
 
Toelichting 
 
Aantal jeugdigen met een jeugdzorgvoorziening per 1.000 jeugdigen tot 23 jaar per wijk (p.9) 
Het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen per wijk betrekken we hier op de leeftijdsgroep waarvoor 
deze voorzieningen bedoeld zijn; jongeren tot 23 jaar. De verschillen tussen wijken zijn daarmee niet 
meer toe te schrijven aan verschillen in leeftijdsopbouw.  
In 2019 is het gebruik van jeugdzorg het grootst in Sterrenburg, Het Reeland, Crabbehof/Zuidhoven, 
met om en nabij de 100 gebruikers per 1.000 jeugdigen (= 10%). In Dubbeldam vinden we relatief 
gezien de minste jongeren met een jeugdzorgvoorziening (76 op de 1.000). In de figuur zien we 
eveneens verschillen tussen de wijken in de ontwikkeling in de tijd. Met name in de wijken Binnenstad, 
Staart, Sterrenburg en Crabbehof/Zuidhoven steeg het gebruik flink tussen 2018 en 2019. In andere 
wijken steeg het gebruik minder hard of daalde het zelfs licht. 
Verschillen tussen wijken hebben te maken met de verschillen in het percentage eenoudergezinnen, 
een relatie die we ook in de landelijke cijfers zien. Uit de literatuur weten we dat verschillen in 
armoede, etniciteit, psychische problemen bij ouders en een laag geboortegewicht van baby's 
gerelateerd zijn aan jeugdhulp gebruik. 
 

 
1 Zie: Rapport data & duiding sociaal domein Dordrecht 2016-2019 
2 In het Rapport data & duiding sociaal domein Dordrecht 2016-2019 worden de wijken Crabbehof en 
Zuidhoven samengevoegd. Opmerking van Hans hierbij: de wijk Crabbehof/Zuidhoven zijn twee totaal 
verschillende wijken zijn. De wijk Crabbehof kent veel problemen op allerlei gebieden. De wijk 
Zuidhoven daarentegen is een hele rustige wijk met een evenwichtige bevolking en over het algemeen 
beter gesitueerde bewoners. 
 

https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Feiten_en_cijfers/Drechtsteden_in_cijfers
https://www.hoegezondiszhz.nl/dashboard/dashboard4
https://www.hoegezondiszhz.nl/dashboard/dashboard4
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Aantal jeugdigen met een jeugdzorgvoorziening per 1.000 jeugdigen tot 23 jaar per stadsdeel (p.10) 
Op de vorige pagina zagen we duidelijke verschillen tussen wijken. Wanneer we de cijfers per 
stadsdeel bekijken, zijn de verschillen een stuk kleiner. Elk stadsdeel volgt bovendien dezelfde 
ontwikkeling, gelijk aan de beweging die we in geheel Dordrecht zien (zie hoofdstuk 1). Na een lichte 
daling tussen 2016 en 2017 zien we vanaf 2017 een stijging in het aantal jeugdigen met een 
jeugdzorgvoorziening. 
 
Aantal gebruikers van een voorziening uit de Participatiewet per 1.000 inwoners per wijk (p.12) 
Het gebruik van de voorzieningen uit de Participatiewet is in zekere zin een afspiegeling van 
verschillen in welstand tussen wijken. Daarbij moet worden opgemerkt dat er natuurlijk ook verschillen 
in welstand tussen buurten en delen in wijken zijn, die we op deze manier niet in beeld hebben.  
De wijk Crabbehof/Zuidhoven bijvoorbeeld heeft in 2017 het hoogste percentage huishoudens met 
een laag inkomen. Ruim zes op de tien huishoudens in die wijk hebben een laag inkomen. Dit 
gegeven van relatieve lage welvaart verklaart mede haar hoge positie in de figuur hiernaast. 
In Wielwijk en Nieuw Krispijn ligt het percentage huishoudens met een laag inkomen praktisch even 
hoog (beide 59%), toch is het beroep op P-wetvoorzieningen flink lager in Nieuw Krispijn en flink hoger 
in Wielwijk. In Wielwijk is 60%  en Nieuw-Krispijn 50% van de woningen een huurwoning van een 
woningcoöperatie, terwijl het percentage in Dordrecht als geheel 30% is (bron: waar-staat-je-
gemeente).  
Het percentage huurwoningen is een andere indicator voor relatieve welstand van een wijk en heeft 
daarmee ook een zekere samenhang met het gebruik van voorzieningen uit de Participatiewet. 
 
Aantal gebruikers van een voorziening uit de Participatiewet per 1.000 inwoners per stadsdeel (p.13) 
Het gebruik van voorzieningen uit de Participatiewet verschilt sterk per stadsdeel. In 2019 maakte 2% 
van de inwoners (20 van de 1.000) van stadsdeel Oost gebruik van een dergelijke voorziening, in 
West was dit ruim 7% (73 van de 1.000). 
Ook de ontwikkeling in de tijd varieert per stadsdeel. In Centrum zien we een dalende trend, in Oost 
neemt het gebruik daarentegen licht toe tussen 2016 en 2019. 
 
Aantal gebruikers van een Wmo-voorziening per 1.000 inwoners per wijk  (p.15) 
Het verschil in niveau van het gebruik van Wmo voorzieningen per wijk is het meest in het oog lopend 
in de figuur hiernaast. De ontwikkeling in het aantal gebruikers van elke wijk over de jaren gaat overal 
omhoog. Met een stijging van 8,8% tussen 2018 en 2019 voor Dordrecht als geheel, is dat geen 
verrassing. 
In de wijken Crabbehof/Zuidhoven, Staart en Wielwijk wordt het grootste beroep gedaan op Wmo-
voorzieningen, met meer dan 100 gebruikers per 1.000 inwoners. Het gebruik is het laagst in Het 
Reeland, Stadspolders. De ontwikkeling in het gebruik tussen 2016 en 2019 volgt in alle wijken 
hetzelfde patroon. 
De leeftijdsopbouw van een wijk is cruciaal om verschillen in niveau te verklaren, net als bij de het 
gebruik van jeugdzorgvoorzieningen, alleen nog sterker.  
Zowel het gebruik van voorzieningen uit de P-wet als het gebruik van voorzieningen uit de Wmo ligt 
hoog in de wijken Crabbehof/Zuidhoven en Wielwijk. 
 
Aantal gebruikers van een Wmo-voorziening per 1.000 inwoners per stadsdeel  (p.16) 
Het aantal gebruikers van een Wmo-voorziening verschilt per stadsdeel, al zijn de verschillen niet zo 
groot als bij het gebruik van voorzieningen uit de Participatiewet. In stadsdeel West vinden we relatief 
gezien de meeste inwoners met een Wmo-voorziening, in Oost de minste.  
Het aantal inwoners met een Wmo-voorziening ontwikkelt zich in alle drie de stadsdelen vergelijkbaar. 
 
Relatieve ontwikkeling van de combinaties van voorzieningen uit de drie wetten (p.19) 
Deze figuur toont de relatieve ontwikkeling van het aantal toegekende voorzieningen en de 
voorkomende combinaties per huishouden, met 2016 als basis voor de vergelijking. 
De grootste toename zien we in de combinatie van Wmo en Jeugdwet. Binnen vier jaar is het aandeel 
huishoudens met deze combinatie verdubbeld. In absolute aantallen is het een toename van 90 naar 
195 huishoudens. Er zijn steeds meer huishoudens waarbij zowel ouder als kind in één gezin 
begeleiding krijgen.  
Opgemerkt moet worden dat de combinatie Wmo en Jeugdwet wel een overschatting zal zijn van de 
werkelijkheid. Op de leeftijd van 18 jaar stromen jeugdigen door van de Jeugdwet naar de Wmo. Op 
dit moment wordt de overdracht van Jeugdwet naar Wmo in het dashboard echter ook geteld als 
combinatie.  
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Het aandeel huishoudens waaraan alle drie voorzieningen worden verstrekt, neemt ook duidelijk toe 
(+55% sinds 2016). Oftewel, van 55 naar 85 huishoudens. Het aandeel huishoudens waarin alleen de 
Participatiewet, alleen de Jeugdwet en zowel de Participatiewet als de Jeugdwet wordt gebruikt, ligt in 
2019 wat lager dan in 2016 
 
De leeftijdsgroepen 

1. 45 tot 65 jaar: 33.653 
2. 25 tot 45 jarigen: 29.881 inwoners 
3. 65+’ers: 22.428 inwoners 
4. 0 tot 15 jaar: 18.668 inwoners 
5. 15 tot 25 jaar: 13.970 inwoners 

 
 
 
 
 
Migratieachtergrond 
Veel Dordtenaren zijn hier geboren en getogen en willen de stad voor geen goud verlaten. Maar onze 

stad bestaat uit een gemengd volkje! 😉 Hieronder vind je een tabel met de verdeling binnen 

Dordrecht. Bij het kopje ‘overig’ kun je denken aan inwoners met een Aziatische, Latijns-Amerikaanse 
en Afrikaanse achtergrond. 

 
 
 
 
In gesprek 

1. Welke problematiek signaleert de organisatie?  
2. Welke oplossingen zien zij? 
3. Hoe tevreden zijn inwoners met de voorzieningen 

 
 
De Adviesraad komt naar u toe  

1. Hoe tevreden zijn inwoners met de voorzieningen 
2. Hoe toegankelijk is het wijkteam 

 


