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Deel 1: Toelichting op databoek

1. Inleiding

De gemeenteraad stelde in het voorjaar van 2019 de Maatschappelijke Agenda (MAG) vast. In de 

MAG staan de ambities en doelstellingen voor de komende jaren. De MAG bestaat uit 5 opgaven: 

1. Sociale Veiligheid

2. Gezondheid

3. Zorg en Ondersteuning

4. Opgroeien en Ontwikkelen

5. Meedoen

2. Doel en werkwijze Maatschappelijke Agenda

De gemeente vindt het belangrijk om te kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

De sturing op maatschappelijke effecten gebeurt aan de hand van drie sporen: 

• Inrichting van de opdracht (bepalen WAT we willen bereiken);

• Sturing vanuit strategisch partnerschap (accountmanagement);

• Monitoring en verantwoording.

Hieronder wordt kort toegelicht wat de gemeente hierin doet: 

Inrichting van de opdracht

De gemeente vindt het belangrijk om te kunnen sturen op de inhoud. Dit doet de gemeente door de 

afspraken met samenwerkingspartners zo in te richten dat het voor hen duidelijk is waar de 

gemeente naar toe wil en wat de gemeente van partners verwacht. Dit is verwoord in de opdrachten

die horen bij de MAG. De opdrachten zijn zo ingericht dat de gemeente het WAT heeft beschreven 

en zij van de samenwerkingspartners verwacht dat zij invulling geven aan het HOE. De gemeente 

richt de afspraken zo in dat het ruimte geeft aan partners om te doen wat nodig is, overzicht en 

samenhang te creëren, waardoor inspanningen elkaar niet tegenwerken of beconcurreren, en een 

klimaat creëren waarin ruimte is voor vernieuwing.

Sturing vanuit strategisch partnerschap (het accountmanagement)

Alleen op papier zetten wat de gemeente wil bereiken is niet voldoende. In de uitvoering moet het 

verschil zichtbaar zijn. De veranderopgave en het complexe veld van het sociaal domein vraagt om 

intensieve samenwerking tussen gemeente en partners vanuit een zuivere rolverdeling. Sturing op 

afstand past hier niet. De rol van de gemeente gaat hierbij verder dan alleen die van opdrachtgever. 

Strategisch partnerschap is hier meer op zijn plaats. Uitgangspunt is dan ook dat we werken vanuit 

strategisch partnerschap, maar met gezonde zakelijke verhoudingen. Ook tussen organisaties 

onderling die actief zijn in het sociaal domein in Katwijk verwachten we strategisch partnerschap. 

Monitoring en verantwoording

Een derde element om te kunnen sturen is door te �weten en meten�. Kenmerk van interventies in 

het sociaal domein is dat niet altijd de causaliteit tussen de interventies en het effect is aan te tonen. 

Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat preventieve inzet bijdraagt aan het voorkomen van onnodig 

zware zorg. Welke interventie daar nu precies aan bijdraagt is lastiger te duiden. Heel vaak gaat het 

om een verzameling van interventies die in totaal bijdragen aan het gewenste effect. Hierbij spelen 

ook nog omstandigheden mee die buiten de invloedsfeer van de gemeente of samenwerkings-

partners liggen. Er zijn vele omstandigheden die er aan bij kunnen dragen dat een gewenst effect 
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(niet) wordt bereikt, zoals bijvoorbeeld economische omstandigheden. Het is daarom niet realistisch 

om organisaties hard �af te rekenen� op het behalen van het gewenste beleidsdoel of effect. We 

vragen wel naar de impact die zij hebben op het bereiken van een gewenst effect. Het is aan de 

organisaties om inzichtelijk te maken waar effecten direct te relateren zijn aan de inzet die is gedaan.

Daar waar dit minder duidelijk is, wordt een zo concreet mogelijke beschrijving gevraagd van de 

relatie tussen inzet en effect. Voorbeelden hiervan zijn de mate waarin het gelukt is om mensen met 

een risico op achterstanden te bereiken en aan een activiteit deel te laten nemen, de mate waarin 

het gelukt is aanbod te organiseren op een zo breed mogelijke doelgroep in een wijk, etc. Het 

ontwikkelen van sturen op resultaat, of de bijdrage die een organisatie hieraan levert, is een 

beweging die tijd vraagt, van zowel de gemeente als de organisaties en verenigingen. Meten is 

daarom gericht op een meet- en verbeterbeweging, die steeds beter inzicht moet geven of de juiste 

interventies worden gedaan om het maatschappelijke effect te bereiken. Dit is een ontwikkelproces 

dat we samen met partners vormgeven. Deze beweging sluit aan bij de ontwikkeling van monitoring 

in het sociaal domein als geheel en bij de gemeentelijk organisatie van Katwijk. In het eerste MAG-

jaar gaan de gemeente en de partners ervaring opdoen met de monitoring. Medio 2021 is een eerste 

evaluatie om zo nodig tot bijstelling van het databoek te komen.

3. Doel en inhoud databoek

Het databoek is een middel om de gewenste ambities en maatschappelijke effecten transparant in 

beeld te brengen en hierop te kunnen verantwoorden en (bij-)sturen. In het databoek zijn 

indicatoren en normen opgenomen.

Indicatoren

In de MAG zijn de opgaven beschreven. Elke opgave is voorzien van hoofdindicatoren. Deze opgaven 

en hoofdindicatoren zijn in mei 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Zoals in de MAG is 

aangegeven worden deze hoofdindicatoren nog niet altijd gemeten en/of zeggen soms nog 

onvoldoende over het te bereiken effect. Om die reden zijn in het databoek subindicatoren

opgenomen, die meer duiding geven aan de hoofdindicator zelf.

Bij elke indicator hoort een dataset met gegevens. In een indicatorenoverzicht staan alle hoofd- en 

subindicatoren, met onder andere de naam van de indicator, de definitie, gegevensbron, 

doelgroepselectie, nulmeting en norm. In deel 2 is dit verder uitgewerkt.

Het uitgangspunt is dat de indicatoren zo veel mogelijk zeggen over het gewenste maatschappelijk 

effect. Verder moeten de indicatoren onder andere betrouwbaar, beschikbaar en consistent zijn. 

Sommige indicatoren hebben een directe relatie met een klanttevredenheidsonderzoek, zoals de 

WMO-monitor of de GGD-monitor. Voor andere indicatoren is dit lastiger. Denk bijvoorbeeld aan de 

directe relatie tussen de lokale badmintonvereniging en het behalen van de beweegnorm of de 

directe relatie tussen projecten tegen eenzaamheid en het gevoel van eenzaamheid bij inwoners.

Startfoto

In de MAG wordt uitgegaan van een zogenaamde startfoto (Hoofdstuk �Hoe staan we er voor�). De 

startfoto geeft ons inzicht in de situatie voor 2019. Voor een aantal hoofdindicatoren geldt dat ze nog 

niet (volledig) gemeten (kunnen) worden. Dit noemen we een �ontwikkelindicator�. Op basis van de 

startfoto is een overzicht van ontwikkelindicatoren opgesteld. Deze staan beschreven in deel 3. Een 

deel van deze ontwikkelindicatoren zal uiterlijk in het derde kwartaal van 2020 worden voorzien van 

een norm en datagegevens. Voor het andere deel zal een ontwikkeltraject van ongeveer 1 jaar nodig 

zijn omdat hiervoor momenteel nog geen data beschikbaar zijn. 
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Normen
De indicatoren zijn voorzien van normen. De normen in het databoek hebben een doorlooptijd tot

2023, de looptijd van de huidige MAG. In deze normen komt de ambitie van de gemeente tot uiting. 

Het is mogelijk de normen tussentijds te wijzigen als daar aanleiding voor blijkt te zijn. Als blijkt dat 

bijsturing of herziening nodig is dan wordt dit gerapporteerd � en waar van toepassing ter 

besluitvorming voorgelegd � aan de gemeenteraad via de P&C-cyclus.

4. Monitoren door �tellen en vertellen�

Partners tonen in een aanvraag (met een plan, project en activiteiten) aan op welke wijze zij een 

bijdrage leveren aan het behalen van maatschappelijke effecten. De partners leggen daarbij een 

relatie met de indicatoren. De gemeente gebruikt het databoek vervolgens voor het monitoren van 

de resultaten. Achter metingen zit ook vaak een uitleg, context, oftewel een �verhaal�. De gemeente 

gaat daarom met de partners in gesprek om ook het �verhaal� achter de cijfers te horen.

Het databoek is dus basis in de accountgesprekken voor het �tellen en vertellen�. 

5. Ontwikkelen databoek, interactief proces

Het databoek is nieuw. Nieuw voor de gemeente Katwijk en nieuw voor alle partners. Het databoek 

is in samenspraak met de partners en professionals in diverse werksessies tot stand gekomen. Onder 

de partners die betrokken waren bij het tot stand komen van het databoek is draagvlak. De 

betrokken partners zijn van mening dat op basis van de indicatoren en de normering gesprekken 

kunnen plaatsvinden tussen de gemeente en de partners. 

Norm tot 2023: realistisch en haalbaar

Met de partners is besproken welke norm/doel voor de periode tot 2023 realistisch en haalbaar is. 

Daarbij is rekening gehouden met de actuele trends en ontwikkelingen. Voor het bepalen van de 

norm/doel tot 2023 is rekening gehouden met de eigen ervaringen, de huidige Katwijkse cijfers ten 

opzichte van de regionale en landelijke cijfers en/of de ambities van de gemeente.

De gemeenten en de partners gaan samen het databoek doorontwikkelen. Zoals gezegd is er een 

aantal ontwikkelindicatoren dat nog wordt voorzien van normen, zodat beter het maatschappelijk 

effect wordt bepaald en beter wordt gemeten of de doelstellingen worden gerealiseerd.

6. Gefaseerde invoering Databoek

Het (door)ontwikkelen van dit nieuwe sturingsinstrumentarium vraagt om een zorgvuldig proces en 

een stapsgewijze implementatie om het instrument duurzaam te borgen. Deze ontwikkeling gebeurt 

in fasen. Fase 1 betreft het opstellen en vaststellen van het databoek MAG door de gemeenteraad. 

Deze fase loopt tot einde eerste kwartaal 2020. Fase 2 betreft het uitwerken van de 

ontwikkelindicatoren waar wel gegevens over zijn, maar waar het nog geen open data betreft, in 

indicatoren die zijn voorzien van een normering voor 2023. Deze worden ook door de gemeenteraad 

vastgesteld. Deze fase start in het tweede kwartaal van 2020. Uiterlijk het derde kwartaal van 2020 

stelt het college de nieuwe set indicatoren en normen vast en legt deze vervolgens ter 

besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Fase 3 bevat het uitwerken van de ontwikkelindicatoren 

waar geen gegevens over zijn in indicatoren die kunnen worden gemeten en die zijn voorzien van 

een normering voor 2023. Deze fase start in het tweede kwartaal van 2020 en heeft een doorlooptijd 

van circa 1 jaar. 
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7. Gemeenteraad

De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen door het vaststellen van de MAG, het vaststellen van de 

normen en het eventueel bijstellen van de ambities op basis van de Planning & Control-cyclus. De 

gemeenteraad ziet de indicatoren en resultaten op hoofdlijnen terug in de documenten van de P&C-

cyclus, o.a. de programmabegroting en de bestuursrapportages. Het resultaat dat de raad ziet, is het 

resultaat op het �WAT?� Aan de hand van de documenten uit de P&C-cyclus heeft de raad de 

mogelijkheid om eventueel bij te sturen.

8. Evaluatie

Begin 2021 vindt een eerste tussenevaluatie plaats van het nieuwe werkproces van de MAG en het 

datagedreven werken. Het college stelt de evaluatie vast en deze wordt ter kennisname gebracht aan 

de gemeenteraad. 
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Deel 2: Normen en indicatoren

1. Inleiding

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad de Maatschappelijke Agenda (MAG) vastgesteld. In de MAG 

zijn de ambities voor de periode tot 2023 opgenomen. De ambities zijn beschreven in 5 opgaven, te 

weten: 1. Sociale veiligheid, 2. Gezondheid, 3. Zorg & Ondersteuning, 4. Opgroeien & Ontwikkelen en 

5. Meedoen. De gemeenteraad stelde per opgave 4 tot 6 hoofdindicatoren vast.

De MAG beoogt meer te gaan sturen op maatschappelijke effecten. Het sturen op maatschappelijke 

effecten gebeurt met behulp van de onderstaande hoofdindicatoren.

1. Sociale Veiligheid

1.1 % inwoners dat zich inzet voor een veilige buurt

1.2 % inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt

1.3 % inwoners dat sociale overlast ervaart

1.4 % inwoners dat te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling

1.5 % inwoners dat crimineel gedrag vertoont

2. Gezondheid

2.1 % inwoners met (sociaal)psychische problemen

2.2 % inwoners dat voldoet aan de beweegnorm

2.3 % inwoners dat een gezond eetpatroon heeft

2.4 % inwoners dat te maken heeft een problematische verslaving

3. Zorg & Ondersteuning

3.1 % inwoners dat voldoende regie over eigen leven ervaart

3.2 % inwoners dat na een algemene- of maatwerkvoorziening het afgesproken doel realiseert

3.3 % inwoners dat tevreden is over de geboden hulp passend, tijdig, beschikbaar en laagdrempelig)

3.4 % mantelzorgers en vrijwilligers dat overbelast is

4. Opgroeien & Ontwikkelen

4.1 % kinderen en jongeren dat ondersteuning nodig heeft in het onderwijs

4.2 % kinderen en jongeren dat hulp nodig heeft bij het opgroeien (naar zelfstandigheid)

4.3 % jongeren dat een vervolgopleiding heeft afgerond

4.4 % kinderen en jongeren dat deelneemt aan activiteiten gericht op het vergroten van  

maatschappelijke ontwikkeling/hun zelfredzaamheid in de maatschappij

4.5 % kinderen en jongeren dat zich eenzaam voelt

4.6 % kinderen en jongeren dat zich sociaal geaccepteerd voelt

5. Meedoen

5.1 % inwoners dat de basisvaardigheden voldoende beheerst

5.2 % inwoners van de beroepsbevolking dat een betaalde baan heeft

5.3 % inwoners dat een besteedbaar inkomen onder de armoedegrens heeft

5.4 % inwoners dat deelneemt aan activiteiten gericht op het vergroten van maatschappelijke

ontwikkeling

5.5 % inwoners dat zich eenzaam voelt

5.6 % inwoners dat zich sociaal geaccepteerd voelt
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Subindicatoren

Aan het �Databoek Maatschappelijke Agenda 2020-2023� zijn, aanvullend op de hoofdindicatoren, 

subindicatoren toegevoegd. Deze subindicatoren geven meer duiding en meer informatie over de 

hoofdindicatoren. 

Een voorbeeld:

Aan de hoofdindicator:

• 2.3 % inwoners dat een gezond eetpatroon heeft

is toegevoegd subindicator

• 2.3.1 Inwoners met overgewicht of obesitas.

Dit voorbeeld laat meteen ook de opbouw zien van de nummering van de indicatoren.

�Open bronnen�

De indicatoren die gebruikt worden bij de nieuwe werkwijze zijn opgenomen in de onderstaande 

kaders. Deze indicatoren sluiten aan bij de maatschappelijke effecten die beoogd zijn en gebaseerd 

zijn op zogenaamde �open bronnen�. Deze �open bronnen� zijn voor een ieder via internet 

toegankelijk en zijn niet privacygevoelig. Daarmee zijn zij niet alleen inhoudelijk relevant maar ook 

meetbaar.

Ontwikkelindicatoren

Op dit moment kunnen nog niet alle indicatoren worden gebruikt. De redenen kunnen hiervoor 

kunnen verschillen:

• De indicator wordt op dit moment nog niet gemeten, en is een ontwikkelindicator.

• Het �nog niet kunnen meten� is met name van toepassing op de culturele activiteiten. Met de 

cultuurpartners zijn verschillende gesprekken gevoerd over het meten van maatschappelijke

effecten. In de �startfoto� staan geen gegevens of informatie over het thema �cultuur�. De 

gemeente en culturele partners hebben met elkaar geconcludeerd dat er zeker in de beginfase 

vooral sprake is van �vertellen�, in plaats van �tellen en vertellen�. 

• De indicator is een open bron, wordt wel gemeten, maar is nog niet beschikbaar;

• De indicator is geen open bron en gebaseerd op eigen data (opnemen in 2e fase).

N.B.: In voorliggend databoek volgen de nummers van de subindicatoren elkaar niet altijd op. Met

andere woorden, er kunnen subindicatoren ontbreken. De ontbrekende subindicatoren zijn 

ontwikkelindicatoren en komen in een latere fase terug. Zie Deel 3, Ontwikkelindicatoren.

Leeswijzer

Hieronder zijn de indicatoren per MAG-opgave schematisch weergegeven. Elk opgave wordt ingeleid 

met een samenvatting van de opgave. Daarna volgt een schema per (hoofd)indicator, met daarin:

• het nummer: 1e cijfer=Opgavenummer, 2e cijfer=Hoofdindicator, 3e cijfer=Subindicator;

• een korte omschrijving;

• de definitie;

• het jaar van het meest recente cijfer of percentage;

• de streefnorm in 2023, deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld; 

• de argumentatie voor de gekozen norm;

• de eenheid van het cijfer, bijvoorbeeld een percentage of een getal (=aantal);

• de bronvermelding;

• de frequentie van meting.



8

2. Opgave Sociale Veiligheid - Inwoners van Katwijk leven in een veilige omgeving

Het gevoel van veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen leven en gaat over 

beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen bedreigingen. Dat geldt zowel op straat als achter de 

voordeur, in de buurt, in contact met elkaar en met instituties. Oorzaken van onveiligheid zijn 

complex en samenhangend, denk aan psychische problematiek, sociale overlast, criminaliteit, 

huiselijk geweld en een veilig ingerichte openbare ruimte. Het dichterbij brengen van oplossingen is 

alleen mogelijk wanneer inwoners, gemeente en maatschappelijke partners zich gezamenlijk 

inzetten.

Naam Inwoners dat zich inzet voor een veilige buurt 2023

1.1 Ontwikkelindicator

Naam Inwoners die zich veilig voelen in buurt 2016 2023

1.2 Inwoners die zich wel eens of vaak onveilig voelen in buurt 6,6% 6,5%

Gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt kent meerdere oorzaken. Sociale cohesie is daarbij één van 

de factoren die bijdraagt aan vermindering van het onveiligheidsgevoel. Het gaat daarbij onder andere om 

de vragen of mensen elkaar in de buurt kennen, op een prettige manier met elkaar om gaan. Ook gaat het 

om de vraag of mensen hun woonbuurt als gezellig ervaren met een gevoel van saamhorigheid, of mensen 

zich er thuis voelen en tevreden zij over de bevolkingssamenstelling in hun buurt. Deze factoren proberen 

we met de Maatschappelijke Agenda positief te beïnvloeden met uiteindelijk een lager percentage inwoners 

dat zich wel eens of vaak onveilig voelt in de buurt.

Bron: Veiligheidsmonitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: percentage inwoners

Naam Oordeel van inwoners over leefbaarheid buurt 2016 2023

1.2.1 Rapportcijfer dat inwoners hun buurt geven over leefbaarheid 

(fysiek en sociaal)

7,6 7,7

Door vermindering van de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt en door vergroting van de sociale 

cohesie verwachten wij dat de het rapportcijfer leefbaarheid in de eigen woonbuurt zal verbeteren en 

inwoners de leefbaarheid in de buurt beter gaan waarderen. 

Bron: Veiligheidsmonitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: rapportcijfer

Naam Inwoners die sociale overlast ervaren 2016 2023

1.3 Eén of meer vormen van sociale overlast komen voor naar oordeel 

buurtbewoners

8,8% 8,8%

Sociale overlast in de eigen woonbuurt, zoals openbare dronkenschap, drugsgebruik en �handel, het lastig 

gevallen worden op, hangjongeren of overlast door buurtbewoners, wordt door 8,8% van de inwoners als 

�veel� ervaren. De kans is dat de komende jaren zal stijgen aangezien de gemeenten vanaf 2022 zelf moeten 

voorzien in ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners die te maken hebben met ggz-

problematiek, verslaving en/of dakloos zijn. Dat zou kunnen betekenen dat inwoners meer last gaan ervaren

in hun eigen buurt. Wij willen de maatschappelijke zorg zo inrichten dat men zoveel als mogelijk zelfstandig 

in hun woonomgeving kunnen wonen en kunnen meedoen in de lokale samenleving. De ondersteuning 

wordt dichtbij, op maat en in de eigen leefomgeving aangeboden. Om de overlast te beperken wordt nauw 

samengewerkt met de woningbouwcorporaties, zorgpartijen en cliëntenorganisaties. De versterking van de 

sociale cohesie als belangrijk onderdeel van de MAG zal bijdragen aan een meer prettige leefomgeving.

Bron: Veiligheidsmonitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: percentage inwoners

Naam Inwoners dat te maken heeft met huiselijk geweld en 2023
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kindermishandeling

1.4 Ontwikkelindicator

Naam Jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel 2018 2023

1.4.1 Jeugdigen waarvoor voogdij of Onder Toezichtstelling (OTS) is 

opgelegd door kinderrechter

0,70% 0,70%

De ambitie is om het aantal jeugdigen waarvoor voogdij of OTS is opgelegd door een kinderrechter te laten 

dalen door de integrale toegang, first time right integrale hulptrajecten in te zetten waardoor jeugdigen en 

hun gezin minder te maken krijgen met teleurstelling en weerstand rondom het hulpverleningsproces.

Bron: Veiligheidsmonitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: percentage 0 -18-

jarigen

Naam Inwoners die crimineel gedrag vertonen 2018 2023

1.5 Registraties van verdachten voor misdrijven 26,7 24,0

Het cijfer is op dit moment laag in vergelijking met de regiogemeenten. Sinds 2010 is in Katwijk een dalende 

trend ingezet. Inzet is er op gericht dat deze trend zich doorzet richting 2023. Met de nazorg aan ex-

gedetineerden in Katwijk zien we dat we door de Katwijkse aanpak de recidive onder deze doelgroep laag is.

Bron: Veiligheidsmonitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: per 1.000 inwoners

Naam Verwijzingen van jeugdigen naar HALT 2018 2023

1.5.1 Verwijzingen bij Bureau Halt (HALT-afdoening jeugdstrafrecht) 1,8% 3,0%

De score in 2016 is relatief hoog ten opzichte van regio. De HALT-afdoening is een effectief middel om door 

middel van lik-op-stuk-beleid de jeugdcriminaliteit te bestrijden. 

Bron: Veiligheidsmonitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: inwoners 12 -17 jaar

3. Opgave Gezondheid - Inwoners van Katwijk zijn gezond en hebben een gezonde 

levensstijl

Een gezonde gemeente heeft gezonde, vitale inwoners, zowel fysiek als mentaal, met een grotere 

kans op een lang en kwalitatief goed leven. Met behulp van het principe van Positieve Gezondheid 

werken we aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, zoals voldoende beweging en een gezond 

eetpatroon. Daarnaast willen we inwoners beschermen tegen gezondheidsproblemen zoals 

problematische verslavingen en (sociaal)psychische problemen. Dat willen we samen met onze 

maatschappelijke partners bereiken door een totaal-aanpak gericht op gezond gedrag en een 

gezonde fysieke én sociale leefomgeving.

Naam Inwoners met (sociaal)psychische problemen 2016 2023

2.1 Inwoners die een vorm van GGZ-zorg gebruiken via de 

zorgverzekeringswet

308 308

Door meer inzet, een betere signalering en registratie ligt het in de verwachting dat dit aantal hoger wordt. 
Het lijkt realistisch deze norm gelijk te houden.

Bron: Vektis via Waar staat je 

gemeente

Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: aantal per 10.000 

verzekerden
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Naam Inwoners met een depressie 2016 2023

2.1.4 Inwoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie 5,6% / 5,7% 5,6% / 5,7%

Door meer inzet, een betere signalering en registratie ligt het in de verwachting dat dit percentage hoger 

wordt. Daarnaast is sprake van een taboe als het gaat om geestelijke gezondheid. Het lijkt realistisch deze 

norm gelijk te houden.

Bron: GGD monitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: 19-64 / 65+ jarigen

Naam Inwoners die voldoen aan beweegnorm 2016 2023

2.2 Personen die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

(half uur matig intensieve activiteit op tenminste 5 dagen per week)

64,8% 72,0%

De norm van 64,8% is gelijk aan de landelijke norm. De huisartsen in Katwijk signaleren een afname van het 

aantal mensen dat voldoet aan de norm. Doelstelling van het beleid is er op gericht om een �rem� te zetten 

op deze daling. Regelmatig bewegen draagt op allerlei manieren bij aan gezondheid. Hart en bloedvaten 

blijven beter in conditie. Het verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte. En er is minder kans op 

overgewicht. Verder blijven botten langer sterk en de spijsvertering gaat beter werken. Ontspannen gaat 

makkelijker en wie veel beweegt is beter bestand tegen stress. 

Bron: RIVM Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: 19+ jarigen

Naam Inwoners dat lid is van een sportvereniging 2017 2023

2.2.1 Inwoners dat lid is van één of meer sportverenigingen (diverse 

leeftijdscategorieën en geslacht)

28% 30%

De indicator en definitie sluit bepaalde vormen van �sporten� uit, zoals een niet-georganiseerd bezoek aan 

een sportschool en fietsen. Op termijn kan deze indicator worden verbreed en aangevuld met het GGD-cijfer

�inwoners die wekelijks sporten�.

Bron: NOC NSF via Waar staat je 

gemeente

Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: percentage inwoners

Naam Inwoners dat een gezond eetpatroon heeft 2023

2.3 Ontwikkelindicator

Naam Inwoners met overgewicht of obesitas 2016 2023

2.3.1 Inwoners met een BMI van 25 kg/m2 en hoger 57,5% 56,5%

Katwijk zit bij alle leeftijdscategorieën ruim boven het regionale gemiddelde. Dit is voor een belangrijk deel 

cultuurgebonden. Deze trend is niet zomaar te keren; de ervaring met JOGG Katwijk leert dat dit een kwestie

is van een lange adem. 

Bron: RIVM (19+); GGD (18-) Frequentie: 19+ per 4 jr./18- per 5 jr. Meeteenheid: percentage 19+ jarigen

Naam Inwoners dat te maken heeft een problematische verslaving 2023

2.4 Ontwikkelindicator

Naam Inwoners die alcohol gebruiken 2016 2023

2.4.1 Inwoners die meer dan één glas alcohol drinken per dag 86% 80%

In Katwijk is het percentage hoger dan in de rest van het land; landelijk is het aantal dagelijkse drinkers 

80,4%. We streven naar het landelijke percentage.

Bron: RIVM (19+); GGD (18-) Frequentie: 19+ per 4 jr./18- per 5 jr. Meeteenheid: percentage 18-65 

jarigen
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Naam Inwoners die roken 2016 2023

2.4.2 Inwoners die dagelijks roken 22% 20%

Het gemiddelde in regio Hollands Midden is 20%, ook hier is sprake van een hoge percentage in Katwijk. We 

streven naar het regiopercentage.

Bron: GGD monitor Frequentie: per 5 jaar Meeteenheid: percentage 18-65 

jarigen

Naam Inwoners die harddrugs gebruiken 2016 2023

2.4.3 Het gebruik van harddrugs in de afgelopen 12 maanden 

(amfetamine, XTC, LSD, cocaïne, heroïne, GHB of ketamine)

3,4% 3,0%

Katwijk heeft een laag percentage harddrugsgebruikers in vergelijking met het de regio (4%). Het streven is 

om het Katwijkse percentage te laten dalen vanwege de schadelijke gevolgen.

Bron: GGD monitor Frequentie: 19+ per 4 jr./18- per 5 jr. Meeteenheid: percentage 18-65 

jarigen

Naam Inwoners die softdrugs gebruiken 2016 2023

2.4.4 Het gebruik van softdrugs in de afgelopen 12 maanden (cannabis, 

truffels of pado�s)

6% 5%

Katwijk heeft een laag percentage softdrugsgebruikers in vergelijking met het de regio (7%). Het streven is 

om het Katwijkse percentage te laten dalen vanwege de schadelijke gevolgen.

Bron: GGD monitor Frequentie: 19+ per 4 jr./18- per 5 jr. Meeteenheid: percentage 18-65 jarigen

4. Opgave Zorg en Ondersteuning - Inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een 

hoge kwaliteit van leven en hebben regie over hun leven

Inwoners die hulp nodig hebben ervaren een hoge kwaliteit van leven en hebben regie over hun 

leven. Veel mensen kunnen ondersteuning zelf organiseren, maar dat geldt niet voor iedereen. We 

willen dat iedereen de ondersteuning kan vinden die hij nodig heeft. We werken met één toegang: 

een brede vraagverheldering aan het begin van het traject. De hulp die geboden wordt moet 

bijdragen aan het doel dat de inwoners heeft gesteld. De hulp is zo licht als mogelijk en zo zwaar als 

nodig. De hulpvragen zijn divers en lang niet altijd hoeft zware, professionele hulp ingeschakeld te 

worden. Er is een eigen netwerk, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers maken het mogelijk dat 

mensen ondersteund kunnen worden in hun eigen omgeving.

Naam Inwoners die voldoende regie over eigen leven ervaren 2016 2023

3.1 Inwoners die voldoende regie over eigen leven hebben. Deze 

inwoners hebben voldoende controle over de dingen die hen 

overkomen, kunnen sommige problemen zelf oplossen, kunnen 

belangrijke dingen in het leven te veranderen en kunnen in 

voldoende mate omgaan met problemen.

89% 91%

Professionals en partners geven aan (in hun werk met Katwijkse cliënten) dat het met de zelfredzaamheid en 

regie over het eigen leven voor de grootste groep inwoners die zij tegenkomen positief gesteld is. Deze 

groep mensen kan zich, al dan niet met ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening of met 

gebruik making van algemene voorzieningen en basisvoorzieningen, goed redden. Desalniettemin streven 

we naar een stijging van dit percentage met 2%.

Bron: RIVM Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: % inwoners 19 jaar en 

ouder
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Naam Inwoners dat na een algemene- of maatwerkvoorziening het 

afgesproken doel realiseert

2023

3.2 Ontwikkelindicator

Naam Inwoners die zich beter kunnen redden na geboden ondersteuning 2019 2023

3.2.2 Inwoners die zich door de ondersteuning die zij krijgen beter

kunnen redden 

84% 86%

Wanneer inwoners het op eigen kracht en met hulp van het netwerk niet meer kunnen redden kunnen zij 

ondersteuning krijgen (toegang, maatwerkvoorzieningen Wmo, algemene voorzieningen, enz.). Met de 

ondersteuning kunnen inwoners zich beter redden in het dagelijks leven.

Bron: Cliënt Ervaringsonderzoek Wmo Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: % inwoners 18 jaar en 

ouder

Naam Inwoners die tevreden zijn over de geboden hulp 2019 2023

3.3 Inwoners die de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning die zij krijgen 

goed vinden 

81% 83%

Het Cliënt Ervaringsonderzoek Wmo wijst uit dat een grote groep Wmo gebruikers tevreden is over de 

geboden ondersteuning. Uitgaande van het feit dat het altijd beter kan, wordt gestreefd naar een nog 

grotere tevredenheid in 2023. Gelijksoortige gemeentes scoren net iets hoger (84%). Gestreefd wordt de 

tevredenheid in Katwijk te verhogen naar 83%.

Bron: Cliënt Ervaringsonderzoek Wmo Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: % inwoners 18 jaar en 

ouder

Naam Mantelzorgers en vrijwilligers die overbelast zijn 2016 2023

3.4 Mantelzorgers die aangeven zich door die zorg 'tamelijk zwaar 

belast', 'zeer zwaar belast' of 'overbelast' te voelen

13,8% 16%

Verwachting is dat er een stijging volgt van het in beeld hebben van overbelaste mantelzorgers. Dit komt 

door de extra aandacht die er besteed wordt aan mantelzorgondersteuning. Katwijk scoort 'gemiddeld' t.o.v. 

de regio (andere gemeenten zijn veel sterker gestegen).

Bron: GGD monitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: % inwoners 19 jaar en ouder

5. Opgave Opgroeien en Ontwikkelen - In Katwijk krijgen kinderen en jongeren 

optimale kansen

Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, waardoor zij, 

nu en later, naar vermogen kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Een passende 

opleiding is een heel belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van talenten en participatie in de 

maatschappij.

Enkele van de hieronder genoemde ontwikkelindicatoren zullen voortkomen uit de Onderwijsagenda 

die op dit moment in een interactief proces met de partners wordt opgesteld. Voor de zomer wordt de 

Onderwijsagenda vastgesteld. Dan zijn ook de bijbehorende indicatoren en normen bekend. 

Naam Kinderen en jongeren dat ondersteuning nodig heeft in het 

onderwijs

2023

4.1 Ontwikkelindicator: Onderwijsagenda.
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Naam Kinderen en jongeren dat hulp nodig heeft bij het opgroeien (naar 

zelfstandigheid)

2023

4.2 Ontwikkelindicator

Naam Meldingen voor jeugdhulp 2018 2023

4.2.1 Aangemelde jeugdhulptrajecten uitgesplitst naar verwijzer 23% 35%

23% van alle jeugdhulpverwijzingen loopt via de gemeentelijke toegang: Om meer regie te krijgen op het 

verwijsproces, meer zicht op de inhoud, maar voornamelijk om gezinnen beter integraal te kunnen 

ondersteunen gedurende hun jeugdhulpvraag willen wij een toename zien van het aantal verwijzingen via 

onze wijkteams (jeugdhulpverwijzingen) en een afname van het aantal verwijzingen via zorgaanbieders.

Bron: CBS Frequentie: per half jaar Meeteenheid: 0-18 jarigen

Naam Jongeren met gespecialiseerde jeugdhulp in natura 2018 2023

4.2.2 Jongeren met een vorm van jeugdhulp in natura 1845 1665

In 2018 waren er 1845 jeugdigen met jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming en 

jeugdreclassering dat wordt uitgevoerd volgens de Jeugdwet. Door de inrichting van de integrale toegang is 

het streven om het aantal jeugdigen met jeugdhulp in natura terug te brengen naar 1665. 

Norm: 0-18 jarigen

Bron: CBS Frequentie: per half jaar Meeteenheid: 0-18 jarigen

Naam Jongeren dat een vervolgopleiding heeft afgerond 2023

4.3 Ontwikkelindicator: Onderwijsagenda

Naam Kinderen en jongeren dat deelneemt aan activiteiten gericht op 

het vergroten van maatschappelijke ontwikkeling/hun

zelfredzaamheid in de maatschappij

2023

4.4 Ontwikkelindicator

Naam Kinderen en jongeren dat zich eenzaam voelt 2023

4.5 Ontwikkelindicator

Naam Kinderen en jongeren dat zich sociaal geaccepteerd voelt 2023

4.6 Ontwikkelindicator: Onderwijsagenda

6. Opgave Meedoen - Inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de 

maatschappij

Inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de maatschappij. Meedoen aan de maatschappij 

heeft verschillende kanten. Het gaat hier over het beheersen van basisvaardigheden, het hebben van 

werk, het hebben van voldoende inkomen, talenten ontwikkelen door deel te nemen aan activiteiten 

in de vrije tijd. Meedoen gaat ook over hoe we met elkaar omgaan en dat we er met elkaar voor 

zorgen dat iedereen kan blijven meedoen. We willen een Katwijk dat toegankelijk is voor al haar 

inwoners en waar inwoners zich geaccepteerd voelen door elkaar. 

Naam Inwoners dat de basisvaardigheden voldoende beheerst 2023

5.1 Ontwikkelindicator
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Naam Inwoners met een laag opleidingsniveau 2018 2023

5.1.1 Beroeps- en niet-beroepsbevolking met als hoogst behaalde 

onderwijsniveau basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren 

van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1.

15 14

Bij het einde van de leerplicht of kwalificatieplicht kiezen veel jongeren ervoor om direct aan het werk te 

gaan in plaats van door te leren. Door in te zetten op onderwijs, basisvaardigheden en een diversiteit in het 

banenaanbod worden jongeren gestimuleerd om door te leren. Hiermee willen we bereiken dat het aantal 

inwoners met een laag opleidingsniveau daalt van 15 naar 14 inwoners per 1000 inwoners. De relatie tussen 

de arbeidsmarkt en onderwijs is hierin van belang.

Bron: CBS/arbeidsdeelname Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: aantal x 1.000 inwoners

Naam Inwoners van de beroepsbevolking die een betaalde baan hebben 2018 2023

5.2 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking 

(netto arbeidsparticipatie)

72,7% 71,0%

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in Katwijk lag in 2018 rond de 72,7%. Het Nederlandse 

gemiddelde is 67,8%. De norm van 71% beweegt richting het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS/arbeidsdeelname Frequentie: jaarlijks Meeteenheid :% inwoners 

beroepsbevolking

Naam Inwoners met zowel een voorziening o.b.v. de Wmo als o.b.v. 

Participatiewet

2018 2023

5.2.2 Inwoners met zowel een voorziening o.b.v. de Wmo als o.b.v. 

Participatiewet

3 3 

Door de nieuwe werkwijze van de wijkteams willen we voorkomen dat er onnodige stapeling van 

voorzieningen plaatsvindt. Er zal maatwerk worden geleverd, waarbij er voorzieningen aanvullend op elkaar 

kunnen worden ingezet. Doel is een groter effect te sorteren.

Bron: RIVM via Waar staat je 

gemeente

Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: aantal per 1.000 

inwoners

Naam Inwoners die een besteedbaar inkomen onder de armoedegrens 

hebben

2018 2023

5.3 Personen in een huishouden met een inkomen onder de grens laag 

inkomen (in 2017 bedroeg deze grens op maandbasis (netto) 1.040 

euro voor een alleenstaande, � 1.380 voor een alleenstaande ouder 

met één kind en � 1.960 voor een paar met twee kinderen)

4,8% 4,5%

In 2018 had 4,8% van het aantal inwoners een besteedbaar inkomen onder de armoedegrens (100% van het 

sociaal minimum). Door in te zetten op preventie en vroegsignalering, een integrale aanpak bij armoede en 

schulden streven we ernaar dat het percentage inwoners dat een besteedbaar inkomen onder de 

armoedegrens heeft afneemt naar 4,5% in 2023.

Bron: CBS/laag en langdurig laag 

inkomen

Frequentie: jaarlijks Meeteenheid: % van het aantal 

inwoners



15

Naam Inwoners met een (bijstands)uitkering 2018 2023

5.3.6 Inwoners met een (bijstands)uitkering 2% 2%

Constante groep die moeilijk uitstroomt uit de uitkering. De uitdaging is om het percentage niet te laten 

stijgen. Dit is echter mede afhankelijk van meerdere externe factoren, zoals economische ontwikkelingen. 

Daarom is ervoor gekozen om het percentage constant te houden.

Bron: CBS Frequentie: per kwartaal Meeteenheid: % aantal inwoners

Naam Inwoners dat deelneemt aan activiteiten gericht op het vergroten 

van maatschappelijke ontwikkeling

2023

5.4 Ontwikkelindicator

Naam Inwoners die vrijwilligerswerk verrichten 2016 2023

5.4.1 Inwoners die in georganiseerd verband onbetaald werk verrichten 30% 30%

De gemeente Katwijk heeft een rijk verenigingsleven. Zij dragen in hoge mate bij aan het welzijn van de 
inwoners van Katwijk. 30% van de inwoners van Katwijk is vrijwillig actief. Dit komt overeen met het 
landelijk gemiddelde. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, zoals het beroep op meer 
zelfredzaamheid van de inwoner, de toenemende zorgvraag, complexiteit van hulpvragen, vergrijzing en 
individualisering is het een uitdaging om voldoende vrijwilligers binnen de gemeente Katwijk te vinden en te 
behouden. Door rekening te houden met deze ontwikkelingen en het belang van vrijwillige inzet in de 
gemeente Katwijk stellen we de norm op 30%.

Bron: RIVM Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: inwoners van 19 jaar en 

ouder

Naam Inwoners die zich eenzaam voelen 2016 2023

5.5 Inwoners die zich wel eens eenzaam voelen 41% 39%

Professionals/partners geven aan dat een daling lastig is. Dit beeld wordt bevestigd door ervaringen bij 

omringende gemeenten. De daling van inwoners die zich wel eens eenzaam voelen is een proces van lange 

adem. Er wordt vanaf 2020 breder ingezet op het verminderen van eenzaamheid onder alle inwoners, 

ongeacht leeftijd. Als eenzaamheid langdurig aanhoudt, leidt het tot gezondheidsrisico, minder meedoen in 

de samenleving en een gevoel dat welzijn tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig 

overlijden. Onderzoek toont aan dat eenzaamheid fysieke uitwerking heeft: eenzaamheid kan, net als stress, 

een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem. Met een lage weerstand is iemand vatbaarder voor 

infecties. Eenzaamheid kan ook leiden tot depressie en een verhoogd risico op hartziekten en de ziekte van 

Alzheimer. Daarnaast kan eenzaamheid een oorzaak zijn van ongezond gedrag: weinig bewegen, minder 

gezond eten en meer gebruik van verslavende middelen. Met als gevolg een groter risico op overgewicht, 

hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Bron: GGD monitor Frequentie: per 4 jaar (nieuw in 2020) Meeteenheid: % 19 jaar en ouder

Naam Inwoners dat zich sociaal geaccepteerd voelt 2023

5.6 Ontwikkelindicator

Naam Jongeren met een negatieve houding t.o.v. homoseksualiteit 2013 2023

5.6.3 Jongeren met een negatieve houding t.o.v. homoseksualiteit 30% 20%

Er wordt vanaf 2020 breder ingezet op dit thema. Ook is er landelijk meer aandacht voor dit thema. 

Bron: GGD monitor Frequentie: per 4 jaar Meeteenheid: % inwoners 11-18 jaar
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Deel 3: Ontwikkelindicatoren 

In dit deel staan per opgave de indicatoren die worden doorontwikkeld vermeld. Een deel daarvan 

zal uiterlijk in het derde kwartaal van 2020 zijn doorontwikkeld. Het betreft indicatoren waarover wel 

gegevens zijn, maar nog geen open data en normering. De doorontwikkeling betreft het organiseren 

van eigen en open data, normering voor 2023 en het ter besluitvorming aanbieden van deze nieuwe 

set indicatoren en normering aan de gemeenteraad. In onderstaand overzicht is dit fase 2. Een ander 

deel heeft een ontwikkeltijd van ongeveer 1 jaar nodig. Het betreft de ontwikkelindicatoren waar op 

dit moment nog geen bruikbare en betrouwbare gegevens over zijn. Deze dienen met de partners te 

worden uitgewerkt in indicatoren die kunnen worden gemeten. Vervolgens moeten deze indicatoren 

samen met de partners van een realistische normering voor 2023 worden voorzien. Dit is een 

zorgvuldig ontwikkelproces dat tijd kost. In onderstaand overzicht is dit fase 3. 

1. Opgave Sociale Veiligheid

Indicator Fase 2 Fase 3

1.1 Inwoners die zich inzetten voor een veilige buurt X

1.1.1 Sociale cohesie tussen inwoners X

1.3.1 Meldingen van jeugdoverlast X

1.4 Inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling X 

2. Opgave Gezondheid

Indicator Fase 2 Fase 3

2.1.1 Kosten voor generalistische basiszorg X

2.1.2 Kosten voor specialistische GGZ X

2.1.3 Inwoners met een eetstoornis X 

2.1.5 Inwoners met een burn-out X 

2.1.6 Inwoners met straatangst X 

2.1.7 Inwoners met een psychotische stoornis X 

2.1.8 Inwoners met faalangst X 

2.3 Inwoners met een gezond eetpatroon X 

2.3.2 Inwoners met ondergewicht X 

2.3.3 Inwoners die behandeld worden door een diëtist X 

2.3.4 Kinderen die geen periodieke controle hebben gehad bij een tandarts X

2.3.5 Gezonde sportkantines X 

2.3.6 Scholen met gezonde voeding X 

2.3.7 Watertappunten X 

2.4 Inwoners met problematische verslaving X 

2.4.5 Inwoners die succesvol behandeld zijn voor hun verslaving X 

2.4.6 Inwoners met verslaving die hiervoor passend worden behandeld X 

2.4.7 Problematiek middelengebruik bekend bij wijkteam X 

2.4.8 Jongeren onder de 18 jaar die harddrugs gebruiken X 

2.4.9 Jongeren onder de 18 jaar die softdrugs gebruiken X 

2.4.10 Jongeren onder de 18 jaar die alcohol gebruiken X 

2.4.11 Jongeren onder de 18 jaar die roken X 
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3. Opgave Zorg en Ondersteuning

Indicator Fase 2 Fase 3

3.1.1 Inwoners die op één of meerdere domeinen een score op de 

Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) hebben van niet zelfredzaam of lager

X 

3.2 Inwoners die na een algemene- of maatwerkvoorziening het afgesproken 

doel realiseren

X 

3.2.1 Afgegeven Wmo maatarrangementen, uitgesplitst naar type arrangement X 

3.2.3 Inwoners die na een maatwerkvoorziening het afgesproken doel bereiken X 

3.2.4 Inwoners die door wijkteam worden doorverwezen naar eigen 

netwerk/algemene voorzieningen

X 

3.2.5 Inwoners die het wijkteam bereiken X 

3.2.6 Inwoners die worden geholpen door het wijkteam zelf X 

3.2.7 Door het wijkteam ingezette maatwerkvoorzieningen X 

3.2.8 Personen die gebruik maken van beschermd wonen X 

3.2.9 Personen die van beschermd wonen doorstromen naar zelfstandig wonen X 

3.2.10 Wachtlijst voor beschermd wonen X 

3.3.1 Inwoners die ondersteuning van het wijkteam tenminste voldoende 

beoordelen

X 

3.4.1 Inwoners die mantelzorg verlenen X 

3.4.2 Geregistreerde mantelzorgers bij het steunpunt mantelzorg X 

3.4.3 Jonge mantelzorgers die overbelast zijn X 

4. Opgave Groeien en Ontwikkelen

Op dit moment wordt de Onderwijsagenda opgesteld. De indicatoren en normen worden in een 

interactief proces met de partners besproken. Om die reden is dit overzicht nog niet compleet 

betreffende onderwijs gerelateerde indicatoren. Voor de zomer wordt de Onderwijsagenda 

vastgesteld. Dan zijn ook de bijbehorende (ontwikkel)indicatoren en normen bekend. 

Indicator Fase 2 Fase 3

4.1 Kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben in het onderwijs X 

4.2 Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben bij het opgroeien (naar 

zelfstandigheid)

X 

4.2.3 Jongeren met een traject bij jeugd- en jongerenwerkers (hulpverlening) X 

4.2.4 Jongeren die kunnen worden gekwalificeerd als �hangjongeren� X 

4.2.5 Jongeren die via jeugd- en jongerenwerk worden toegeleid naar het 

wijkteam

X 

4.2.6 Jongeren die via de Toegang/Wijkteams worden toegeleid naar 

activiteiten van het Jeugd- en Jongerenwerk

X 

4.2.7 Voorveld (onderwijs, verwijzers) heeft meer kennis-vergrotende 

informatie

X

4.2.8 Ouders die zich zeker voelen bij de opvoeding X

4.2.9 15-16 jarigen die tevreden zijn met hun leven X

4.3 Jongeren die een vervolgopleiding hebben afgerond X

4.4 Kinderen en jongeren die deelnemen aan activiteiten gericht op vergroten 
van maatschappelijke ontwikkeling/hun zelfredzaamheid in de maatschappij 

X 

4.4.2 Kinderen en jongeren die sporten X 



18

4.4.3 Jongeren die meedoen aan programma�s die worden aangeboden door 

het Jeugd en Jongerenwerk (voor- en door jongeren).

X

4.4.4 Jongeren die zich inzetten voor vrijwilligerswerk X 

4.4.5 Kinderen en jongeren die deelnemen aan culturele activiteiten X 

4.5 Kinderen en jongeren die zich eenzaam voelen X 

4.6 Kinderen en jongen die zich sociaal geaccepteerd voelen X

4.6.1 Jeugdigen die pesten X

4.6.1 Jeugdigen die gepest worden X

5. Opgave Meedoen

Indicator Fase 2 Fase 3

5.1 Inwoners die de basisvaardigheden voldoende beheersen X 

5.1.2 Inwoners die laaggeletterd zijn X 

5.1.3 Deelnemers aan cursussen laaggeletterdheid X 

5.1.4 Deelnemers activiteiten Taalhuis X 

5.1.5 Deelname projecten bestrijding laaggeletterdheid X 

5.1.6 Slagingspercentage statushouders inburgering X 

5.1.7 Duur inburgeringstraject statushouders X 

5.1.8 Statushouders met een bijstandsuitkering X 

5.1.9 Statushouders met een betaalde baan X 

5.2.1 Inwoners met p-wetuitkering zonder arbeidsverplichting regulier werk X 

5.2.3 Instroom ServicePuntWerk X

5.2.4 Uitstroom ServicePuntWerk X

5.2.5 Inwoners met een indicatie Beschut Werk die een baan hebben X

5.2.6 Jongeren die na afronding van opleiding succesvol aan het werk blijven X

5.3.1 Gebruik minimaregelingen X

5.3.3 Inwoners die aangaven grote moeite te hebben met rondkomen X

5.3.4 Inwoners in beeld bij de schuldhulpverlening via het BIP X

5.3.7 Inwoners met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum X

5.3.8 Inwoners met financiële problemen in beeld bij het wijkteam X

5.3.9 Gebruik aanbod voorzieningen armoedebeleid X

5.3.10 Jeugdigen met een bijstand(sgerelateerde) uitkering X

5.4.2 Vacaturebemiddelingen van (zorg)vrijwilligers X

5.4.3 (zorg)vrijwilligers in Katwijk X

5.4.4 Score kunst en cultuur X

5.4.5 Klanten met een uitkering die maatschappelijke activiteiten ontplooien X

5.4.6 Initiatieven Fonds Samen voor Elkaar X

5.4.7 Initiatieven Innovatie Fonds X

5.4.8 Deelname aan georganiseerde ontmoeting X

5.4.9 Deelname kwetsbare groepen aan georganiseerde ontmoeting X

5.4.10 Inwoners die deelnemen aan activiteiten gericht op het vergroten van 

maatschappelijke ontwikkeling

X

5.4.11 Mensen met beperking die lid zijn van een sportvereniging X

5.5.1 Programma/activiteiten gericht op eenzaamheid X

5.5.2 Effect programma/activiteiten gericht op eenzaamheid X
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