
Statistisch Jaaroverzicht gemeente Groningen -1- 

THEMA 9                   ZORG EN WELZIJN  
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9.1 Welzijns- en zorginstellingen waarbij huisvesting wordt geboden per 1 april  
 

soort instelling 2011 2015 2019 2020 2021 

verpleeghuizen 8 8 9 9 7 

huizen voor gehandicapten 32 34 44 45 57 

verzorgingstehuizen 19 16 9 9 12 

verblijven voor jeugdzorg 9 10 11 10 14 

opvang met overnachting 17 17 14 14 16 

geestelijke gezondheids- en 

verslavingszorg 15 18 16 16 16 

totaal 100 103 103 103 122 

bron: OIS: Vestigingenregister      

 
Huisvesting voor mensen die zorg nodig hebben 

De gemeente kent een breed scala van voorzieningen voor mensen die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen. Voor 

een deel heeft de gemeente voor de opvang een regionale functie. Het betreft aan de ene kant instellingen die zorg en 

woonruimte bieden voor mensen die fysiek niet meer (volledig) voor zich zelf kunnen zorgen. Dit zijn verpleeg- en 

verzorgingshuizen of huizen voor gehandicapten. Aan de andere kant betreft het opvanghuizen voor mensen met 

sociale problematiek: onder meer daklozenopvang, begeleid wonen, crisisopvang en asielzoekers centra.  

 

 

9.2.1 Cliënten van en het aantal verleende uren huishoudelijke verzorging in natura door een 

thuiszorgorganisatie  

    2011 2013 2014 2015 

HH1 (schoonmaakwerk) cliënten 2.270 2.582 2.572 2.555 

  uren 242.882 294.487 297.281 271.980 

HH2 (schoonmaak en regie van het 

huishouden) cliënten 2.611 1.987 1.790 1.678 

  uren 361.148 283.323 250.435 194.439 

totaal cliënten, zonder dubbeltellingen   4.769 4.474 4.267 3.888 

totaal uren   604.030 577.810 547.716 466.419 

bron:  WMO-Monitor           

 

We zien dat het aantal klanten en uren schoonmaak en regie van het huishouden afneemt. Dit is ook landelijk het 

geval. Bij de leeftijd van de klanten zien we een forse afname bij de groep tussen 75 en 89 jaar. De groep 90 en ouder 

neemt toe. 

 

9.2.b Percentage inwoners dat huishoudelijke zorg van een thuiszorgorganisatie ontvangt per 

leeftijdscategorie 
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9.2.2 Percentage mensen dat mantelzorg geeft  

  2018 2020 waarvan:   

  totaal totaal minimaal 1x per week zwaar belast 

18-25 jaar  9% 42% 13% 

26-44 jaar  14% 50% 19% 

45-64 jaar  36% 63% 19% 

65 jaar e.o.  29% 73% 18% 

mannen   19% 64% 17% 

vrouwen  23% 63% 19% 

totaal 22% 21% 63% 18% 

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid 
 
Mantelzorg 

Mantelzorg is vrijwillige zorg aan een hulpbehoevende bekende. In de tabel staat het percentage mensen dat 

mantelzorg verleent, het deel daarvan dat minimaal 1x per week mantelzorg verleent en het deel dat zich zwaar 

belast voelt. Zwaar belast is de mensen die aangeven tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast te zijn. 

 

9.2.3 Percentage mensen dat vrijwilliger is 

  2018 2020 waarvan: 

  totaal totaal minimaal 1x per week 

18-25 jaar  25% 50% 

26-44 jaar  26% 39% 

45-64 jaar  32% 49% 

65 jaar eo  38% 58% 

mannen   31% 51% 

vrouwen  31% 48% 

totaal 33% 29% 50% 

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid 

   

 

9.2.4 Personen die zich inzetten voor de buurt naar soort inzet 

  2018 2020 

totaal 27% 29% 

via bijdrage aan leefbaarheid buurt  14% 14% 

via vrijwilligerswerk 12% 9% 

via bijdrage aan politiek, beleid en/of bestuur 4% 3% 

via andere activiteit 2% 5% 

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid 

  

 

 

 

9.2.c Personen die zich inzetten voor de buurt naar tijdsinvestering, 2020 
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NB: over verstrekking WMO voorzieningen komen binnenkort recente cijfers 

 

9.3.1 Verstrekkingen van voorzieningen krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

  

  

  

  

  

  

    Verstrekkingen              index 2014 

voorziening 2010 2011 2012 2013 2014 2010=100 

woonvoorzieningen 1.504 1.391 892 512 475 31,6 

vervoersvoorzieningen 1.604 1.555 1.263 1.004 782 48,8 

huishoudelijke verzorging 3.379 3.482 2.373 1.802 2.174 64,3 
bron: Informatie Management             

 

 

9.3.2 Uitstaande voorzieningen toegekend krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 

 

 

 

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

roerende woonwoorzieningen 1.046 1.084 1.011 917 817 

electrische rolstoelen  184 179 167 167 167 

handmatig bewogen rolstoelen 1.579 1.582 1.528 1.500 1.444 

scooters  1.057 1.048 1.024 992 1.009 

gebruikers 

van bruikleenauto 7 7 5 4 4 

 eigen auto/taxi 279 263 228 166 124 

 rolstoeltaxi 5 5 4 4 3 

aantal deeltaxipashouders  8.576 8.735 8.565 8.207 7.908 

aantal cliënten met een indicatie 

huishoudelijke verzorging 4.799 4.839 4.915 4.637 4.370 

klanten WMO, einde van het jaar . 12.731 12.437 11.971 . 
bron: Informatie Management 
 

 

Voorzieningen krachtens de WMO 

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) biedt mensen onder meer de mogelijkheid tot gebruik van woon-, 

vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Huishoudelijke verzorging valt sinds 2007 onder de WMO. In tabel 9.3.1 staat het 

aantal verstrekkingen dat in het betreffende jaar is toegekend. In tabel 9.3.2 staat het aantal uitstaande voorzieningen. 

In 2013 hadden in totaal bijna 12.000 mensen één of meerdere voorzieningen.  

In 2012, 2013 en 2014 was het aantal verstrekkingen veel lager dan in eerdere jaren. Opvallend is de grote afname in 

het aantal woonvoorzieningen door het invoeren van het eigen bijdragebeleid en het aantal verstrekkingen 

huishoudelijke verzorging doordat er vaker voor onbepaalde tijd geïndiceerd wordt. 
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9.4 Hulpverlening verslavingszorg door VNN aan bewoners van de provincie 

Groningen, aantal cliënten naar middelengebruik 

   2017 2018 2019 2020 

aantal cliënten  4.010 3.780 3.720 3.641 

primaire verslavingsproblematiek  
    

harddrugs  1.286 1.223 1.203 1.150 

alcohol  1.424 1.286 1.297 1.298 

softdrugs  623 608 607 603 

rest middelen/onbekend  677 663 613 590 

Bron: VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)     
 

 
Relatief meer mensen in de gemeente verslaafd dan in de provincie 

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) begeleid verslaafden door face-to face hulpverlening. Het aantal cliënten uit 

de gemeente Groningen van VNN bedroeg 1.963 in 2019, dit zijn er meer dan in 2010 en 2014 maar minder dan in 

2017.  Binnen de harddrugs zie we een afname en bij de soft drugs een toename. Vanaf 2020 worden er alleen cijfers 

per provincie gepubliceerd. 

Figuur 9.4.a is gebaseerd op de cijfers van provincie en gemeente. 

 

 

9.4.a Cliënten hulpverlening VNN per 1.000 inwoners, gemeente en provincie Groningen 

(zonder de gemeente), middelen harddrugs en alcohol  

 
bron: VNN (kengetallen gemeenten) 

 

 

 



 9 ZORG EN WELZIJN 

Statistisch Jaaroverzicht gemeente Groningen -6- 

  

9.5 Aantal dak- en thuisloze personen dat gebruik maakt van de opvangvoorzieningen  

  2017 2018 2019 

Aantal daklozen dat gebruik maakt van 

opvangvoorzieningen 
496 476 494 

unieke personen dat gebruik maakt van:   
 

de nachtopvang 264 268 292 

de crisisopvang 200 186 157 

de dagopvangvoorzieningen 810 686 724 

bron: gemeenterekeningen    
 

Groningen heeft een regionale functie op het gebied van opvang voor daklozen  

In de tabellen staat het totaal aantal personen dat gebruik maakt van de voorzieningen. Van de 

dagopvangvoorzieningen maken niet alleen daklozen gebruik..  

 

  

9.6.1 Aantal voorzieningen en banen bij vestigingen voor kinderopvang op 1 april 

  2011 2015 2019 2020 2021 

Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen           

vestigingen 187 236 236 246 244 

banen 1.595 1.377 1.523 1.573 1.567 

bron: OIS: Vestigingenregister           

      
 

 

9.6.2 Aantal kinderen in de kinderopvang en uren per kind naar soort opvang  
  2019   2020   2021   

Soort opvang kinderen 

uren per 

kind kinderen 

uren per 

kind kinderen 

uren per 

kind 

dagopvang in kindcentrum 6.010 830 6.070 840 6.200 874 

dagopvang bij gastouder 820 579 750 602 680 589 

buitenschoolse opvang in kindcentrum 7.060 381 7.230 388 7.200 392 

buitenschoolse opvang bij gastouder 570 323 540 323 470 351 

bron: CBS       
       

Kinderen in de dagopvang zijn kinderen van 0 tot de bassischoolleeftijd. Kinderen in de buitenschoolse opvang zijn 

in de basisschoolleeftijd 

 

9.6.a Kinderen in de kinderopvang naar leeftijd, percentages, 2019 en 2021 
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9.7 Stapeling van voorzieningen, WMO, Participatiewet en Jeugdwet, 2019  

   Groningen   perc.   Nederland, perc. 

   personen huishoudens personen huishoudens personen huishoudens 

Participatiewet  14.145 12.425      

WMO  14.540 12.815      

Jeugdwet (tot 18 jaar)  4.065 3.520      

Alleen Participatiewet  11.750 9.485 5,0 7,1 2,8 4,5 

Alleen WMO  12.055 10.140 5,2 7,5 5,1 9,3 

Alleen Jeugdwet (tot 18 jaar)  3.865 2.505 1,7 1,9 1,9 2,9 

Part en WMO  2.330 2.210 1 1,6 0,8 1,5 

Part en jeugdwet  45 550 0 0,4 0,0 0,3 

WMO en jeugdwet  135 285 0,1 0,2 0,1 0,3 

Part, WMO en jeugdwet  20 180 0 0,1 0,0 0,1 

zonder regeling        81,1   81,1 

bron: Waarstaatjegemeente.nl: Stapelingsmonitor  

 
 

Bijna 80procent van de Groningse huishoudens maakt gebruik van de WMO, Participatiewet of jeugdwet 

In de tabel staat het aantal huishoudens dat gebruikt maakt van de regelingen, hierin zitten dubbelingen, meerdere 

huishoudens maken gebruik van meerdere regelingen. Het totaal is dan ook minder dan de som van de afzonderlijke 

groepen regelingen.  

 

 

9.8 Discriminatie: inwoners van de gemeente Groningen die het gevoel hebben 

gediscrimineerd te worden naar reden. 

  oude gemeente nieuwe gemeente   

  2016 2018 2020 

percentage inwoners dat het gevoel heeft 

gediscrimineerd te worden 
8% 9% 15% 

reden van discriminatie: 
   

leeftijd 2% 3% 3% 

huidskleur of culturele achtergrond 2% 2% 3% 

geslacht 1% 2% 2% 

onvoldoende kennis Nederlandse taal 0% 1% 2% 

het niet hebben van betaald werk 1% 1% 1% 

levensovertuiging of religie 1% 1% 1% 

seksuele geaardheid 1% 1% 1% 

ziekte of beperking 1% 1% 1% 

laag inkomen 0% 1% 1% 

iets anders 1% 1% 2% 

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid    

 

 

 



 9 ZORG EN WELZIJN 

Statistisch Jaaroverzicht gemeente Groningen -8- 

Begrippen 
  

24 uurs opvang (dak en 

thuislozen) 

Een vorm van opvang waarbij dak en thuislozen 24 uur per dag 

worden opgevangen 

Dagopvang Vorm van opvang voor thuis en daklozen waarbij alleen overdag 

opvang wordt geboden 

Draaideur (daklozen) Bij in- en uitstroom van daklozen:  Een persoon die na onderbreking 

van meer dan een half jaar opnieuw gebruik maakt van een 

opvangvoorziening wordt beschouwd als instroom onder de 

noemer 'draaideurinstroom'  (of uitstroom) 

Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie voor kinderen tussen de 6 

weken en 12 jaar. De opvang is tot stand gekomen door 

bemiddeling van en begeleid door een gastouderbureau, waarbij 

particulieren kinderopvang kunnen aanbieden of vragen en die 

betrekking heeft op het gelijktijdig opvangen van ten hoogste vier 

kinderen (dit is inclusief eigen kinderen) 

Halve-dagopvang Opvang van kinderen die, ter bestrijding van een achterstand, meer 

uren opvang nodig hebben dan bij een peuterspeelzaal mogelijk is 

Kinderdagverblijf Volgens de gemeentelijke 'Verordening Kinderopvang (1992)' is een 

kinderdagverblijf een ruimtelijke voorziening voor kinderopvang 

voor meer dan vier aaneengesloten uren, uitsluitend voor kinderen 

vanaf nul jaar tot het moment waarop zij basisonderwijs kunnen 

volgen 

Mantelzorg Mantelzorg is vrijwillige zorg die men geeft aan een bekende als 

deze voor langere tijd hulpbehoevend is. In het kader van de WMO 

komt mantelzorg nadrukkelijk vóór het toekennen van professionele 

zorg. 

Nachtopvang Opvang voor dak- en thuislozen waarbij ’s nachts onderdak wordt 

verleend 

Naschoolse opvang De naschoolse opvang, ook wel 'buitenschoolse opvang' genoemd, 

is kinderopvang voor kinderen die de basisschool bezoeken (dus 

voor kinderen van vier tot twaalf jaar). De opvang vindt plaats op 

werkdagen buiten de schooluren, ook in de schoolvakanties 

Opvangtehuizen  Bieden van tijdelijk onderdak aan personen die niet de beschikking 

hebben over eigen woonruimte of deze hebben verlaten en het 

bieden van onderdak aan kinderen tot de leeftijd van 18 jaar die 

(nog) geen eigen familie hebben of hun familie verlaten hebben of 

om pragmatische redenen (bijvoorbeeld schipperskinderen)  

Peuterspeelzalen Een ruimtelijke voorziening voor opvang van peuters (kinderen van 

2-4 jaar) in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van het kind. 

Stichting Huis Overkoepelende organisatie voor daklozen opvang, onder de 

stichting huis vallen het A-huis, het Eemshuis, het Ommelanderhuis 

het Heemskerckhuis, het Damsterdiephuis en het Lauwershuis. 

Thuiszorg Huishoudelijke en of medisch/verpleegkundige zorg thuis 

Verzorgingshuis Een voorziening waar ouderen terecht kunnen die de regie over hun 

leven verliezen, maar die nog niet in een verpleeghuis behoeven te 

worden opgenomen 

Wachtenden (zorg) Betreft personen die voor één of meer zorgproducten staan 

ingeschreven 

WMO voorzieningen Cliënten die gebruik maken van een vervoersvoorziening/ 

woningaanpassing of verhuiskostenvergoeding in het kader van de 

WMO en cliënten met een gehandicaptenparkeerkaart 

 


