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TRENDRAPPORTAGE SOCIAAL RHENEN 2030

Herken je de t rends en ontwikkel ingen? 

Z ien we samenhang tussen de t rends en ontwikkel ingen? 

Welke kansen en bedreig ingen z ien we op bas is  van deze gegevens?

Voor u l igt  de t rendrapportage over  het  Sociaal  Domein in Rhenen.  De

trendrapportage vormt een belangr i jke bas is  voor  de Vis ie Sociaal  Rhenen 2030.  

Over de t rendrapportage Sociaal  Rhenen 2030

Deze t rendrapportage i s  tot  s tand gekomen door het  doen van onderzoek,

raadplegen van open databronnen,  data-  analyse en gesprekken met interne- en

externe profess ionals  werkzaam voor de gemeente Rhenen.  

In  de gesprekken met de profess ionals  zochten we antwoorden op de volgende

vragen:  

De resu l taten van deze gesprekken z i jn  meegenomen in deze t rendrapportage.

Het i s  een t rendrapportage op hoofdl i jnen.  Vanwege pr ivacy i s  het  n iet  mogel i jk

om op de verschi l lende onderdelen onderscheidt  te maken tussen de verschi l lende

wi jken en kernen.  

Over de Vis ie Sociaal  Rhenen 2030

De v is ie Sociaal  Rhenen 2030 gaat over  de toekomst van het sociaal  domein in

Rhenen.  Het proces om de v is ie gebeurt  in  v i j f  logische stappen:  
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SOCIAAL RHENEN 2030

HUURWONING 

(PART ICUL IER )

RHENENSE  GEZ INNEN GROTER :  VAKER  GEHUWD

EN MINDER  VAAK GESCHE IDEN

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

HUURWONING KOOPWONING

Het aantal  mensen dat naar Rhenen

verhuis t  i s  hoger dan het aantal  mensen dat

vert rekt .  Het aantal  verhuiz ingen i s  in  de

coronat i jd iets  afgenomen.

Ongeveer 65% van de mensen in

Rhenen woont in  een koopwoning.  27%

woont in  een sociale huurwoning en 8%

woont in  een part icul iere huurwoning.

In  2022 z i jn  16% van de Rhenense inwoners  tussen de 65

en 79 jaar .  In  2040 st i jgt  deze groep inwoners  volgens

schatt ing naar 18%. Het aantal  inwoners  van 80 jaar  en

ouder s t i jgt  van 5,8% in 2022 naar 9,5% in 2040.

Het aantal  inwoners  tussen de 0 en 19 jaar  b l i j f t  s tabie l .  

In 1996 had Rhenen16.996 inwoners

AANTAL  INWONERS  TUSSEN 1996  EN  2022  GEGROEID

MET  19%.

In 2022 heeft Rhenen 20.265 inwoners

In 2040 heeft Rhenen naar schatting 21.400 inwoners.

Dit is exclusief verwachte woningbouw.

DUBBELE  VERGRIJZ ING BL I JFT  TOENEMEN

In  Rhenen z i jn  er  10% meer inwoners  getrouwd dan in provincie

Utrecht.  Rhenense inwoners  scheiden ook minder vaak.

Het gemiddelde Rhenense gez in bestaat u i t  2 ,4  personen.  Een

gemiddeld gez in in  provincie Utrecht bestaat u i t  2 ,2  personen.  De

grootte van een gemiddeld Rhenens gez in i s  van 2,5 personen in

2000 naar 2,4 personen in 2020 gedaald.  

Zonder ext ra woningbouw verwachten we tot  2040 een

st i jg ing van 6%.

Gemeente Rhenen

Provincie Utrecht

Samenwonend 
32%

Alleenstaand
31%

Samenwonend met kinderen
31%

Eenoudergezinnen
6%

De grotere gez innen hangen samen met de

samenstel l ing van de Rhenense

huishoudens.  Rhenen heeft  minder

al leenstaande inwoners  en

eenoudergez innen dan landel i jk  gez ien.

RHENENSE  INWONERS  WONEN MINDER  VAAK ALLEEN
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SOCIAAL RHENEN 2030

BURGERL IJKE  S TAAT  EN  GEZ INSGROOTTE

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS PER KERN
In 2021 had Rhenen (kern) 12.895 inwoners

AANTAL  INWONERS  IN  RHENEN,  ELST  EN  ACHTERBERG

In 2021 had Elst 4.655 inwoners

In 2021 had Achterberg 2.655 inwoners

LEEFT I JDSOPBOUW RHENEN,  ELST  EN  ACHTERBERG

GEZ INSSAMENSTELL ING RHENEN,  ELST  EN  ACHTERBERG
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SOORTEN WONINGEN RHENEN,  ELST  EN  ACHTERBERG

In  Achterberg z i jn  de gez innen gemiddeld het grootst .

Daar bestaat een gez in u i t  gemiddeld u i t  3 ,1  personen.

Een gemiddeld gez in in  E l s t  bestaat u i t  2 ,3  personen.  In  de

kern Rhenen i s  dat nog net iets  minder:  2 ,2.



SOCIAAL RHENEN 2030

RHENENSE  GEZ INNEN GEMIDDELD  GROTER :  VAKER  GEHUWD,  MINDER  VAAK

GESCHE IDEN

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

AANTAL  INWONERS  TUSSEN 1996  EN  2022  GEGROEID  MET  19%

DUBBELE  VERGRIJZ ING BL I JFT  TOENEMEN

In  2022 heeft  Rhenen 20.265 inwoners .  Het aantal  inwoners  in  Rhenen i s  tussen 1996

en 2022 met 19% gegroeid.  Ieder jaar  i s  komen er  meer mensen in Rhenen wonen

dan dat er  vert rekken.  H ierdoor b l i j f t  het  aantal  inwoners  s t i jgen.  In  2040 heeft

Rhenen naar schatt ing 21.400 inwoners .  D i t  i s  een st i jg ing van 6%.  De verwachte

woningbouwontwikkel ing i s  h ier  n iet  in  meegenomen.

Het percentage ouderen in Rhenen neemt toe als  we k i jken naar de

leeft i jdsopbouw. In 2022 z i jn  16% van de Rhenense inwoners  tussen de 65 en 79 jaar .

Volgens de laatste prognose st i jgt  deze groep inwoners  naar 18% in 2040.  

Het aantal  inwoners  van 80 jaar  en ouder s t i jgt  van 5,8% in 2022 naar 9,5% in 2040.

Deze st i jg ing laat een dubbele vergr i j z ing z ien.  Di t  kan mogel i jk  verk laard worden

door de geboortegol f  na de Tweede Wereldoor log.  De dubbele vergr i j z ing i s  een

belangr i jke ontwikkel ing binnen het sociaal  domein.  De dubbele vergr i j z ing zorgt

naar verwacht ing voor een toename in de vraag naar zorg en ondersteuning.  

Het aantal  inwoners  tussen de 0 en 19 jaar  b l i j f t  s tabie l .  In  2040 verwachten we

hetzel fde aantal  inwoners  tussen de 0 en 19 jaar .  Jongeren z i jn  een belangr i jke

ontwikkel ing binnen het sociaal  domein.  Door de dubbele vergr i j z ing i s  er  meer zorg

nodig.  Jongeren kunnen een belangr i jke ro l  h ier in  spelen.

5,8% van de huishoudens z i jn  eenoudergez innen;  

30,7% van de huishoudens woont samen met k inderen;

32,4 % woont samen zonder k inderen;

31,1% woont a l leen;  landel i jk  woont b i jna 40% al leen;

54% i s  getrouwd.

In Rhenen wonen grotere gez innen dan in de provincie Ut recht.  Een gemiddeld

gez in in  Rhenen bestaat u i t  2 ,39 personen.  In  de provincie Utrecht bestaat een

gezin gemiddeld u i t  2 ,19 personen.  De grotere gez innen hangen samen met de

samenstel l ing van de Rhenense huishoudens.  Rhenen heeft  minder a l leenstaande

inwoners  en eenoudergez innen dan landel i jk  gez ien.  In  Rhenen z i jn  er  10% meer 

 inwoners  getrouwd dan in provincie Ut recht.

RHENENSE  INWONERS  WONEN MINDER  VAAK ALLEEN

Ongeveer 65% van de Rhenense inwoners  woont in  een koopwoning.  27% van de

Rhenense inwoners  woont in  een sociale huurwoning en 8% woont in  een

part icul iere huurwoning.

AANDACHTSPUNTEN D IE  VAN INVLOED Z I JN  OP  SOCIAAL  RHENEN 2030

De dubbele vergr i j z ing i s  een belangr i jke ontwikkel ing binnen het sociaal

domein.  De dubbele vergr i j z ing zorgt  naar verwacht ing voor een toename in de

vraag naar zorg en ondersteuning.

Het landel i jke bele id i s  ger icht  op dat mensen zo lang mogel i jk  ze l f s tandig thuis

kunnen bl i jven wonen.  Meer dan de hel f t  van de Rhenense inwoners  leven in

een koopwoning.  De gemeente heeft  meer mogel i jkheden in het

levens loopbestendig maken van huizen van huurwoningen dan bi j

koopwoningen.  Door afspraken te maken met de woningbouw. B i j

koopwoningen vraagt di t  om maatwerk.

MEER MENSEN VERHUIZEN NAAR RHENEN DAN ER  VETREKKEN

Ongeveer 65% van de Rhenense inwoners  woont in  een koopwoning.  27% van de

Rhenense inwoners  woont in  een sociale huurwoning en 8% woont in  een pHet

aantal  mensen dat naar Rhenen verhuis t  i s  hoger dan het aantal  mensen dat

vert rekt .  Het  aantal  verhuiz ingen i s  in  de coronat i jd iets  afgenomen.

RHENENSE  INWONERS  WONEN VAKER  IN  EEN KOOPHUIS

De grotere gez innen hangen samen met de samenstel l ing van de Rhenense

huishoudens.  Rhenen heeft  minder a l leenstaande inwoners  en eenoudergez innen

dan landel i jk  gez ien.
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De toegenomen zorgen hangen samen

met de schools lu i t ing t i jdens de corona

lockdowns.  Ouders  waren door het

thuisscholen meer betrokken bi j  de

ontwikkel ing van hun k inderen.  Het

pos i t ieve effect h iervan was dat ouders

ook meer betrokken waren bi j  het

welz i jn  van hun k inderen.

JONGEREN BL I JVEN POS I T I EF ,  MAAR HEBBEN WEL

VAKER  MENTALE  KLACHTEN

RHENENSE  OUDERS  HADDEN IN  2020  MEER  ZORGEN OVER

DE  OPVOEDING

In  tegenstel l ing tot  het  eerder  genoemde lage

opleid ingsniveau in Rhenen,  wi jken de schooladviezen in

Rhenen n iet  af  van het landel i jk  gemiddelde.  De hel f t  van

de k inderen die in  Rhenen naar school  gaat kr i jgt  havo of

vwo als  advies .  Het aantal  Rhenense leer l ingen dat

zonder s tartkwal i f icat ie van school  gaat l igt  met 1% erg

laag.

MINDER  JONGEREN TOT  18  JAAR MET  BESCHIKTE

JEUGDZORG

Ongeveer 8% van de Rhenense jongeren tot  18

jaar  ontvangt jeugdhulp.  Dat wi l  zeggen:  er  i s

een beschikk ing afgegeven voor jeugdhulp.  Die

beschikte jeugdhulp neemt in Rhenen af .  In  de

regio l igt  het  aantal  jongeren tot  18 jaar  met

beschikte jeugdhulp op 10%. 

LEEFT I JDEN JEUGDZORG

RHENENSE  OUDERS  KR IJGEN VAKER  HULP  VANUIT  HET

NETWERK B I J  HET  OPVOEDEN

BIJNA DE  HELFT  (49%)  VAN DE  K INDEREN OP

SCHOOL IN  RHENEN KR IJGT  EEN HAVO OF  VWO

ADVIES

In  Rhenen kr i jgen ouders  vaker  hulp vanuit  het

netwerk bi j  het  opvoeden van hun k ind dan in de

regio Utrecht.  Onder het  netwerk val len fami l ie,

vr ienden of  buren.

GEMEENTE  RHENEN REGIO UTRECHT
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SOCIAAL RHENEN 2030

VEILIG OPGROEIEN & OPVOEDENDr iekwart  van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar  i s  over

het a lgemeen gelukk ig.  B i jna de hel f t  van de jongeren

vindt het  n iet  leuk op school .  Thuis  voelt  s lechts  5% van de

jongeren z ich ongelukk ig.  Jongeren hebben meer zorgen

s inds de coronacr i s i s .  D i t  b l i jk t  u i t  het  onderzoek van het

Neder lands Jeugdinst i tuut .  Ook in de prakt i jk  z ien we

mentale k lachten onder de Rhenense jongeren in

toenemende mate terug.  

Van de jongeren v indt het  n iet  leuk op school

Van de jongeren i s  ongelukk ig 

Van de jongeren i s  ongelukk ig thuis
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NA CORONA Z I JN  DE  MELD INGEN VAN

LEERPL ICHT  EN  KWAL IF ICAT IEPL ICHT  GEDAALD

In  2019 en 2020 z i jn  er  door

schools lu i t ingen wein ig

meldingen gemaakt.  Na

corona worden er  minder

meldingen gemaakt

vergeleken met 2017 en

2018.



SOCIAAL RHENEN 2030

DE HELFT  VAN DE  K INDEREN OP SCHOOL IN  RHENEN KR IJGT  EEN HAVO OF

VWO ADVIES

VEILIG OPGROEIEN & OPVOEDEN

JONGEREN BL I JVEN POS I T I EF ,  MAAR HEBBEN WEL  VAKER  MENTALE  KLACHTEN

Dr iekwart  van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar  z i jn  over  het  a lgemeen gelukk ig.

B i jna de hel f t  van de jongeren v indt het  n iet  leuk op school .  Thuis  voelt  s lechts  5%

van de jongeren z ich ongelukk ig.  Jongeren hebben meer zorgen s inds de

coronacr i s i s .  D i t  b l i jk t  u i t  het  onderzoek van het Neder lands Jeugdinst i tuut .  Ook in

de prakt i jk  z ien we mentale k lachten onder de Rhenense jongeren terug.  

In  tegenstel l ing tot  het  eerder  genoemde lage ople id ingsniveau gemiddeld in

Rhenen,  worden er  gel i jke schooladviezen u i tgegeven als  landel i jk .  B i jna de hel f t

(49%) van de k inderen kr i jgt  het  advies  voor  havo of  vwo. De andere hel f t  (50%)

kr i jgt  vmbo als  advies .  Het aantal  Rhenense leer l ingen dat zonder s tartkwal i f icat ie*

van school  gaat l igt  met 1% erg laag.

*Een startkwal i f icat ie i s  een dip loma havo,  vwo, mbo-niveau 2 of  hoger.

AANDACHTSPUNTEN V IS IE  SOCIAAL  RHENEN 2030

De inzet  van jeugdhulp verschui f t  meer van formele zorg naar informele zorg;

Hulpvragen worden steeds complexer ;

Toename van mentale gezondheidsk lachten onder jongeren;

Ouders  hebben veel  vragen over  opvoeding,  h ier  kunnen z i j  a l  in  vroeg

stadium in ondersteund worden;

Vroegt i jd ig s ignaleren en oppakken van vragen en mentale

gezondheidsproblemen om problemen op latere leeft i jd te voorkomen.

MINDER  JONGEREN TOT  18  JAAR MET  BESCHIKTE  JEUGDZORG

Jeugdzorg gaat over  de hulp voor  jeugd. Di t  kan op veel  manieren:  thuis  of  in  een

inste l l ing,  kort  of  lang,  indiv idueel  of  a ls  gez in.  Ongeveer 8% van de Rhenense

jongeren tot  18 jaar  ontvangt jeugdhulp.  Oftewel ,  er  i s  een beschikk ing

afgegeven voor jeugdhulp.  De beschikte jeugdhulp neemt in Rhenen af .  In  de

regio l igt  het  aantal  jongeren tot  18 jaar  met beschikte jeugdhulp op 10%. 

In  Rhenen ontvangen er  veel  meer jongeren hulp zonder beschikk ing.  Oftewel ,

informele jeugdhulp zonder beschikk ing.  Het gaat om ( l ichte)  ondersteuning bi j

opvoeding of  hulp v ia het jongerenwerk.  De aantal len worden nu n iet

geregist reerd.  De prakt i jk  ervaart  een toename van ondersteuningsvragen en de

complex i te i t  h iervan.

De wacht l i j s ten in de jeugdzorg hebben mogel i jk  een effect op de dal ing van het

aantal  jongeren dat wordt verwezen:  er  i s  zorg nodig,  maar de ju i s te zorg kan n iet

geleverd worden.  Niet  beschikte informele jeugdhulp kan dan worden ingezet

totdat de jongere terecht kan.

RHENENSE  OUDERS  KR IJGEN VAKER  HULP  VANUIT  HET  NETWERK  B I J

HET  OPVOEDEN

In  Rhenen kr i jgen ouders  b i jna 10% vaker  hulp vergeleken met regio Utrecht.  Onder

het netwerk val len fami l ie,  vr ienden of  buren.

RHENENSE  OUDERS  MEER  ZORGEN OVER  DE  OPVOEDING

In  2020 ervaarden ouders  meer (28%) zorgen over  de opvoeding van hun k inderen

vergeleken met 2016.  De toegenomen zorgen hangen samen met de schools lu i t ing

t i jdens de corona lockdowns.  Ouders  waren door het  thuisscholen meer betrokken

bi j  de ontwikkel ing van hun k inderen.  Het pos i t ieve effect h iervan was dat ouders

ook meer betrokken waren bi j  het  welz i jn  van hun k inderen.

NA CORONA Z I JN  DE  MELD INGEN VAN LEERPL ICHT  EN  KWAL IF ICAT IEPL ICHT

GEDAALD

In  2019 en 2020 z i jn  er  door schools lu i t ingen wein ig meldingen gemaakt.  Na corona

worden er  minder meldingen gemaakt vergeleken met 2017 en 2018.
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RHENENSE  INWONERS  VAKER

LAAGOPGELE ID

In  2019 was 30% van de Rhenense

inwoners  tussen de 15 en 75 jaar

laagopgeleid.  Het gemiddelde

aantal  laagopgeleiden in de

provincie Utrecht i s  24%.

Laaggeletterdheid komt vaker

voor onder laagopgeleiden.  Toch

is  in  Rhenen maar 5% van de

mensen laaggeletterd terwi j l  dat

in Neder land 12% i s .  

Het aantal  b i j s tandsui tker ingen bl i j f t

dalen.  In  Rhenen heeft  5% van de

huishoudens een WW- of

bi j s tandsui tker ing.  Landel i jk  l igt  d i t

percentage gemiddeld op 6%. Wel  s t i jgt

het aantal  werkenden in Rhenen met een

loonkostensubs id ie,  net  a ls  in  de rest  van

Neder land

In  2015 stonden er  in  Rhenen 540 huishoudens

geregist reerd met problemat ische schulden.  In  2020

daalde di t  naar 470.

Vanaf 2021 i s  er  zowel  in  Rhenen als  landel i jk  weer

een l ichte st i jg ing van geregist reerde

problemat ische schulden te z ien.

Rhenen Nederland
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RHENENSE  LAAGGELETTERDEN SPREKEN VAAK NEDERLANDS  ALS

EERSTE  TAAL

MINDER  MENSEN IN  DE  B I JSTAND

EEN L ICHTE  S T I JGING IN  PROBLEMAT ISCHE

SCHULDEN ONDER  RHENENSE  HU ISHOUDENS

MINDER  HU ISHOUDENS  LEVEN ONDER  HET  SOCIAAL  MIN IMUM VAN 120%

Ongeveer 20% hiervan ging naar huishoudens

in de gemeente Rhenen.

SOCIAAL RHENEN 2030

WERKEN & LEREN

Een op de t ien Rhenense huishoudens

heeft  langer dan 4 jaar  een inkomen

onder het  sociaal  min imum van 120%.

Dat z i jn  minder huishoudens dan

gemiddeld in Neder land (13%).  Meer

dan de hel f t  van de huishoudens met

een laag inkomen (55%) ontvangen hun

inkomsten voornamel i jk  u i t  het  pens ioen.

Een van de v i j f  ontvangen hun

inkomsten voornamel i jk  vanuit  een

bi j s tandsui tker ing.

VOEDSELBANK NEDER-VELUWE DEELDE  IN

2021  206  PAKKETTEN PER  WEEK  U I T
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SOCIAAL RHENEN 2030

RHENENSE  INWONERS  VAKER  LAAGOPGELE ID

WERKEN & LEREN

MINDER  HU ISHOUDENS  LEVEN ONDER  HET  SOCIAAL  MINMUM VAN 120%

EEN L ICHTE  S T I JGING IN  PROBLEMAT ISCHE  SCHULDEN ONDER  RHENENSE

HUISHOUDENS

82% van de huishoudens met een laag inkomen maakt gebruik  van huurtoes lag;

20% van de huishoudens heeft  een migrat ieachtergrond;  6% h iervan heeft  een

westerse migrat ieachtergrond en 14% een n iet-westerse migrat ieachtergrond.  Di t

i s  een stuk lager dan in de rest  van Neder land (26% en 11%).

Een op de t ien Rhenense huishoudens (10%) heeft  langer dan 4 jaar  een inkomen

onder het  sociaal  min imum van 120%. Dat z i jn  minder huishoudens dan gemiddeld

in Neder land (13%).  In  beide geval len bl i j f t  d i t  s tabie l .  Meer dan de hel f t  van de

huishoudens met een laag inkomen (55%) ontvangen hun inkomsten voornamel i jk  u i t

het  pens ioen.  Z i j  hebben de pens ioengerecht igde leeft i jd bereikt .  Een van de v i j f

ontvangen hun inkomsten voornamel i jk  vanuit  een bi j s tandsui tker ing.

De gemeente Rhenen kent grote verschi l len als  het  gaat om inkomsten.  Naast

huishoudens met een laag inkomen z i jn  er  ook huishoudens met zeer  vermogend

inkomen.

Een laag inkomen zegt n iet  a l t i jd wat over  het  besteedbaar inkomen of  het

vermogen van de huishoudens.  De regel ingen gaan meestal  u i t  van huishoudens

met een laag inkomen als  z i j  val len op- of  onder de grens van 120% van het sociaal

min imum. Di t  kan betekenen dat huishoudens met een net iets  hoger inkomen, n iet

in aanmerk ing komen voor deze regel ingen.

In 2015 stonden er  in  Rhenen 540 huishoudens geregist reerd met problemat ische

schulden.  In  2020 daalde di t  naar 470.  Er  was verwacht dat d i t  aantal  zou bl i jven

st i jgen als  gevolg van de COVID-19 pandemie.  Een grote st i jg ing i s  a l leen

uitgebleven.  Vanaf 2021 i s  er  zowel  in  Rhenen als  landel i jk  weer een l ichte st i jg ing

van geregist reerde problemat ische schulden te z ien.  De problemat ische schulden

z i jn  vooral  te z ien in de leeft i jdsgroep tussen de 45 en 55 jaar .  Door s t i jgende

energiepr i j zen en de huidige inf lat ie verwachten we meer huishoudens met

betal ingsproblemen het komende jaar .

In  2019 was 30% van de Rhenense inwoners  tussen de 15 en 75 jaar  laagopgeleid.

Onder laagopgeleid val t :  het  af ronden van bas isonderwi j s ,  v(mbo) of  mbo niveau

1.  Hetzel fde aantal  Rhenense inwoners  i s  hoogopgeleid:  het  af ronden van hbo of

univers i te i t .  Beiden groepen inwoners  wi jken af  van provincie Ut recht.  Het aantal

laagopgeleiden l igt  daar op 24%. Het aantal  hoogopgeleiden l igt  met 42% een stuk

hoger dan in Rhenen.  Di t  hangt mogel i jk  samen met de tabaks indust r ie in  E l s t  waar

arbeiders  oorspronkel i jk  woonden.

Het gemiddeld lagere ople id ingsniveau l i jk t  n iet  van inv loed op de kansen op de

arbeidsmarkt .

RHENENSE  LAAGGELETTERDEN VAAK NEDERLANDS  ALS  EERSTE  TAAL

Het aantal  laaggeletterden in Rhenen l igt  met 5% lager dan het gemiddelde van

de provincie Ut recht.  De meerderheid van deze 5% spreekt  Neder lands als  eerste

taal .  Van de 5% laaggeletterden valt  15% onder de doelgroep migranten van 30+

met partner  en/of  k inderen.

MINDER  MENSEN IN  DE  B I JSTAND

Het aantal  b i j s tandsui tker ingen bl i j f t  dalen.  In  Rhenen heeft  5% van de huishoudens

een WW-uitker ing of  een bi j s tandsui tker ing.  Landel i jk  l igt  d i t  percentage gemiddeld

op 6%. Wel  s t i jgt  het  aantal  werkenden met een loonkostensubs id ie.  Di t  geldt  ook

voor Neder land.

Het dalen van het aantal  mensen met een u i tker ing kan samenhangen met de

huidige krapte op de arbeidsmarkt .  De loonkostensubs id ie wordt vaker  ingezet a ls

inst rument voor  mensen met een afstand tot  de arbeidsmarkt .  D i t  b l i j f t  z ich naar

verwacht ing voortzetten.  

AANDACHTSPUNTEN V IS IE  SOCIAAL  RHENEN 2030

St i jgende inf lat ie zorgt  voor  meer geldzorgen

Langdur ige geldzorgen zorgen voor s t ress  en gezondheidsk lachten

VOEDSELBANK NEDER-VELUWE DEELDE  IN  2021 ,  206  PAKKETTEN PER  WEEK  U I T

Ongeveer 20% hiervan ging naar huishoudens in  de gemeente Rhenen.
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DE HELFT  VAN DE  RHENENSE  VOLWASSENEN VOLDOET

AAN DE  BEWEEGNORM

18 -  64  JAAR

65+  JAAR

Het aantal  jongeren met psychische k lachten i s  s inds

de coronapandemie verdubbelt  naar 6%.  Het aantal

jongeren tussen de 13 en 17 jaar  dat ooi t  a lcohol

heeft  gedronken i s  in  2021 met 4% afgenomen. 

Het aantal  jongeren dat ooi t  een s igaret  heeft

gerookt  z i jn  in  de laatste 10 jaar  erg afgenomen. In

2011 was di t  nog bi jna 35%. In  2021 was di t  11%.  Het

aantal  rokende jongeren i s  weer iets  gestegen de

afgelopen twee jaar  met 3%.  

B i jna een kwart  van de jongeren gamet dagel i jks .  D i t

u i t  z ich bi j  ongeveer 2% van de jongeren in

problemat isch gamen of  een gamevers lav ing.

70% ervaart

een goede

gezondheid

84% ervaart

een goede

gezondheid

HET  AANTAL  JONGEREN MET  PSYCHISCHE  KLACHTEN IS

VERDUBBELD

RHENENSE  INWONERS  SPORTEN MINDER

SOCIAAL RHENEN 2030

GEZONDHEID, SPORT & BEWEGEN
Jonge k inderen voldoen het meest  (60%) aan de

beweegnorm. In de leeft i jdscategor ie tussen de 18 en

64 voldoet de hel f t  aan de beweegnorm. In de

leeft i jdscategor ie 65+ l igt  het  aantal  inwoners  dat

voldoet aan de beweegnorm een stuk lager.  Di t  i s  de

laatste paar jaar  wel  gestegen.  

B i jna dr iekwart  (70%) van de 65-plussers  ervaren een goede gezondheid.  Onder de inwoners  tussen de 18

en 64 jaar  i s  d i t  84%.  Rhenen wi jkt  h ier in  n iet  af  van de regio.  De hel f t  van de Rhenense volwassenen

dr inkt  meer dan 1 g las  a lcohol  per  dag. Van de Rhenense volwassenen ervaart  16% dagel i jks  veel  s t ress .  

RHENENSE  VOLWASSENEN ERVAREN EEN GOEDE  GEZONDHE ID

Iets  minder dan de hel f t

van de volwassenen

sport  wekel i jks .  D i t  i s

minder dan gemiddeld

in de regio.  
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MEESTE  RHENENSE  K INDEREN HEBBEN EEN

GEMIDDELDE  MOTORIEK

Gemeente Rhenen

Regio Utrecht

55% van de Rhenense bas isschoolk inderen heeft  een

gemiddelde motor iek.  B i j  20% i s  dat onder gemiddeld.



SOCIAAL RHENEN 2030

GEZONDHEID, SPORT & BEWEGEN

RHENENSE  VOLWASSENEN ERVAREN EEN GOEDE  GEZONDHE ID RHENENSE  INWONERS  SPORTEN MINDER  DAN IN  DE  REGIO

Iets  minder dan de hel f t  van de volwassenen sport  wekel i jks .  D i t  i s  minder dan

gemiddeld in de regio.  Volwassenen halen hun beweging het meest  u i t

act iv i te i ten op werk of  school .  Ouderen halen di t  het  meest  u i t  wandelen of

f ietsen.  Jongeren halen hun beweging het meest  u i t  sport .

Ondanks dat de hel f t  van de volwassenen n iet  sport  of  n iet  voldoet aan de

beweegnorm i s  er  b i j  s lechts  16% van de inwoners  sprake van overgewicht.  

In  de coronaper iode bewogen volwassenen en jongeren minder.  Di t  had met

name te maken met de lockdowns.  Jonge k inderen bewogen in de

coronaper iode daarentegen meer.  

Door de coronacr i s i s  z i jn  meer mensen indiv idueel  gaan sporten.  Denk aan

wandelen,  f ietsen,  zwemmen en f i tnessen.  De verwacht ing i s  dat deze t rend z ich

doorzet  in  de komende jaren en meer aandacht vraagt.

DE HELFT  VAN DE  RHENENSE  INWONERS  VOLDOET  AAN DE

BEWEEGNORM

Bi jna dr iekwart  (70%) van de 65-plussers  ervaren een goede gezondheid.  Onder

de inwoners  tussen de 18 en 64 jaar  i s  d i t  84%.  Rhenen wi jkt  h ier in  n iet  af  van de

regio.  De hel f t  van beiden groepen houdt z ich aan de alcohol r icht l i jn  van de

gezondheidsraad. De alcohol r icht l i jn  i s  maximaal  een alcohol i sche drank per

dag. Di t  betekent dat een hel f t  van de Rhenense inwoners  meer dan 1 g las

alcohol  per  dag dr inkt .  

Van de Rhenense volwassen ervaart  16% dagel i jks  veel  s t ress .  St ress  i s  van

inv loed op de gezondheid van mensen.

 “Als  s t ressk lachten lang aanbl i jven kan dat van inv loed z i jn  op zowel  fys ieke als

mentale gezondheid.  Het verstoort  de hormoonhuishouding.  En dat kan weer

le iden tot  overgewicht,  d iabetes,  hartvaatz iekten,  een minder s terk

immuunsysteem, s lapeloosheid en depress ie of  angsten.  Mensen met chronische

st ress  hebben vaak moeite met leefst i j lverander ingen,  p lannen,  pr ior i te i ten

ste l len,  lange termi jn bes l i s s ingen nemen en informat ie verwerken.  Ook tonen ze

vaker  impuls ief  gedrag en hebben minder ze l fvert rouwen. Oorzaken van st ress

z i jn  b i jvoorbeeld,  schulden,  werks i tuat ie,  werk loosheid,  s lechte woons i tuat ie,

eenzaamheid,  ver l ies  of  een t rauma.” Bron:  Pharos

Jonge k inderen voldoen het meest  (60%) aan de beweegnorm. Z i j  halen hun

beweging voornamel i jk  u i t  bui tenspelen.  Jongeren tussen de 12 en 17 jaar

bewegen de afgelopen jaren meer.  Deze groep haalt  de beweegt i jd vooral  u i t

sport .  In  de leeft i jdscategor ie tussen de 18 en 64 voldoet de hel f t  aan de

beweegnorm. Act iv i te i ten op werk of  school  i s  hun voornaamste bron van

act iv i te i t .  In  de leeft i jdscategor ie 65+ l igt  het  aantal  inwoners  dat voldoet aan

de beweegnorm een stuk lager.  Di t  i s  de laatste paar jaar  wel  gestegen.

Ouderen doen met name aan wandelen of  f ietsen.

De beweegnorm voor volwassenen i s  vastgeste ld op:  2,5 uur  per  week mat ig

intens ief  bewegen, 2 keer  per  week spier-  en botversterkende act iv i te i ten en

voor ouderen val len ook balansoefeningen h ieronder.

HET  AANTAL  JONGEREN MET  PSYCHISCHE  KLACHTEN IS  VERDUBBELD

Het aantal  jongeren tussen de 13 en 17 jaar  dat ooi t  a lcohol  heeft  gedronken i s

in  2021 met 4% afgenomen. Di t  hangt mogel i jk  samen met de verschuiv ing van

de leeft i jdsgrens van 16 naar 18 jaar .  Landel i jk  en lokaal  k r i jgt  het  gebruik  van

alcohol  veel  aandacht.  De ci j fers  zeggen n iets  over  de hoeveelheid alcohol  d ie

z i j  dr inken.  In  de prakt i jk  z ien we dat jongeren die al  a lcohol  dronken,  d i t  meer

z i jn  gaan doen t i jdens de coronapandemie.  Ook beginnen jongeren eerder  met

alcohol  dr inken.  Di t  geldt  ook voor  roken.

Het aantal  jongeren dat ooi t  een s igaret  heeft  gerookt  z i jn  in  de laatste 10 jaar

erg afgenomen. In  2011 was di t  nog bi jna 35%. In  2021 was di t  11%.  Het aantal

rokende jongeren i s  weer iets  gestegen de afgelopen twee jaar  met 3%.  

Het aantal  jongeren met psychische k lachten i s  s inds de coronapandemie

verdubbelt  naar 6%.  De toename z ien het CJG en het Jongerenwerk terug in de

hoeveelheid hulpvragen over  psychische k lachten.  

B i jna een kwart  van de jongeren gamet dagel i jks .  D i t  u i t  z ich bi j  ongeveer 2%

van de jongeren in problemat isch gamen of  een gamevers lav ing.

AANDACHTSPUNTEN V IS IE  SOCIAAL  RHENEN 2030

Jongeren die dr inken,  dr inken steeds meer en beginnen vaker  op een jonge

leeft i jd

Toename van aantal  jongeren met psychische k lachten

Volwassenen die veel  s t ress  ervaren lopen r i s ico op gezondheidsk lachten

Meer dan de hel f t  van de ouderen voldoet n iet  aan de beweegnorm

MEESTE  RHENENSE  K INDEREN HEBBEN EEN GEMIDDELDE  MOTORIEK

Meer dan de hel f t  (55%) van de Rhenense bas isschoolk inderen hebben een

gemiddelde motor iek.  B i j  20% i s  dat onder gemiddeld.  Er  z i jn  meer meis jes  d ie

onder gemiddeld scoren dan jongens.  

De scores worden bepaald door een motor i sche test  waarbi j  k inderen een

parcours  af leggen.  H ierbi j  wordt  per  leeft i jdsgroep gekeken naar de kwal i te i t  en

snelheid waar in z i j  d i t  af leggen.  Bui tenspelen bevordert  de motor iek van

kinderen.
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Bi jna een derde (28%) van de 65-plussers  voelt  z ich

sociaal  eenzaam. In de leeft i jdscategor ie tussen de 18

en 64 jaar  i s  d i t  b i jna een kwart  (23%).  Naast  sociale

eenzaamheid voelt  21% van de 65-plussers  z ich

emot ioneel  eenzaam. Onder de volwassenen tot  65

jaar  i s  d i t  23%.  

Ernst ige eenzaamheid wordt het  meest  (10%) ervaren

door jongeren tussen de 13 en 17 jaar .  Inwoners  tussen

de 18 en 64 jaar  volgen met 9%.  Inwoners  van 65+

voelen z ich het minst  (6%) eenzaam.
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Een op de dr ie van de inwoners  doet

vr i jwi l l igerswerk.  Di t  l igt  met 5% hoger dan in de

regio Utrecht.  Wel  neemt het aantal  vr i jwi l l igers  de

laatste jaren af .  In  2016 was di t  nog 40%.

ONLINE  CR IMINAL I TE I T  NEEMT  TOE  DOOR MEER  GEBRUIK  VAN INTERNET  EN  SOCIALE  MEDIA

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar  hebben vaker  te maken met onl ine bedreig ingen,

int imidat ie en hacking.  Volwassenen tussen de 25 en 64 jaar  z i jn  het  vaakst  s lachtoffer  van

aankoopfraude en f raude in het  betal ingsverkeer .  Phish ing i s  het  grootste probleem onder de

65-plussers .

B i jna de hel f t  van de mensen doen een melding van onl ine cr iminal i te i t .  Naast  een melding

doet 19% aangif te.  S lachtoffers  van phish ing doen di t  het  vaakst .  S lachtoffers  van hacking

het minst .  Een v i j fde van de s lachtoffers  geeft  aan emot ionele,  psychische of  f inancië le

problemen er  aan over  gehouden te hebben.

SOCIAAL RHENEN 2030

VRIJE TIJD & SOCIAAL NETWERK

Meer dan 40% van de jongeren tussen de 10 en 25 jaar  i s

l id van een sportc lub.  De andere leeft i jdscategor ieën

z i jn  minder vaak l id van een sportc lub.  Di t  var ieert  tussen

de 24% en 15%. 

L idmaatschap van sportc lubs i s  n iet  de enige

graadmeter .  Inwoners  kunnen ook l id z i jn  van een kerk,

groep of  verenig ing.  

ERNST IGE  EENZAAMHEID  WORDT  HET  MEEST  ERVAREN DOOR JONGEREN 

 



SOCIAAL RHENEN 2030

VRIJE TIJD & SOCIAAL NETWERK

ERNST IGE  EENZAAMHEID  WORDT  HET  MEEST  ERVAREN DOOR JONGEREN VRIJWILL IGERS

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE  V IS IE

Steeds meer mensen maken gebruik  van internet of  sociale media in hun vr i je

t i jd.  Di t  maakt de kans om s lachtoffer  te worden van onl ine cr iminal i te i t  groter .

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar  hebben vaker  te maken met onl ine

bedreig ingen,  int imidat ie en hacking.  Volwassenen tussen de 25 en 64 jaar  z i jn

het vaakst  s lachtoffer  van aankoopfraude en f raude in het  betal ingsverkeer .

Phish ing i s  het  grootste probleem onder de 65-plussers .

B i jna de hel f t  van de mensen doen een melding van onl ine cr iminal i te i t .  Naast

een melding doet 19% aangif te.  S lachtoffers  van phish ing doen di t  het  vaakst .

S lachtoffers  van hacking het minst .  Een v i j fde van de s lachtoffers  geeft  aan

emot ionele,  psychische of  f inancië le problemen er  aan over  gehouden te

hebben.

ONLINE  CR IMINAL I TE I T  NEEMT  TOE  DOOR MEER  GEBRUIK  VAN INTERNET  EN

SOCIALE  MEDIA

Een op de dr ie van de inwoners  doet vr i jwi l l igerswerk.  Di t  l igt  met 5% hoger dan

in de regio Utrecht.  Wel  neemt het aantal  vr i jwi l l igers  de laatste jaren af .  In  2016

was di t  nog 40%. Er  i s  n iet  bekend in welke leeft i jdscategor ie de vr i jwi l l igers

val len en wat voor  soort  vr i jwi l l igerswerk z i j  doen.  De aantal  inwoners  d ie z ich als

vr i jwi l l iger  inzetten beperken z ich mogel i jk  n iet  a l leen tot  Rhenen.

Ook in de prakt i jk  wordt  de afname van vr i jwi l l igers  ervaren.

Vr i jwi l l igersorganisat ies  en sportverenig ingen geven aan dat het  last ig i s  om

geschikte vr i jwi l l igers  te v inden.  De gemiddelde leeft i jd van een vr i jwi l l iger  i s

vaak wat hoger.  Deze factoren beïnv loedt het  verenig ings leven.

JONGEREN TUSSEN DE  10  EN  25  JAAR Z I JN  HET  VAAKST  L ID  VAN EEN SPORTCLUB

Ernst ige eenzaamheid bi j  9% van de bevolk ing;

Steeds minder vr i jwi l l igers ;

Toename onl ine cr iminal i te i t  onder a l le leeft i jden.

Ruim 40% van de jongeren tussen de 10 en 25 jaar  i s  l id  van een sportc lub.  B i j  de

andere leeft i jdscategor ieën l igt  d i t  een stuk lager en var ieert  d i t  tussen de 15%

en 24%. 

B i jna een derde (28%) van de 65-plussers  voelt  z ich sociaal  eenzaam. In de

leeft i jdscategor ie tussen de 18 en 64 jaar  i s  d i t  b i jna een kwart  (23%).  Naast

sociale eenzaamheid voelt  21% van de 65-plussers  z ich emot ioneel  eenzaam.

Onder de volwassenen tot  65 jaar  i s  d i t  23%. 

Sociale eenzaamheid i s  gekoppeld aan het gemis  van betekenisvol le re lat ies

met een bredere groep van mensen om je heen.  Zoals  kennissen,  col lega’s ,

buurtgenoten,  mensen met dezel fde belangstel l ing,  mensen om samen een

hobby mee ui t  te voeren.

Emot ionele eenzaamheid ontstaat vaak bi j  een sterk  gemis  aan iemand wie je je

verhaal  kwi j t  kunt ,  de afwez igheid van een emot ioneel  hechte band met een

partner ,  fami l ie l id of  (hartsvr iend( in) .  

Bron:  Movis ie

Ernst ige eenzaamheid wordt het  meest  (10%) ervaren door jongeren tussen de 13

en 17 jaar .  Inwoners  tussen de 18 en 64 jaar  volgen met 9%.  Inwoners  van 65+

voelen z ich het minst  (6%) eenzaam.

Eenzaamheid kan le iden tot  gezondheidsproblemen zoals  depress ie,

a lcoholvers lav ing,  s laapstoorn is  en hart  –en vaatz iekten.

“Eenzaamheid wordt vaak veroorzaakt  door meerdere factoren.  Er  kunnen

genet i sche factoren meespelen.  Maar vaak speelt  een verander ing in of  het

ver l ies  van sociale contacten,  act iv i te i ten of  werk een ro l .  Ook

gezondheidsproblemen, persoonl i jkheidskenmerken en verwacht ingen over

sociale contacten kunnen bi jdragen aan een ervar ing van eenzaamheid.  In  veel

geval len wordt eenzaamheid veroorzaakt  door een opeenstapel ing van

meerdere factoren” 

Bron:  Volksgezondheid en Zorg 

Meer dan 40% van de jongeren tussen de 10 en 25 jaar  i s  l id  van een sportc lub.

De andere leeft i jdscategor ieën z i jn  minder vaak l id van een sportc lub.  Di t

var ieert  tussen de 24% en 15%. 

L idmaatschap van sportc lubs i s  n iet  de enige graadmeter .  Inwoners  kunnen ook 

 l id z i jn  van een kerk,  groep of  verenig ing.  L id z i jn  van een kerk,  groep of

verenig ing draagt bi j  aan het sociaal  netwerk.

Je kunt  dan denken aan een muziekverenig ing,  wandelgroep, schi ldergroep of

kerkgenootschap.

https://vzinfo.nl/eenzaamheid/oorzaken-gevolg
https://vzinfo.nl/eenzaamheid/oorzaken-gevolg
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DE HOGERE  LEEFT I JDSGROEPEN BESTAAN U I T  MEER  VROUWEN

DAN MANNEN

In  Rhenen z i jn  er  meer (14%) jonge mantelzorgers

dan in de regio (12%).  Het gaat dan om k inderen

tussen de 13 en 17 jaar  d ie soms moeten zorgen

voor een gez ins l id.

58% van de mantelzorgers  i s  n iet  bekend met de

mogel i jkheden die de gemeente biedt in  haar

ondersteuning aan mantelzorgers .  Tot  s lot  i s  37%

niet  op de hoogte van de wette l i jke

ver lof regel ingen.

MEER JONGE MANTELZORGERS 7  PROCENT

Er  i s  een l ichte st i jg ing in de aanvragen voor begeleid ing en

een l ichte dal ing voor de aanvragen van hulpmiddelen.

Wacht l i j s ten beperken de keuzevr i jheid van de zorg.

Mensen zoeken zel f  naar a l ternat ieven en doen meer

beroep op het netwerk,  mantelzorgers ,  vr i jwi l l igers  en

informele zorg.

Het aantal  mensen in Rhenen met dement ie neemt toe.  In

2020 was di t  net  iets  meer dan 3%. Di t  aantal  verdubbelt

z ich naar verwacht ing tot  6% in 2050.  Het percentage in

Rhenen i s  en bl i j f t  hoger dan in de regio.

De meeste hulp en ondersteuning

vanuit  de Wmo wordt geleverd aan

de inwoners  in  de leeft i jdscategor ie

van 60 tot  90 jaar .

DE HELFT  VAN DE  65 -PLUSSERS  I S

CHRONISCH Z IEK

DEMENT IE  NEEMT  TOE  ONDER  INWONERS  VAN 45+

WMO AANVRAGEN STAB IEL ,  MAAR GROTERE  DRUK OP

MANTELZORG EN VR IJWILL IGERS
SOCIAAL RHENEN 2030

ZORG & ONDERSTEUNING

GEESTEL I JKE  GEZONDHE IDSZORG (GGZ)  S TEEDS

COMPLEXER  DOOR WACHTL I JSTEN IN  AANTAL  WEKEN
van de 65-

plussers  in

Rhenen

ontvangt

mantelzorg.

De aantal len in de GGZ nemen af .  De

complex i te i t  neemt toe.  Wacht l i j s ten in de

GGZ Regio Utrecht var iëren van 6 tot  soms

wel  20 weken.  

De hel f t  van de Rhenense inwoners

van 65+ heeft  een chronische z iekte.

Tussen de 18 en 65 jaar  i s  d i t  31%. 



SOCIAAL RHENEN 2030

WMO AANVRAGEN STAB IEL ,  MAAR GROTERE  DRUK OP  MANTELZORG EN

VRIJWILL IGERS

ZORG & ONDERSTEUNING

DE  HOGERE  LEEFT I JDSGROEPEN BESTAAN U I T  MEER  VROUWEN DAN MANNEN

AANDACHTSPUNTEN V IS IE  SOCIAAL  RHENEN 2030

Toenemende druk op de zorg als  gevolg van de dubbele vergr i j z ing

Beschikbaarheid van zorg onder druk door krapte op arbeidsmarkt

Beroep op vr i jwi l l igers ,  mantelzorgers  en sociaal  netwerk neemt toe;  d i t

vraagt ju i s te ondersteuning

Zoek naar kansen in automat iser ing en robot i ser ing in de zorg

Prevent ie op het gebied van gezondheid kan helpen om de druk op de zorg

onder contro le te houden

GEESTEL I JKE  GEZONDHE IDSZORG (GGZ)  S TEEDS  COMPLEXER  DOOR

WACHTL I JSTEN IN  AANTAL  WEKEN

MEER  JONGE RHENENSE  MANTELZORGERS

De meeste hulp en ondersteuning vanuit  de Wmo wordt geleverd aan de

inwoners  in  de leeft i jdscategor ie van 60 tot  90 jaar .  Deze groep bestaat u i t  meer

vrouwen dan mannen.  De gemiddelde levensverwacht ing van vrouwen l igt

binnen de GGD-regio Utrecht ook gemiddeld 3 jaar  hoger dan voor mannen.  Met

de verwachte toename van het aantal  inwoners  in  deze groep, neemt ook de

vraag naar zorg de komende jaren toe.  

De hoeveelheid Wmo aanvragen bl i jven over  de jaren heen redel i jk  gel i jk .  E r  i s

een l ichte st i jg ing in de aanvragen voor begeleid ing en een l ichte dal ing voor

de aanvragen van hulpmiddelen.  Di t  b l i j f t  hoogstwaarschi jn l i jk  de komende

jaren n iet  s tabie l  door de verwacht ing van de dubbele vergr i j z ing.  Zoals  eerder

benoemd is  het  landel i jk  bele id erop ger icht  dat mensen zo lang mogel i jk

ze l f s tandig thuis  kunnen bl i jven wonen.  En kunnen zorgen voor e lkaar.

Ook h ier  geldt  dat door arbeidsmarktkrapte steeds meer zorgaanbieders  moeite

hebben om aan personeel  te komen met wacht l i j s ten als  gevolg.  De vraag i s

daarom ook of  de aanvragen k loppen met de daadwerkel i jke vraag naar hulp.

De wacht l i j s ten beperken de keuzevr i jheid van de zorg.  Mensen zoeken zel f  naar

al ternat ieven en doen meer beroep op het netwerk,  mantelzorgers ,  vr i jwi l l igers

en informele zorg.  Tot  s lot  zorgen de bezuin ig ingen in de zorg ervoor dat er

steeds meer verantwoordel i jkheid bi j  de gemeente komt te l iggen.  

B i jna 1 op de 10 van de 65-plussers  in  Rhenen ontvangt mantelzorg.  In  Rhenen

z i jn  er  meer (14%) jonge mantelzorgers  dan in de regio (12%).  Het gaat dan om

kinderen tussen de 13 en 17 jaar  d ie soms moeten zorgen voor een gez ins l id.  Di t

kan op een jonge leeft i jd van inv loed z i jn  op de persoonl i jke ontwikkel ing van

het k ind.  

Veel  mantelzorgers  z ien z ichzel f  n iet  a ls  mantelzorger .  Daarnaast  z i jn  n iet  a l le

(58%) mantelzorgers  bekend met de mogel i jkheden die de gemeente biedt in

haar ondersteuning aan mantelzorgers .  Tot  s lot  i s  37% n iet  op de hoogte van de

wettel i jke ver lof regel ingen.

De aantal len in de GGZ nemen af .  De complex i te i t  neemt toe.  Ook h ier  z i jn  de

wacht l i j s ten in de GGZ mogel i jk  een oorzaak van de toenemende complex i te i t .

Wacht l i j s ten in de Regio Utrecht var iëren van 6 tot  soms wel  20 weken.  Di t  i s

afhankel i jk  van het soort  behandel ing.  Omdat mensen lang wachten op de ju i s te

hulp zoeken z i j  naar een overbrugging om te voorkomen dat het  erger  wordt.  De

overbrugging wordt dan vaak gezocht b i j  de gemeente terwi j l  de behandel ing

van GGZ-problemat iek n iet  v ia de gemeente zou moeten gaan. 

DEMENT IE  NEEMT  TOE  ONDER  INWONERS  VAN 45+

Het aantal  mensen in Rhenen met dement ie neemt toe.  Di t  aantal  verdubbelt

z ich volgens verwacht ing in 2050.  Dement ie wordt vaak pas te laat ontdekt .  De

s ignalen z i jn  vaak al  eerder  z ichtbaar.  Het duurt  dan ook vaak lang voordat

mensen hulp inschakelen.  Op het moment dat dement ie wordt vastgeste ld i s  d i t

a l  vaak in een vergevorderd stadium.

DE HELFT  VAN DE  65 -PLUSSERS  I S  CHRONISCH Z IEK

De hel f t  van de Rhenense inwoners  van 65+ heeft  een chronische z iekte.  Tussen de 18

en 65 jaar  i s  d i t  31%. 



Thema Cijfers Bron Jaar/nieuwste cijfers

Demografische gegevens Bevolkingsgroei en -prognose CBS Regionale Prognose 2030-2050 2021

 Leeftijdsopbouw RIVM Regiobeeld (Primos prognose ABF Research) 2022

 Type huishoudens Staat van Utrecht (CBS) 2020

 Migratie Staat van Utrecht (CBS) 2021

 Samenstelling gezinnen Waarstaatjegemeente (CBS) 2022

 Type woningen Staat van Utrecht (CBS) 2021

 Gegevens kernen Kerncijfers Wijken en Buurten (CBS) 2021

Veilig Opgroeien & Opvoeden Cijfers en leeftijden Jeugdzorg Eigen data (WMONed) 2022

 Cijfers jeugdhulp GGDru buurtmonitor (CBS) 2020

 Leerplicht Jaarverslag Leerplicht Rhenen 2020-2022 2022

 Zorgen over opvoeding GGDru monitor volwassenen en senioren 2020

 Schooladviezen DUO open onderwijsdata 2021

 Mentaal welzijn jongeren GGDru Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

 Hulp netwerk opvoeding GGDru monitor volwassenen en senioren 2020

Werken & Leren Voedselbank Jaarverslag 2021 voedselbank Neder-Veluwe 2021

 Laaggeletterdheid Geletterdheid In Zicht (PIAAC/CBS) 2020

 Opleidingsniveau GGDru buurtmonitor (CBS) 2019

SOCIAAL RHENEN 2030

BRONNENLIJST 1



Thema Cijfers Bron Jaar/nieuwste cijfers

 Problematische schulden CBS onderzoek Schuldenproblematiek in beeld 2021

 Bijstand CBS Uitkeringsontvangers per regio 2021

 Inkomstenbron minima CBS Armoedescan 2020

Gezondheid, Sport & Bewegen Gezondheidsindicatoren jongeren GGDru Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

 Gezondheid volwassenen + sporten GGDru monitor volwassenen en senioren 2020

 Motorische ontwikkeling kinderen MQ Scan 2019

 Beweegnorm Sport en bewegen in cijfers (CBS/RIVM) 2021

Vrije tijd & Sociaal netwerk Lid sportclub Sport en bewegen in cijfers (NOC*NSF) 2020

 Cijfers eenzaamheid
GGDru monitor volwassenen en senioren + GGDru

Gezondheidsmonitor Jeugd
2020 + 2021

 Vrijwilligers GGDru monitor volwassenen en senioren 2021

 Online criminaliteit CBS Veiligheidsmonitor 2021

Zorg & Ondersteuning Trends en leeftijden WMO Eigen data (WMONed) 2022

 Chronisch zieken GGDru monitor volwassenen en senioren 2020

 Mantelzorg
GGDru monitor volwassenen en senioren + GGDru

Gezondheidsmonitor Jeugd
2020 + 2021

 GGZ wachttijden Vektis 2022

 Dementie GGDru Alzheimer Nederland 2020
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