Beknopte handleiding Arnhem in Cijfers
Arnhem in Cijfers is een internetapplicatie waarmee u zelf tabellen, grafieken en kaartjes kunt
samenstellen met statistische informatie over de gemeente Arnhem.

Thema's en onderwerpen
Alle onderwerpen in Arnhem in Cijfers zijn geordend in thema's . Deze thema's vindt u in de
themaboom aan de linkerkant van het scherm (figuur 1)
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. U kunt één of meerdere onderwerpen

selecteren door de betreffende thema's te openen en vervolgens het onderwerp aan te vinken
betreffende statistieken worden vervolgens in tabelvorm weergegeven
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Figuur 1: Arnhem in Cijfers

Gebiedsniveaus en gebieden
Alle onderwerpen in Arnhem in Cijfers zijn beschikbaar op gemeenteniveau. Daarnaast zijn veel
onderwerpen ook beschikbaar op wijk- of buurtniveau. Standaard worden gegevens op wijkniveau
gepresenteerd. Nadat u een onderwerp geselecteerd hebt kunt u onder de themaboom een ander
gebiedsniveau selecteren
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. Standaard worden alle gebieden in het geselecteerde niveau

weergegeven. Door nogmaals op het betreffende gebiedsniveau te klikken verschijnt een overzicht
met de gebieden (figuur 2). U kunt in dit scherm de afzonderlijke gebieden aan of uit zetten
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Figuur 2: Selecteer gebieden

Perioden
De meeste onderwerpen in Arnhem in Cijfers worden jaarlijks geactualiseerd en zijn voor meerdere
jaren beschikbaar. Na het selecteren van een onderwerp kiest de applicatie automatisch de meest
recente periode. Onder de presentatie staan de mogelijke perioden die kunnen worden weergegeven
voor de gekozen onderwerpen (figuur 1
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). Na iedere wijziging wordt de presentatie automatisch

aangepast.
In het thema Bevolking zijn gegevens vanaf 2007 ook op kwartaalniveau beschikbaar. Kies hiervoor
periodeniveau 'Kwartaal'
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Kaarten en grafieken
Standaard worden gegevens in tabelvorm gepresenteerd. Afhankelijk van het gekozen onderwerp,
periode en gebiedsniveau kunnen gegevens ook in grafieken of kaarten gepresenteerd worden. Naast
presentatie staan de mogelijke presentatievormen weergegeven
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. Zodra u op een andere

presentatievorm klikt wordt de presentatie aangepast.

Exporteren
De gegevens in Arnhem in Cijfers kunt u eenvoudig exporteren naar Excel, PDF, Open Office Calc,
etc. Kies hiervoor de knop boven de presentatie

J

. Ook kaarten en grafieken kunnen als afbeelding

worden opgeslagen in diverse formaten.

Hulp nodig?
Heeft u hulp in het gebruik van de applicatie of een toelichting op de gegevens nodig, neem dan
contact op met de afdeling Informatievoorziening, team Onderzoek & Statistiek. Telefoon 0263774784, e-mail: Statistiek@Arnhem.nl.

