
 

FACTSHEET ZeelandScan 

 
IN HET KORT 

De ZeelandScan is een database waar ieder zelf aan de slag kan gaan met 
indicatoren en cijfers over de leefbaarheid en gezondheid in Zeeland. Op de 
website staan dashboards, waarop is af te lezen hoe het in Zeeland, een bepaalde 
gemeente of wijk gaat. Het is een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, 
professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de 
wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren. 

ILLUSTRATIE 

 

DOEL De ZeelandScan heeft een aantal doelen: 

• te dienen als basis voor (beleids)keuzes gemeenten, provincie en 
organisaties 

• het signaleren van lokale beïnvloedende factoren  

• ter afstemming op lokale gezondheid en behoeften van burgers 

• als input voor een lokaal dialoog 

• als basis voor lokale samenwerking  

• het verbeteren van kwaliteit (stuur)informatie  

• het verminderen van kosten 

DOELGROEP Gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers. 

THEMA’S O.a. geluidhinder, mobiliteit, bewegen, voorzieningen in de buurt. 

PLANFASE ☒  Idee en Ambitie ☒  Visie  ☐ Plan    ☐ Uitvoering 

☒  Evaluatie / Monitoring 

BENODIGDE GEGEVENS  
EXPERTISE 

Gebruiker hoeft zelf geen gegevens in te brengen of expertise te bezitten. 

METHODE EN PRODUCT www.zeelandscan.nl is een gezamenlijke vindplaats en thematische database. Het  
kent de volgende lagen: 

• Een dashboard met de onderwerpen van het gekozen thema 

• Indicatoren en informatie over het gekozen onderwerp op wijk/ kern/ 
postcode niveau 

• De onderliggende databank met allerlei cijfers over de thema’s 

http://www.zeelandscan.nl/


PRAKTIJKVOORBEELDEN   

EVALUATIE INSTRUMENT  

BESCHOUWING In één oogopslag de omgeving in kaart brengen in de provincie Zeeland. 

BRON (WEBLINK) http://www.zeelandscan.nl 

OPDRACHTGEVER Samenwerking tussen GGD Zeeland, HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving, 
Robuust. 

LAATSTE VERSIE: JAAR 
 

Laatste versies en updates verschillen per onderwerp. Cijfers in de Zeelandscan 
worden regelmatig geactualiseerd, afhankelijk van de bron waarvan de cijfers 
afkomstig zijn. 

DOORONTWIKKELING Data wordt geregeld geactualiseerd. 

GEBRUIK INSTRUMENT • Inmiddels 12000 bezoekers gehad 

• Gebruik door gemeente/provincie voor:  
o beleidsontwikkeling en presentaties voor Raad 
o ter voorbereiding voor themabijeenkomsten met burgers 
o om jeugdgezondheidscijfers inzichtelijk te maken  
o themagericht 

GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen 

CONTACT Voor algemene vragen rond de scan kunt u contact opnemen via 0118 – 654156, of 
per email via contact@zeelandscan.nl 

 
 

Factsheet ZeelandScan 

 
Deze factsheet van de ZeelandScan (januari ’22) is opgenomen in de Gids Gezonde Leefomgeving. 

Check hier de meest actuele versie: https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten 
Vragen of suggesties? Neem contact op met: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl 

 

Informatie- en Kennispunt Gezonde Leefomgeving 
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
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