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Terreinen

Robuust, ZB en GGD Zeeland

Bevolking

Gedrag en
gezondheid

A. Zeeuwen
hebben een
gezonde leefstijl

Maatschappelijke indicatoren*

Maatschappelijk resultaat

B. Zeeuwen
hebben het
vermogen om
hun eigen regie
te voeren en
veerkracht te
tonen; zij voelen
zich gezond

leeftijd
geslacht
etniciteit
levensovertuiging
opleiding
geboortes
sterftes
bevolkingsopbouw
huishoud.samenst.
sociaaleconomische
status

A1 eetgewoonten
A2 gewicht
A3 bewegen
A4 veilig vrijen
A5 middelengebruik
B1 kwaliteit van leven
B2 lichamelijke gezondheid
B3 mentaal welbevinden
B4 levensverwachting
B5 zelfredzaamheid en
dagelijks functioneren

Sociale omgeving
& participatie

C. Zeeuwen voelen
zich verbonden en
benutten hun
sociaal netwerk

D. Zeeuwen
voelen zich
veilig

E. Zeeuwen
participeren
naar
vermogen

C1 contacten familie, vrienden,
buren, kennissen
C2 eenzaamheid
C3 sociale uitsluiting
C4 binding kern/wijk
C5 sociale cohesie
C6 migratie
D1 ervaren veiligheid
D2 pesten
D3 opgroeien in harmonieuze
gezinnen
D4 criminaliteit
D5 discriminatie
D6 huiselijk geweld
D7 verkeersslachtoffers
E1 lidmaatschap sport, verenigingen
E2 vrijetijdsbesteding
E3 vrijwilligerswerk
E4 opkomst verkiezingen
E5 arbeidsparticipatie

Leef- en
werkomgeving

Ondersteuning,
welzijn en zorg

Prognoses

I. Zeeuwen zijn in
staat om voor
elkaar te zorgen

F. Vraag en aanbod op
terrein
wonen, voorzieningen en
mobiliteit passen op
elkaar

J. Zeeuwen
kunnen rekenen
op
ondersteuning,
welzijn en zorg

G. Vraag en aanbod
op terrein
leren, vrije tijd en
werken passen op
elkaar

H. Zeeuwen
werken en leven in
een gezonde
fysieke omgeving

F1 tevredenheid voorzieningen
en wonen
F2 gebruik voorzieningen
F3 soorten woningen
F4 leegstand woningen
F5 mobiliteitsprofielen
G1 leerlingenaantallen
G2 voortijdig schoolverlaters
G3 werkgelegenheid
G4 werkloosheid
G5 aansluiting baan-opleiding
G6 financiele situatie
G7 vrijetijd
H1 overlast geluid en geur
H2 binnenmilieu
H3 groen in de buurt

I 1 informele zorg
en mantelzorg
J1 beschikbaarheid woningen
en diensten tbv zelfstandig
wonen
J2 screening en vaccinaties
J3 opvoedondersteuning en
jeugdzorg
J4 OGGZ en kwetsbare
groepen
J5 WMO en thuiszorg
J6 huisartsen
J7 overige zorgverleners in de
wijk
J8 spoedzorg (HAP en SEH)
J9 ziekenhuis
J10 verpleeghuizen, GGZ,
gehandicaptenzorg

* de keuze van indicatoren is flexibel, aanpassingen aan ontwikkelingen en veranderde behoeften blijft mogelijk

bevolking
leerlingenaantallen
aandoeningen
zorggebruik
voorzieningengebruik

