Doelgroepenanalyse
Aanwezigheid van de doelgroepen in Den Haag
Hoewel veel doelgroepen niet direct naar kinderen verwijzen, worden onderstaande gegevens toch
ter indicatie gebruikt. Aangezien groepen als ‘niet-westerse allochtonen’, ‘minima’ (mensen in de
bijstand in het bijzonder) en ‘alleenstaanden’ (zoals alleenstaande ouders) een verhoogd risico lopen
op sociale uitsluiting, vormen hun kinderen daarmee ook een kwetsbaardere groep. Uit verschillende
onderzoeken die genoemd werden in de voorgaande hoofdstukken, bleek ook dat kinderen uit armere
gezinnen gemiddeld gezien minder goed functioneren en minder gelukkig zijn dan kinderen uit rijkere
gezinnen.
Nieuwe Nederlanders
Tabel 5.1 laat zien dat het percentage niet-westerse allochtonen in Den Haag 33,6% bedraagt.
Daarmee scoort het percentage niet-westerse allochtonen in Den Haag drie keer zo hoog als het
landelijk gemiddelde van 11,2%. Ook ligt het percentage niet-westerse allochtonen van 33,6% boven
het gemiddelde van de provincie Zuid-Holland (18,1%). Den Haag scoort dus zeer hoog op de
aanwezigheid van niet-westerse allochtonen.
Tabel 5.1 Bevolking naar leeftijd, herkomstgroepering en burgerlijke staat.

Bron: CBS in uw buurt: Gemeente op Maat, ‘s-Gravenhage (2011), p. 11.

Gescheiden en verweduwde personen
Het percentage gescheiden en verweduwde personen in Den Haag bedraagt respectievelijk 11,7% en
5,6%, dus tezamen 17,3%. Daarmee ligt het percentage gescheiden en verweduwde personen in Den
Haag iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 14,6% en het provinciaal gemiddelde van ZuidHolland, dat 15,3% bedraagt (zie tabel 5.1).

Alleenstaanden
Om een idee te krijgen van het (overige) aandeel alleenstaanden in Den Haag, wordt gekeken naar het
percentage dat geldt voor eenpersoonshuishoudens. Eenpersoonshuishoudens verwijzen niet per
definitie naar alleenstaanden, maar deze gegevens worden wel ter indicatie gebruikt (zie tabel 5.2).
Tabel 5.2 Particuliere huishoudens

Bron: CBS in uw buurt: Gemeente op Maat, ‘s-Gravenhage (2011), p. 11.

Tabel 5.2 laat zien dat het percentage eenpersoonshuishoudens in Den Haag maar liefst 48% bedraagt.
Daarmee scoort deze doelgroep hoger dan het landelijk gemiddelde van 36,1% en het provinciaal
gemiddelde van Zuid-Holland (38,4%).
Verder geeft tabel 5.3 het percentage eenouderhuishoudens met kinderen weer – ofwel:
eenoudergezinnen. Omdat de cijfers uit tabel 5.3 recenter zijn en van een andere bron, zijn er kleine
verschillen met de aantallen uit tabel 5.2. Voor Den Haag geldt een percentage van 29,5% voor
eenoudergezinnen en daarmee scoort deze doelgroep ruim boven het landelijk gemiddelde, dat 19,9%
bedraagt.
Tabel 5.3: Percentage eenoudergezinnen
Stad
Den Haag
Totaal Nederland

Eenouder-hh.
met kinderen
21.803
510.894

Totaal hh.
met kinderen
73.895
2.558.902

Eenouder-hh. met
kinderen (in %)
29,5%
19,9%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, http://statline.cbs.nl/StatWeb

Minima: personen met inkomen tot 105% van het sociaal minimum
Den Haag maakt deel uit van de top-drie gemeenten in Nederland met het grootste aandeel
huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum (samen met de steden Amsterdam
en Rotterdam). Binnen deze groep minima vallen ook de huishoudens die een bijstandsuitkering
ontvangen, waaronder eenoudergezinnen (tabel 5.3), die een sterk verhoogd risico lopen om sociaal
geïsoleerd te raken.
Zo blijkt uit tabel 5.4 dat het aandeel WWB-uitkeringen (bijstand) binnen de uitkeringsgerechtigden
inderdaad enorm hoog scoort in Den Haag, namelijk 67 op de 1000 inwoners. Op landelijk niveau is dit
aandeel procentueel gezien bijna twee keer zo laag, namelijk 35 op de 1000 inwoners. Als het gaat om
personen met een WW-uitkering, dan scoort Den Haag ook hoger dan het landelijke en provinciaal
gemiddelde, al is het verschil hier kleiner. Zo ontvangen 25 op de 1000 inwoners in Den Haag een WWuitkering in vergelijking met 24 per 1000 inwoners op landelijk niveau.

Tabel 5.4 Personen met een uitkering

Bron: CBS in uw buurt: Gemeente op Maat, ‘s-Gravenhage (2011), p. 29.

Tot slot is er nog de groep die een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-uitkering) ontvangt. Dit
aandeel uitkeringsgerechtigden in Den Haag bedraagt 65 per 1000 inwoners en scoort daarmee
vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (69 per 1000).

Conclusie
Uit de voorgaande gegevens blijkt dat de doelgroepen van Resto VanHarte in hoge mate aanwezig zijn
in Den Haag, met niet-westerse allochtonen en personen met een bijstandsuitkering als meest
vertegenwoordigde groepen. Dit onderstreept het belang van een KinderResto in Den Haag.

