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Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden
Aanwezigheid van de doelgroepen in Leiden
De doelgroepen van VanHarte worden hier onderzocht voor de verschillende districten van de
gemeente Leiden.
Ouderen
Het aandeel 65-plussers per wijk is weergegeven in procenten in tabel 1. Uit deze tabel blijkt dat de
volgende districten het hoogst scoren als het gaat om het percentage 65-plussers: Bos- en
Gasthuisdistrict (17%), Morsdistrict (16%) en Roodenburgerdistrict (14%). Daarmee liggen de
percentages van deze districten boven het gemiddelde van Leiden dat 12% bedraagt en het landelijk
gemiddelde van 15,3% (met uitzondering van het Roodenburgerdistrict).
Tabel 1. Percentage 65-plussers per district in de gemeente Leiden 1.
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District

65-plussers (%)

Wijk 00: Binnenstad-Zuid

6%

Wijk 01: Binnenstad-Noord

6%

Wijk 02: Stationsdistrict

7%

Wijk 03: Leiden-Noord

12 %

Wijk 04: Roodenburgerdistrict

14 %

Wijk 05: Bos- en Gasthuisdistrict

17 %

Wijk 06: Morsdistrict

16 %

Wijk 07: Boerhaavedistrict

10 %

Wijk 08: Merenwijkdistrict

13 %

Wijk 09: Stevenshofdistrict

11 %

Leiden totaal

12 %

CBS in uw buurt: Gemeente op Maat, Leiden (2011), p. 51.
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Nieuwe Nederlanders
Uit tabel 2 blijkt dat niet-westerse allochtonen het meest vertegenwoordigd zijn in Leiden-Noord
(25%), Bos- en Gasthuisdistrict (20%), Merenwijkdistrict (18%) en Morsdistrict (16%). Daarmee
scoren deze districten ruim boven het landelijk gemiddelde van 11,2% 2 en het gemiddelde van
Leiden dat 15% bedraagt.
Tabel 2. Percentage niet-westerse allochtonen per district in Leiden 3.
District
Wijk 00: Binnenstad-Zuid

Niet-westerse allochtonen (%)
9%

Wijk 01: Binnenstad-Noord

14 %

Wijk 02: Stationsdistrict

14 %

Wijk 03: Leiden-Noord

25 %

Wijk 04: Roodenburgerdistrict

8%

Wijk 05: Bos- en Gasthuisdistrict

20 %

Wijk 06: Morsdistrict

16 %

Wijk 07: Boerhaavedistrict

10 %

Wijk 08: Merenwijkdistrict

18 %

Wijk 09: Stevenshofdistrict

8%

Leiden totaal

15 %

Gescheiden en verweduwde personen
In tabel 3 worden de percentages weergegeven van gescheiden en verweduwde personen in de
verschillende districten van Leiden. Daarnaast wordt ook het totale percentage (deze twee
percentages bij elkaar opgeteld) weergegeven onder de kolom ‘samengevoegd’.
De laatste kolom uit tabel 3 laat de percentages zien van het aandeel ‘gescheiden’ en ‘verweduwde
personen’ bij elkaar opgeteld. Daaruit blijkt dat de districten Leiden-Noord en het Bos- en
Gasthuisdistrict (beide 14%) en het Morsdistrict (13%) het hoogst uit de bus komen. Daarmee scoren
deze districten ook boven het gemiddelde van Leiden dat 11% bedraagt en vergelijkbaar met het
landelijk gemiddelde van 14,6% 4.
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Ibidem, p. 11.
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CBS in uw buurt: Gemeente op Maat, Leiden (2011), p. 53 en 54.
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Ibidem, p. 11.
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Tabel 3 Gescheiden en verweduwde personen per district in Leiden 5
District

Gescheiden
(percentage)

Verweduwd
(percentage)

Samengevoegd

Wijk 00: Binnenstad-Zuid

5

2

7%

Wijk 01: Binnenstad-Noord

7

2

9%

Wijk 02: Stationsdistrict

5

2

7%

Wijk 03: Leiden-Noord

9

5

14 %

Wijk 04: Roodenburgerdistrict

6

5

11 %

Wijk 05: Bos- en Gasthuisdistrict

8

6

14 %

Wijk 06: Morsdistrict

7

6

13 %

Wijk 07: Boerhaavedistrict

4

3

7%

Wijk 08: Merenwijkdistrict

8

4

12 %

Wijk 09: Stevenshofdistrict

6

4

10 %

Leiden totaal

7

4

11 %

Alleenstaanden
Om een idee te krijgen van het aandeel alleenstaanden in de verschillende districten van Leiden
wordt gekeken naar eenpersoonshuishoudens. Hoewel de eenpersoonshuishoudens niet per
definitie verwijzen naar alleenstaanden, worden deze cijfers toch ter indicatie gebruikt. Tabel 4 laat
zien dat het aandeel eenpersoonshuishoudens het hoogst is in de districten Binnenstad-Zuid (76,0%),
Binnenstad-Noord (71,0%) en het Stationsdistrict (65,0%). Daarmee scoren deze gebieden hoger dan
het gemiddelde van Leiden dat 52% bedraagt en (bijna) twee keer zo hoog als het landelijk
gemiddelde van 36% 6.
Dit hoge aandeel eenpersoonshuishoudens hangt deels samen met de vele studenten die in Leiden
wonen.
Tabel 4 Huishoudensgrootte en percentage per district van eenpersoonshuishoudens in Leiden 7
District

Gemiddelde hh.grootte

Eenpersoonshh. in
procent

Wijk 00: Binnenstad-Zuid

1,4

76 %

Wijk 01: Binnenstad-Noord

1,4

71 %

Wijk 02: Stationsdistrict

1,6

65 %

Wijk 03: Leiden-Noord

1,9

49 %

Wijk 04: Roodenburgerdistrict

2,1

41 %

Wijk 05: Bos- en Gasthuisdistrict 1,8

56 %

Wijk 06: Morsdistrict

1,9

48 %

Wijk 07: Boerhaavedistrict

1,9

51 %

Wijk 08: Merenwijkdistrict

2,3

32 %

Wijk 09: Stevenshofdistrict

2,5

25 %

Leiden totaal

1,9

52 %
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CBS in uw buurt: Gemeente op Maat, Leiden (2011), p. 55.
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Ibidem, p. 11.
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CBS in uw buurt: Gemeente op Maat, Leiden (2011), p. 55.
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Minima: personen en huishoudens met een laag inkomen tot 105% van het sociaal minimum en niet
actieven
Tabel 5 toont gegevens over de koopkracht van personen en huishoudens per district. In de eerste
kolom staat het percentage personen met een laag inkomen per district. Leiden totaal wijkt niet veel
af van Nederland (39% t.o.v. 40%). De districten Leiden-Noord (47%), Binnenstad- Zuid en- Noord
(beiden 44%) en het Bos- en Gasthuisdistrict met 42% scoren hier hoger dan het gemiddelde van
Leiden en Nederland.
In de tweede kolom worden de percentages van personen, in de leeftijd van de beroepsbevolking
(15-65 jaar,) met een uitkering als voornaamste bron van inkomen weergegeven. Procentueel heeft
Leiden met 26% meer niet actieven dan landelijk (22%). De districten Binnenstad-Zuid (38%),
Binnenstad-Noord (34%), Boerhaavedistrict (30%), leiden-Noord (29%) en het Bos- en
Gasthuisdistrict (28%) scoren hier boven het gemiddelde van Leiden totaal.
In de kolommen 3 en 4 worden de percentages huishoudens met een lage koopkracht (kolom3) en
een inkomen onder of rond het sociaal minimum (kolom 4) weergegeven. In beide categorieën is het
percentage voor heel leiden bijna gelijk aan het Nederlandse percentage (1 procentpunt hoger). De
districten Leiden-Noord, Binnenstad-Noord hebben voor beide categorieën een hoger percentage
dan het gemiddelde van Leiden. De districten Binnenstad-Zuid en het Bos- en Gasthuisdistrict op één
van de twee categorieën.
Tabel 5 Percentages per district van Huishoudens/Personen met een laag inkomen en niet actieven
District:

Personen Niet actieven*
met laag
inkomen*

Wijk 00 Binnenstad-Zuid

Huishouden met lage
koopkracht*

Huish. onder of rond
sociaal minimum*

44%
44%
29%

38%
34%
20%

10%
11%
x

10%
13%
x

Wijk 03 Leiden-Noord
Wijk 04 Roodenburgerdistrict
Wijk 05 Bos- en Gasthuisdistrict

47%
30%

29%
18%

14%
6%

16%
7%

42%

28%

9%

11%

Wijk 06 Morsdistrict
Wijk 07 Boerhaavedistrict
Wijk 08 Merenwijkdistrict
Wijk 09 Stevenshofdistrict
Leiden totaal
Nederland

39%
37%
32%
36%
39%
40%

24%
30%
21%
17%
26%
22%

8%
9%
7%
4%
9%
8%

10%
9%
8%
6%
10%
9%

Wijk 01 Binnenstad-Noord
Wijk 02 Stationsdistrict

Bron: CBS StatLine 2011.

*Omschrijving begrippen aan einde document

x= percentages niet openbaar gemaakt

40+ Aandachtswijk
In het Merenwijkdistrict ligt de buurt Slaaghwijk. Dit is één van de zogenaamde 40+ aandachtswijken
die in 2007 door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen.
In tabel 6 staan gegevens over deze wijk op een zestal categorieën afgezet tegen Leiden als geheel,
waaruit blijkt dat deze wijk op alle punten boven het Leidens gemiddelde scoort.
Tabel 6 percentages Slaaghwijk t.o.v. Leiden
Gescheiden

Leiden
Slaaghwijk

NietPersonen met
westerse
laag inkomen*
allochtonen

Niet
actieven*

Huishouden met
lage koopkracht*

Huish. onder of rond
sociaal minimum*

7%

15%

39%

26%

9%

10%

10%

45%

49%

31%

16%

18%

bron: CBS StatLine 2011.

*Omschrijving begrippen aan einde document
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Conclusie en Locaties
Samenvattend zijn er vijf districten waarvan de percentages van minstens vijf doelgroepen boven het
landelijk gemiddelde liggen, namelijk: het Bos- en Gasthuisdistrict, Leiden-Noord, het Morsdistrict en
de districten Binnenstad- Zuid en -Noord.
Er is gekozen om één locatie van Resto VanHarte in het Bos- en Gasthuisdistrict te plaatsen en de
andere op een locatie in de wijk Slaaghwijk. De adressen zijn:
Resto VanHarte Leiden Boshuizen
Topaz Zuydtwijck
Aaltje Noordewierlaan 50

Resto VanHarte Leiden Slaaghwijk
Gezinscentrum Slaaghwijk
Valkenpad 34-36

* Personen met laag inkomen
Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in drie groepen.
De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. Bij de laagste 40procent-groep worden de eerste (laagste) veertig procent personen ingeteld met een persoonlijk inkomen tot maximaal
19. 200 euro.
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en
uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).

* Niet actieven
Het aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar met 52 weken inkomen dat in het voorgaande jaar een uitkering als
voornaamste inkomensbron had, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar.
Personen met een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschikten, pensioenontvangers, bijstandontvangers en de groep
'overige inkomensontvangers' worden tot de niet-actieven gerekend.

* Huishouden met lage koopkracht
Een inkomen dat, omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een
bedrag van 9. 259 euro in prijzen van 2000. Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het inkomen
van een huishouden omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen
(met het prijsindexcijfer) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is
laag wanneer het minder is dan 9. 250 euro. Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een
bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979 toen deze op zijn hoogst was. Het percentage is vermeld bij minimaal 70
huishoudens behorende tot de doelpopulatie per buurt.
Huish. onder of rond sociaal minimum
Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen
beoordelen hoe het inkomen zich verhoudt tot het minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld
welke norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend
minderjarige kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de
(leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm gekozen.
Het percentage is vermeld bij minimaal 70 huishoudens behorende tot de doelpopulatie per buurt.

