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     Omgevingsanalyse ELZ BraViO i.f.v. opmaak beleidsplan 2023 – 2026 
 
Woord vooraf 
Een omgevingsanalyse brengt de aanwezige populatie in beeld door objectieve cijfers te vergelijken met 
o.a. het Vlaams gewest. Van daaruit kunnen ‘alarmpunten’ bepaald worden. 
helen. 
Deze omgevingsanalyse wordt opgebouwd rond de naakte cijfers over de bevolking en de huishoudens.  
Nadien leggen we onze focus op zorg en daarna op welzijn. Het is niet omdat we deze apart onder de 
loep  nemen dat deze geen linken met elkaar hebben, in tegendeel zelf. 
Af en toe zal de focus meer gelegd worden op een bepaald gebied. Het is namelijk zo dat BraViO niet uit 
een homogene populatie bestaat en er sterke verschillen zijn 
We deden vooral beroep op de cijfers die terug te vinden zijn op www.provincies.incijfers.be. Deze 
cijfers dateren voornamelijk van 1/01/2021 
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Omgevingsanalyse BraViO 
BraViO omvat de volgende gemeenten/stad: Kampenhout – Machelen – Steenokkerzeel – Vilvoorde – 
Zemst.  
BraViO bevindt zich in de Provincie Vlaams- 
Brabant en behoort tot de regio Halle-Vilvoorde. 
Door onze ligging behoren we tot de Rand van  
Brussel en merken we ook die verstedelijking 
in die aanpalende gebieden nl. Vilvoorde en  
Machelen. 
Langs de andere zijde van deze eerstelijnszone 
zitten we dicht tegen de landelijke omgeving rond 
Leuven, alsook de landelijke omgeving rond  
Mechelen. 
  
 

1.Bevolking en huishoudens 
 

1.1 Aantal inwoners 
Op 1/01/2021 telde BraViO 109.652 inwoners.  
Vilvoorde en Zemst hebben de hoogst aantal  
inwoners in onze Eerstelijnszone. 
Machelen en Vilvoorde hebben een grote bevolkings- 
dichtheid en kunnen daarom als ‘stedelijk’ gebied  
beschouwd worden. Ook al hoort Vilvoorde niet tot de 13  
centrumsteden van Vlaanderen, zien we daar dezelfde  
dynamieken en uitdagingen. 
 
1.2 Leeftijd inwoners 
ELZ BraViO is een jonge zone, daarmee bedoel ik dat er 
veel jonge mensen wonen in verhouding tot ouderen. 
23.5% van de inwoners is jonger dan 18 jaar. 
16.5%  van de bevolking is 65 jaar of ouder. 
Deze trend is vooral duidelijk in Machelen en Vilvoorde,  
maar ook in de andere gemeenten zien we een verjonging. 
 
Deze verjonging zorgt voor ‘Groene Druk’ in onze regio. 
De tijd dat we met zijn allen keken naar de vergrijzing lijkt voor onze regio gekeerd. 
In al onze gemeenten/stad is de groene druk groter dan de grijze druk: 
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Groene druk: verhouding van de 
jongeren (0-19jaar) t.o.v. de beroeps 
actieve leeftijd (20 – 64 jaar) 
Grijze druk: verhouding van de aantal 
ouderen (65 of ouder) t.o.v. de beroeps 
actieve leeftijd (20 – 64 jaar) 
Familiale zorgindex: verhouding van 
hoogbejaarden (80 jaar of ouder) t.o.v. 
de inwoners die mogelijks mantelzorger 
zijn (50 tot 59 jaar) 

       
 
BraViO staat op de eerste plaats ten opzicht van haar collega’s eerstelijnszones voor Groene druk. 
We worden in de top 10 gevolgd door andere eerstelijnszone die in de Rand van Brussel liggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Diversiteit 
BraViO kent een zeer diverse bevolking. Vilvoorde alleen al heeft 108 verschillende nationaliteiten 
wonen op haar grondgebied. Maar ook in de andere gemeenten is er een grote diversiteit: 
Van de 109.652 inwoners hebben: 
98.069 de Belgische nationaliteit en 11.583 een niet-Belgische nationaliteit of 10.6% 
81.569 een Belgische geboortenationaliteit en 28.083 een niet-Belgische geboortenationaliteit of 25.6% 
65.776 een Belgische herkomst en 43.876 een niet-Belgische herkomst of 40.0% 
Sinds 1990 nemen deze cijfers gestaag toe. 
De meeste niet-Belgische inwoners hebben een Maghreb herkomst. 
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Als we even inzoomen op Vilvoorde heeft de helft (56.7%) van de bevolking een niet-Belgische herkomst 
waarvan 41.4% een niet-Europese afkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
We vermelden al eerder dat BraViO een jonge Eerstelijnszone is. We zien dan ook die diversiteit vooral 
onder de -18 jarigen. 45.4% van de inwoners met een niet-Europese herkomst is jonger dan 18 jaar! 
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1.4 Huishoudens 
ELZ BraViO telt in totaal 41.867 huishoudens. 
11.188 huishoudens bestaan uit 1 persoon of 26.7% 
13.328 huishoudens bestaan uit minstens 2 personen met minderjarige kind(eren) of 31.8% 
17.351 huishoudens bestaan uit meerpersoonshuishoudens zonder minderjarige kinderen of 41,4% 
Als we dit cijfer vergelijken met het Vlaams Gewest hebben al onze gemeenten/stad een hoger aantal 
meerpersoonshuishoudens met minstens 1 minderjarig kind. M.a.w. gezinnen met jonge kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
Huishoudenstypes, % t.o.v. alle private huishoudens (2021) 
 
 
Binnen de groep meerpersoonshuishoudens met minderjarige kinderen (31.8%) behoren ook de 
éénoudergezinnen. 
ELZ BraViO kent 2.120 eenoudergezinnen. Dit is 15.9% van het aantal meerpersoonshuishoudens met 
minderjarige kinderen. De helft van deze gezinnen wonen in Vilvoorde (1.014)  
Of 15.9% van de minderjarige kinderen groeit op in een éénoudergezin. 
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ELZ BraViO telt niet alleen veel gezinnen, maar ook veel ‘grote’ gezinnen. 
 
         Ten opzichte van Vlaams-           
B                      Brabant en het Vlaams Gewest       
                                                                                                                                  liggen onze cijfers van gezinnen  
         bestaande uit minstens 3  
         personen steeds hoger. 
         De meeste ‘grote’ gezinnen (= 5 
         of meer personen) vinden we  
         terug in Vilvoorde nl. 2.303 
t.o.v.  
         17.143 huishoudens. Vilvoorde 
heeft een gemiddelde huishoudensgrootte van 2.66. 
Maar ook in de andere gemeenten vinden we huishoudens terug van 5 of meer personen: 
Machelen: 864 t.o.v. 5.758 huishoudens. Machelen heeft een gemiddelde huishoudensgrootte van 
2.74. 
Zemst: 665 t.o.v. 9.304 huishoudens. Zemst heeft een gemiddelde huishoudensgrootte van 2.49. 
Steenokkerzeel: 412 t.o.v. 4.815 huishoudens. Steenokkerzeel heeft een gemiddelde huishoudens- 
grootte van 2.55. 
Kampenhout: 349 t.o.v. 4.957 huishoudens. Kampenhout heeft een gemiddelde huishoudensgrootte 
van 2.46.  
Samengevat kan je stellen dat de gemiddelde huishoudens in ELZ BraViO bestaan uit meer dan 2 
personen.         
 
1.5 Conclusie 
Aan de hand van de bevolkingscijfers en de gegevens over de huishoudens kunnen we vaststellen dat 
BraViO een jong publiek kent. Deze trend zou zich alleen maar verder zetten (groene druk!). Door het 
stedelijk karakter van Vilvoorde en Machelen bestaat de bevolking uit een grote diversiteit aan afkomst 
en taal. 
In vergelijking met de cijfers van het Vlaams Gewest hebben al onze gemeenten/stad een hoger aantal 
meerpersoonshuishoudens met minstens 1 minderjarig kind. 15.9% van deze huishoudens zijn een 
éénoudergezin. 
Rekening houdend met deze 2 conclusies, lijkt het aangewezen dat ELZ BraViO extra aandacht schenkt 
aan de jongere generatie. 
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2. Zorg en gezondheid 
Ik beperk me bij dit onderwerp tot de algemene gezondheidstoestand van de inwoners van BraViO, de 
participatie aan preventieve gezondheidszorg en het zorgaanbod voor de oudste en de jongste inwoners. 
 
2.1 Algemene gezondheidstoestand 
In vergelijking tot het Vlaams Gewest kunnen we stellen dat onze inwoners een betere gezondheid 
hebben. Doch enkele aandachtspunten om rekening mee te houden. 

 8,8% van de verzekerden in de ziekteverzekering hebben een statuut van chronische 
aandoening.  

 Per 1.000 personen in de ziekteverzekering zijn er gemiddeld 55 personen met een diabetes 
behandeling.  

      De gemiddelde BEL-score van 65-plussers die thuiszorg ontvangen (de BEL geeft de graad van 
hulpbehoevendheid aan. Een score van 35 of meer wordt beschouwd als zwaar hulpbehoevend):  

              op gemeenteniveau varieert de gemiddelde BEL-score van 26,0 in Zemst tot 32,6 in Kampenhout.  
 Per 1.000 18-plussers zijn er in ELZ BraViO 36,40 personen erkend door de Directie-generaal 

Personen met een handicap.  
 
 
 
Zorgbudgetten (VSB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ook de aantal mensen die maandelijks een zorgbudget ontvangen ligt lager dan het Vlaams 
gemiddelde. En dit zowel voor de zorgbudgetten voor mensen die zwaar hulpbehoevend zijn, 
alsook de zorgbudgetten voor ouderen met een zorgnood. 
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Zorgbudgetten, % t.o.v. inwoners 65+ (2021) 
 

 BMI (body mass index) is een internationaal gebruikte maat die laat zien of je een gezond 
gewicht hebt in verhouding tot je lengte. Je berekent je BMI als volgt: BMI= gewicht (kg) / (lengte 
(m) x lengte (m)). We spreken van een ondergewicht als je BMI lager van 18.5 is. Een gezond 
gewicht is een BMI tussen de 18.5 en de 25. Iemand met een BMI tussen de 25 en de 30 heeft 
overgewicht. Eénmaal hoger dan een score 30 spreken we van obesitas. 
Concrete cijfers voor ELZ BraViO zijn enkel terug te vinden in een studie voor kinderen tussen de 
2 en 14 jaar.  
 

 Ondergewicht Normaal gewicht Overgewicht 
Kampenhout 2.2% 86.9% 11% 
Machelen 0.7% 79.1% 20.2% 
Steenokkerzeel 1.5% 86.5% 12% 
Vilvoorde 1.3% 75.5% 21.2% 
Zemst 2.3% 86.4% 11.2% 
ELZ BraViO 1.6% 81.8% 16.6% 
Vlaams gewest 1.5% 84.1% 14.3% 

 Cijfers 2016: BMI 2 – 14 jarigen (5.317 kinderen in totaal) 
 
De cijfers overgewicht worden in de studie opgedeeld in overgewicht en obesitas. Ongeveer 1/3 van 
deze jongeren bevindt zich in de categorie obesitas. 
Conclusie cijfers BMI: 

- 8 op de 10 jongeren heeft een  normale BMI in ELZ BraViO. Dit is vergelijkbaar met het Vlaams 
gemiddelde. Het verschil tussen jongens en meisjes in nihil 
18% van de meisjes hebben overgewicht in ELZ BraViO 
15.3% van de jongens hebben overgewicht in ELZ BraViO 
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- De prevalentie van overgewicht neemt toe bij oudere kinderen. 
14.4% van de 3-9 jarigen hebben overgewicht in ELZ BraViO 
20.9% van de 10 – 14 jarigen hebben overgewicht in ELZ BraViO 

- De prevalentie van overgewicht neemt toe bij kinderen die in kansarmoede opgroeien. 
- De herkomst en het opleidingsniveau van de ouders spelen een rol. 

Dit onderzoek werd jaarlijks uitgevoerd van 2010 tot 2016. Er is geen spectaculaire toename of afname 
in deze cijfers. (2010: 18.2%, 2011: 16.5%, 2012: 16.1%, 2013: 16.7%, 2014: 16.2%, 2015: 17.6%, 
2016:16.6%) Doch is het niet de bedoeling deze cijfers stabiel te houden, maar naar omlaag te krijgen. 
 

 De meest voorkomende doodsoorzaken in ELZ BraViO zegt ook iets over onze algemene 
gezondheid.  
 

 Hart- en vaatziekten Tumoren Psychische stoornis 
Kampenhout 27.9% 28.8% 9.6% 
Machelen 28% 25% 11% 
Steenokkerzeel 19.1% 28.7% 12.8% 
Vilvoorde 24% 22.9% 6.6% 
Zemst 27.9% 28.8% 9.6% 

 
 
 
2.2 Preventie 
Op vlak van preventie kunnen we in BraViO nog evolutie maken om aan het Vlaams gemiddelde te raken.  
Vooral op vlak van Borstkankerscreening en Darmkankerscreening. 
Ook voor een preventief jaarlijks bezoek aan de tandarts scoren we lager dan het Vlaams Gewest. Slechts 
34.1% van de inwoners van ELZ BraViO brengt jaarlijks een bezoek aan de tandarts vanuit preventief 
oogpunt. 
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2.3 Verhouding zorgvraag - zorgaanbod 
Voor een Eerstelijnszone is het vooral belangrijk te weten of de zorgvraag in verhouding is met het 
zorgaanbod.  
Veel cijfermateriaal is hier niet meteen over te vinden. De signaalfunctie van de zorgactoren naar de 
vertegenwoordigers van de Zorgraad moet hier een beter beeld op werpen. 
We hebben wel cijfers over de situatie voor jonge kinderen (0 tot 12 jaar) en voor ouderen 
 
BABY’S EN PEUTERS 
In ELZ BraViO wonen 3.763 kinderen tussen de 0 en 2 jaar.  
(Kampenhout: 346 – Machelen: 536 – Steenokkerzeel: 368 Vilvoorde: 1882 – Zemst: 631) 
In het werkingsgebied van ELZ BraViO zijn er 1.510 plaatsen in de kinderopvang voor baby’s en peuters. 
Dit betekent dat er voor 40,1% van de 0-2 jarigen een opvangplaats beschikbaar is. Het 
kinderopvangaanbod (aantal opvangplaatsen per 100 0-2 jarigen) voor baby’s en peuters ligt lager in ELZ 
BraViO dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUDEREN 
In BraViO wonen 18.146 65+ of 16.5% t.o.v. alle inwoners. Er wonen ook 5.531 80+ of 5.0% t.o.v. alle 
inwoners. Deze aantallen liggen lager dan in het Vlaams Gewest. Eerder bevolkingscijfers bevestigen 
deze cijfers. Deze cijfers zullen de komende jaren (2035) nog toenemen. Vermoedelijk zal het aantal 80+ 
in onze regio met 31% stijgen. Dit is echter lager dan zowel het gemiddelde van Vlaams Brabant als van 
het Vlaams Gewest.  
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2.4 Mantelzorg 
Deze doelgroep doet beroep op zowel formele als informele professionele zorg. De informele zorg of de 
mantelzorg wordt meestal opgenomen door de kinderen/partners/ouders en vrijwilligers. Om de 
ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen zijn deze mantelzorgers cruciaal. Toch zien we een afname 
in het aantal mantelzorgers en deze tendens zet zich verder de komende jaren. 
 
        Het mantelzorgratio wordt bepaald  
        volgens het aantal potentiële mantel-  
        zorgers van 40 tot 79 jaar per 80 plusser. 
        Voor BraViO ligt het mantelzorgratio  
        momenteel op 8.7. Dit aantal zal poten- 
        ieel afnemen de komend jaren. Daarbij  
        moeten we ook rekening houden met 
de         steeds toenemende druk op mantel-  
        zorgers omwille van maatschappelijke  

  factoren. 
 

Zoals al eerder werd getoond onder rubriek 1.2, spreken we ook over een ‘familiale zorgindex’.  De 
familiale zorgindex geeft de verhouding weer van de hoogbejaarden (80 jaar of ouder) op de 50 tot 59-
jarigen. Het is een aanduiding van hoeveel hoogbejaarden er zijn in verhouding tot de bevolking die er 
normaliter zorg moet dragen. Deze maat wordt vaak gebruikt om in te schatten hoe groot de groep 
potentiële mantelzorgers is. Hoe hoger de waarde, hoe meer 80-plussers er zijn per 50-59-jarige. 
 

In het Vlaams Gewest zijn er in 2021 43,7% 80-plussers per 100 
mensen van 50 tot 59 jaar. 
Het werkingsgebied ELZ BraViO heeft met 36,3% een lagere 
familiale zorgindex dan gemiddeld genomen in het Vlaams 
Gewest. Doch voor o.a. de gemeente Steenokkerzeel ligt dit 
cijfer bijna even hoog als het Vlaams gemiddelde. 

 
 
 
 
 
 
2.5 Dienstverlening ELZ BraViO 
Gelukkig kunnen deze mantelzorgers zich laten ondersteunen door verschillende thuiszorgdiensten en 
residentiële diensten. Uit volgende tabel kan je aflezen dat ELZ BraViO een goed evenwicht heeft tussen 
zorgvraag en aanbod voor residentiële ondersteuning. In thuiszorg moeten we nog groeien t.o.v. het 
Vlaams Gewest. 
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Ook al we deze cijfers per gemeente/stad bekijken, zien we deze tendens terugkomen. 
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Vanuit de huisartsenkring HARNO komen er alarmerende signalen naar een huisartsentekort. Vooral in 
Machelen en Vilvoorde wordt het problematisch om voor elke inwoner een huisarts ter beschikking te 
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Conclusie 
Op vlak van de algemene gezondheid is het aangewezen het BMI cijfers van de kinderen tussen de 2 – 14 
jaar naar beneden te krijgen. Het zou nuttig zijn om ook de BMI cijfers op te vragen van de andere 
generaties. 
Op vlak van preventie zou er aanmoedigingen moeten komen voor het bevolkingsonderzoek naar 
Borstkanker en Darmkanker. Zeker als je de cijfers van de meeste voorkomende doodsoorzaken in onze 
regio erbij neemt. Kankers en tumoren staan in al onze gemeenten op de 2e plaats en zijn gemiddeld 
voor 25% de doodsoorzaak. 
Ook een aanmoediging voor een jaarlijks preventief tandartsbezoek kan nog beter in onze 
Eerstelijnszone. 
Vraag en aanbod zijn goed in evenwicht. (voor zover we hier cijfermateriaal over vonden). 
Doch is er een huisartsentekort in sommige van de gemeenten van ELZ BraViO, een trend die we 
terugvinden in buurgemeenten. We ontvangen ook signalen van cliëntenstop bij tandartsen, maar daar 
hebben we geen concreet cijfermateriaal van. 
Er zouden meer opvangplaatsen moeten gecreëerd worden voor de 0 – 2 jarigen. 
Vanuit de Zorgraad moeten we blijven inzetten om de mantelzorgers te ondersteunen. 
Dit kunnen we door o.a. thuiszorgdiensten nog meer aan te bevelen. Vooral diensten gezinszorg zouden 
nog meer kunnen ingeschakeld worden. 
 

3.Welzijn 
Onder de noemer Welzijn kan je veel plaatsen.  
We kozen ervoor om volgende thema’s te bekijken. Zoals je zal merken hebben veel van deze thema’s te 
maken met de kansarmoede index: Socio-economisch positie, Sociaal wonen, tegemoetkomingen, 
betalingsproblemen, onderwijs. 
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3.1 Socio-economisch 
 3.1.1 WERKEN 
In ELZ BraViO heeft 44.2% van de bevolking een job. 1.6% van de bevolking is werkzoekende en krijgt een 
RVA-uitkering. 47.4% van de bevolking is niet beroepsactief, maar ontvangt wel een uitkering vanuit de 
Belgische sociale zekerheid. Voor het hele grondgebied van ELZ BraViO zien we dezelfde cijfers 
terugkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar de groep niet-beroepsactieven een grote groep van de bevolking uitmaakt, zoomen we daar even 
op in. 
De niet-beroeps actieve groep wordt gedefinieerd als het deel van de bevolking dat zich niet aanbiedt op 
de arbeidsmarkt, maar wel een uitkering krijgt vanuit de Belgische sociale zekerheid, bijvoorbeeld 
kinderbijslag, loopbaanonderbrekingsvergoeding, pensioen, leefloon of financiële hulp, tegemoetkoming 
aan personen met een handicap. 
Om zicht te krijgen op de samenstelling van de groep niet-beroepsactieven, wordt deze groep hieronder 
verder bekeken in detail.  
De twee grootste groepen binnen de groep niet-beroepsactieven zijn de (brug)gepensioneerden en de 
kinderen die recht hebben op kinderbijslag.  
In ELZ BraViO is 16,8% van de bevolking (brug)gepensioneerd. 27,7% van de bevolking is een 
rechtgevend kind voor kinderbijslag. Zijn omvatten bijna de helft van deze groep al (44,5%). 
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3.1.2 WONEN 
In het werkingsgebied van ELZ BraViO zijn er 2.315 sociale huurwoningen. Per 100 huishoudens zijn er 
dus 5,5 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen is lager dan gemiddeld in het Vlaams 
Gewest.  
Er zijn 1.923 huishoudens (4,6%) die op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Financieel 

3.2.1 TEGEMOETKOMINGEN 
Ondanks de resultaten van Provincie in cijfers aangeven dat de cijfers van tegemoetkomingen 
(verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering en inkomensgarantie voor ouderen) lager liggen dan 
het Vlaams gemiddelde, wil ik even benadrukken dat het grote verschil tussen de gemeenten/Stad maakt 
dat het resultaat naar beneden wordt gehaald. Als we de cijfers per gemeente/Stad bekijken bevinden 
Vilvoorde en Machelen zich wel (ver) boven het Vlaams gemiddelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 BETAALMOEILIJKHEDEN 
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Mensen met beperkte financiële middelen hebben vaak te kampen met betalingsproblemen. Drie 
soorten betalingsproblemen worden van naderbij bekeken:  

● het aandeel huishoudens met een actieve budgetmeter voor elektriciteit  
● het aandeel kredietnemers met minstens één achterstallig krediet  
● het aandeel personen dat zich in een collectieve schuldenregeling bevindt  

In het werkingsgebied van ELZ BraViO hebben 15,2 per 1.000 huishoudens een actieve budgetmeter 
voor elektriciteit. Dit aandeel is hoger dan gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest. 
3,3% van de kredietnemers heeft minstens 1 achterstallig krediet. Dit aandeel is gelijk aan het 
gemiddelde in het Vlaams Gewest.  
Per 1.000 inwoners hebben 4,1 personen een collectieve schuldenregeling. Dit is lager dan gemiddeld in 
het Vlaams Gewest. 
 
In BraViO valt het op dat er in Vilvoorde en Machelen veel huishoudens met een actieve budgetmeter 
voor elektriciteit verblijven. Bij de andere gemeenten zijn de cijfers voor huishoudens met 
betalingsproblemen veel lager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
3.3 Onderwijs 
We bekijken bij dit item enkele risicokenmerken van leerlingen, dit zowel in het basis onderwijs als in het 
secundair onderwijs. Criteria die hiervoor worden gebruikt zijn: 

- het opleidingsniveau van de moeder 
- de thuistaal 
- Het al dan niet ontvangen van een schooltoelage. 

 
In ELZ BraViO liggen de cijfers van deze risicokenmerken allemaal hoger (voor sommige gemeenten veel 
hoger) dan het Vlaams Gewest. En dit zowel voor het basis onderwijs als voor het secundair onderwijs.  
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Deze cijfers zijn sinds 2013 in stijgende lijn en zullen vermoedelijk nog verder doorstijgen. 
Bovendien kent ELZ behoorlijk wat vroegtijdige schoolverlaters. (= als een leerling die niet langer 
leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder 
kwalificatie met beroepsfinaliteit) 
 
In 2019 telde ELZ BraViO 131 vroegtijdige schoolverlaters, of 12.5% van de schoolverlaters die het 
Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder diploma. 
Opvallend lopen deze cijfers gelijk in het hele grondgebied van BraViO. 
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3.1 Conclusie welzijn 
Deze objectieve cijfers verhogen de armoede-index in ELZ BraViO: 

- In 2020 telde BraViO 2.808 werkzoekende. Dit betekend 4.3% van de bevolking op beroeps 
actieve leeftijd (18 -64 jaar). Het spreekt voor zich dat het ontvangen van een (tijdelijke) 
uitkering je geen financiële zekerheid biedt. 

- Tegemoetkoming in de ziekteverzekering of de inkomensgarantie voor ouderen verkrijg je 
automatisch als je o.a. een laag inkomen  hebt. 

- Burgers met betalingsproblemen spreekt voor zich. 
- Huisvesting is een mensenrecht. Wie geen vaste woonplek heeft of het risico loopt de vaste 

woonst te verliezen, bevindt zich in een bijzonder kwetsbare positie. Maar ook het hebben van 
een woning met een te hoge woonkost zorgt ervoor dat mensen kwetsbaar zijn. 

- Onderzoek toont aan dat de cijfers van risicokenmerken van leerlingen een invloed hebben op je 
kansen op school. Vooral het spreken van een andere thuistaal dan op school weegt zwaar door. 
In Vilvoorde alleen al spreekt meer dan de  helft van de kinderen (51;1%) thuis een andere taal. 

 

 
 
 

 Lln. B.O. die thuis geen Nederlands spreken Lln. S.O. die thuis geen Nederlands spreken 
Kampenhout 17.7% 12.8% 
Machelen 64,7% 59.8% 
Steenokkerzeel 29,2% 18.3% 
Vilvoorde 59,3% 52.4% 
Zemst 9,1% 9.4% 
BRAVIO 42,0% 35.3% 
Vlaams Gewest 21,1% 17.5% 
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5.Conclusie omgevingsanalyse 
 
Als we bovenstaande cijfers uit de 3 verschillende hoofdthema’s samen brengen, kunnen we volgende 
conclusies trekken: 

- ELZ BraViO bestaat uit een landelijk gebied en een verstedelijkt gebied. 
- ELZ BraViO is een eerstelijnszone met een jonge populatie waarbij 20% tot 25% van de totale 

bevolking minderjarig is. 
- ELZ BraViO ervaart eerder groene druk dan grijze druk 
- ELZ BraViO bestaat vooral uit gezinnen 
- ELZ BraViO kent een diverse populatie met een groot aantal inwoners van niet-Belgische 

herkomst. 
- ELZ BraViO moet meer inzetten op Gezinszorg 
- ELZ BraViO moet meer kinderopvang voorzien 
- ELZ BraViO heeft te weinig sociale huisvesting 
- ELZ BraViO moet inzetten op preventiebeleid voor borstkanker – darmkanker en mondhygiëne. 
- ELZ BraViO scoort hoog op meerdere indicatoren die wijzen op een verhoogd risico op 

kwetsbaarheid en armoede. 
� Aanwezigheid van 15.9% éénoudergezinnen 
� Het armoederisico van volwassenen die geboren zijn buiten de EU is vier keer hoger dan dat 

van volwassenen die in België geboren zijn. 
� Een toenemende groep mensen wordt geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden. Vooral 

extra aandacht voor de budgetmeter elektriciteit 
� 4.6% van de huishoudens staan op een wachtlijst voor een sociale huisvesting.  
� Van de werkzoekenden zijn respectievelijk 39,3% laaggeschoold (geen diploma secundair 

onderwijs) en 29,7% zeer langdurig (langer dan twee jaar) werkloos. 
� De schoolgaande kinderen/jongeren van BraViO hebben een hoog risico op vroegtijdige 

schooluitval. 
- Ondanks de cijfers over de algemene gezondheid van de inwoners van ELZ BraViO goed scoort, 

mogen we niet vergeten dat maatschappelijk kwetsbare groepen meer kans hebben op 
langdurige ziektes en beperkingen en hebben minder vaak een goede algemene gezondheid dan 
mensen die zich hoger op de sociale ladder bevinden. De gezondheidsverschillen kunnen worden 
verklaard door de verschillen in levensomstandigheden, die dan weer afhangen van factoren als 
inkomen, opleiding, woonomgeving, gezinssamenstelling, persoonlijke competenties.  

- Het verband tussen armoede, gezondheid en (psychisch) welbevinden moet niet meer worden 
aangetoond: arm maakt ziek, ziek maakt arm. Met onze zorgraad maken we er een absolute 
prioriteit van om de zorg optimaal toegankelijk te maken voor deze doelgroep. Tevens willen we 
nadenken over manieren om deze armoedeval te vermijden en om mensen die in armoede leven 
uit deze situatie te helpen. 
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Conclusie omgevingsanalyse in cijfers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextanalyse ELZ BraViO 


