Technische gebruikershandleiding
WoonZorgwijzer
In deze gebruikershandleiding wordt aangegeven welke
technische mogelijkheden de provinciale applicatie
biedt. Meer informatie over het achterliggende model
en de toepassingsmogelijkheden is te vinden op de
website van In Fact.

Het beginscherm
Als u de applicatie opent
krijgt u een kaart te zien
van uw werkgebied. De
belangrijkste knoppen
zitten aan de linkerkant
van het scherm (het
menu) en rechtsboven.

Het menu
In het menu aan de linkerzijde kunt u kaartlagen selecteren door deze aan te vinken. Indien u een kaartlaag selecteert, wordt deze kaart getoond en verschijnt aan de rechterzijde de legenda van de betreffende kaartlaag. Het verdient aanbeveling om op het informatieknopje (i) bij de legenda te
klikken. Dan verschijnt een toelichting op hetgeen in de kaartlaag wordt getoond.
Het menu bevat vijf submenu’s:




Onder het kopje ‘kans op aandoening (6ppc)’ kunnen kaartlagen worden geselecteerd die
het geraamde aandeel personen met een bepaalde aandoening/problematiek weergeven.
Het gebied waar de raming betrekking op heeft is een straal van 200 meter rondom een
6ppc (de cijfers en letters van een postcode). U kunt 8 hoofdgroepen aanklikken. Onder
het submenu ‘nadere uitsplitsingen’ kunnen ook subgroepen worden gekozen. Deze kaartlagen hebben betrekking op de situatie per 1 -1-2016, onder de submenu’s 2012 en 2020
kunt u kaartlagen voor die jaren opvragen. Per groep is de classificering per peiljaar gelijk
gehouden, zodat ontwikkelingen in de tijd helder in beeld kunnen worden gebracht. Per
groep verschilt de classificering echter, het is dus van belang bij elke kaartlaag in de legenda te kijken welke percentages samengaan met de getoonde kleuren.
Onder het kopje ‘kans op beperking (6ppc)’ kunnen kaartlagen worden geselecteerd met
het geraamde aandeel personen dat beperkingen ervaart op een bepaald levensdomein.
Ook hier is het gebied waar de raming betrekking op heeft een straal van 200 meter
rondom een 6ppc. Daarbij zijn 14 levensdomeinen onderscheiden. De direct getoonde
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kaartlagen hebben betrekking op de situatie per 1 -1-2016, onder de submenu’s 2012 en
2020 kunt u kaartlagen voor die jaren opvragen.
Onder het kopje ‘aantal aandoeningen (buurt)’ kunnen kaartlagen worden geselecteerd
met het geraamde aantal personen in een CBS-buurt dat met een bepaalde aandoening/problematiek te maken heeft. U kunt 8 hoofdgroepen aanklikken. Onder het submen u
‘nadere uitsplitsingen’ kunt u subgroepen kiezen. Deze kaartlagen hebben betrekking op
de situatie per 1-1-2016. Onder het submenu 2020 kunt u kaartlagen met prognoses voor
dat jaartal vinden.
Onder het kopje ‘aantal beperkingen (buurt)’ kunnen kaartlagen worden geselecteerd met
het geraamde aantal personen in een CBS-buurt dat beperkingen ervaart op een bepaald
levensdomein. Daarbij zijn 14 levensdomeinen onderscheiden. De direct getoonde kaartlagen hebben betrekking op de situatie per 1-1-2016. Onder het submenu 2020 kunt u kaartlagen met prognoses voor dat jaartal vinden.
Onder het kopje algemeen kunt u kiezen uit buurt, wijk en woonplaats. Indien u een van
deze kaartlagen selecteert, worden de geografische grenzen en namen van de gebieden op
de kaart getoond. Deze kaartlagen dienen vooral ter oriëntatie en bevatten geen informatie uit de WoonZorgwijzer.

Achtergrond
Onderin het menu kunt u kiezen welke achtergrond u wenst. U kunt daarbij kiezen uit de categorieën kleur, zwartwit, foto en grijs.

Meerdere kaartlagen
Indien u meerdere kaartlagen heeft aangeklikt, worde n deze kaartlagen over elkaar heen getoond. De volgorde is te herleiden uit de legenda aan de rechterzijde van het scherm. De
kaartlaag die hier bovenaan staat, wordt ook als bovenste laag in de kaart getoond. De applicatie biedt bij meerdere kaartlagen de volgende technische mogelijkheden:




U kunt de volgorde veranderen door de legenda van de betreffende kaartlaag naar boven
of naar beneden te slepen. Klik hiervoor op de blauwe titelbalk, houd de linkermuisknop
ingedrukt en sleep de laag naar beneden of naar boven.
U kunt kaartlagen meer of minder transparant maken door het schuifje onderaan de legenda van betreffende kaartlaag.

Navigeren
U kunt op verschillende manieren over de kaarten heen bewegen en in en uitzoomen:
1.
2.
3.
4.

Door de linkermuisknop ingedrukt te houden, kunt u de kaart naar links of rechts schuiven
en door gebruik van het wiel (de scroll knop) kunt u in - en uitzoomen.
U kunt in- en uitzoomen met de plus- en minknoppen in de linkerbovenhoek.
Met de Fit to Extent knop kunt u het hele studiegebied zic htbaar maken.
Indien u op zoek bent naar een specifiek locatie, kun u gebruik maken van het zoekveld:
in de balk bovenaan de pagina. U kunt hierin een straatnaam,
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eventueel met huisnummer, een postcode, een postcode, een woonplaats of een gemeente opgeven. In een lijstje verschijnen een aantal opties, selecteer de gewenste locatie, waarna de kaart automatisch op deze locatie inzoomt.
In het zoekveld is het vergrootglas daarna vervangen door een kruisje, door hierop te klikken wordt de locatie informatie weer verwijderd uit de kaart.
Met de linkermuisknop kunt u op een locatie in de kaart klikken. Er ver schijnt een scherm met
de naam ‘Objectinformatie en tabellen’ met daaronder de informatie van de kaartlagen die u
in de legenda ziet en een set van tabellen op buurtniveau (zie tabellen).

Kaarten opslaan en delen
Als u een bepaalde kaart wilt opslaan of d elen met bijvoorbeeld een collega, dan kan dat op
drie manieren:





U kunt gebruik maken van de ‘deelknop’ :
in de bovenste balk. Met deze knop
wordt een link aangemaakt die u:
o kunt opslaan voor uw eigen analyse. Met deze link kunt in de toekomst de betreffende selectie/kaartlaag opnieuw opvangen.
o de kaart op uw scherm delen per mail of via sociale media. De ontvanger ontvangt
dan een link naar het betreffende kaartbeeld.
U kunt een screenshot maken van uw scherm en deze in Word of PowerPoint plakken. Deze
kunt u vervolgens naar wens bewerken.
U kunt met een knipprogramma van Windows een kaartbeeld of een deel daarvan kopiëren
en plakken en vervolgens bewerken.

Kaarten full screen
Bij bepaalde toepassingen kan het wenselijk zijn dat de kaarten op het volledige scherm worden getoond. Om dit mogelijk te maken zijn twee knoppen toegevoegd:


Met de knop links naast de titel WoonZorgWijzer:
klappen.



Met de meest rechtse knop in de bovenste balk:
klappen.

kunt u het menu links in- en uit-

kunt u de legenda rechts in- en uit-

Tabellen opvragen
Naast kaartlagen is de applicatie uitgerust met tabellen. Deze zijn op te vragen door op de
kaart een bepaalde buurt aan te klikken. De volgende tabellen kunnen via deze weg worden
opgevraagd:


Het aantal en aandeel personen in een buurt met een bepaalde aandoening:
o volgens de acht hoofdcategorieën voor de jaargangen 2016 en 2020.
o volgens de 23 subcategorieën voor jaargang 2016.
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Het aantal en aandeel personen in een buurt dat beperkt is op een bepaald levensdomein
voor de jaargangen 2016 en 2020.
Het aantal personen in een buurt dat beperkt is op een bepaald levensdomein, naar achterliggende aandoening voor de jaargang 2016.

Bij deze laatste set tabellen worden alleen de gegevens per buurt getoond. Bij de eerste twee
sets is het gemeentelijk, provinciaal en landelijk gemiddelde als referentie toegevoegd. Bij elke
tabel is onder informatieknopje (i) een toelichting op de tabel te vinden.
De tabellen worden in een apart window getoond. U kunt dit window verplaatsen door de bovenste blauwe balk met de buurtnaam met de linkermuisknop te selecteren, de knop ingedrukt
te houden en vervolgens het window te verslepen.
U kunt de tabellen op verschillende manieren opslaan en gebruiken voor nadere analyse:




Met het knipprogramma van Windows kan een tabel worden geselecteerd die vervolgens
als afbeelding kan worden geplakt in een rapportage.
Met de muis kunnen de cellen in de tabel worden geselecteerd en vervolgens gekopieerd
naar bijvoorbeeld Excel.
Onderaan de lijst met tabellen is een downloadknop te vinden waarmee u de set met tabellen kunt downloaden in *.csv formaat.

Tabellensets opvragen
Onder het tabblad ‘WoonZorgwijzer’ onder de knop
vindt u een link naar de tabellen per
gemeente. U kunt hier de volledige set met tabellen downloaden in *.csv formaat. Deze kunnen vervolgens worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel. De download bevat dezel fde tabellen
als die via de app kunnen worden opgevraagd (zie hiervoor).

Nadere informatie
Onder de knop
rechtsboven vindt u nadere informatie over de WoonZorgwijzer. Hier
vindt u de volgende tabbladen:





Op het tabblad ‘WoonZorgwijzer’ vindt u deze technische handleiding en een handleiding
over de toepassing van de WZ-wijzer in de praktijk.
Op het tabblad ‘veel gestelde vragen’ vindt u:
o Links naar drie rapportages over de totstandkoming en modelmatige opzet van de
WoonZorgwijzer:
 In deelrapport 1 vindt u een omschrijving van de beperkingenprofielen.
 In deelrapport 2 wordt de kwantificering van de groepen nader toegelicht.
 In het derde rapport worden de stappen beschreven die zijn gezet om te
komen tot een operationeel model.
o Een lijst met veel gestelde vragen en de antwoorden op deze vragen.
In deze documenten kunt u vermoedelijk de antwoorden op al uw vragen vinden. Mochte n
er toch vragen resteren, dan vindt u onder het tabblad ‘contact’ nadere contactgegevens.
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Onder het tabblad ‘voorwaarden’ vindt u de voorwaarden voor het gebruik van de WoonZorgwijzer in de vorm van een proclaimer. Onder het tabblad ‘componenten’ vindt u een
overzicht van de bij het maken van de app gebruikte componenten.

Technische vereisten
De applicatie is gebaseerd op Angular versie 4 en wordt door de browsers Chrome, Firefox,
Edge en Safari 9+ ondersteund. Ook is er zorg voor gedragen dat de applicat ie compatible is
met Internet Explorer 10 en 11.
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