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Het Steunpunt Sociale Planning: 
even kort voorstellen



Het Steunpunt Sociale Planning vervult een decretale 
opdracht

• de provincies stellen een sociale kaart op – voor het publiek 
opengesteld via een website – en houden die actueel

• de provincies hebben een ondersteunende rol inzake sociale planning
• detecteren van leemten in het voorzieningenaanbod
• ondersteunen van lokale besturen en actoren met gegevens,  

analyses en rapporten



Het Steunpunt Sociale Planning

• Meten en weten om te plannen
• Lokale besturen en actoren ondersteunen bij 

• meten: cijfers ter beschikking stellen / advies bij studie/onderzoek
• weten: duiding/vorming om beleid meer onderbouwd te plannen

• Aandacht voor 
• context of ruime omgeving
• sociale grondrechten en sociale uitsluiting
• maatschappelijk kwetsbare groepen en doelgroepen
• behoeften en noden van doelgroepen
• hiaten in het voorzieningenaanbod



Zuid-Limburg in cijfers



• Alken
• Bilzen
• Borgloon
• Gingelom
• Heers
• Herstappe
• Hoeselt
• Kortessem
• Nieuwerkerken
• Riemst

Zuid-Limburg

• Sint-Truiden
• Tongeren
• Voeren
• Wellen



• 191 413 inwoners in Zuid-Limburg
• Sint-Truiden heeft het hoogste inwonersaantal: 39 747

• 281 inwoners/km2 in Zuid-Limburg
• dunner bevolkt dan Limburg (351 inwoners/km2)
• Bilzen de dichtst bevolkte gemeente (413 inwoners/km2)

Demografie Inwoners en bevolkingsdichtheid
(01.01.2012)



Demografie Evolutie van het aantal inwoners
(2000-2012)

VLA: + 6,9 %
LIM: + 7,4 %
Z-L: + 5,3 %



Demografie Bevolkingspiramide 
(op 01.01.2000 en 01.01.2012)



Demografie Prognose aandeel jongeren en ouderen
(2012-2030)

jongeren 0-19 ouderen 60-...



Minderheden Aandeel inwoners naar niet-Belgische 
herkomst (01.01.2012)

LIM: 23,5 %
Z-L: 13,0 %



Minderheden Verdeling inwoners naar niet-Belgische 
herkomst (01.01.2012)



Sociaaleconomisch Werkzaamheidsgraad (2010)

VLA: 66,0 %
LIM: 63,8 %
Z-L: 66,6 %



Sociaaleconomisch Jobratio (2010)

VLA: 67,1 %
LIM: 61,2 %
Z-L: 53,1 %



Recht op onderwijs Risicoschoolloopbanen in het secundair 
onderwijs (2009)

VLA: 21,2 %
LIM: 21,5 %
Z-L: 18,5 %



Recht op onderwijs Doorstromers naar het hoger onderwijs
(2009)

VLA: 58,2 %
LIM: 52,5 %
Z-L: 51,4 %



• Armoede
• wettelijke armoedegrens

leefloners en equivalente leefloners
• Europese armoedegrens

voorkeurtarief in de ziekteverzekering: verhoogde tegemoetkoming 
en omnio

• Kwetsbare groepen 
werklozen: niet-werkende werkzoekenden (jonger dan 25 jaar)
personen met betalingsachterstand
geboorten in kansarme gezinnen
eenoudergezinnen

Bestaansonzekerheid



Armoede Evolutie aandeel leefloners en equivalente 
leefloners (2002-2012)



Armoede Aandeel leefloners en equivalente leefloners
(2012)

VLA: 0,86 %
LIM: 0,51 %
Z-L: 0,53 %



Armoede Leefloners en equivalente leefloners
(01.01.2012)
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Armoede Evolutie aandeel personen met voorkeurtarief 
in de ziekteverzekering (2008-2012)



Armoede Aandeel personen die recht op voorkeurtarief 
in de ziekteverzekering opnemen (2012)

VLA: 13,1 %
LIM: 13,9 %
Z-L: 15,0 %



Armoede Personen die recht op voorkeurtarief in de 
ziekteverzekering opnemen (2012)
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Kwetsbare groepen Evolutie aandeel niet-werkende 
werkzoekenden (1999-2011)



Kwetsbare groepen Aandeel niet-werkende werkzoekenden 
(2011)

VLA: 4,9 %
LIM: 5,1 %
Z-L: 4,6 %



Kwetsbare groepen Niet-werkende werkzoekenden 
(2011)
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Kwetsbare groepen Evolutie aandeel niet-werkende werkzoeken-
den jonger dan 25 jaar (1999-2011)



Kwetsbare groepen Aandeel niet-werkende werkzoekenden jonger 
dan 25 jaar (2011)

VLA: 20,3 %
LIM: 21,4 %
Z-L: 20,9 %



Kwetsbare groepen Niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 
jaar (2011)
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Kwetsbare groepen Evolutie aandeel personen met betalings-
achterstand (2008-2011)



Kwetsbare groepen Aandeel personen met betalingsachterstand 
(2011)

VLA: 0,3 %
LIM: 2,0 %
Z-L: 2,0 %



Kwetsbare groepen Personen met betalingsachterstand 
(2011)
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Kwetsbare groepen Evolutie aandeel geboorten in kansarme 
gezinnen (2001-2011)



Kwetsbare groepen Geboorten in kansarme gezinnen (2011)



Kwetsbare groepen Evolutie aandeel eenoudergezinnen
(2007-2012)



Kwetsbare groepen Aandeel eenoudergezinnen (2012)

LIM: 8,3 %
Z-L: 8,6 %



Kwetsbare groepen Eenoudergezinnen (2012)
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• Demografisch
• dunner bevolkt
• de bevolking groeit, maar minder snel
• minder jongeren, meer ouderen
• prognose: % jongeren daalt verder, % ouderen stijgt verder

• Sociaaleconomisch
• lage jobratio, enkel in Sint-Truiden meer jobs
• hogere werkzaamheidsgraad in 11 van 14 gemeenten

Zuid-Limburg samengevat, vergeleken met Limburg



• Indicatie voor armoede
• (equivalente) leefloners: dalende trend tussen 2002-2012, de 

regiocurve loopt parallel met Limburgse curve / hoger % in Sint-
Truiden, Tongeren en Bilzen

• voorkeurtarief in de ziekteverzekering: laatste jaren in stijgende 
lijn / hoger dan Limburg / hoger % in Sint-Truiden, Borgloon, 
Heers, Tongeren en Nieuwerkerken

• Kwetsbare groepen
• niet-werkende werkzoekenden: grillig verloop / wat lager dan 

Limburg / hoger % jonge NWWZ in Sint-Truiden en Gingelom
• ongeveer even hoog % mensen met betalingsachterstand
• hoger % geboorten in kansarme gezinnen in Bilzen, Sint-Truiden, 

Heers en Voeren
• hoger % eenoudergezinnen / hoger % in Sint-Truiden, Tongeren, 

Bilzen en Hoeselt  

Zuid-Limburg samengevat, vergeleken met Limburg



Nieuwe databank Limburg in 
cijfers: even kennismaken



• Sociale kerncijfers (vervangt welzijnsmonitor)
• 100-tal kernindicatoren die de welzijnssituatie van je gemeente in 

kaart brengen
• demografie, sociaaleconomische context, arbeidsmarkt, wonen, 

onderwijs, bestaansonzekerheid, gezin, personen met een 
handicap, ouderen, minderheden en jongeren

• tabellen en kaartenboek
• gemeentelijk rapport (voorlopig enkel cijferreeks en grafieken)

• Rubrieken (vervangen stapsgewijs de vroegere cijferkorven)
• indicatoren die rubrieken verder uitpluizen
• veel gevraagde cijfers (= tabel, kaart, grafiek, …) 
• gemeentelijke rapporten (voorlopig enkel rapport gezondheid)
• mogelijkheid van zoeken in alle cijfers

• Surf naar www.limburg.be/socialeplanning

Opbouw van de databank



Planning 2013

• Uitbreiden veel gevraagde cijfers
(demografie, gezondheid, ouderen, minderheden, bestaansonzekeren, 
jeugd, wonen, onderwijs, ...)

• Aanvullen gegevens voor zoeken in alle cijfers
• Gemeentelijke rapporten: sociale kerncijfers / per rubriek
• Vorming via workshops: op 3, 6, 10, 17 en 20 juni in de 

namiddag -> inschrijven via socialeplanning@limburg.be
• Communicatie, vnl. via nieuwsberichten op website
• Verwerken gegevens op statistisch sectorniveau 
• Cijfermateriaal actualiseren en nieuwe bronnen zoeken
• Aanbodgegevens (via adrespunten)



Op de hoogte blijven?

• Surf naar
www.limburg.be/Limburg/Nieuwsbrief

• Vul je e-mailadres in
• Vink Kaarten en cijfers 

aan
• Klik op inschrijven

Je ontvangt dan om de 
twee weken alle nieuws-
berichten in je mailbox.



Meer info?

• Telefoon: 011 23 72 44
• E-mail: socialeplanning@limburg.be
• Website: limburg.be/socialeplanning
• Twitter: @SocPlannLim
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