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“The city, as a whole, is inaccessible to the imagination unless it can be reduced and simplified.” 

- Strauss, 1976, p.8 
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Voorwoord 
 
 
Deze thesis is geschreven in het kader van mijn afronding van de Master Geo-communicatie aan de 
Universiteit Utrecht. Ik liep al langer rond met het idee om de beeldvorming van Nederlandse steden 
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steden en welke hen dan leuk leek om te wonen en welke totaal niet. Vaak werd de ene stad 
afgeserveerd onder het mom van “dat lijkt me helemaal niks” en de andere opgehemeld als “dat 
schijnt een hele leuke stad te zijn”. Ik kan me voorstellen dat iemand die daadwerkelijk verhuist zich 
niet laat leiden door opvattingen over een stad die “lijken” of “schijnen” te kloppen, maar dat neemt 
niet weg dat er verschillend gedacht wordt over de steden in ons land. Ik hoop dat dit onderzoek 
daar dan ook meer inzicht in geeft. 
 
Ik wil graag mijn begeleider Martin Boisen bedanken bij wie ik altijd terecht kon voor tips, maar mij 
ondertussen de vrijheid gaf om eigen keuzes te maken. Het werkte eerder verhelderend om aan de 
hand van zijn inzichten te zien of ik nog op de juiste weg zat. Zo wil ik ook Eduard Dirkzwager en Sicco 
van Gelder bedanken die me ondanks hun drukke agenda’s goed advies gaven tussen onze 
gezamenlijke werkzaamheden door. Verder wil ik enkele personen bedanken die me hebben 
geholpen de enquête over het land te verspreiden. Gert-Jan Hospers heeft als hoogleraar aan de 
universiteiten in Nijmegen en Enschede zijn studenten de vragen doorgestuurd; Geert Pizlo via zijn 
werkgever, de Gemeente Heerlen naar het Limburg Panel; en Rik Runge als goede vriend naar al zijn 
kennissen. Tot slot wil ik mijn vriendin Stephanie Laumans bedanken, die mijn belangrijkste steun en 
toeverlaat is. Aan haar kan ik zeggen dat ik blij ben dat ik dat ik nu weer meer tijd voor haar heb en 
niet meer in de avonduurtjes door hoef te werken.  
 
 
Harald Wouters 
 
Amsterdam, februari 2010 
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Samenvatting 
 
 
Jaarlijks verschijnen er ranglijsten van Nederlandse steden waarin de woonaantrekkelijkheid wordt 
berekend. Steden hechten hieraan vaak belang en zien het verbeteren van de achterliggende 
factoren als een manier om een doelgroep zoals jonge hoogopgeleiden aan te trekken. Deze 
doelgroep draagt namelijk bij aan de lokale economie en zorgt voor stedelijk leven. Het is echter de 
vraag welke steden ze als aantrekkelijk beleven en wat hiervan de redenen zijn. Deze beleving wordt 
beschouwd ten aanzien van de berekende indices. De probleemstelling van het onderzoek is daarom 
als volgt: 
 
“Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden beleefd 
en in hoeverre komt dit overeen met berekende woonaantrekkelijkheidsindices?” 
 
De doelgroep jonge hoogopgeleiden is interessant voor onderzoek omdat steeds meer mensen in 
ons land studeren en omdat rond het 25e levensjaar het hoogste percentage verhuist. Er is daarom 
gekozen voor de leeftijdscategorie 23-28 jaar waarin de jonge hoogopgeleiden bijna afstuderen of 
net zijn afgestudeerd. In wetenschappelijk onderzoek wordt steeds meer waarde gehecht aan 
leefstijlen om de bevolking te categoriseren en jonge hoogopgeleiden blijken het liefst in een 
stedelijke omgeving te wonen. Daarnaast wint de beleving van steden ook aan populariteit omdat 
deze leiden tot een bepaalde houding en daarmee tot gedrag. Woonmilieuvoorkeuren en de 
beeldvorming van steden zijn veelal gebaseerd op subjectieve gronden en dragen bij aan het 
keuzeproces en het wel of niet verhuizen naar een bepaalde stad. 
 
Het onderzoek is verricht door middel van een korte enquête onder 123 jonge hoogopgeleiden, tien 
interviews en een documentanalyse. Hieruit bleek de verhuisgeneigdheid van de doelgroep 
significant omdat bijna 40% aangeeft binnen twee jaar naar een andere woonplaats te willen gaan. 
Het grootste deel (37%) geeft aan voor werk te zullen verhuizen en tegen de verwachting in geeft 
maar 10% aan voor een partner te gaan verhuizen. De bereikbaarheid en de sfeer van de huidige 
woonplaats zijn voor de meeste respondenten aspecten die het wonen aantrekkelijk maken. Bij het 
verhuizen naar een andere stad worden de bereikbaarheid en het aanbod banen als de belangrijkste 
factoren genoemd. Daarnaast speelt de nabijheid van vrienden en leeftijdsgenoten een belangrijke 
rol. Weinig jonge hoogopgeleiden houden rekening met het opleidingenaanbod wanneer ze zouden 
verhuizen of een woonomgeving waar kinderen moeten kunnen opgroeien.  
 
De top 10 door jonge hoogopgeleiden als aantrekkelijk beleefde steden hebben bijna allemaal een 
historische binnenstad. De meest aantrekkelijk beleefde steden zijn Utrecht en Amsterdam en dit 
komt overeen met de woonaantrekkelijkheid van de Atlas voor Gemeenten terwijl Elsevier de stad 
Utrecht op een 17e plek rankt. In de berekende indices komen Breda en Maastricht er een heel stuk 
slechter vanaf dan in de beleving uit het onderzoek. Bij de minst aantrekkelijk beleefde steden lopen 
de antwoorden meer uiteen en vormen Rotterdam en Almere en Lelystad de top drie. ‘Onbekend 
maakt onbemind’ gaat hier duidelijk op omdat minder jonge hoogopgeleiden kunnen benoemen 
waarom ze een stad onaantrekkelijk vinden. Rotterdam heeft daarentegen een duidelijk onveilig 
imago en de nieuwe steden in Flevoland worden sfeerloos genoemd. Rotterdam wordt door haar 
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banenaanbod en aanwezigheid van een universiteit veel hoger gewaardeerd in de Atlas voor 
Gemeenten dan in het belevingsonderzoek en in de ranglijst van Elsevier. Almere en Lelystad worden 
alleen in Elsevier een stuk beter gerankt dan in de index van Atlas voor Gemeenten en het 
belevingsonderzoek. Elsevier laat beide steden hoog scoren op basis van hun economische positie en 
nabijheid van natuur.  
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English abstract 
 
 
Dutch cities are ranked annually according to their calculated attractiveness and desirability. Many 
municipalities regard these rankings as valuable and see the improvement of underlying factors as a 
way in which target groups such as highly educated young adults can be attracted to their towns. The 
benefit of this group to the city is the strengthening of its local economy and the stimulation of its 
urban liveliness. The question rises in what way these highly educated young adults experience the 
attractiveness of cities in The Netherlands and the arguments this is based on. This perceptional 
approach of attractiveness is forth reflected on the calculations. The problem statement is thus as 
follows: 
 
“How do highly educated young adults experience the attractiveness of cities in The Netherlands and 
to what extend does this match calculated attractiveness rankings.” 
 
Highly educated young adults are an interesting target group for conducting research because a 
steadily increasing number of Dutch people attend higher education, and around the age of 25 the 
tendency to move another municipality is at a peak. Therefore this research focuses on highly 
educated in the age range 23-28, which approximate graduation or have recently graduated. In 
scientific research there is an increasing interest in categorizing the population on their lifestyle, 
based on their preferences, taste, and status. The highly educated young adults have a tendency to 
live in an urban surrounding. Also the experience of cities is gaining popularity in theorizing due to 
the assumption of its influence on attitude and eventually behavior. The subjectivity based 
preferences of housing locations and the mental images of cities both affect the process of choosing 
to whether or not move to a certain city.  
 
The research is conducted with a ‘quick scan’ survey of 123 respondents, 10 interviews, and desk 
research. The gathered information showed that a significant share of the target group (around 40%) 
expect to live in another city within two years from now. Most of them (37%) think that the reason to 
move will be work related and only ten percent assume to switch city for their partner. The 
attractiveness of the current location is for most respondents its infrastructural connectivity and 
conviviality. When moving to another city its connectivity and employment opportunities are the 
most appealing factors, and to a lesser extent its sociability. Only a very few take the presence of 
higher education or a child friendly surrounding into account.  
 
The top ten most attractive experienced Dutch cities almost all have a historic city centre. Numbers 
one and two are Utrecht and Amsterdam, just like the calculated index of Atlas voor Gemeenten, 
while the Elsevier index the city of Utrecht ranks at place 17. Breda and Maastricht are also ranked at 
a much lower level than they are experienced. The top three of least attractive experienced cities are 
Rotterdam and the ‘new cities’ Almere and Lelystad. A lot of respondents cannot recall why they find 
certain cities unattractive and thus suit the saying ‘unknown, therefore unloved’. Exception is 
Rotterdam which is known among the respondents as an unsafe city. The calculated ranking of Atlas 
voor Gemeenten praises the city’s job opportunities and presence of a university and ranks it much 
higher than Elsevier and the experience index. Almere and Lelystad are much higher ranked by 
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Elsevier than the other calculated ranking and the experience index. Elsevier bases this rating on the 
economic position and nearby natural environment of these cities.  
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1. Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

Jaarlijks verschijnen er verschillende ranglijsten en benchmarks die Nederlandse steden op de meest 

uiteenlopende aspecten beoordelen. Vaak gaat het om een index waaraan eenvoudig te meten 

factoren ten grondslag liggen. Zo worden de meest criminele steden van Nederland door het CBS 

(2008a) berekend op basis van het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners. Het wordt 

lastiger wanneer een index wordt berekend dat een subjectief waardeoordeel impliceert. Zo wordt 

de ‘Beste binnenstad van Nederland’ naast passantenonderzoek en winkelaanbod beoordeeld door 

een jury op zaken zoals sfeer (Detailhandel Nederland, 2009). Wanneer we de aantrekkelijkheid van 

Nederlandse steden om te wonen zouden onderzoeken zou een jury er niet mee wegkomen om op 

het gebied van sfeer de ene stad boven de andere te plaatsen.  

 

De woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden wordt echter wel degelijk berekend. Jaarlijks 

verschijnt de ‘woonaantrekkelijkheidsindex’ in de Atlas voor Gemeenten en de ranglijst ‘De beste 

gemeenten’ in opinieblad Elsevier. De woonaantrekkelijkheidsindex in de Atlas voor Gemeenten is 

een gewogen index die met berekende factoren de aantrekkingskracht van de 50 grootste 

Nederlandse gemeenten aangeeft om te wonen. De woonaantrekkelijkheidsindex wordt in de Atlas 

van Gemeenten (2009) als volgt omschreven: 

 

“De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk een gemeente gevonden wordt om in te 

wonen. De woonaantrekkelijkheid van een gemeente is gemeten aan de hand van een index waarin 

acht factoren zijn opgenomen. De factoren hebben in de index elk een eigen gewicht meegekregen. 

De woonaantrekkelijkheidsindex bestaat, in volgorde van gewicht, uit de bereikbaarheid van banen, 

het culturele aanbod (podiumkunsten), veiligheid (een gewogen samengestelde index op basis van 

het aantal geweldsmisdrijven en vernielingen), het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, de 

bereikbaarheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een 

universiteit en het historische karakter van de stad (het percentage woningen gebouwd vóór 1945).”  

 

“De selectie van de factoren die deel uitmaken van de woonaantrekkelijkheidsindex en de 

bijbehorende wegingsfactoren zijn de uitkomst van een objectieve econometrische analyse. Dus niet 

op basis van een enquête en de subjectieve beleving van mensen, maar op basis van het feitelijke 

(woon)gedrag. Met een cross-sectieanalyse is dat woongedrag onderzocht. De vraag naar woningen 

in de gemeenten is in verband gebracht met zoveel mogelijk factoren die op deze vraag van invloed 

zouden kunnen zijn. Op die manier is onderzocht wat de factoren zijn die de aantrekkingskracht van 

een stad bepalen. Bovendien wijst de analyse uit welk gewicht elke factor heeft ten opzichte van de 

andere factoren. Die factoren met bijbehorende wegingen leveren de woonaantrekkelijkheidsindex 

op.”         

Bron: Atlas voor Gemeenten, 2009 
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In de Elsevier is de beste gemeente om te wonen gebaseerd op 21 indicatoren waarvan gemeenten 
in vergelijking tot elkaar hoog of laag kunnen scoren. De ranglijst van ‘De beste gemeenten’ wordt 
door Elsevier (2009) als volgt omschreven: 
 
“Om na te gaan waar het in Nederland goed wonen is, vergelijkt Elsevier alle gemeenten op acht 
punten: 1) woonomgeving; 2) voorzieningen; 3) zorg; 4) sociaal klimaat; 5) veiligheid; 6) economie; 7) 
bereikbaarheid en 8) vrijetijdsvoorzieningen. De gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen en 
hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op het jaar 2008. Gegevens zijn voor heringedeelde 
gemeenten opnieuw berekend. Per gemeente zijn verder de gemiddelde woonlasten en het 
inwonertal vermeld. Ook is de ‘profijtindex’ vastgesteld: hoe de kwaliteit van de gemeente zich 
verhoudt tot de woonlasten.” 
 
“Hoe goed of slecht een gemeente scoort op een indicator, is te zien aan de toegekende plussen en 
minnen. De plussen en minnen zijn zo berekend dat telkens vijf groepen van 20 procent ontstaan: zeer 
goed (++), goed (+), redelijk (o), matig (-) en zeer matig (--). Een dubbele plus bij bijvoorbeeld 
‘nabijheid winkels’ betekent dat de gemeente behoort tot de 20 procent die het beste scoort op deze 
indicator. Let op: de plussen en minnen geven een relatief oordeel weer. Dat betekent dat gemeenten 
alleen met elkaar worden vergeleken. Er wordt dus geen absoluut oordeel geveld. Zo ontstaat voor 
elke gemeente een overzicht van de sterke en zwakke punten.” 

 
Bron: Elsevier, 2009 

 
 
In de kaders wordt duidelijk dat de berekende indices tot stand zijn gekomen met meetbare 
‘objectieve’ factoren. Er is verder niet gekeken naar subjectieve waardeoordelen van mensen. Dit 
terwijl de beleving van mensen ook bepaalt hoe aantrekkelijk ze een stad vinden om te wonen. 
Daarnaast spelen wellicht nog meer factoren een rol in de woonaantrekkelijkheid die minder goed te 
meten zijn. Het is dus interessant om deze ‘perceptuele’ aantrekkelijkheid te vergelijken met de 
‘feitelijke’. 
 
Veel gemeenten hechten waarde aan de score op de berekende indices. De positie op de ranglijsten 
wordt dan ook in veel gemeentelijke beleidsstukken aangehaald om aan te geven hoe aantrekkelijk 
hun stad is om in te wonen. Ze stellen daarbij dat door het verbeteren van indicatoren waarop de 
berekende woonaantrekkelijkheid is gebaseerd de aantrekkelijkheid zal toenemen. Een hoge score 
op de ranglijsten geeft echter geen garantie dat een stad ook als aantrekkelijk wordt ervaren of dat 
een stad daarmee bepaalde doelgroepen zou kunnen aantrekken. Onderstaand Kader 3 geeft enkele 
voorbeelden van beleidsdocumenten en krantenartikelen waarin wordt gerefereerd aan de indices. 

Kader 1. De indices aangehaald in media en gemeentelijke beleidsstukken 

Amstelveen aantrekkelijk door zeer ruim cultuuraanbod 
Bij de woonaantrekkelijkheidsindex staat Amstelveen dit jaar op plaats vier, achter de grote 
steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Amstelveen is dus de meest aantrekkelijke 
middelgrote gemeente om te wonen. Dit jaar heeft de cultuur een zwaarder accent gekregen bij 
het beoordelen van de woonaantrekkelijkheid. Dan mag Amstelveen best trots zijn om op die 
vierde plek te eindigen, als – in aantal inwoners gemeten – 36e stad van Nederland.  
(Gemeente Amstelveen, 2009)  
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Hoe Zwolle scoort als beste woongemeente 
In de ranglijst voor ‘beste woongemeente’ in het weekblad Elsevier vinden we Zwolle terug op 
de 39e positie van alle 443 Nederlandse gemeenten. Dat is 8 plaatsen hoger dan in 2007. Er zijn 
slechts twee 100.000+ gemeenten die in 2008 beter scoren dan Zwolle. Dit zijn Haarlem en 
Haarlemmermeer. Zwolle scoort met name hoog op de onderdelen economie, voorzieningen 
en bereikbaarheid. 
(Gemeente Zwolle, 2008) 
 
Haarlem woonaantrekkelijk  
In de 10e editie van de Atlas voor gemeenten is Haarlem naar de derde plaats gestegen in de 
woonaantrekkelijkheidsindex. Van de 50 grootste gemeenten hoeft Haarlem alleen Amsterdam 
en Utrecht nog voor zich te dulden. In 2007 stond Haarlem nog op de zesde plaats en moest 
Den Haag, Amstelveen en Den Bosch ook nog voor laten gaan. 
(Gemeente Haarlem, 2008)  
 
Breda stuitert in de lijstjes 
De binnenstad van Breda is genomineerd als 'beste openbare ruimte van Nederland'. 
Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat de stad ondermaats scoort in een onderzoek naar 
woonaantrekkelijkheid. Steden als Purmerend, Ede, Oss en Zoetermeer staan hoger op de 
ranglijst dan Breda, dat op plaats 27 figureert. Dat Breda zo matig scoort is een tegenvaller 
voor de gemeente, erkent woordvoerder Wiet Kerkhoven. "Maar het is een uitkomst die wij 
zelf niet als dusdanig beleven en ervaren. Het is vooral een papieren werkelijkheid. Maar we 
zouden graag hoger eindigen in de lijst", zegt hij. 
(BN de Stem, 2007) 
 
Groningen en Leeuwarden zijn aantrekkelijke woongemeenten voor jongeren 
Groningen is na Den Haag en Utrecht de aantrekkelijkste woongemeente voor jongeren in de 
leeftijdscategorie van 15 t/m 29 jaar, Leeuwarden staat op een vijfde plaats en Emmen is als 
27ste genoteerd. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2006, waarbij de 50 grootste gemeenten 
van Nederland in het afgelopen jaar op 40 punten werden vergeleken. Het (jaarlijkse) 
onderzoek werd uitgevoerd door de Stichting Atlas voor gemeenten, waarvoor de 
wetenschappers Gerard Marlet en Clemens van Woerkens verantwoordelijk zijn.  
(Kijk op het Noorden, 2006) 
 
In regio Utrecht kun je het best in Zeist wonen 
De beste woongemeente van de provincie Utrecht is Zeist. Van de vier grote steden van het 
land is het het prettigst wonen in Utrecht. Dat stelt het weekblad Elsevier deze week op basis 
van een onderzoek in 489 gemeenten. Op basis van 22 meetpunten beoordeelde het blad de 
kwaliteit van de gemeenten. Daarbij ging het bijvoorbeeld om veiligheid, bereikbaarheid, 
groen, culturele voorzieningen, winkelaanbod, zorgvoorzieningen en woonlasten. 
(Volkskrant, 2004) 

 
 
 
Het is voor steden aantrekkelijk om jongeren in het algemeen en hoogopgeleide jongeren in het 
bijzonder aan te trekken. Stadsbesturen zorgen er dan ook vaak voor dat hun stad voor deze 
doelgroep aantrekkelijk is om te wonen. Jonge hoogopgeleiden kunnen namelijk zorgen voor 
stedelijke vitaliteit doordat ze veel gebruik maken van de stad voor sociale en culturele activiteiten. 
Daarnaast zorgen ze voor goed opgeleid arbeidspotentieel (SCP, 2004). De aanwezigheid van jonge 
hoogopgeleiden draagt dus indirect bij aan de aantrekkelijkheid van een stad voor investeerders. 
Steden met hoger onderwijs hebben een schijnbaar voordeel, omdat ze een voorziening hebben 
waar jonge hoogopgeleiden op af komen. Het is de kunst om ze te verleiden naar de stad te 
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verhuizen en ze na hun studie vast te houden. Hierbij is het dan ook de vraag wat hen aantrekt aan 
de Nederlandse steden en welke steden ze het meest aantrekkelijk vinden om te wonen en waarom. 
 

 

1.2 Maatschappelijke relevantie 

 

In het licht van maatschappelijke veranderingen is het interessant om jonge hoogopgeleiden op het 

gebied van woonaantrekkelijkheid te onderzoeken. Allereerst wordt de spectaculaire groei en de 

huidige omvang van de doelgroep beschreven. Vervolgens worden de verhuiskansen naar leeftijd 

voor intergemeentelijke verhuizingen aangegeven en tot slot de motieven die daarbij worden 

genoemd.  

 

 

Jonge hoogopgeleiden 

Het aantal studenten (hbo en universiteit) is de afgelopen halve eeuw enorm toegenomen. In 2005 

was het aantal studenten met ongeveer 560.000 bijna het tienvoudige van het aantal in 1950. Dit 

hangt samen met een bevolkingsgroei en omslag van de agrarische en industriële samenleving van 

net na de oorlog naar de kennisintensieve samenleving van nu. In 1950 studeerde ongeveer 5% van 

de 18 tot 25 jarigen en nu ongeveer 36% (Atlas van het Onderwijs, 2008). Onderstaande Figuur 1 

toont de spectaculaire ontwikkeling van het aantal studenten hbo en universiteit tussen 1950 en 

2005.  

 

Figuur 1. Ontwikkeling aantal studenten hbo en universiteit 1950-2005 

             Bron: Atlas van het Onderwijs, 2008 
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Verhuizingen 

Jaarlijks verhuizen meer dan 1,6 miljoen mensen binnen Nederland. Ongeveer 60% verhuist binnen 
de eigen gemeentegrenzen en de rest naar een andere gemeente. De afgelopen jaren verhuisden er 
gemiddeld 650.000 mensen tussen gemeenten in Nederland (CBS, 2009a). Deze groep kent een 
specifieke samenstelling naar leeftijd, geslacht en bestemmingsgemeente. Een kwart van deze 
mensen is namelijk tussen de 18 en 25 jaar oud en nog een kwart is tussen de 25 en 35 jaar. Vooral 
vrouwen tussen de 18 en 27 jaar hebben een opvallend hoge verhuiskans (Van Huis & Van Agtmaal-
Wobma, 2009). Jongeren tussen de 18 en 25 jaar verhuizen bijna altijd naar een stad, vaak ten koste 
van een kleinere gemeente. In sommige van deze gemeenten neemt de leeftijdscategorie 18-25 jaar 
jaarlijks met 5% af (De Bosatlas van Nederland, 2007). 
 
Onderstaande Figuur 2 toont de gemiddelde verhuiskansen van intergemeentelijke verhuizingen 
naar leeftijd en geslacht. Hierbij is het Nederlandse (geschaalde) gemiddelde vergeleken met de G4 
(geschaald) en de overige negen steden waar een universiteit gevestigd is. Hieruit blijkt dat de 
gemiddelde verhuiskansen tijdens de levensloop sterk toenemen na de puberteit, ze rond de 25 jaar 
op hun piek liggen en vervolgens iets geleidelijker dalen.  
 

Figuur 2. Verhuiskansen van intergemeentelijke verhuizingen naar leeftijd en geslacht (2006-2008) 

          Bron: CBS, 2009 

 

De binnenlandse migratie naar de vier grote steden en de overige negen studentensteden wijkt af 

van het landelijke gemiddelde. Van degenen die zich in de negen studentensteden vestigen is de 

helft tussen de 18 en 19 jaar oud omdat ze op die leeftijd aan hun studie beginnen (CBS, 2009b). Bij 

de vier grote steden is dit beeld iets minder duidelijk zichtbaar omdat hier ook veel mensen zich 

vestigen tussen de 25 en 30 jaar. Zij komen na hun studie naar deze steden voor hun eerste baan. Uit 

onderzoek van Feijten & Visser (2005) naar het verhuisgedrag van hoogopgeleiden tussen de 25 en 

35 jaar blijkt dat de belangrijkste redenen werk of een relatie zijn. Daarna komen factoren die 

samenhangen met gezinsuitbreiding zoals een grotere woning en een rustigere woonomgeving.  

 

Een kwart van de intergemeentelijke verhuizingen vindt plaats over een afstand van 0 tot 10 km en 
nog een kwart tussen de 10 en 25 km. Slechts één op de tien verhuizingen vindt plaats over een 
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afstand van boven de 100 kilometer (CBS, 2008b). In de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar is de 
verhuizing over een lange afstand (meer dan 50 km) het hoogst en komt in een derde van de gevallen 
voor. Jonge hoogopgeleiden die over een lange afstand verhuizen doen dit vooral naar aanleiding van 
werk of een opleiding en degenen die over een korte afstand verhuizen doen dit vanwege een 
andere soort woning of woonomgeving (Van Huis & Van Agtmaal-Wobma, 2009). Verhuisafstanden 
tussen de 20 en 50 km komen relatief weinig voor. Jonge hoogopgeleiden kiezen er dus meestal voor 
om of over een korte afstand te verhuizen (tot 20 km), op en neer te reizen (voor werk of opleiding) 
tot een afstand van 50 km en bij een grotere afstand weer te verhuizen (Feijten & Visser, 2005).  
 
 
Verhuismotieven 
Ongeveer de helft van de verhuizingen heeft met een huishoudensverandering te maken. De 
belangrijkste motieven om te verhuizen zijn uit huis gaan en samenwonen (VROM, 2002). De 
verhuismotieven varieren naar: leeftijd, huishoudenssamenstelling en in mindere mate naar afkomst 
(Feijten & Visser, 2005). Onderstaande Figuur 3 toont de verhuismotieven naar leeftijdscategorie uit 
het laatste Woningbehoefteonderzoek (2002).  
 
Figuur 3. Verhuismotieven naar leeftijdscategorie 

                             Bron: VROM, 2002 
 

 

Hierin valt op dat in de leeftijdscategorie van 18-24 jaar de meeste jongeren verhuizen voor 
werk/studie (27%) of om zelfstandig te gaan wonen (28%). De woning of woonomgeving is hierin in 
veel mindere mate van belang. In de leeftijdscategorie 25-34 jaar wordt de woning of woonomgeving 
opvallend belangrijker geacht als verhuismotief. Dit komt overeen met het hierboven uiteengezette 
verhuisgedrag naar leeftijd. 
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 

 

Naast de praktische relevantie biedt het onderzoek naar de beleving van woonaantrekkelijkheid 

onder jonge hoogopgeleiden ook aanknopingspunten bij wetenschappelijk onderzoek. Het 

theoretisch kader (hoofdstuk 2) zal de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek 

verder toelichten en de bijbehorende begrippen conceptualiseren. Algemeen kan gesteld worden dat 

de huidige benadering van de aantrekkingskracht van steden vaak gericht is op de feitelijke 

‘woonattracties’. Dit is een puur op ratio gebaseerde benadering zoals de ruimtelijke analytici 

Christaller, Lösch en Von Thünen in de jaren ’60 ruimtelijke patronen verklaarden. Een 

veronderstelling hierin was dat de mens als een ‘homo economicus’ op een objectieve manier 

handelde. Hij was volledig geïnformeerd en perfect in staat tot economisch rationeel handelen (De 

Pater & Van der Wusten, 1996).  

 

De behaviorale benaderingen uit de jaren ’70 daarentegen, zoals de mental maps van Lynch en de 

tijdgeografische analyses van Hägerstrand, gaan er vanuit dat ruimtelijke processen en patronen het 

resultaat zijn van individuele handelingen. Zij zien het van belang om het ruimtelijke gedrag van 

mensen te begrijpen vanuit innerlijke processen. Keuzes worden niet genomen op grond van de 

objectieve kenmerken van een gebied, maar op basis van subjectieve beelden en de percepties van 

het gebied. Deze benadering geeft aan dat de mens als ‘homo psychologicus’ handelt en keuzes 

maakt op basis van emotie (De Pater & Van der Wusten, 1996). Dit onderzoek richt zich dus meer op 

deze laatste benadering vanuit de beleefde woonaantrekkelijkheid en beschouwt tegelijkertijd de 

eerste benadering vanuit de berekende woonaantrekkelijkheid.  

 

 

1.4 Doelstelling en probleemstelling 

 

Het onderzoek heeft tot doel om te bepalen hoe de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden 
onder jonge hoogopgeleiden wordt beleefd en of dit overeenkomt met bestaande berekende 
woonaantrekkelijkheidsindices. Dit wordt gedaan door het opstellen van een beleefde 
woonaantrekkelijkheidsindex voor jonge hoogopgeleiden en door na te gaan welke factoren hierin 
een rol spelen. Daarnaast wordt gekeken naar overeenkomsten met de berekende 
woonaantrekkelijkheidsindices door na te gaan of er herkenbare patronen waarneembaar zijn voor 
jonge hoogopgeleiden. Het betreft dus niet zozeer een kritische beschouwing van de berekende 
methode op zich, maar van het vergelijken van de beleving van de specifieke doelgroep jonge 
hoogopgeleiden met het feitelijke woongedrag van de Nederlandse bevolking. 
 
Om deze doelstelling te bewerkstelligen is de volgende probleemstelling opgesteld: 
“Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden beleefd 
en in hoeverre komt dit overeen met berekende woonaantrekkelijkheidsindices?” 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de probleemstelling opgedeeld in de volgende drie 
deelvragen:  
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- In hoeverre is het relevant om jonge hoogopgeleiden te onderzoeken op hun verhuisgedrag 
binnen Nederland? 
- Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden 
beleefd? 
- In hoeverre komt de beleefde woonaantrekkelijkheid overeen met de berekende 
woonaantrekkelijkheidsindices?  

 
 
1.5 Conceptueel model 
 
Om inzicht te krijgen in de kennis die nodig is om de hierboven geformuleerde doelstelling te 
bereiken is de probleemstelling geanalyseerd aan de hand van onderstaand conceptueel model. 
Hiermee wordt de afbakening van het onderzoek duidelijk en de selectie van eigenschappen die 
onderzocht dienen te worden. Daarnaast wordt de causale relatie tussen de eigenschappen duidelijk. 
Uitgangspunt is dat het gehele proces dat van invloed is op de woonlocatiekeuze (verhuizen naar een 
stad) de beleefde woonaantrekkelijkheid bepaalt. Hieronder het conceptueel model (Figuur 4) van 
het gehele keuzeproces voor het gaan wonen in een bepaalde stad. Het onderzoek verklaart hoe het 
beeld van een stad wordt gevormd en welke persoonlijke kenmerken en interne communicatie bij de 
woonmilieuvoorkeuren een rol spelen. Daarnaast wordt aangegeven welke factoren een stad 
aantrekkelijk maken om te wonen en welke redenen ervoor kunnen zorgen dat men naar een stad 
verhuist.  
 

Figuur 4. Conceptueel model keuzeproces verhuizen naar een stad  

 

 

 
Beeld van stad 

 

Kenmerken van stad 
- ruimtelijke ordening  
- voorzieningenaanbod 
- sociaal aanbod 
  

Externe communicatie 
- media 
- ‘word of mouth’ 
- stereotypen 

 

Persoonlijke voorkeuren 
voor wonen in een 

bepaalde stad 
 

Persoonlijke kenmerken 
- leeftijd 
- opleidingsniveau 
- leefstijl 
 

Interne communicatie 
- kennis over stad 
- eigen ervaringen 
- vooroordelen  

 
Wel of niet verhuizen 
naar betreffende stad 

 
 

 

 

 

Maatschappelijke context 
 

Persoonlijke context 
 



 

18 

1.6 Opbouw van de thesis 

 

In het theoretisch kader (hoofdstuk 2) wordt de huidige stand van zaken gegeven van het 

wetenschappelijk onderzoek omtrent de  relevante begrippen en theorieën. Hiermee wordt het 

onderzoek verder afgebakend. Hierin wordt eerst gekeken naar de invloed van leefstijlen op het 

gedrag en de doelgroep die het meest waarschijnlijk van het stedelijk leven gebruik maakt. 

Vervolgens wordt het onderzoek naar woonmilieuvoorkeuren besproken en wordt er gekeken welke 

factoren er volgens de wetenschap een belangrijke rol in spelen. Daarna wordt aangegeven hoe de 

beeldvorming over een stad tot stand komt en aan welke processen het onderhevig is. Tot slot wordt 

de toename van stedelijke concurrentie uiteengezet in het licht van maatschappelijke processen die 

leiden tot het willen aantrekken en vasthouden van bepaalde doelgroepen. 

 

De methodologie (hoofdstuk 3) geeft aan met welke verschillende onderzoeksmethoden de 

probleemstelling is beantwoord. In de structuur van het onderzoek zijn dit achtereenvolgens: 

enquêtes, interviews en documentanalyse. Om de probleemstelling te beantwoorden zijn de drie 

deelvragen geoperationaliseerd in onderzoeksvragen. Deze behandelen achtereenvolgens de drie 

deelonderzoeken: doelgroeponderzoek, belevingsonderzoek en vergelijkingsonderzoek. Tot slot 

wordt in de reflectie op het onderzoeksproces gekeken naar het verloop van het onderzoek. 

 

In de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4) worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd in 

de volgorde van de deelonderzoeken. Bij de doelgroep wordt gekeken naar achtergrond, herkomst 

en geneigdheid tot verhuizen. In het belevingsonderzoek wordt de beleefde woonaantrekkelijkheid 

onderzocht naar bepalende factoren in het keuzeproces en voorkeuren voor bepaalde steden. In het 

vergelijkingsonderzoek wordt gekeken in hoeverre de uitkomsten uit het belevingsonderzoek 

overeenkomen met de berekende woonaantrekkelijkheidsindices.  

 

De terugkoppeling (hoofdstuk 5) reflecteert de onderzoeksresultaten en de uitgangspunten van het 
theoretisch kader aan het conceptueel model. Hierbij worden de verbanden tussen de begrippen 
stapsgewijs verklaard. Eerst worden de verbanden binnen de maatschappelijke context verklaard en 
hoe het beeld invloed heeft op de persoonlijke context. Vervolgens worden de verbanden binnen de 
persoonlijke context verklaard en hoe de persoonlijke voorkeuren invloed hebben op het wel of niet 
verhuizen naar een bepaalde stad. 
 

In de conclusie (hoofdstuk 6) worden de meest opvallende resultaten uit het onderzoek 

teruggekoppeld aan de doelstellingen voor het onderzoek. Hierin wordt de geformuleerde 

probleemstelling beantwoord. Daarnaast wordt gekeken naar enkele punten van discussie en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
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2. Theoretisch kader 
 

 

Om de beleefde woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden 

begrijpelijk te maken en de relevantie voor onderzoek te benadrukken worden de bijbehorende 

concepten eerst in de wetenschappelijke context van de afgelopen decennia geplaatst. Hiermee 

wordt de afbakening van het onderzoek aangegeven en de onderzoekmethodiek bepaald. Daarbij 

wordt gekeken naar het wetenschappelijk belang van dit onderzoek in het kader van het reeds 

gedane onderzoek. Allereerst wordt gekeken naar de invloed van leefstijlen op het gedrag ten aan 

zien van woonlocatiekeuzes. Vervolgens komen achterliggende factoren die de 

woonmilieuvoorkeuren bepalen aan bod. Daarna worden de beeldvormingsprocessen van steden 

besproken en wordt de stedelijke concurrentie uitgelegd in het licht van de toename van mobiliteit 

en het aantrekken en behouden van beoogde doelgroepen. Tot slot wordt een overzicht gegeven van 

het stedelijke beleid dat Nederlandse steden hanteren om jonge hoogopgeleiden aan te trekken en 

vast te houden. 

 

 

2.1 Leefstijlen 

 

Verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines hebben zich de afgelopen drie decennia 

beziggehouden met de smaakverschillen tussen groepen mensen in bijvoorbeeld muziek en 

vrijetijdsbesteding. Niet zozeer vanwege de noodzaak tot demografische categorisering op 

persoonlijke voorkeuren, maar vanwege de invloed die bepaalde preferenties zouden hebben op 

keuzes die men in het leven maakt. Zo stellen Bohte & Maat (2004) aan de hand van een uitvoerige 

literatuurstudie dat verplaatsingsgedrag niet alleen gestuurd wordt door sociaaldemografische 

kenmerken, maar vooral door individuele preferenties en achterliggende attitudes. Sinds het begin 

van de jaren ‘80 hebben onderzoekers namelijk geprobeerd op allerlei manieren mensen en 

huishoudens te typeren op andere gronden dan de traditionele variabelen zoals 

huishoudensamenstelling, leeftijd, inkomen en opleiding (Pinkster & Van Kempen, 2002). Steeds 

meer werd ervan uitgegaan dat een bepaalde ‘leefstijl’ een belangrijke rol zou spelen op het gebied 

van werk, wonen, consumptie en vrije tijd (Bootsma, 1998).  

 

Volgens het Ministerie van VROM (2000) is er de afgelopen jaren een groeiende verscheidenheid in 

gedragspatronen en leefstijlen ontstaan. Daarmee groeit ook de vraag naar variatie in woningen en 

woonomgevingen. Mensen bepalen hun woonvoorkeuren namelijk veel meer op grond van hun 

eigen waarden en identiteit. Er is daarmee niet langer sprake van een tweedeling tussen 

‘stedelingen’ en ‘dorpelingen’ of van een driedeling tussen ‘gezinsgerichten’, ‘carrièremakers’ en 

‘consumenten’ zoals Wendel Bell (1958) al eind jaren ’50 voorzag. Volgens Nio (2000) is de toename 

van bevolkingsgroepen te verklaren vanuit maatschappelijke veranderingen. Sinds de jaren ’70 zijn 

mensen door de toegenomen welvaart, ruimtelijke mobiliteit, emancipatie en hogere 

opleidingsniveaus steeds minder eenvoudig in te delen in een bepaalde categorie. De middenklasse 
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is volgens hem door de genoemde processen namelijk uiteen gevallen in talloze nauwelijks 

benoembare subgroepen die verschillende waarden centraal hebben staan. 

 

Om verschillende groepen consumenten te identificeren zijn in Nederland in de jaren ’90 

leefstijltypologieën ontwikkeld door marktonderzoeksbureaus zoals Motivaction, The SmartAgent 

Company, Trendbox en NIPO. Ze leggen databases aan met gegevens van tienduizenden 

respondenten over hun waardepatroon in combinatie met voorkeuren voor bijvoorbeeld een 

favoriete krant of televisieprogramma. Op basis van het onderzoek wordt de bevolking met behulp 

van statistische analyses ingedeeld in klantgroepen. Hun modellen worden gebaseerd op academisch 

werk van sociaal-psychologen zoals Rokeach en Bourdieu (COS, 2005). Volgens Rokeach (1973) 

spelen persoonlijke waarden en voorkeuren namelijk een belangrijke rol in keuzes en gedrag. 

Bordieu (1984) verbindt sociale achtergrondkenmerken (zoals beroep en inkomen), die 

samenhangen met een bepaalde leefstijl, met voorkeuren op het gebied van politiek, kunst en auto’s.  

 

Motivaction (2009) hanteert een indeling van de samenleving in acht categorieën naar leefstijl: 

‘traditionele burgerij’, ‘moderne burgerij’, ‘nieuwe conservatieven’, ‘gemaksgeoriënteerden’, 

‘opwaarts mobielen’, ‘kosmopolieten’, ‘postmaterialisten’ en ‘postmoderne hedonisten’. In de 

onderstaande Figuur 5 wordt de procentuele verdeling naar leefstijl aan de hand van hun voorkeur 

voor status en waarden weergegeven.  

 

Figuur 5. Motivaction ‘Mentality’model  

                      Bron: Motivaction, 2009 

 

Een doel van het model kan zijn om woonvoorkeuren van verschillende groepen in Nederland 

inzichtelijk te maken. Deze groepen hebben volgens Motivaction namelijk verschillende voorkeuren 
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voor omgevingskwaliteiten van een gebied waar ze (willen gaan) wonen. Als we naar de 

bevolkingssamenstelling in de vier grote steden kijken, is daar een dominante aanwezigheid van 

modern en postmodern georiënteerde groepen. Vooral ‘opwaarts mobielen’, ‘kosmopolieten’ en 

‘postmoderne hedonisten’. Volgens Motivaction (2009) verschilt de verhouding per stad als gevolg 

van het type werkgelegenheid, de ontstaansgeschiedenis en aanbod in onderwijs en culturele 

instellingen. Tussen de vier grote steden is er een tweedeling tussen de Noordvleugel van de 

Randstad aan de ene kant en de Zuidvleugel aan de andere kant. Amsterdam en Utrecht hebben veel 

meer postmodern georiënteerde jongeren binnen hun stadsgrenzen, terwijl Den Haag en Rotterdam 

veel meer modern georiënteerde jongeren hebben.  

 

The SmartAgent Company (2001) heeft zes typen geïdentificeerd met verschillende waardering voor 

een woonlocatie: ‘de ongebondenen’, ‘de dynamisch individualisten’, ‘stille luxe’, ‘de samenlevers’, 

‘de verankerden’ en ‘de terugtreders’. De meest actieve groep hiervan zijn toch wel ‘de 

ongebonden’. Deze veelal hoogopgeleide (61%) jonge alleenstaanden profilering zich met hun 

opgedane kennis naar anderen toe. Ze hebben vaak een goede baan en zijn niet zozeer gericht op 

materiële zaken, maar geven hun geld veel liever uit aan uitgaan (cafés en restaurants) en cultuur 

(musea, theater en concerten). Ze zijn maatschappelijk actief en hechten veel waarde aan sociale 

contacten. Ze kiezen daarom bij voorkeur voor het wonen in het centrum van een stad, om gebruik 

te maken van alles wat de stad ze te bieden heeft.  

 

De leefstijlindeling geeft nieuwe inzichten, maar heeft ook enkele nadelen. Door de verschuiving van 

een categorisering van harde factoren naar zachtere factoren zijn de doelgroepen veel moeilijker af 

te bakenen (Nio, 2000). Het is dan ook niet voor niets dat de onderzoeksbureaus er allemaal 

verschillende indelingen op na houden. Omdat het onderscheiden van groepen mensen op sociaal-

culturele dimensies lastig is en er geen uitsluitsel bestaat over de definiëring van de groepen lijkt het 

voor wetenschappelijk onderzoek vooralsnog wenselijker om hardere factoren te kiezen om specifiek 

doelgroeponderzoek te verrichten. Bij onderzoek naar de relatie tussen woonmilieu en leefstijl blijkt 

het helemaal lastig, omdat een woonmilieu naast harde factoren zoals voorzieningen, ook bestaat uit 

zachte factoren zoals de sfeer en veiligheidsgevoel (Pinkster & Van Kempen, 2002).  

 

Inzicht in de benaderingswijzen door middel van leefstijlen kan wel helpen in de doelgroepkeuze 

voor onderzoek. Aan bepaalde leefstijlen worden namelijk ook hardere factoren toegedicht. Zo zijn 

zowel ‘de ongebondenen’ van The SmartAgent Company als de ‘postmodernisten’ van Motivaction 

veelal jonge, hoogopgeleiden met een voorkeur voor stedelijk leven. Jonge hoogopgeleiden blijken 

dus interessant voor een stad omdat ze veel gebruik maken van haar sociaal-culturele aanbod en 

bijdragen aan de lokale economie doordat ze vaak een goede baan hebben. Daarnaast zijn ze bij 

vergelijking tussen steden en de stedelijke concurrentie interessant omdat ze ook een hoge mate van 

mobiliteit hebben en vaak voor een dynamisch leven kiezen. Dit komt overeen met onderzoek van 

het Ruimtelijk Planbureau (2006) waarin wordt gesteld dat degenen die expliciet voor het leven in 

een stad kiezen bovenal de jonge hoogopgeleide alleenstaanden zijn. Zij komen in eerste instantie af 

op instellingen voor het hoger onderwijs en op bedrijvigheid die op hoogopgeleide professionals is 

ingesteld. Daarnaast moet de stad hen voldoende ontmoetingsplaatsen voor sociale contacten met 

potentiële levenspartners bieden en de culturele behoeften kunnen bevredigen.  
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2.2 Woonmilieuvoorkeuren 

 

Sinds de jaren ’80 wordt het begrip ‘woonmilieu’ veelvuldig gebruikt in wetenschappelijke literatuur 

en ambtelijke nota’s over stedelijke vernieuwing. Desondanks lopen de definities en 

conceptualiseringen van het begrip sterk uiteen (Reinders, 2004). In Nederland wordt veel 

wetenschappelijk onderzoek naar woonmilieuvoorkeuren verricht vanuit de planologie. Het is 

daarom meestal gericht op de fysieke omgeving en dan met name de mate van verstedelijking of 

landelijkheid. Uitgangspunt hiervan zijn de vijf categorieën die het Ministerie van VROM in de Vijfde 

Nota (2001) hanteert van centrum-stedelijk tot landelijk dorps. Grünfeld (1988) definieert het 

woonmilieu als “de omgevingskwaliteit van een afgebakend ruimtelijk gebied dat door bewoners 

regelmatig gebruikt en relevant wordt geacht voor hun activiteiten en communicaties, en waar zij 

bovendien een bepaalde eenduidigheid aan toekennen.”  

 

Waar in de jaren ’80 nog voornamelijk de directe fysieke omgeving van de woning werd bedoeld is 

het begrip steeds verder opgerekt tot het geheel van interacties die de bewoner tot op het regionale 

schaalniveau ervaren (KEI, 2009). Het onderzoeksinstituut OTB heeft na onderzoek geconcludeerd 

dat één woonmilieu-indeling niet mogelijk is en benadert het begrip vanuit zes invalshoeken: fysiek 

(bijv. woningdichtheid, architectuur), economisch (bijv. eigendomsverhoudingen), sociaal (bijv. 

opleiding, inkomen, leeftijd), gebruik en gedrag (bijv. leefstijlen, woongedrag, gebruik openbare 

ruimte), mentaal (bijv. sfeer, karakter, identiteit, esthetiek) en geografisch (welke stad of regio) 

(VROM, 2006). Naast het geografische schaalniveau speelt in deze benadering dus ook de beleving 

van de woonomgeving een rol.  

 
In onderzoek van Pinkster & Van Kempen (2002) wordt gesteld dat wanneer men praat over wensen 
ten aanzien van hun woonomgeving, zij op verschillende schaalniveaus denken. Niet alles hoeft in de 
directe woonomgeving aanwezig te zijn, zolang het maar ‘binnen handbereik’ is. Volgens hen kan 
iemand die van theater of films houdt best in een landelijk gebied wonen zolang deze voorzieningen 
maar voor hem op redelijke afstand bereikbaar zijn. Ieder individu heeft natuurlijk eigen voorkeuren 
over welke voorzieningen men op welke afstand zou willen hebben, maar wat betreft leefstijl zouden 
hierin overeenkomsten moeten zijn. De hiërarchie van bepalende voorzieningen in de 
woonomgeving veranderen daarnaast in de loop van het leven. Voor studenten is de nabijheid van 
hun opleiding belangrijker dan een kindvriendelijke woonomgeving; voor gezinnen die in een latere 
levensfase zijn is dit waarschijnlijk omgekeerd.  
 
Een model dat als hulmiddel kan fungeren in de volgorde van gestelde prioriteiten aan de 
woonomgeving is ‘behoeftepiramide’ van de psycholoog Maslow (1954), weergegeven in Figuur 6 op 
de volgende pagina. Voor de woonwensen kunnen deze behoeften veranderen omdat ze bevredigd 
zijn of omdat men andere behoeften krijgt. Bij het bevredigen van een bepaalde behoefte gaat men 
naar het volgende niveau en laat daar de woonwens op aansluiten. De verandering van prioriteiten 
kan dus te maken hebben met zowel de levensloop als met de leefstijl. Zo zouden bijvoorbeeld jonge 
zelfstandigen veel behoefte hebben aan een woonomgeving met sociale contacten. Stelletjes die hun 
levenspartner inmiddels hebben gevonden zijn op zoek naar een woonomgeving die past bij een 
mogelijke gezinsuitbreiding (Feijten & Visser, 2005).  
 



 

23 

Figuur 6. De behoeftepiramide van Maslow  

              Bron: Maslow, 1954 

 
 
Het hebben van een voorkeur voor bepaalde woonomgeving is eigenlijk een positieve houding ten 
opzichte van een locatie. Binnen de sociale psychologie wordt deze houding ‘attitude’ genoemd, 
omschreven als de mate van sympathie of afkeuring voor een object (Eagly & Chaiken, 1993). Het 
object kan alles zijn wat iemand in kan beelden (concreet of abstract). De werkelijke keuze voor de 
woonlocatie is een individueel beslissingsproces. Volgens Ajzen (1991) beïnvloedt de attitude samen 
met de eigen beoordeling en de sociale druk de intentie om tot gedrag over te gaan. De intentie is 
hierin de moeite die iemand wil doen om het gedrag uit te voeren. In de behaviorale geografie wordt 
de mens gezien als een actieve, interveniërende schakel tussen de ruimtelijke omgeving enerzijds en 
het ruimtelijke gedrag anderzijds (De Pater & Van der Wusten, 1996). In deze benadering maakt een 
individu dus keuzes (zoals de keuze voor woonlocatie) die gebaseerd zijn op subjectieve opvattingen. 
Het beeld dat iemand over steden heeft kan dus ten grondslag liggen aan de voorkeur en keuze voor 
woonlocatie. 

 
 
2.3 Beeldvorming van steden 

 

De beeldvorming van steden heeft als begrip raakvlakken met verschillende wetenschappelijke 
disciplines (bijvoorbeeld psychologie, communicatiewetenschappen, geografie en planologie). De 
complexiteit van het begrip zit hem in de perceptie van materiële beelden enerzijds afgewogen tegen 
de mentale beelden anderzijds. Materiële beelden ontstaan door hoe men gebruik maakt van een 
stad en de mentale beelden door communicatie (representaties in de media, voorgaande ervaringen 
en verhalen van anderen) (Petrin, 2008). Beide beelden zijn ook nog een onderhevig aan filters en 
versterkers, gebaseerd op de culturele of psychische achtergrond van de gebruiker. Vaak is het beeld 
dat is gevormd gebaseerd op de interpretatie van fragmentarische kennis (Howell & Frese, 1983). 
Kavaratzis (2004) geeft in zijn onderzoek aan dat de mentale beelden samen met de perceptie van 
deze beelden voor een persoon het imago van een stad bepalen. Deze mentale beelden worden 
volgens hem gecreëerd door: (a) het uiterlijk van een stad, (b) hoe men gebruik maakt van de stad en 
(c) door mediabeelden. Lebens (1998) denkt dat juist clichés, vooroordelen en stereotypen in een 
belangrijke mate bijdragen aan het collectieve beeld over een stad.  
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Niet alleen het begrip op zich is complex, maar ook het onderzoeksobject. Dormans et al. (2003) zien 

de stad als een complex geheel waarvan de elementen niet in één beeld te vangen zijn. Volgens hen 

kan het beeld nooit recht doen aan alle facetten van een stad omdat er altijd een bepaalde selectie 

plaatsvindt. De complexe structuur van een stad wordt dus teruggebracht tot een stereotypering, 

omdat de stad als geheel volgens Strauss (1976) ontoegankelijk is voor de menselijke verbeelding. 

Kevin Lynch (1960) geeft in zijn boek over de beeldvorming van Amerikaanse steden aan dat de 

‘leesbaarheid’ van de stedelijke omgeving voor een belangrijke mate bijdraagt aan het reduceren van 

de complexiteit en bepalend is voor de beeldvorming. Met de ‘leesbaarheid’ doelt Lynch op de 

consequentie in de ruimtelijke ordening van een stad op het gebied van routes (paden), landmarks, 

randen, knooppunten en gebieden (vlakken). Door een goede ‘leesbaarheid’ wordt het navigeren 

door de stad eenvoudiger en daarmee het beeld duidelijker. 

 

Ook bij de geprojecteerde beelden over een stad moet men vragen stellen over de achtergrond van 

de zender. Het beeld dat geschetst wordt zegt namelijk net zoveel over de stad als over degene die 

het beeld schetst (Dormans et al, 2003). Door de simplificering van het complexe geheel bestaat het 

gevaar dat een enkele actor het beeld danig kan beïnvloeden. Daarbij komt dat dominante partijen in 

de stedelijke samenleving meer de mogelijkheid hebben om hun belangen verwoord te krijgen. Zo 

ziet Harvey (2007) dat door neo-liberalisme het bedrijfsleven steeds meer invloed heeft op het 

stadsbestuur en daardoor het beeld in hun faveure kan bepalen. Volgens Manuel Castells (1983) 

proberen verschillende actoren met uiteenlopende belangen hun visie op de stedelijke identiteit te 

laten domineren. Hier geprojecteerde beeld van de stad dat hieruit voortkomt is het resultaat van 

een interne machtsstrijd.  

 

Omdat het beeld van een stad constant onderhevig is aan allerlei invloeden bestaat er niet zoiets als 

het beeld van een stad. Wel is het zo dat groepen tot ongeveer hetzelfde collectieve beeld van een 

stad komen, dat verschilt aan de hand van het gebruik. De leeftijd of leefstijl kan hier weer van 

invloed zijn op hoe men een stad ziet door hoe men er gebruik van maakt. Zo geeft Hospers (2009) 

aan dat Spaanse jongeren bij Amsterdam als eerste zouden kunnen denken aan seks en drugs terwijl 

hun ouders misschien eerder Vincent van Gogh en de grachten noemen. Ook binnen onze hoofdstad 

verschilt de beeldvorming en heeft iemand uit de Bijlmer andere associaties met de stad dan iemand 

die aan de Herengracht woont.  

 

 

2.4 Stedelijke concurrentie 

 

De toename van concurrentie tussen steden in de afgelopen decennia is iets wat volgens 

verschillende wetenschappers komt door maatschappelijke veranderingen. Volgens Harvey (1989) is 

er in de jaren ’70 een meer proactieve houding van stadsbesturen ontstaan die overeenkomt met die 

van het bedrijfsleven; door hem ‘urban entrepeneurialism’ genoemd. Veranderingen in het macro-

economische niveau - met name globalisering -  zorgden ervoor kapitaalstromen voor steden 

eenvoudiger aan te trekken waren en dat er tegelijker minder grip was op het vasthouden ervan. 

Verschillende wetenschappers noemen de politieke herschaling, waarbij de macht van de natiestaat 
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afnam, als belangrijke oorzaak voor het aanjagen van een meer economisch onafhankelijke koers van 

steden (o.a. Boisen; 2007, Braun; 2008; Brenner 2004).  

 

De stedelijke concurrentie laat zich volgens Manuel Castells (1989) het best conceptualiseren door 

een veranderde benadering van plaats en tijd. De toename van mobiliteit en de ontwikkelingen in de 

informatie- en communicatietechnologie hebben ervoor gezorgd dat er een ‘netwerksamenleving’ is 

ontstaan waarbinnen afstand en locatie veel minder belangrijk zijn. Steden zijn de knooppunten in 

dat netwerk, omdat hier allerlei kapitaalstromen samenkomen. Het is dus de kunst voor steden om 

te zorgen dat zoveel mogelijk stromen via de stad gaan (aantrekken) en niet verschuiven (behouden) 

naar elders (Howley, 2008). Het gaat hierbij niet alleen om investeringen van bedrijven, maar ook om 

‘human capital’ dat indirect kan zorgen voor het aantrekken van bedrijven. Volgens Smith (1976) is 

het niveau van kennis en vaardigheden van de werknemers één van de kapitaalgoederen van 

bedrijven. Iemand met een betere opleiding of met meer ervaring is volgens hem namelijk 

productiever dan normaal. Een bedrijf dat hoogopgeleiden in dienst heeft is (mede) daardoor 

productiever en winstgevender. 

 

Het is dus interessant voor steden om doelgroepen zoals hoogopgeleiden aan te trekken en te 

behouden. Maar wat maakt een stad dan aantrekkelijk voor deze doelgroep? Volgens Richard Florida  

(2008) maakt een stad hoogopgeleide creatieve mensen blij wanneer deze zowel de persoonlijke als 

de carrièredoelen kan vervullen. Dit is voor hen een stad waar een gevarieerd voorzieningenaanbod 

het liefst dag en nacht beschikbaar is (Florida, 2002). In hun zoektocht naar een geschikte plaats om 

te wonen wordt de attractiewaarde van steden op dit gebied vergeleken. Volgens Marlet (2009) is dit 

te vinden in de diversiteit van het aanbod cultuur, historie, horeca en kleine winkeltjes en boetiekjes. 

Omdat deze factoren voor hen van belang worden geacht kan de stad die deze groep weet aan te 

trekken dus ook rekenen op een bovengemiddelde economische groei van de lokale culturele 

voorzieningen, horeca en winkels (Hospers, 2009). Het mes snijdt dus aan twee kanten, maar brengt 

ook meteen de ‘kip of het ei’ vraag op. Zo vraagt Marlet (2009) zich af of steden met de genoemde 

attracties hoogopgeleiden trekken, of dat hoogopgeleiden met hun koopkracht voor een divers 

aanbod van stedelijke attracties zorgen. De causaliteit tussen beide is moeilijk te beantwoorden, 

maar er kan in ieder geval gesteld worden dat ze elkaar versterken. 

 

 

2.5 Stedelijk beleid voor jonge hoogopgeleiden 

 

De centra van Nederlandse steden zijn de laatste decennia nog meer ontmoetingsplaatsen 

geworden. De oude compacte centra van steden hebben namelijk een groot deel van hun 

centrumfunctie verloren en veel bewoners en bedrijven kiezen ervoor om dit deel van de stad te 

verlaten (Ruimtelijk Planbureau, 2006). Zoals gesteld zijn het vooral jonge hoogopgeleide 

alleenstaande starters die bewust kiezen voor het leven als stedeling. Vanwege de vaak hoge 

huisprijzen in het centrum wonen ze voornamelijk in wijken nabij de binnenstad(Gemeente 

Amsterdam, 2005). Daarnaast zijn het vooral de creatieve industrieën en kennisintensieve bedrijfjes 

die naar de stedelijke centra trekken. Voor beiden geldt dat ze veel behoefte hebben aan face-to-

face contacten en daarom kiezen voor de centrumstedelijke omgeving (SCP, 2004).  
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Nederlandse steden houden er verschillende strategieën om jonge hoogopgeleiden aan te trekken en 

ze vast te houden. Rotterdam is volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit van de vier grote 

steden (G4) het minst goed in staat afgestudeerden vast te houden. Ongeveer twee derde van de 

studenten verlaat deze stad na het afstuderen (Gemeente Rotterdam, 2008). Het imago van de stad 

als onveilig en te multicultureel blijken de belangrijkste redenen te zijn voor alumni om de stad weer 

te verlaten, ondanks dat het banenaanbod toeneemt. Rotterdam probeert dit tegen te gaan door 

jonge hoogopgeleiden voorrang te geven op de huizenmarkt en door bedrijven aan te sporen om de 

aansluiting tussen studie en baan te bevorderen (VK Banen, 2007).  

 
Amsterdam richt zich vooral op de specifieke woonwensen van jonge hoogopgeleiden om ervoor te 
zorgen dat deze groep zich graag wil blijven vestigen in de stad (Gemeente Amsterdam, 2007). Het 
zijn vooral de creatieve kenniswerkers die men aan de stad wil binden, omdat deze een grote 
economische bijdragen zouden leveren. Om deze groep aan te trekken en vast te houden richt de 
Gemeente zich op de huisvesting in opkomende wijken binnen de ringweg A10 (Gemeente 
Amsterdam, 2005). Hier worden huurwoningen verkocht om aantrekkelijke stadsmilieus te creëren. 
Utrecht heeft volgens onderzoek van Ecorys een gunstige positie om jonge hoogopgeleiden vast te 
houden (Intermediair, 2008). Het heeft namelijk de grootste universiteit van het land en de centrale 
ligging is interessant voor bedrijven om zich te vestigen. Om ervoor te zorgen dat jonge 
hoogopgeleiden vastgehouden worden, moeten er in het nieuwbouwproject Leidsche Rijn voldoende 
betaalbare woningen worden gebouwd voor starters (Gemeente Utrecht, 2006).  
 
Den Haag betreurt de afwezigheid van een universiteit binnen haar gemeentegrenzen omdat dit 
getalenteerde mensen trekt waarvan na hun studie een aanzienlijk deel blijft wonen (Gemeente Den 
Haag, 2009). In de vijf ‘nieuwe’ steden – Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer – 
zorgt het beperkte opleidingenaanbod er volgens VROM (2009) voor dat jonge hoogopgeleiden er 
wegtrekken en niet meer terugkeren; terwijl de werkgelegenheid er juist erg gunstig is. Er moet dus 
worden gezorgd voor doorlopende leerlijnen en een betere aansluiting van de opleidingen op het 
lokale bedrijfsleven. Almere ziet naast banen en goed onderwijs ook groot belang in het verbeteren 
van het culturele aanbod om de jonge hoogopgeleiden aan te trekken. De ambitie om in 2018 
culturele hoofdstad van Europa te worden moet hieraan bijdragen (Gemeente Almere, 2009).  
 
In steden in de krimpregio’s (zoals Zuid-Limburg) lijkt de noodzaak om jongeren vast te houden hoog. 

Krimp ontstaat in Nederland door vergrijzing en doordat jongeren in perifeer gelegen regio’s vaak 

wegtrekken naar centraler gelegen delen van het land voor studie of werk (De Jong & Garssen, 2009). 

Volgens regionale bevolkingsprognoses van CBS & PBL (2009) zal tot 2040 in een kwart van de 

gemeenten de bevolking met 2,5% afnemen, terwijl deze in de Randstad juist blijft groeien. In 

onderzoek van de Gemeente Sittard-Geleen (2009) blijkt dat 40% van de jongeren die zijn 

weggetrokken serieus overwogen hebben om terugkeren, voornamelijk vanwege de sociale binding 

en de groene omgeving. Voor de meerderheid die dat niet doen blijken het beperkte banenaanbod 

en de lokale mentaliteit de belangrijkste redenen.  

 

De universiteitssteden in perifeer gelegen regio’s blijken ook veel moeite te hebben om 

afgestudeerden vast te houden. Deze ‘brain drain’ ligt in Enschede vooral aan de beperkte keuze in 
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beroepscategorieën van de afgestudeerden (Gemeente Enschede, 2006). De Gemeente Enschede 

probeert door samen te werken met de bedrijven in de regio dit beter te coördineren. Groningen 

heeft, naast de verbetering van de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt, haar huidige 

campagne gewijd aan het aantrekken en vasthouden van jonge hoogopgeleiden. Als ‘City of Talent’ 

maakt Groningen zich zichtbaar als studie- en kennisstad (Gemeente Groningen, 2009). Bij 

Maastricht blijkt volgens Berenschot (2005) het positieve imago een negatief effect te hebben op de 

afgestudeerden. De inwoners zijn zo trots op hun stad en haar eigenheid dat ze zich afzetten tegen 

buitenstaanders. Jonge hoogopgeleiden die er gaan studeren voelen zich dan ook vaak maar weinig 

verbonden met de stad en trekken na hun studie massaal weg (Gemeente Maastricht, 2005).  
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3. Methodologie 
 

 

Het onderzoek is erop gericht om erachter te komen hoe jonge hoogopgeleiden de aantrekkelijkheid 

van Nederlandse steden beleven en in hoeverre dit aansluit bij de berekende woonaantrekkelijkheid 

van bestaande rankings. Hiertoe wordt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor 

het belevingsonderzoek zijn enquêtes en interviews afgenomen en voor het hieruit volgende 

vergelijkingsonderzoek - met de berekende woonaantrekkelijkheid - is een documentanalyse 

uitgevoerd. Het onderzoek is verdeeld over een doelgroeponderzoek, een belevingsonderzoek en 

een vergelijkingsonderzoek. Allereerst wordt de doelgroep onderzocht op herkomst van de 

respondenten en hun veronderstelde verhuisgedrag. Vervolgens wordt het belevingsonderzoek 

uitgevoerd door middel van enquêtes en interviews. Tot slot worden deze uitkomsten vergeleken 

met enkele prominente bestaande rankings. Uitgangspunt zijn vooraanstaande indices die regelmatig 

in beleidsnota’s en de media aangehaald worden.  

 

Bij het verder toelichten van de gehanteerde methoden wordt eerst de probleemstelling 

geoperationaliseerd voor onderzoek. De structuur van het onderzoek is aangegeven met de te 

beantwoorden onderzoeksvragen. Daarna zijn de gebruikte methoden van zowel het kwantitatieve 

als kwalitatieve onderzoek verder uitgelegd. In de structuur van het onderzoek zijn dit 

achtereenvolgens: enquêtes, interviews en documentanalyse. Het verloop van het onderzoek is 

daarbij steeds onder de loep genomen en verwoord in een reflectie op het proces. 

 

 

3.1 Onderzoeksvragen 

 

De reeds geïntroduceerde probleemstelling: “Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse 

steden onder jonge hoogopgeleiden beleefd en in hoeverre komt dit overeen met berekende 

woonaantrekkelijkheidsindices?” is geoperationaliseerd voor onderzoek via de onderzoeksvragen. 

Het onderzoek is daarmee verdeeld in een doelgroeponderzoek, een belevingsonderzoek en een 

vergelijkingsonderzoek. Het doelgroeponderzoek geeft inzicht in de doelgroep ‘jonge 

hoogopgeleiden’ en bepaalt de relevantie van het onderzoek. Het belevingsonderzoek laat zien hoe 

de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden door de doelgroep wordt beleefd. Het 

vergelijkingsonderzoek geeft aan in hoeverre dit overeenkomt met de berekende 

woonaantrekkelijkheidsindices.  

 
De probleemstelling wordt door middel van drie deelvragen stapsgewijs beantwoord die 
samenvallen met de genoemde deelonderzoeken. Ieder deelonderzoek beantwoordt een deelvraag 
door middel van onderzoeksvragen. Op de volgende pagina de deelonderzoeken met de deelvragen 
(genummerd) en de bijbehorende onderzoeksvragen (a,b,c). Hierbij wordt steeds aangegeven welke 
methoden van onderzoek de uitgangspunten vormen. 
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Doelgroeponderzoek (op basis van statistiek, theorie en empirie) 
1. In hoeverre is het relevant om jonge hoogopgeleiden te onderzoeken op hun verhuisgedrag 
binnen Nederland? 

a. Hoe worden jonge hoogopgeleiden in het onderzoek gedefinieerd? 
b. Waar komen de respondenten in het onderzoek vandaan? 
c. Welk aandeel (percentage) denkt binnen twee jaar te verhuizen naar een andere woonplaats 

en wat zijn hiervan de voornaamste redenen?  
 
Belevingsonderzoek (op basis van eigen empirie) 
2. Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden 
beleefd? 

a. Welke aspecten worden aantrekkelijk gevonden aan de huidige woonplaats? 

b. Welke factoren zijn van belang bij het verhuizen naar een andere stad? 
c. Welke steden worden als het meest aantrekkelijk ervaren om te wonen en wat zijn hiervan 

de voornaamste redenen? 
d. Welke steden worden als het minst aantrekkelijk ervaren om te wonen en wat zijn hiervan de 

voornaamste redenen? 
e. Hoe denkt men dat zijn/haar beeld over een stad is ontstaan en wat zou dit beeld kunnen 

veranderen?  
 
Vergelijkingsonderzoek (toetsing empirie) 
3. In hoeverre komt de beleefde woonaantrekkelijkheid overeen met de berekende 
woonaantrekkelijkheidsindices?  

a. In hoeverre verschillen de berekende indices van de belevingsindex? 
b. In hoeverre worden de factoren even belangrijk geacht? 
c. In hoeverre spelen er andere factoren een rol die niet berekend worden? 

 
 
3.2 Enquêtes 

 

Om inzicht te krijgen in hoe de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden wordt beleefd is een 

enquête opgesteld (zie Bijlage I). De enquête wordt aangeduid als ‘quickscan’ omdat het een korte 

vragenlijst betreft die op een A4tje zou kunnen passen. Uitgangspunt was enerzijds dat een beperkt 

aantal vragen voldoende inzicht moet kunnen verschaffen in de beleefde woonaantrekkelijkheid en 

anderzijds om de bereidheid tot meewerken van de doelgroep niet te schaden. De enquête bestaat 

daarom uit 14 vragen die in korte tijd te beantwoorden zijn.  

 

De enquête is online gemaakt met ‘ThesisTools - SurveySoftware’. Via de website: 

http://www.thesistools.com is de enquête vervolgens gehost waardoor respondenten via een 

hyperlink de enquête konden invullen. De uitkomsten werden automatisch opgeslagen in een 

database. Deze konden tussentijds worden ingezien en gedownload als Excelbestand. De enquêtes 

zijn eerst verspreid via email aan bekenden en hun bekenden. Hierbij is zoveel mogelijk geprobeerd 

om respondenten uit verschillende delen van het land te benaderen. Daarna zijn enquêtes verspreid 
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via contacten bij de Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Twente en 

de gemeenten Heerlen (Jongerennetwerk Provincie Limburg) en Coevorden. Op het moment dat 75 

enquêtes waren ingevuld werd deze in de mailinglist van ThesisTools gezet. In totaal is de enquête 

door 123 respondenten ingevuld.  

 

De vragen in de enquête zijn gericht op het doelgroeponderzoek en het belevingsonderzoek. In het 

doelgroeponderzoek wordt naar kenmerken van de respondenten gevraagd. In het 

belevingsonderzoek wordt nagegaan welke factoren een rol spelen bij de aantrekkelijkheid en welke 

steden aantrekkelijk worden gevonden om te wonen. Hiermee worden de volgende deelvragen 

beantwoord: 

 
Deelvraag 1. In hoeverre is het relevant om jonge hoogopgeleiden te onderzoeken op hun 
verhuisgedrag binnen Nederland? 
 
Deelvraag 2. Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge 
hoogopgeleiden beleefd? 
 

 

Doelgroeponderzoek 

In het doelgroeponderzoek wordt nagegaan wat de specifieke doelgroep is en wat de herkomst is 

van de respondenten. Daarnaast wordt gekeken naar welk percentage geneigd is om binnen een 

termijn van twee jaar te verhuizen. Hieronder de bijbehorende onderzoeksvragen en kort een uitleg 

over hoe en waarom ze in de enquête terugkomen. 

 

- Onderzoeksvraag 1a. Hoe worden jonge hoogopgeleiden in het onderzoek gedefinieerd? 

 

In het inleidende hoofdstuk is aangegeven de doelgroep van het onderzoek jonge hoogopgeleiden 

zijn. Dit betreft personen van 23 tot en met 28 jaar met een hbo of universitaire opleiding. De keuze 

voor deze doelgroep is verder beargumenteerd in de maatschappelijke relevantie en het theoretisch 

kader. In de enquête wordt de respondenten gevraagd naar hun leeftijd en hoogst genoten 

opleiding. 

 

- Onderzoeksvraag 1b. Waar komen de respondenten in het onderzoek vandaan? 

 

Door te kijken waar de respondenten vandaan komen wordt nagegaan of een bepaald deel van het 

land over- of ondervertegenwoordigd is. Daarmee wordt bepaald of keuzes uit het 

belevingsonderzoek (voorkeur voor steden) worden beperkt door de voorkeur voor de eigen stad 

niet mee te wegen.  

 

- Onderzoeksvraag 1c. Welk aandeel (percentage) denkt binnen twee jaar te verhuizen naar een 

andere woonplaats en wat zijn hiervan de voornaamste redenen?  
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Om deze vraag te beantwoorden is gevraagd of de respondenten binnen twee jaar denken te 

verhuizen naar een andere woonplaats in Nederland en zo ja, wat daarvan dan de voornaamste 

reden zal zijn. Het aandeel dat hierop bevestigend antwoordt, geeft tevens de relevantie voor 

onderzoek aan. De redenen die worden aangegeven geven inzicht in de factor die een belangrijke rol 

speelt in het keuzemoment voor een andere woonplaats. 

 

 

Belevingsonderzoek 

In het belevingsonderzoek wordt nagegaan hoe de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden 

onder jonge hoogopgeleiden wordt beleefd. Hierbij wordt gekeken naar welke factoren een rol 

spelen bij het verhuizen naar een andere stad. Daarnaast naar welke steden men het meest 

aantrekkelijk acht om te wonen en welke het minst aantrekkelijk. Hieronder de onderzoeksvragen 

met kort een uitleg hoe ze in de enquête terugkomen.  

 

- Onderzoeksvraag 2a. Welke aspecten vindt u aantrekkelijk aan uw huidige woonplaats? 

 

Door na te gaan welke aspecten de respondenten aantrekkelijk vinden aan hun huidige woonplaats 

wordt nagegaan wat jonge hoogopgeleiden belangrijke factoren vinden in hun woonomgeving. 

Hiermee wordt een eerste inzicht verkregen in de huidige woonaantrekkelijkheid. In de enquête is de 

respondenten gevraagd om drie aspecten te benoemen. De antwoordmogelijkheden zijn open, om 

de respondent niet te sturen. 

 

- Onderzoeksvraag 2b. Welke factoren zijn van belang bij het verhuizen naar een andere stad? 

 

Hierbij worden twaalf mogelijke redenen gegeven die van belang kunnen zijn bij de voorkeur voor 

het verhuizen naar een bepaalde Nederlandse stad. Acht redenen hiervan zijn vertaald van de 

berekende woonaantrekkelijkheid van de Atlas voor Gemeenten. Er is gekozen voor de Atlas voor 

Gemeenten omdat deze een compleet beeld geeft van alle grote en middelgrote steden in 

Nederland. Daarnaast wordt de woonaantrekkelijkheidsindex frequent aangehaald in media en 

beleidsdocumenten (zie Kader 1). Aanvullend zijn vier factoren opgenomen die bepalend zouden 

kunnen zijn (hypothetisch) bij de voorkeur voor het verhuizen naar een bepaalde Nederlandse stad. 

Deze ‘zachtere’ factoren kwamen naar voren tijdens de eerste interviews (zie paragraaf 3.3). Hiervan 

zijn geen statistische gegevens beschikbaar en daardoor waarschijnlijk niet opgenomen in de 

berekende woonaantrekkelijkheid. In Tabel 1 (op de volgende pagina) worden alle mogelijke redenen 

genoemd met erachter de acht overeenkomstige factoren die meewegen in de berekende 

woonaantrekkelijkheidsindex.  
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Tabel 1. Factoren van de beleefde en berekende woonaantrekkelijkheid 

Enquête  Woonaantrekkelijkheidsindex 

- Aanbod banen → Bereikbaarheid van banen 
- Cultureel aanbod (podia) → Cultureel aanbod (podiumkunsten) 
- Veiligheid → Gewogen index op basis van geweldsmisdrijven en vernielingen 
- Woningaanbod → Aandeel koopwoningen in de woningvoorraad 
- Nabijheid natuurgebieden → Bereikbaarheid van natuurgebieden 
- Culinair aanbod → Kwaliteit van het culinaire aanbod 
- Aanbod (vervolg)opleidingen → Aanwezigheid van een universiteit 
- Historisch karakter van de stad → Percentage woningen gebouwd vóór 1945 
- Aanbod leeftijd/leefstijlgenoten 
- Nabijheid familie/vrienden 
- Kindvriendelijke omgeving 
- Bereikbaarheid 

 

Bron: auteur, 2009/Atlas voor Gemeenten, 2009 

 

 

In de enquête is voor iedere mogelijk bepalende reden de vraag gesteld in hoeverre een betreffende 

reden van belang is. De antwoordmogelijkheden op de vragen zijn scores die zijn verbonden aan een 

vijf punts Likertschaal (1=onbelangrijk, 2=enigszins belangrijk, 3=redelijk belangrijk 4=belangrijk, 

5=erg belangrijk). Hiervoor is gekozen omdat de Likertschaal eenvoudig te begrijpen is voor de 

respondenten en omdat het begrip ‘belangrijk’ over vijf categorieën te verdelen is.  

 

- Onderzoeksvraag 2c. Welke steden worden als het meest aantrekkelijk ervaren om te wonen en wat 

zijn hiervan de voornaamste redenen? 

 

In de enquête wordt gevraagd welke drie steden men aantrekkelijk vindt om te wonen. De 

keuzemogelijkheden zijn de 36 grote en middelgrote gemeenten uit het Grotestedenbeleid (GSB) van 

de Rijksoverheid. Dit zijn de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4), en 

de 32 middelgrote steden (G32) van Nederland. Deze 36 gemeenten kunnen daarom binnen 

Nederland als ‘stad’ worden beschouwd. Hieronder staan alle 36 antwoordmogelijkheden in 

alfabetische volgorde genoemd: 

 

- Alkmaar 
- Almelo 
- Almere 
- Amersfoort 
- Amsterdam 
- Apeldoorn 
- Arnhem 
- Breda 
- Den Haag 
 

- Deventer 
- Dordrecht 
- Ede 
- Eindhoven 
- Emmen 
- Enschede 
- Groningen 
- Haarlem 
- Haarlemmermeer 
 

- Heerlen  
- Helmond  
- Hengelo  
- ‘s-Hertogenbosch 
- Leeuwarden 
- Leiden 
- Lelystad 
- Maastricht 
- Nijmegen 
 

- Rotterdam 
- Schiedam 
- Sittard-Geleen 
- Tilburg 
- Utrecht 
- Venlo 
- Zaanstad 
- Zoetermeer 
- Zwolle
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Hierbij wordt gevraagd om voor iedere antwoordmogelijkheid kort te omschrijven waarom men een 
bepaalde stad aantrekkelijk vindt of waarom men het aantrekkelijk lijkt om in een bepaalde stad te 
wonen. Deze antwoordmogelijkheden zijn ook open, omdat de genoemde aspecten persoonlijke 
voorkeuren zijn. 
 
- Onderzoeksvraag 2d. Welke steden worden als het minst aantrekkelijk ervaren om te wonen en wat 

zijn hiervan de voornaamste redenen? 

 

Deze vraag wordt op vergelijkbare manier beantwoord als vraag 2c, alleen wordt hier in de enquête 

gevraagd welke drie steden men onaantrekkelijk vindt of lijkt om te wonen. Vanzelfsprekend zijn de 

antwoordmogelijkheden van de reden waarom een bepaalde stad als onaantrekkelijk wordt ervaren 

open.  

 

 

Dataverwerking 

De enquêtes zijn automatisch verzameld door ThesisTools en in een database geplaatst. Deze ruwe 

data kon worden gedownload als Excelbestand. Met dit programma is de data vervolgens verwerkt 

tot staafdiagrammen omdat hiermee de resultaten duidelijk gepresenteerd kunnen worden. De 

vragen met gesloten keuzemogelijkheden zijn direct verwerkt; de open antwoorden (aspecten die 

een stad aantrekkelijk of onaantrekkelijk maken) zijn eerst gecategoriseerd op basis van de inhoud 

van de toelichtingen.  

  

 

3.3 Interviews 

 

Naast het kwantitatieve onderzoek in de vorm van enquêtes is ook kwalitatief onderzoek uitgevoerd 

in de vorm van ongestructureerde interviews. Hiermee wordt de woonaantrekkelijkheid van steden 

beter in beeld gebracht door dieper in te gaan op de achterliggende redenen voor de voorkeuren 

voor bepaalde steden en de factoren die daarbij een rol spelen. Uitgangspunt is dat emoties en 

onderbewust gedrag moeilijk te meten zijn met kwantitatief onderzoek en dat het beeld van een stad 

meer uitleg vergt dan kort kan worden beschreven. Doel van het kwalitatief onderzoek is dus om 

dieper in te gaan op het belevingsonderzoek en de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek te 

toetsen en waar nodig aan te vullen. Hiermee wordt dus aanvullend antwoord gegeven op de 

deelvraag van het belevingsonderzoek: 

 

Deelvraag 2. Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge 
hoogopgeleiden beleefd? 
 
In totaal zijn tien ongestructureerde individuele interviews afgenomen. Zes hiervan zijn persoonlijk 
afgenomen en met een duur van ongeveer 30 minuten; twee telefonisch met een duur van ongeveer 
20 minuten; en twee schriftelijk via email. In de interviews dienden de onderzoeksvragen van het 
belevingsonderzoek als leidraad (zie Bijlage II). Bij de schriftelijke interviews werd gevraagd de 
antwoorden in minimaal een alinea toe te lichten. De geïnterviewden zijn allen jonge 
hoogopgeleiden conform de doelgroep en woonachtig in een Nederlandse stad. Om een zo 
representatief beeld te krijgen is hierbij gekozen voor respondenten uit verschillende delen van het 
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land: Amsterdam (2), Utrecht, Eindhoven (2), Maastricht, Groningen, Apeldoorn, Alkmaar en 
Schiedam. Tijdens de interviews is ingegaan op de volgende onderzoeksvragen:  
 
- Onderzoeksvraag 2a. Welke aspecten vindt u aantrekkelijk aan uw huidige woonplaats? 

- Onderzoeksvraag 2b. Welke factoren zijn van belang bij het verhuizen naar een andere stad? 

- Onderzoeksvraag 2c. Welke steden worden als het meest aantrekkelijk ervaren om te wonen en wat 

zijn hiervan de voornaamste redenen? 

- Onderzoeksvraag 2d. Welke steden worden als het minst aantrekkelijk ervaren om te wonen en wat 

zijn hiervan de voornaamste redenen? 

- Onderzoeksvraag 2e. Hoe denkt men dat zijn/haar beeld over een stad is ontstaan en wat zou dit 

beeld kunnen veranderen?  

 

Tijdens de interviews zijn de antwoorden op de vragen genoteerd en direct daarna uitgewerkt. Vraag 

2e is bij de enquêtes niet aan bod gekomen en werd als aanvulling op het belevingsonderzoek 

meegenomen in de interviews. Hiermee wordt een duidelijker beeld gegeven van mogelijke 

veroorzakers van het beeld over een bepaalde stad om te wonen.  

 

Dataverwerking 

De aantekeningen van de interviews zijn verwerkt als tekstbestanden in Word. Hierbij worden de 

onderzoeksvragen aangehouden als gestelde vragen. De omvang van de uitgewerkte interviews is 

steeds 1 tot 2 A4 aan tekst. Deze uitgewerkte interviews dienen voor meer diepgang bij het 

kwantitatieve onderzoek omdat hiermee opvallende uitkomsten uit de enquêtes toegelicht kunnen 

worden.  

 

 

3.4 Documentanalyse  

 

Het vergelijkingsonderzoek is uitgevoerd door middel van documentanalyse. Hierbij worden de 

bepalende factoren en rankings uit het uitgevoerde onderzoek naar de beleefde 

woonaantrekkelijkheid vergeleken met de bestaande rankings en achterliggende factoren van de 

berekende woonaantrekkelijkheid. Doel is om te kijken waar opvallende verschillen of 

overeenkomsten zijn tussen beide benaderingswijzen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de 

deelvraag van het vergelijkingsonderzoek: 

 

Deelvraag 3. In hoeverre komt de beleefde woonaantrekkelijkheid overeen met de berekende 
woonaantrekkelijkheidsindices?  
 
De berekende woonaantrekkelijkheidsindices die zijn geraadpleegd en geanalyseerd zijn de 
‘woonaantrekkelijkheidsindex’ van de Atlas voor Gemeenten en ‘De beste gemeenten’ van Elsevier. 
Van beide jaarlijkse rankings wordt de meest recente (2009) gehanteerd. In de Atlas voor Gemeenten 
worden de 50 gemeenten van Nederland met de meeste inwoners onderzocht op 
woonaantrekkelijkheid aan de hand van een econometrische analyse. In ‘De beste gemeente’ van 
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Elsevier zijn alle gemeenten van Nederland in een rangorde geplaatst. Uit beide rankings zijn de 36 
gemeenten, die onder het Grotestedenbeleid (GSB) van de Rijksoverheid vallen, geselecteerd en in 
rangorde geplaatst. Daarnaast is gekeken naar de achterliggende factoren die de ranking bepalen. 
Hieronder de onderzoeksvragen met kort uitgelegd hoe ze in het vergelijkingsonderzoek worden 
beantwoord. 
 
- Onderzoeksvraag 3a. In hoeverre verschillen de berekende indices van de belevingsindex? 
 
De uitkomsten van het belevingsonderzoek zijn verwerkt tot een zogenaamde ‘belevingsindex’ van 
woonaantrekkelijkheid. Hierbij worden de top vijftien Nederlandse steden die door jonge 
hoogopgeleiden het meest en minst aantrekkelijkst worden gevonden om te wonen in ranglijsten 
geplaatst. Deze wordt vergeleken met de top vijftien steden (G36) van de 
woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten en ‘De beste gemeenten’ van Elsevier.  
 
- Onderzoeksvraag 3b. In hoeverre worden de factoren even belangrijk geacht? 
 
De rankings van de berekende woonaantrekkelijkheid zijn tot stand gekomen op basis van 
verschillende factoren. In de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten zijn dat de 
acht factoren in Tabel 1 (paragraaf 3.2) geordend op gewicht. Deze factoren zijn vergeleken met de 
uitkomsten van het belevingsonderzoek aan de hand van de twaalf onderzochte factoren uit de 
enquête. De ranking ‘De beste gemeenten’ van Elsevier is gebaseerd op 21 indicatoren, die allen 
even zwaar wegen. Voor deze indicatoren werd alleen het ontbreken van factoren uit het 
belevingsonderzoek vastgesteld.  
 
- Onderzoeksvraag 3c. In hoeverre spelen er andere factoren een rol die niet berekend worden? 
 
Hierbij wordt gekeken naar de factoren uit het belevingsonderzoek die niet in de berekende indices 
voorkomen: aanbod leeftijd/leefstijlgenoten, nabijheid familie/vrienden, kindvriendelijke omgeving. 
Daarnaast wordt aan de hand van zowel de enquêtes als de interviews gekeken naar welke andere 
factoren de huidige woonplaats en de drie gekozen steden aantrekkelijk maken om te wonen.  
 
 
Dataverwerking 

De factoren van de berekende woonaantrekkelijkheidsindices zijn vrij beschikbaar. In de Atlas voor 

Gemeenten van 2009 staan alle indicatoren genoemd en toegelicht. Aangegeven wordt dat de 

volgorde waarin de factoren worden genoemd, hun gewicht in de econometrische analyse bepalen. 

In de Elsevier van 20 juni 2009 staat een leeswijzer bij de ranglijst. Hierin staat hoe de scores voor de 

gemeenten zijn berekend en welke factoren erin zijn meegenomen. De statistische informatie komt 

bij beide indices uit verschillende bronnen. Er wordt veel gebruik gemaakt van Centraal Bureau voor 

de Statistiek, maar ook van onderzoeksbureaus zoals Locatus, Bureau Louter en ABF Research. Deze 

bronnen zijn meegenomen in de vergelijking tussen de berekende en de beleefde 

woonaantrekkelijkheid. De factoren van de berekende indices zijn dus waar mogelijk geordend en 

afgezet tegen de factoren uit het eigen onderzoek. 
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3.5 Procesreflectie 

 

Het onderzoek ving aan met het houden van drie interviews om waar mogelijk de vragen van de 
enquête aan te scherpen. Toen de eerste resultaten van de enquêtes binnenkwamen kon hiermee 
worden ingespeeld op de overige interviews. Hierdoor waren de eerste interviews anders van toon 
dan de laatste interviews. Bij de drie gesprekken die voor de enquête werden gehouden lag de 
nadruk op de reden van verhuizen en factoren die daarbij een rol spelen. Uit de interviews die na de 
enquête werden gehouden, kwam ook de beeldvorming van een stad naar voren en op welke manier 
een beeld van een stad zou kunnen worden verbeterd.  
 
Bij het opstellen van de enquête was het uitgangspunt om de respondenten te vragen naar hun 
voorkeuren voor woonomgeving. Toen uit de literatuur bleek dat erg veel aspecten een rol kunnen 
spelen werden hiervoor open vragen opgesteld. Uit de antwoorden bleek echter dat deze in een 
tiental categorieën samen te vatten zijn. Daarnaast was het de bedoeling om de doelgroep te toetsen 
op hun opleidingsrichting of plaats waar ze opgegroeid zijn. Uit de onderzoeksresultaten bleek het 
gezien de steekproefomvang (n=123) niet echt mogelijk van deze data gebruik te maken. Veel 
respondenten gaven daarnaast aan in meerdere woonplaatsen te zijn opgegroeid. Deze zijn niet op 
waarde te schatten met betrekking tot invloed op de huidige voorkeuren. Misschien was de vraag 
hoe lang men in de huidige gemeente woont en waarom men daarheen is verhuisd logischer 
geweest. De opleidingsrichting bleek ook niet te toetsen, omdat veel mensen een specifieke richting 
of niet nader toegelichte afkortingen gaven (met meerdere mogelijke antwoorden).  
 
In de enquête werd gevraagd in hoeverre bepaalde factoren van invloed zouden kunnen zijn op het 
verhuisgedrag van jonge hoogopgeleiden. Hiertoe werden de meewegende factoren van de 
woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten vertaald om ze passend te maken. Een 
factor zoals ‘aandeel koopwoningen in de woningvoorraad’ werd zo ‘woningaanbod’. Door deze 
vertaling naar de enquête zijn sommige factoren enigszins veranderd, waardoor hun interpretatie in 
de onderzoeksresultaten niet exact hetzelfde is. Op zich is dit niet erg omdat het beeld van een 
specifieke doelgroep wordt vergeleken met een algemene berekening.  
 
Bij het uitvoeren van de enquête bleek het niet eenvoudig om een enigszins representatief over het 
land verspreide doelgroep te krijgen. In eerste instantie werd naar bekenden een mail gestuurd met 
daarin de vraag of ze de enquête wilden invullen. Hiermee werden een aantal delen van het land 
echter niet gedekt. Vooral het noorden en oosten van het land bleven enigszins achter. Hierna is 
besloten om contacten bij de Universiteit Twente, de Radboud Universiteit Nijmegen en de 
gemeenten Coevorden en Heerlen te verzoeken de enquête onder hun contacten te laten 
verspreiden. Verwacht was dat het bereiken van meerdere delen van het land eenvoudiger zou 
verlopen, maar in de praktijk bleek dit lastig. Het aanschrijven van instanties in meerdere delen van 
het land bleek dus ook noodzakelijk. Nadat de enquête op ThesisTools door voldoende respondenten 
was ingevuld werd deze ook via hun mailinglist verspreid. Hierdoor is de geografische verdeling van 
de geënquêteerden over Nederland nog enigszins evenredig verlopen.  
 

Waar de enquêtes veel inzichten en data opleverden was dit bij de interviews slechts betrekkelijk. Bij 

de interviews werd gezocht naar respondenten uit verschillende steden, maar door hun aantal (tien) 

bleek hiervan de relevantie wellicht minder belangrijk dan voorgesteld. Het doel van het houden van 
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de interviews was - in tegenstelling tot de enquête - namelijk niet zozeer om te kijken welke steden 

het meest en minst aantrekkelijk werden bevonden om te wonen, maar om meer inzicht te krijgen in 

de factoren die een rol spelen en hoe het beeld over een stad gevormd wordt. Uit de interviews die 

voorafgaand aan de enquête werden gehouden kwamen een viertal aspecten aan het licht die 

wellicht een rol spelen. Vervolgens bleek uit de enquête dat de respondenten sfeer en gezelligheid 

een belangrijk aspect vonden in hun huidige woonplaats en bij de aantrekkelijk bevonden steden. 

Ook al zijn ‘sfeer’ en ‘gezelligheid’ op zich niet nader gedefinieerd, spelen ze toch een belangrijke rol 

in de beeldvorming en waarschijnlijk ook in de keuze voor een bepaalde stad.  

 

Bij het analyseren van de berekende indices kwam naar voren dat er maar beperkt inzicht kon 

worden gekregen in de manier van bepalen van de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor 

Gemeenten. In de omschrijving van de index wordt wel aangegeven welke volgorde van gewicht de 

factoren geplaatst worden, maar er ontbreekt uitleg over de cross-sectieanalyse. Bij navraag bij de 

Atlas voor Gemeenten bleek dat alleen Gerard van Marlet dit nader kon uitleggen. Zijn recent 

verschenen proefschrift over ‘De aantrekkelijke stad’ geeft hierin echter geen verder inzicht. Deze is 

als aanvulling op het onderzoek opgenomen, omdat deze bij aanvang van het onderzoeksproces nog 

moest verschijnen.  
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4. Onderzoeksresultaten 
 

 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse 

steden onder jonge hoogopgeleiden wordt beleefd. Daarnaast wordt deze beleving vergeleken met 

de berekende woonaantrekkelijkheid van bestaande indices. Hiertoe is eerst de doelgroep 

onderzocht naar achtergrond, herkomst en geneigdheid tot verhuizen. Vervolgens is de beleving van 

de woonaantrekkelijkheid onderzocht, naar bepalende factoren in het keuzeproces en voorkeuren 

voor bepaalde steden. Deze uitkomsten zijn vergeleken met de meest recente berekende indices op 

opvallende overeenkomsten en verschillen. De onderzoeksresultaten worden in de volgorde van de 

drie deelonderzoeken gepresenteerd. 

 

 

4.1 Doelgroeponderzoek 

 

Het onderzoek richt zich op jonge hoogopgeleiden, die als volgt worden gedefinieerd: 23 tot en met 

28 jarigen met een hbo of universitaire opleiding. Deze jonge hoogopgeleiden zijn woonachtig in 

Nederland en hebben het voornemen om hier nog minimaal enkele jaren te blijven wonen. Er is 

bewust voor deze leeftijdscategorie in combinatie met het opleidingsniveau gekozen omdat deze 

doelgroep interessant is om aan te trekken of te behouden. Jonge hoogopgeleiden hebben namelijk 

vaak een goed toekomstperspectief en kunnen door hun inzet en creativiteit bijdragen aan de 

economische kracht van een stad. Daarnaast staan ze in een beslissingsmoment van hun leven om 

ergens anders te gaan wonen. Veel steden zien het dan ook van belang om deze groep te verleiden 

naar hun stad te verhuizen.  

 

Het is aannemelijk dat jonge hoogopgeleiden na het afstuderen relatief vaak een keuze maken voor 

een andere woonplaats. Hypothetisch werd daarom aangenomen dat veel jonge hoogopgeleiden 

tussen de 23 en 28 jaar na hun afstuderen naar een andere stad verhuizen voor bijvoorbeeld werk of 

een partner. De geneigdheid tot verhuizen wordt bepaald door na te gaan welk aandeel van de 123 

jonge hoogopgeleiden in het onderzoek binnen twee jaar denken te verhuizen. De redenen die ze 

aandragen voor het verhuizen en de factoren die hierbij een rol spelen worden uitgelegd in het 

belevingsonderzoek. De verhuisgeneigdheid van de doelgroep geeft in eerste instantie de relevantie 

voor het onderzoek aan.  

 

Verhuisgeneigdheid 

In Figuur 7 (op de volgende pagina) staat welk aandeel van de 123 respondenten binnen twee jaar 

naar een andere woonplaats in Nederland denkt te gaan verhuizen. Hieruit wordt duidelijk dat iets 

meer dan de helft (n=68) van de respondenten aangeeft waarschijnlijk niet binnen twee jaar te 

verhuizen. Bijna 40% (n=46) geeft aan dat men denkt binnen twee jaar in een andere woonplaats in 

Nederland te wonen en 7% weet nog niet hoe deze toekomst er over een paar jaar uitziet. Ongeveer 

vier op de tien respondenten geeft dus aan dat ze binnen twee jaar verhuizen. 
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Figuur 7. Jonge hoogopgeleiden die in twee jaar wel of niet naar een andere woonplaats verhuizen 

              Bron: auteur, 2009 
 
Een belangrijk deel van de ondervraagden denkt dus binnen enkele jaren te verhuizen naar een 
andere woonplaats, terwijl de meerderheid zegt in dezelfde woonplaats te blijven. Kanttekening 
hierbij is dat veel van de jonge hoogopgeleiden voor hun studie naar hun huidige woonplaats zijn 
verhuisd. Omdat deze onderwijsinstellingen vaak in steden gesitueerd zijn worden de stedelijke 
behoeften voor velen inmiddels vervuld. Uit de antwoorden op wat ze aantrekkelijke aspecten 
vinden aan hun huidige woonplaats blijkt dan ook dat velen erg positief zijn. De onvrede met de 
huidige woonplaats, die kan leiden tot geneigdheid te verhuizen, is dus hier meestal niet aan de orde. 
Er zijn ook geen verschillen in de omvang van de huidige woonplaats en geneigdheid tot verhuizen. 
Zowel degenen die wel denken binnen twee jaar te gaan verhuizen als degenen die denken dat niet 
te doen komt ongeveer driekwart uit de G36 steden en ongeveer een kwart uit kleinere Nederlandse 
steden of dorpen.  
 
Van de respondenten die aangaven binnen twee jaar naar een andere woonplaats te verhuizen werd 

gevraagd wat hiervan de belangrijkste reden zou zijn. Figuur 8 (op de volgende pagina) toont de 

verdeling van de verschillende redenen. De meeste respondenten geven aan dat een mogelijke baan, 

of de werkgelegenheid in een andere woonplaats, reden zou zijn om te verhuizen. Dit is conform de 

veronderstelling dat men na de studie ergens een baan vindt en dan daar in de buurt gaat wonen. 

Verder is de wooncarrière een belangrijke reden om naar een andere plaats te verhuizen. Opvallend 

is dat toch 12,5% aangeeft geen woning in een stad te ambiëren maar liever ergens gaat wonen waar 

meer rust of natuur te vinden is. Vooral degenen die momenteel in een grote stad wonen geven aan 

dat ze ergens zouden willen wonen met meer rust en ruimte (woning en woonomgeving). De 

respondenten uit kleinere steden of dorpen geven vaak aan voor werk te gaan verhuizen. De 

hypothese dat de partner of relatie een grote rol zou spelen blijkt in veel mindere mate van belang.  
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Figuur 8. Voornaamste reden voor jonge hoogopgeleiden om te verhuizen naar andere woonplaats 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
          
 
 
 
 
 

        Bron: auteur, 2009 
 
Herkomst respondenten 
Met de groep respondenten is geprobeerd een representatief beeld te scheppen van de 
onderzoekspopulatie. Uitgangspunt is dat er geen vertekening ontstaat in de steekproef door een 
bias naar herkomst. Er is dus geprobeerd om een steekproef te verkrijgen met voldoende grootte 
waarbij de verschillende delen van het land evenredig vertegenwoordigd worden. Om mogelijke 
effecten van oververtegenwoordiging tegen te gaan is het onderzoek op herkomst van de 
respondenten gecorrigeerd. Zo wordt in het belevingsonderzoek de keuzevrijheid beperkt door de 
huidige woonplaats niet mee te wegen in de voorkeuren. Hier wordt namelijk gevraagd welke drie 
steden men aantrekkelijk vindt om te wonen. De huidige woonplaats blijkt, overigens logischerwijs, 
namelijk een duidelijke voorkeur te hebben.  
 
Om de herkomst van de respondenten na te gaan is eerst gevraagd waar ze zijn opgegroeid. Hieruit 
blijkt dat slechts 22% is opgegroeid in steden die tot de G36 behoren en de overige 78% in kleinere 
steden en dorpen. Opvallend is dat de huidige verhoudingen nagenoeg andersom liggen: driekwart 
woont nu in een stad van de G36 en een kwart in een kleinere woonplaats. De meeste respondenten 
die naar een G36 stad zijn verhuisd gaven als reden om op kamers gaan in de stad waar de opleiding 
wordt aangeboden. Ongeveer 72% van de ondervraagden woont dan ook in een stad waar hoger 
onderwijs aangeboden wordt. Iets meer dan een vijfde van de respondenten (22%) woont nog in 
dezelfde plaats als waar ze zijn opgegroeid en dat zijn bijna altijd kleinere steden of dorpen (95%).   
 
De kaart van Figuur 9 (op de volgende pagina) laat de huidige woonplaats van de 123 respondenten 
in de enquête zien. Opvallend is de relatieve oververtegenwoordiging van Utrecht en in mindere 
mate van Amsterdam en Eindhoven. Het zwaartepunt ligt dan ook op de Randstad en het zuiden van 
het land. Verder zijn de respondenten uit bijna alle provincies afkomstig (met uitzondering van 
Flevoland) en worden in ieder geval de landsdelen (Noord, Oost, West en Zuid) gedekt door een 
zekere mate van spreiding van de respondenten. De spreiding van de respondenten vertoont 
overeenkomsten met de bevolkingsdichtheid van Nederland (Randstad en enkele andere stedelijke 
gebieden) en met het percentage van de beroepsbevolking met hoger onderwijs (zie Bijlage V).  
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Figuur 9. Huidige woonplaats van respondenten uit de enquête (n=123) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: auteur, 2009 
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4.2 Belevingsonderzoek 

 

De beleving van de woonaantrekkelijkheid van een Nederlandse stad onder jonge hoogopgeleiden 

wordt bepaald door verschillende factoren. Door na te gaan wat deze factoren zijn en welke rol ze 

spelen in de keuze voor een nieuwe woonlocatie, wordt inzicht verkregen in de perceptie van de 

woonaantrekkelijkheid. Daarnaast geven de meest en minst aantrekkelijk beleefde Nederlandse 

steden aan welk beeld er over de steden heerst en welke factoren hieraan mogelijk bijdragen. Door 

hierin inzicht te krijgen wordt beter duidelijk hoe de beeldvorming van de steden momenteel is. Dit is 

van belang omdat het heersende beeld, in combinatie met voorkeuren, mogelijk bijdraagt aan de 

keuze van jonge hoogopgeleiden voor de ene stad en het vermijden van de ander. Het geeft dus een 

nieuw inzicht in oorzaken van de mate van populariteit van Nederlandse steden als woonlocatie voor 

jonge hoogopgeleiden en de redenen die hieraan ten grondslag liggen.  

 

Huidige woonplaats 

Om te kijken hoe de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden 

wordt beleefd, is allereerst onderzocht welke aspecten men aantrekkelijk vindt aan de huidige 

woonplaats. Onderstaande Figuur 10 toont de verdeling van deze twaalf aspecten die door de 

respondenten in de enquête werden genoemd. Hierin valt op dat zowel de bereikbaarheid als de 

sfeer van de huidige woonplaats vaak aangehaald worden. Bij de hoge score van bereikbaarheid 

moet worden gezegd dat de oververtegenwoordiging van respondenten in een centraal gelegen stad 

als Utrecht en in mindere mate van Amsterdam en Eindhoven hieraan zou kunnen bijdragen. Deze 

steden zijn allen gelegen aan de verkeersader A2 en zijn belangrijke knooppunten in het 

spoornetwerk. 

 
Figuur 10. Aantrekkelijke aspecten aan huidige woonplaats van jonge hoogopgeleiden 

                     Bron: auteur, 2009 

 
Verder wordt door ongeveer 11% van de respondenten de rust van de huidige woonplaats genoemd 
als aantrekkelijk aspect en door meer dan 10% de nabijheid van familie en/of vrienden. Opvallend is 
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dat zowel het cultureel aanbod; de nabijheid van werk; en het woningaanbod in veel mindere mate 
wordt genoemd. De veiligheid wordt door de respondenten zelfs slechts in 1,7% van de antwoorden 
genoemd. In de berekende woonaantrekkelijkheid van de Atlas voor Gemeenten worden deze 
indicatoren echter zwaar meegewogen (zie ook paragraaf 4.3). Als kanttekening moet hierbij worden 
gezegd dat de beoordeling eigenlijk een evaluatie is van de huidige situatie en wat daarin het meest 
opvalt. Dat een gevoel van onveiligheid dus momenteel niet aan de orde is, wil niet zeggen dat jonge 
hoogopgeleiden dit geen belangrijk aspect vinden. Dit zelfde geldt voor het feit dat veel 
respondenten mogelijkerwijs momenteel niet nabij hun werk wonen.  
 
Belang factoren bij verhuizen 
Om verder in te gaan op de waardering van dergelijke factoren bij het verhuizen naar een andere 
Nederlandse stad is gekeken naar de mate van belang van enkele gegeven aspecten. Onderstaande 
Figuur 11 toont twaalf gegeven aspecten geordend naar het aandeel respondenten dat ze als ‘erg 
belangrijk’ typeerden. Hierin valt op dat een goede bereikbaarheid door de respondenten als het 
belangrijkste aspect wordt gezien gevolgd door het aanbod banen. Deze aspecten worden gevolgd 
door de sociale kwaliteit van de stad: de nabijheid van huidige vrienden en de mogelijkheid om 
nieuwe vrienden te vinden. Hierna volgt de fysieke kwaliteit van de stad: historisch karakter en het 
woningaanbod.  
 
Figuur 11. Mate van belang van factoren van jonge hoogopgeleiden bij verhuizen naar andere 
Nederlandse stad 

Bron: auteur, 2009 

 
Opvallend is dat het aanbod van vervolgopleidingen het minst belangrijk wordt gevonden. Op zich 
niet vreemd omdat de doelgroep nog enkele jaren bezig is aan een studie of deze net heeft afgerond. 
Bijna een kwart van de respondenten noemt het aanbod (vervolg)opleidingen dan ook onbelangrijk. 
Verder valt op dat een kindvriendelijke omgeving laag scoort. Hiermee wordt duidelijk dat een groot 
deel van de respondenten op dit moment nog niet bezig is met gezinsuitbreiding en het zoeken van 
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een geschikte bijbehorende woonlocatie. De veiligheid wordt enigszins belangrijker geacht, maar 
scoort over het algemeen laag. Reden hiervoor zou de huidige woonlocatie kunnen zijn, waarbij het 
gevoel voor onveiligheid weinig reden van betekenis heeft. 
 
Om inzicht te krijgen in verschillen binnen de doelgroep is een uitsplitsing gemaakt naar 
opleidingsniveau: hbo (n=56) en universitair (wo) (n=67). Onderstaande Figuur 12 toont deze 
uitsplitsing van de factoren bij het verhuizen naar een andere Nederlandse stad. Hierin valt op dat de 
universitair opgeleiden de sociale kwaliteit (nabijheid vrienden/familie en aanbod leeftijd- 
leefstijlgenoten) bij het verhuizen naar een stad over het algemeen belangrijker vinden dan de 
hbo’ers. Verder vinden universitair opgeleiden cultuur en cultuurhistorie belangrijker. Hbo’ers 
hechten relatief meer waarde aan het culinaire aanbod van een stad en in mindere mate iets meer 
aan een kindvriendelijke omgeving.  
 
Figuur 12. Mate van belang van factoren van jonge hoogopgeleiden bij verhuizen naar andere 
Nederlandse stad uitgesplitst naar HBO en WO 

Bron: auteur, 2009 
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Meest aantrekkelijke woonsteden 
De afzonderlijke factoren kunnen bijdragen aan het beeld dat er over een Nederlandse stad bestaat 
met betrekking tot de aantrekkelijkheid om er te wonen. Aan de respondenten is daarom gevraagd 
aan te geven welke drie steden men aantrekkelijk vindt of lijkt om te wonen. Onderstaande Figuur 13 
toont de verdeling van de antwoorden over de top vijftien van de 36 Nederlandse steden.  
 
Figuur 13. Meest aantrekkelijk beleefde steden om te wonen (niet gecorrigeerd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: auteur, 2009 

 
De grafiek toont een opvallende voorkeur voor Utrecht door de oververtegenwoordiging van 
respondenten uit deze stad. Ongeveer 53% van de respondenten noemt namelijk ook de eigen 
woonplaats als aantrekkelijke stad om te wonen. Alle respondenten uit Utrecht en Amsterdam 
noemen hun steden als meest aantrekkelijk. Daar tegenover staat dat een stad zoals Eindhoven door 
meer dan de helft van de respondenten uit deze plaats juist niet genoemd wordt bij de drie meest 
aantrekkelijke steden. Perifeer gelegen steden zoals Enschede en Leeuwarden worden door geen 
enkele respondent uit deze plaatsen genoemd als meest aantrekkelijk om te wonen. De steden onder 
‘Overig G36’ worden vaak door respondenten genoemd die er in de buurt wonen.  
 
Om de oververtegenwoordiging in de herkomst van respondenten geen rol te laten spelen is de 
huidige woonplaats niet meegenomen in de uiteindelijke versie. Figuur 14 (op de volgende pagina) 
toont de meest aantrekkelijk beleefde steden om te wonen gecorrigeerd naar woonplaats van de 

n=369 
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respondenten. De top vier blijft ongewijzigd maar de figuur toont een iets genuanceerder beeld 
tussen de nummers één en twee. Eindhoven is vier plaatsen gezakt en Den Haag is er drie gestegen.  
 
Figuur 14. Meest aantrekkelijk beleefde steden om te wonen (gecorrigeerd naar woonplaats) 

Bron: auteur, 2009 

 
Opvallend is dat Utrecht en Amsterdam nog steeds door relatief veel respondenten worden 
genoemd. Verder vindt iets meer dan 9% ’s-Hertogenbosch een aantrekkelijke stad om te wonen en 
ongeveer 7,5% noemt Haarlem. De populariteit van de andere steden in de top vijftien ligt dicht bij 
elkaar. De overige 21 steden worden door ongeveer hetzelfde percentage respondenten genoemd 
als meest genoemde stad Utrecht. Als overeenkomst tussen de meest aantrekkelijk bevonden steden 
kan worden gezegd dat negen van de tien steden uit de top tien een historische binnenstad bezitten. 
De aantrekkelijkheid van de betreffende steden wordt duidelijk wanneer er wordt ingegaan op de 
achterliggende redenen van de respondenten.  
 
De redenen die ten grondslag liggen aan de keuze voor een bepaalde stad geven inzicht in welke 
aspecten de steden aantrekkelijk maakt voor jonge hoogopgeleiden om te wonen. Figuur 15 (op de 
volgende pagina) geeft inzicht in deze aspecten voor de top drie als aantrekkelijk beleefde steden om 
te wonen: Utrecht, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Uit de antwoorden van de respondenten 
kwamen elf aspecten naar voren die voor hen de steden aantrekkelijk maken. Wanneer deze drie 
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steden worden vergeleken wordt duidelijk dat ze onderling van elkaar enigszins verschillen in de 
bepaling van hun woonaantrekkelijkheid. 
 
Figuur 15. Top drie door jonge hoogopgeleiden aantrekkelijk beleefde steden om te wonen vergeleken 

Bron: auteur, 2009 

 
Bijna een kwart van de respondenten noemt de bereikbaarheid van Utrecht als belangrijk aspect, 
gevolgd door de sfeer en het historische karakter van de binnenstad. Verder noemt ongeveer 10% de 
nabijheid van familie en/of vrienden. Dit hangt samen met de bereikbaarheid omdat de 
respondenten die Utrecht noemen er zoals aangegeven zelf niet woonachtig zijn. Van Amsterdam 
wordt dit als belangrijkste aspect genoemd, gevolgd door de uitstraling en de levendigheid. Verder 
geeft meer dan 10% aan dat het culturele aanbod en het historische karakter de stad aantrekkelijk 
maakt om te wonen. Voor ’s-Hertogenbosch zijn de meningen iets meer verdeeld. Hier ligt de nadruk 
het meest op de levendigheid en het culturele aanbod.  
 
Minst aantrekkelijke woonsteden 
Om na te gaan welke Nederlandse steden door jonge hoogopgeleiden als minst aantrekkelijk worden 
beleefd om te wonen is gevraagd drie steden te noemen die men niet aantrekkelijk vindt of lijkt. 
Figuur 16 (op de volgende pagina) toont de verdeling van de antwoorden over de top twintig van de 
36 Nederlandse steden. Deze grafiek hoefde niet gecorrigeerd te worden omdat geen enkele 
respondent de eigen stad als minst aantrekkelijk noemt. In de figuur valt op dat de verdeeldheid over 
de antwoorden groter dan bij de aantrekkelijk beleefde steden om te wonen. Zo kiest nog altijd 
minder dan 10% voor het nummer één antwoord Rotterdam en kiest meer dan 15% voor G36 steden 
buiten de top twintig. Onbekend maakt onbemind want in vergelijking tot de aantrekkelijke steden 
blijken minder respondenten de aspecten te kunnen noemen die voor hen de steden onaantrekkelijk 
maakt. 
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De top drie – Rotterdam, Almere en Lelystad - ontloopt elkaar niet veel, maar scoort aanzienlijk 
hoger dan de andere steden. Opvallend is dat deze drie steden allen geen historische binnenstad 
bezitten. De steden op plaats vier tot en met zeven zijn allen steden die in perifere regio’s liggen. 
Verder valt op dat veel steden van de genoemde steden (oude) industriesteden zijn: Rotterdam, 
Sittard-Geleen, Heerlen, Helmond, Hengelo, Tilburg en Eindhoven.  
  
Figuur 16. De twintig door jonge hoogopgeleiden minst aantrekkelijk beleefde steden om te wonen  

Bron: auteur, 2009 

 
Wanneer de rankings van meest en minst aantrekkelijke steden om te wonen worden vergeleken valt 
op dat Amsterdam in de top tien van beiden voorkomt. Door bijna 14% van de respondenten wordt 
deze stad als meest aantrekkelijk beleefd (2e plaats) en door 3,4% als het minst aantrekkelijk (9e 
plaats). Den Haag wordt door 4,6% van de respondenten als aantrekkelijk genoemd en door 2,3% 
juist als onaantrekkelijk. Blijkbaar spreken deze steden sommige respondenten wel aan en anderen 
juist weer niet. Waar de ene respondent een stad als Amsterdam als levendig ervaart noemt de 
ander het juist te druk. Een positieve eigenschap voor de één kan dus ook als een negatieve 
eigenschap worden gezien voor de ander.  
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Door nu de top drie van minst aantrekkelijk beleefde steden te vergelijken wordt duidelijk welke 
redenen de respondenten voor hun keuze hebben. Onderstaande Figuur 17 toont de redenen die de 
jonge hoogopgeleiden hebben om Rotterdam, Almere en Lelystad als onaantrekkelijk te ervaren. Uit 
de gegeven antwoorden kwam naar voren dat de respondenten voor Rotterdam acht soorten 
redenen noemden en voor Lelystad en Almere slechts vijf. Wanneer deze steden worden vergeleken 
wordt duidelijk dat Rotterdam ook opvallend anders wordt beoordeeld dan de steden in Flevoland.  
 
Figuur 17. Top drie door jonge hoogopgeleiden onaantrekkelijk beleefde steden om te wonen 
vergeleken 

Bron: auteur, 2009 

 
Meer dan een derde van de respondenten die Rotterdam als onaantrekkelijke stad om te wonen 
noemt, wijt dit aan (gevoel van) onveiligheid. Verder spelen het ontbreken van sfeer en de omvang 
van de stad een rol en in iets mindere mate de mentaliteit van de bewoners en het multiculturele 
karakter. Het imago van Rotterdam is voor de respondenten gemakkelijker te definiëren dan van 
Almere en Lelystad. Dit komt onder andere naar voren in het verschil in scores op het redelijk vage 
begrip ‘slecht imago’.  
 
De steden in Flevoland zijn enigszins vergelijkbaar van aard en worden dan ook als dusdanig 
benoemd. Toch zijn er enkele onderlinge verschillen aan te duiden. Over Almere geeft ongeveer een 
derde van de respondenten aan dat ontbreken van sfeer en de nieuwbouw hen tegenstaat. Deze 
factoren lijken in elkaars verlengde te liggen. Lelystad heeft naast de nieuwbouw als negatief aspect 
volgens een kwart van de respondenten een slecht imago. Van de drie steden wordt dit bij Lelystad 
dan ook het vaakst genoemd. Overigens is het enigszins logisch dat beide relatief nieuwe steden 
minder aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. Wanneer we kijken welke factoren jonge 
hoogopgeleiden belangrijk vinden bij het verhuizen naar een stad blijkt dat de steden bijvoorbeeld 
(waarschijnlijk) slecht scoren op een aantal factoren. Zo bezitten ze geen historische binnenstad, 
hebben ze een relatief beperkt aanbod banen en leeftijd-/leefstijlgenoten. Het zijn dan ook meer 
suburbane gebieden dan echte steden.  
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Beeldvorming 
Uit de verschillende interviews blijkt het beeld dat de respondenten hebben over een stad op 
verschillende manieren is gevormd. Allereerst spelen eigen ervaringen een belangrijke rol, maar in 
veel gevallen is het een bepaald beeld dat door anderen is gevormd. Vooral van steden waar men 
niet bekend mee is, is het beeld gevormd door media en verhalen van anderen. Onbekend maakt ook 
hier onbemind, omdat veel respondenten in de enquête aangeven nooit in een stad te zijn geweest 
die zij als minst aantrekkelijk ervaren. Geïnterviewden stellen wel dat de media de beeldvorming zou 
kunnen bijstellen over de voor hen onbekende steden, maar over die bij hen bekend zijn tellen eigen 
ervaringen veel zwaarder. Sommigen respondenten uit de enquête stellen letterlijk dat hun beeld is 
gebaseerd op de ervaring die ze hadden bij de één of enkele bezoeken aan de stad. 
 
Steden die de geïnterviewden nooit bezocht hebben worden door hen getypeerd als sfeerloos of 
ongezellig. Industriesteden en nieuwe steden worden hierin over het algemeen slechter beoordeeld 
dan steden met een historisch centrum. Steden van de G36 die perifeer gelegen zijn worden relatief 
minder aantrekkelijk ervaren om te wonen. Hierbij vormen Maastricht en in iets mindere mate 
Groningen een uitzondering. Steden aan de grens met Duitsland, zoals Emmen, Enschede, Hengelo, 
Venlo en Heerlen worden het meest als ‘ver weg’ getypeerd. Nijmegen is hierin een uitzondering. 
Opvallend is dat Brabantse steden die relatief dicht bij de Belgische grens liggen niet als dusdanig 
worden getypeerd.  
 
Bestaande stereotypen blijken de beelden over steden in opvallende mate te voeden. De 
respondenten van de enquête noemen de steden in het zuiden vaak Bourgondisch en refereren aan 
cultuurelementen zoals carnaval. Het Limburgse dialect bepaalt voor sommigen zelfs hun beeld over 
steden in deze provincie. Dat de media ook hier een rol spelen blijkt omdat bij een stad als Heerlen 
opvallend vaak de drugsoverlast wordt genoemd. Steden zoals Rotterdam en Amsterdam staan 
negatief bekend om de mentaliteit van haar inwoners, die vaak wordt aangeduid als ‘grote bek’. Een 
reden die wellicht minder serieus genomen zou moeten worden, maar wel opvallend vaak terugkeert 
in de antwoorden is de invloed van voetbalclubs. Zo worden Ajax, PSV en Feyenoord als een negatief 
aspect genoemd aan respectievelijk Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.  
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4.3 Vergelijkingsonderzoek 

 

De beleefde woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden wordt 
vergeleken met twee bestaande woonaantrekkelijkheidsindices die gebaseerd zijn op berekening. Dit 
zijn de meest recente woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten en de ‘De beste 
gemeenten’ van Elsevier. Allereerst worden beide berekende indices verder geanalyseerd met het 
oog op de achterliggende factoren. Vervolgens worden beiden vergeleken met de beleefde 
woonaantrekkelijkheid onder jonge hoogopgeleiden van het belevingsonderzoek (paragraaf 4.2). 
Hierbij wordt gekeken naar de factoren die jonge hoogopgeleiden van belang achten in hun huidige 
woonomgeving en bij het verhuizen naar een andere stad in vergelijking tot de berekende factoren. 
Daarnaast wordt gekeken naar opvallende verschillen tussen de twee berekende en de beleefde 
ranking.  
 
Factoren berekende woonaantrekkelijkheid 
In de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland qua 
inwoners op 40 onderwerpen vergeleken. Hierin komt ook de woonaantrekkelijkheid van de 
gemeenten naar voren. De factoren die deel uitmaken van de woonaantrekkelijkheidsindex en de 
bijbehorende weging zijn de uitkomst van een objectieve econometrische analyse op basis van het 
feitelijke woongedrag. Met een cross-sectieanalyse is dat woongedrag onderzocht. De vraag naar 
woningen in de gemeenten is in verband gebracht met zoveel mogelijk factoren die op deze vraag 
van invloed zouden kunnen zijn. Op die manier is onderzocht wat de meetbare factoren zijn die de 
aantrekkingskracht van een stad bepalen. Bovendien wijst de analyse uit welk gewicht elke factor 
heeft ten opzichte van de andere factoren.  
 
De woonaantrekkelijkheidsindex bestaat uit een achttal factoren met een bijbehorende weging. In 
volgorde van gewicht zijn deze 1) de bereikbaarheid van banen; 2) het culturele aanbod van 
podiumkunsten; 3) de veiligheid (een gewogen samengestelde index op basis van het aantal 
geweldsmisdrijven en vernielingen); 4) het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad; 5) de 
bereikbaarheid van natuurgebieden; 6) de kwaliteit van het culinaire aanbod; 7) de aanwezigheid van 
een universiteit en 8) het historische karakter van de stad (het percentage woningen gebouwd vóór 
1945).  
 
Het opinieweekblad Elsevier vergelijkt jaarlijks alle Nederlandse gemeenten om na te gaan waar het 
goed wonen is onder de noemer ‘De beste gemeenten’. In totaal worden de gemeenten vergeleken 
op basis van 21 indicatoren, verdeeld over acht categorieën. Hiervoor zijn verschillende statistische 
bronnen geraadpleegd, zoals cijfers van het CBS. De score die een gemeente per indicator kan halen 
is gebaseerd op een verdeling van vijf groepen van steeds 20% van de gemeenten: zeer goed (++), 
goed (+), redelijk (o), matig (-) en zeer matig (--). Een score van een dubbele plus betekent dus dat 
een gemeente bij de beste 20% hoort van alle Nederlandse gemeenten op basis van de betreffende 
indicator.   
 
De index ‘De beste gemeenten’ bestaat uit een achttal categorieën met allen een gelijke weging. 
Deze zijn 1) woonomgeving; 2) voorzieningen; 3) zorg; 4) sociaal klimaat; 5) veiligheid; 6) economie; 
7) bereikbaarheid en 8) vrije tijdsvoorzieningen. Achter deze rubrieken gaan in totaal 21 indicatoren 
schuil. Tabel 2 (op de volgende pagina) geeft een overzicht van de meewegende factoren in de 
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woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten en indicatoren per categorie van ‘De 
beste gemeenten’ van Elsevier.  
 

Tabel 2. Indicatoren van de berekende woonaantrekkelijkheidsindices 

Woonaantrekkelijkheidsindex 
Atlas voor Gemeenten 

‘De beste gemeenten’ 
Elsevier 

1. Bereikbaarheid van banen 
gemiddelde reiswaardering en bereikbaarheid in 
minuten per auto en ov (in spits en daarbuiten) 

1. Woonomgeving 
natuur, groot water en historisch decor/grote 
huizen 

2. Cultureel aanbod  
aantal theater- en concertvoorstellingen 

2. Voorzieningen 
nabijheid onderwijs, winkels en digitale 
dienstverlening 

3. Veiligheid  
Gewogen index op basis van geweldsmisdrijven en 
vernielingen 

3. Veiligheid 
verkeersveiligheid en weinig misdaad 

 
4. Aandeel koopwoningen in woningvoorraad 
percentage koopwoningen 
 

4. Sociaal klimaat 
welstandsniveau en aantal probleemwijken 

 
5. Bereikbaarheid van natuurgebieden 
nabijheid van natuurgebieden 

5. Zorg 
nabijheid ziekenhuis, huisarts en aantal tandartsen 
 

6. Kwaliteit van het culinaire aanbod 
waardering van restaurantgidsen Lekker en Michelin 
per 50.000 inwoners 

6. Economie 
economische positie en nabijheid arbeidsplaatsen 

7. Aanwezigheid van een universiteit 
nabijheid van een universiteit 

7. Bereikbaarheid 
bereikbaarheid auto en per trein 

 
8. Historische karakter van de stad  
percentage woningen gebouwd vóór 1945 

8. Vrije tijdsbesteding 
aantal recreatieterreinen en nabijheid cultuur en 
uitgaansleven 

                Bron: Atlas voor Gemeenten/Elsevier, 2009 

 
In de tabel valt op dat beide berekende indices gebruik maken van een aantal vergelijkbare 
indicatoren. Allereerst wordt de bereikbaarheid van banen en de nabijheid van arbeidsplaatsen 
genoemd. De Atlas voor Gemeenten maakt daarnaast gebruik van het aanbod van podiumkunsten 
om het cultureel aanbod te definiëren; Elsevier schaart dit onder de nabijheid van cultuur en 
uitgaansleven, samen met het aanbod horeca, musea en andere cultuurvoorzieningen. Veiligheid is 
bij de Atlas voor Gemeenten een gewogen index op basis van het aantal geweldsmisdrijven en 
vernielingen; bij de Elsevier wordt dit bepaald aan de hand van het aantal aangiften per 1.000 
inwoners van delicten en de verkeersveiligheid.  
 
De index van de Atlas voor Gemeenten kijkt veel voornamelijk naar de fysieke factoren van de 
woonomgeving, terwijl Elsevier ook sociaaleconomische aspecten meeneemt. Zo neemt Atlas voor 
Gemeenten het aandeel koopwoningen van de woningvoorraad mee, terwijl Elsevier naar het 
welstandsniveau en het aantal probleemwijken kijkt. De bereikbaarheid van natuurgebieden valt bij 
de Elsevier onder de woonomgeving. Het historisch karakter van een stad is bij de Atlas voor 
Gemeenten gebaseerd op het percentage woningen van vóór 1945; in de Elsevier wordt het 
historisch decor naast dit percentage ook bepaald door het aantal rijksmonumenten en beschermde 
dorps- of stadsgezichten. 
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Opvallend is dat een aantal factoren bij de ene berekende index wel worden genoemd en bij de 
andere niet. Zo wordt de kwaliteit van het culinaire aanbod en de aanwezigheid van een universiteit 
bij de Atlas voor Gemeenten als meewegende indicator beschouwd, terwijl ze bij de berekening van 
de Elsevier niet terug komen. Elsevier richt zich op de nabijheid van middelbaar onderwijs en het 
totale aanbod horeca, niet op de kwaliteit. De Elsevier laat daarentegen het voorzieningenaanbod 
meewegen en de nabijheid van zorginstellingen, terwijl dit bij Atlas voor Gemeenten niet terugkomt.  
 
Vergelijking factoren 
Om de factoren van de berekende woonaantrekkelijk te vergelijken met die van de beleving worden 
de ze tegenover elkaar gezet aan de hand van mate van invloed. Voor de berekende 
woonaantrekkelijkheid betekent dit het meetellende gewicht en voor de beleving de gemiddelde 
score op de mate van belang. Omdat de factoren van ‘De beste gemeenten’ van Elsevier allen even 
zwaar wegen wordt deze niet meegenomen. Hier kan alleen worden gekeken naar overeenkomsten 
in de gekozen betrokken factoren met die van het belevingsonderzoek. De factoren uit het 
belevingsonderzoek kregen in de enquête een score toegekend van 1 tot en met 5 (1=onbelangrijk, 
2=enigszins belangrijk, 3=redelijk belangrijk, 4=belangrijk, 5=erg belangrijk) die de mate van belang 
bepaalt. Onderstaande Tabel 3 toont de frequentie per score en de gemiddelde score voor de 
factoren uit de enquête.  
 

Tabel 3. Factoren belevingsonderzoek: gemiddelde score en frequentie (n=123)  

Factor 
gem. score 

(1-5) 
1=on- 

belangrijk 
2=enigszins 
belangrijk 

3=redelijk 
belangrijk 

4= 
belangrijk 

5=erg 
belangrijk 

Goede bereikbaarheid 3,90 4 8 17 60 33 

Aanbod banen 3,70 5 17 20 49 32 

Aanbod leeftijd-/leefstijlgenoten 3,70 5 9 23 65 20 

Woningaanbod 3,60 2 15 26 64 13 

Nabijheid familie/vrienden 3,54 6 18 27 47 25 

Historisch karakter van de stad 3,41 9 17 27 53 16 

Veiligheid 3,33 4 21 36 54 8 

Nabijheid natuurgebieden 3,20 3 35 30 39 13 

Cultureel aanbod (podia) 3,15 8 26 39 39 11 

Culinair aanbod 2,95 15 25 37 43 3 

Kindvriendelijke omgeving 2,81 20 23 48 24 8 

Aanbod (vervolg)opleidingen 2,32 29 40 36 14 2 
             Bron: auteur, 2009 

 

De factoren uit het belevingsonderzoek van de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder 
jonge hoogopgeleiden zijn vergeleken met de positie (weging) van de factoren van de 
woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten en of de factor voorkomt als indicator in 
‘De beste gemeenten’ van Elsevier. Onderstaande Tabel 4 toont de factoren uit het 
belevingsonderzoek, geordend naar mate van belang, uitgezet tegen de factoren van de berekende 
woonaantrekkelijkheid. Om de acht factoren van de Atlas voor Gemeenten te vergelijken met het 
belevingsonderzoek zijn de posities omgevormd naar twaalf posities. Hierbij zijn de ontbrekende 
posities 1, 3, 5 en 11 overgeslagen. 
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Tabel 4. Factoren belevingsonderzoek vergeleken met positie en aanwezigheid in berekende indices 

Belevingsonderzoek 
Atlas voor 

Gemeenten 
Elsevier 

1. Goede bereikbaarheid - - ja 

2. Aanbod banen 2 0 ja 

3. Aanbod leeftijd-/leefstijlgenoten - - nee 

4. Woningaanbod 7 -3 nee 

5. Nabijheid familie/vrienden - - nee 

6. Historisch karakter van de stad 12 -6 ja 

7. Veiligheid 6 -1 ja 

8. Nabijheid natuurgebieden 8 0 ja 

9. Cultureel aanbod (podia) 4 +5 ja 

10. Culinair aanbod 9 +1 ja 

11. Kindvriendelijke omgeving - - nee 

12. Aanbod (vervolg)opleidingen 10 +2 nee 
       Bron: auteur/Atlas voor Gemeenten/Elsevier, 2009 
 
Hierin valt op dat van de vijf factoren die jonge hoogopgeleiden in het belevingsonderzoek het 
belangrijkst vinden bij het verhuizen naar een andere stad in Nederland er drie niet terugkomen in de 
berekende indices. Het aanbod leeftijd-/leefstijlgenoten en de nabijheid van familie/vrienden zijn 
factoren die moeilijk te meten zijn en waarvan geen data beschikbaar is. Daarnaast valt op dat de 
respondenten van het belevingsonderzoek de bereikbaarheid van een stad als allerbelangrijkste 
factor noemen, terwijl deze in de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten niet 
terugkomt. Het woningaanbod komt in de Atlas voor Gemeenten terug als het percentage 
koopwoningen van de woningvoorraad, terwijl hier in ‘De beste gemeenten’ van Elsevier geen 
aandacht aan wordt geschonken.  
 
Bij het vergelijken van de posities valt op dat het aanbod banen op dezelfde positie wordt 
ingeschaald evenals de nabijheid van natuurgebieden. Ook de veiligheid en het culinaire aanbod 
worden op ongeveer dezelfde positionele waarde toegekend. In de beleving onder jonge 
hoogopgeleiden wordt aan deze genoemde factoren een soortgelijke waarde toegedicht als aan de 
factoren die volgens de Atlas voor Gemeenten van invloed zijn op het feitelijke woongedrag. 
Factoren die met de fysieke gesteldheid van de stad te maken hebben zoals het historisch karakter 
en het aandeel koopwoningen worden door de Atlas voor Gemeenten een stuk lager beoordeeld in 
de weging dan in het belevingsonderzoek naar voren komt. Het cultureel aanbod van podia blijkt 
juist veel te hoog ingeschaald in vergelijking tot de waarde die de respondenten eraan toekennen. 
 

Indices berekende woonaantrekkelijkheid 

De meest recente berekende woonaantrekkelijkheidsindices worden gehanteerd voor vergelijking 

met de beleving onder jonge hoogopgeleiden. Voor de Atlas voor Gemeenten is dit de editie van 

2009, waarin de woonaantrekkelijkheid van 2008 is berekend. Onderstaande Tabel 5 toont de positie 

van de 50 gemeenten op de woonaantrekkelijkheidsindex van 2008. In Bijlage III is het staafdiagram 

opgenomen dat de scores van de steden weergeeft op de index. In de tabel hieronder zijn de steden 

dikgedrukt van de G36 (Grotestedenbeleid) die in het belevingsonderzoek zijn gebruikt. Om beide 
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rankings met elkaar te vergelijken zijn deze steden uit de berekende index gehaald en is de rangorde 

bepaald door het doortellen van 1 tot en met 36.  

 

Tabel 5. Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex, 2008 
1. Amsterdam 26. Ede 

2. Utrecht 27. Zoetermeer 

3. Amstelveen 28. Alkmaar 

4. Den Haag 29. Apeldoorn 

5. Nijmegen 30. Maastricht 

6. ’s-Hertogenbosch 31. Zaanstad 

7. Haarlem  32. Breda  

8. Zwolle 33. Leeuwarden 

9. Leiden 34. Schiedam 

10. Rotterdam 35. Hoorn 

11. Amersfoort 36. Roosendaal 

12. Alphen aan den Rijn 37. Deventer 

13. Tilburg 38. Hengelo 

14. Haarlemmermeer 39. Helmond 

15. Groningen 40. Enschede 

16. Arnhem 41. Lelystad 

17. Eindhoven 42. Almere 

18. Leidschendam-Voorburg 43. Vlaardingen 

19. Velsen 44. Venlo 

20. Gouda 45. Bergen op Zoom 

21. Delft 46. Almelo 

22. Oss 47. Sittard-Geleen 

23. Purmerend 48. Heerlen 

24. Hilversum 49. Spijkenisse 

25. Dordrecht 50. Emmen 
    Bron: Atlas voor gemeenten, 2009 
 

De meest recente ranglijst van ‘De beste gemeenten’ van Elsevier is van 2009. Omdat hierin 441 

Nederlandse gemeenten worden vergeleken zijn ook hier de 36 steden van het belevingsonderzoek 

gehaald. Hiervan is ook de rangorde bepaald door het doornummeren van 1 tot en met 36. 

Onderstaande Tabel 6 toont de positie van de 36 steden op de ranglijst. Het getal erachter geeft 

steeds de positie van de betreffende gemeente op de totale lijst van 441 onderzochte gemeenten 

weer. Opvallend is dat in de top tien geen enkele grote stad voorkomt en dat van de 100 meest 

aantrekkelijke woongemeenten er slechts negen steden van het Grotestedenbeleid zijn. In Bijlage IV 

is de top 50 gemeenten opgenomen met hun scores op de verschillende onderdelen. De lijst wordt 

gedomineerd door satellietgemeenten van (middel)grote steden. Deze hebben klaarblijkelijk wel de 

lusten van de stad en niet de lasten. Overigens zijn maar liefst veertien gemeenten uit de top 20 

gemeenten in de provincie Noord-Holland.  
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Tabel 6. Positie van G36 op ‘De beste gemeenten’ ranglijst van Elsevier 

1. Amsterdam (12) 19. Zoetermeer (159) 

2. Zwolle (28)  20. Den Haag (168) 

3. Amersfoort (30) 21. Alkmaar (174) 

4. Apeldoorn (45) 22. Dordrecht (176) 

5. Haarlem (55) 23. Venlo (187) 

6. Leeuwarden (57) 24. Lelystad (210) 

7. Almere (63) 25. Tilburg (216) 

8. Arnhem (85) 26. Enschede (242) 

9. ’s-Hertogenbosch (97) 27. Deventer (264) 

10. Hengelo (101) 28. Helmond (278) 

11. Zaanstad (102) 29. Rotterdam (283) 

12. Leiden (108) 30. Schiedam (284) 

13. Haarlemmermeer (108) 31. Sittard-Geleen (299) 

14. Nijmegen (115) 32. Breda (304) 

15. Ede (125) 33. Maastricht (314) 

16. Eindhoven (141) 34. Heerlen (324) 

17. Utrecht (142) 35. Almelo (345) 

18. Groningen (157) 36. Emmen (434) 
                  Bron: Elsevier, 2009 
 

 

Vergelijking indices 

Om de berekende woonaantrekkelijkheidindices te vergelijken met de belevingsindex onder jonge 

hoogopgeleiden worden ze tegenover elkaar gezet. Hierbij is de index van het belevingsonderzoek de 

leidraad en wordt gekeken in hoeverre de berekende indices ervan afwijken. In het 

belevingsonderzoek kwam een top 15 van meest en een top 20 van minst aantrekkelijke steden naar 

voren. Omdat voor de laatste plaatsen in de top 20 van minst aantrekkelijke steden een aantal 

steden hetzelfde scoren zijn deze buiten beschouwing gelaten. Van beide rankings is dus een top 15 

gemaakt die steeds zijn uitgezet tegen de posities van dezelfde steden op de ranglijsten van Atlas 

voor Gemeenten en Elsevier. 

 

Bij de minst aantrekkelijke steden wordt eigenlijk van een omgekeerde ranking van de berekende 

indices uitgegaan. Dat houdt in dat de stad die in de berekende indices als meest aantrekkelijk om te 

wonen de toppositie inneemt, in de minst aantrekkelijke index op de 36e plaats komt. Amsterdam 

wordt zo in de minst aantrekkelijke indices in beide gevallen nummer 36 en Emmen wordt nummer 

1. Allereerst worden de meest aantrekkelijke steden vergeleken en vervolgens de minst 

aantrekkelijke steden. Onderstaande Tabel 7 toont de meest aantrekkelijke steden uit het 

belevingsonderzoek onder jonge hoogopgeleiden vergeleken met de berekende indices van Atlas 

voor Gemeenten en ‘De beste gemeenten’ van Elsevier. 

 

 
 
 



 

57 

Tabel 7. Meest aantrekkelijke steden belevingsonderzoek vergeleken met positie en aanwezigheid in 
berekende indices van 2009 

Belevingsonderzoek 
Atlas voor 

Gemeenten 
Elsevier 

1. Utrecht 2 -1 17 -16 

2. Amsterdam 1 +1 1 +1 

3. ‘s-Hertogenbosch 5 -2 9 -6 

4. Haarlem 6 -2 5 -1 

5. Breda 23 -18 32 -27 

6. Maastricht 21 -15 33 -27 

7. Den Haag 3 +4 20 -13 

8. Eindhoven 15 -7 16 -8 

9. Nijmegen 4 +5 14 -5 

10. Groningen 13 -3 18 -8 

11. Arnhem 14 -3 8 +3 

12. Amersfoort 10 +2 3 +9 

13. Deventer 26 -13 27 -14 

14. Rotterdam 9 +5 29 -15 

15. Tilburg 11 +4 25 -10 
       Bron: auteur/Atlas voor Gemeenten/Elsevier, 2009 
 

In de tabel valt op dat de Atlas voor Gemeenten net als de jonge hoogopgeleiden ook Utrecht en 

Amsterdam, weliswaar in omgekeerde volgorde, als de twee meest aantrekkelijke steden om te 

wonen beschouwd. In Elsevier komt ook Amsterdam als meest aantrekkelijke stad naar voren, maar 

heeft Utrecht slechts een 17e positie. Haarlem wordt in de verschillende rankings ongeveer hetzelfde 

beoordeeld. Van de top vijftien meest aantrekkelijk beleefde steden om te wonen onder jonge 

hoogopgeleiden komen maar liefst twaalf steden terug in de top vijftien van de Atlas voor 

Gemeenten en slechts zes in de top vijftien van Elsevier.  

 

Verder zijn er grote verschillen aan te duiden tussen de beleefde en de berekende rankings.  De 

gemiddelde afwijking van de ranking van de Atlas voor Gemeenten van de beleefde ranglijst is 5,7 

posities. Bij de ranking van Elsevier is dit bijna het dubbele: 10,9 posities. Opvallend is dat de 

negatieve afwijking veel hoger is dan de positieve afwijking en dat in de ranking van Elsevier veel 

steden een stuk lager worden ingeschaald. Breda en Maastricht en in iets mindere mate Deventer 

worden in beide berekende rankings significant lager ingeschaald dan ze door de jonge 

hoogopgeleiden beleefd worden. Den Haag, Rotterdam en Tilburg worden door de Atlas voor 

Gemeenten hoger ingeschaald dan de beleving; terwijl Elsevier de genoemde steden een stuk lagere 

positie toekent.  

 

Vervolgens worden de minst aantrekkelijk beleefde steden vergeleken met de berekende indices. 

Onderstaande Tabel 8 toont de top vijftien minst aantrekkelijk beleefde steden om te wonen voor 

jonge hoogopgeleiden uitgezet tegen de rankings van Atlas voor Gemeenten en ‘De beste 

gemeenten’ van Elsevier.  
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Tabel 8. Minst aantrekkelijke steden belevingsonderzoek vergeleken met positie en aanwezigheid in 
berekende indices van 2009 

Belevingsonderzoek 
Atlas voor 

Gemeenten 
Elsevier 

 

1. Rotterdam 28 -27 8 -7 

2. Almere 6 -4 30 -28 

3. Lelystad 7 -4 13 -10 

4. Sittard-Geleen 3 +1 6 -2 

5. Venlo 5 0 14 -9 

6. Heerlen 2 +4 3 +3 

7. Leeuwarden 13 -6 31 -24 

8. Helmond 9 -1 9 -1 

9. Amsterdam 36 -25 36 -25 

10. Schiedam 12 -2 7 +3 

11. Emmen 1 +10 1 +10 

12. Zwolle 30 -18 35 -23 

13. Zoetermeer 19 -6 18 -5 

14. Den Haag 34 -20 17 -3 

15. Hengelo 10 +5 27 +12 
       Bron: auteur/Atlas voor Gemeenten/Elsevier, 2009 

In de tabel valt op dat er maar weinig steden soortgelijk worden beoordeeld in het 

belevingsonderzoek als in de berekende indices. Alleen Sittard-Geleen en Helmond krijgen een 

vergelijkbare waardering in de beleefde woonaantrekkelijkheid onder jonge hoogopgeleiden als in de 

berekende rankings. Van de top vijftien minst aantrekkelijk beleefde steden om te wonen komen 

maar tien steden terug in de top vijftien van de Atlas voor Gemeenten en acht in de top vijftien van 

Elsevier. Alleen Emmen, Heerlen en Zoetermeer worden in beide berekende indices ongeveer 

dezelfde positie toegekend.  

 

De verschillen tussen de beleefde en berekende ranglijsten zijn opvallender aanwezig. De 

gemiddelde afwijking van de ranking van de Atlas voor Gemeenten van de beleefde ranglijst is 8,9 

posities. Bij de ranking van Elsevier is dit ongeveer even hoog als bij de afwijking van de meest 

aantrekkelijke steden: 11 posities. Wederom is de negatieve afwijking van beide indices groter dan 

de positieve. Amsterdam en Zwolle worden in beide berekende rankings veel hoger gewaardeerd 

dan in de beleving van jonge hoogopgeleiden. Rotterdam en Den Haag worden in de Atlas voor 

Gemeenten een stuk hoger beoordeeld, terwijl Elsevier meer in de buurt zit van de belevingsindex. 

Almere, Lelystad en Leeuwarden worden juist door Elsevier een stuk hoger ingeschaald, terwijl Atlas 

voor Gemeenten ze een negatievere beoordeling geeft die richting de beleving onder jonge 

hoogopgeleiden gaat.  
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5. Terugkoppeling  
 
 
Om inzicht te krijgen in hoeverre de onderzoeksresultaten overeenkomen met het theoretisch kader 
worden de bevindingen teruggekoppeld aan de theorie. Deze reflectie hanteert de uitgangspunten 
van het conceptueel model van het keuzeproces voor het verhuizen naar een stad. Hiermee worden 
de verbanden tussen de begrippen stapsgewijs uiteengezet. Hieronder in Figuur 18 is het 
conceptueel model nogmaals weergegeven. Eerst worden de verbanden binnen de maatschappelijke 
context verklaard en hoe het beeld van een stad invloed heeft op de persoonlijke context. 
Vervolgens worden de verbanden binnen de persoonlijke context verklaard en hoe de persoonlijke 
voorkeuren invloed hebben op het wel of niet verhuizen naar een bepaalde stad. 
 

Figuur 18. Conceptueel model keuzeproces verhuizen naar een stad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
5.1 Maatschappelijke context 
 
De invloed van de kenmerken van een stad op het beeld van een stad wordt in de theorie benaderd 
vanuit de ‘leesbaarheid’ van de complexe structuur van een stad. Volgens Lynch (1960) draagt de 
‘leesbaarheid’ van de ruimtelijke ordening binnen de stedelijke omgeving voor een belangrijke mate 
bij aan het reduceren van de complexiteit van de stad. Daardoor is het bepalend is voor de 
beeldvorming van de stad. Petrin (2008) en Kavaratzis (2004) geven aan dat het uiterlijk van de stad 
en hoe men van de stad gebruik maakt van invloed zijn op de beeldvorming. In het eigen onderzoek 
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komt naar voren dat steden met een historisch karakter vaak als sfeervol worden ervaren. Daarnaast 
wordt de grootte van de stad door veel respondenten genoemd als positief aspect. Dit kan duiden op 
de overzichtelijkheid van de ruimtelijke ordening en het niveau van het voorzieningenaanbod.  
 
Volgens de Motivaction en The SmartAgent Company speelt ook het sociale aanbod van een stad een 
belangrijke rol bij de voorkeur van jonge hoogopgeleiden voor het stedelijk leven. Respondenten van 
het eigen onderzoek gaven aan dat de nabijheid van vrienden en familie en aanwezigheid van 
leeftijd/leefstijlgenoten een belangrijk aspect vinden wanneer ze zouden verhuizen naar een andere 
stad. Deze factoren werden na de bereikbaarheid en het aanbod banen door de geënquêteerden als 
meest belangrijk gevonden. Het Ruimtelijk Planbureau (2006) ziet de stad als een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor sociale contacten met potentiële huwelijkspartners. Aannemelijk is dit 
overeenkomt met de waarde die de respondenten in het eigen onderzoek hechten aan het aanbod 
leeftijd/leefstijlgenoten in een stad. Echter gaf slechts 10% van de respondenten aan dat ze voor een 
partner ook daadwerkelijk naar een andere stad zouden verhuizen.  
 
De invloed van externe communicatie op het beeld van een stad wordt in de theorie benaderd vanuit 
mentale beelden van een stad. Volgens Petrin (2008) ontstaan deze mentale beelden door 
representaties in de media, door eigen ervaring en door verhalen van anderen. Volgens Lebens 
(1998) zijn het vooral clichés, vooroordelen en stereotypen over een stad die in een belangrijke mate 
bijdragen aan het collectieve beeld. Strauss (1976) geeft aan dat de verbeelding van een stad tot 
stand komt door de complexe structuur van een stad terug te brengen tot een stereotypering. In het 
eigen onderzoek kwam naar voren dat de steden die de respondenten als het minst aantrekkelijk om 
te wonen interpreteerden vaak nog nooit bezocht waren. Verhalen van anderen waren daarnaast 
genoeg voor een typering van de stad. In de open toelichten op de vraag waarom de respondenten 
de betreffende steden (on)aantrekkelijk vonden kwamen ook stereotypen naar voren. Zo werden 
steden in het zuiden van het land vaak Bourgondisch genoemd en de steden in Flevoland sfeerloos.  
 
In de theorie wordt de invloed van het beeld van een stad op de persoonlijke voorkeuren benaderd 
vanuit de woonmilieuvoorkeuren en de ‘attitude’. De mate van sympathie of afkeuring voor een 
object (in dit geval een stad) wordt binnen de sociale psychologie ‘attitude’ genoemd (Eagly & 
Chaiken, 1993). Volgens Ajzen (1991) beïnvloedt de attitude samen met de eigen beoordeling en de 
sociale druk de intentie om tot gedrag over te gaan. In het keuzeproces bepaalt deze houding dus de 
voorkeuren voor een bepaald woonmilieu. In het eigen onderzoek komt naar voren dat veel 
respondenten voorkeuren hebben voor het wonen in een stad aan de hand van het beeld dat ze 
hebben over de betreffende stad. Dit blijkt wederom uit dat sommige respondenten stellig zijn in 
hun overtuiging dat ze nooit een bepaalde stad willen wonen, terwijl ze deze nooit bezocht hebben. 
 
 
5.2 Persoonlijke context 
 
De invloed van persoonlijke kenmerken op de persoonlijke voorkeuren voor het wonen in een 
bepaalde stad wordt in de theorie benaderd vanuit het begrip ‘leefstijl’ waaraan de factoren leeftijd 
en opleidingsniveau (jong, hoogopgeleid) ten grondslag liggen. Marktonderzoeksbureaus 
Motivaction en The SmartAgent Company houden zich bezig met de categorisering van de bevolking 
naar een bepaalde leefstijl. Zij zien daarin dat meetbare factoren, zoals leeftijd en opleidingsniveau 
ten grondslag liggen aan een leefstijl. Zo zijn de door hen gedefinieerde groepen ‘de ongebondenen’ 
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en ‘postmodernisten’ vaak jonge hoogopgeleiden die een voorkeur hebben voor het leven in een 
stad. Dit sluit aan bij de conclusie van het Ruimtelijke Planbureau (2006), die stellen dat voornamelijk 
jonge alleenstaande hoogopgeleiden het leven in een stad ambiëren. Deze uitgangspunten komen 
overeen met het eigen onderzoek waarin slechts 12,5% van de geënquêteerde jonge hoogopgeleiden 
aangeeft geen woning in een stad te ambiëren. Veel respondenten noemen de drukte van een stad  
als sfeervol en zien veel mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding.  
 
De leefstijlbenaderingen zijn gebaseerd op onderzoek van sociaal-psychologen zoals Rokeach (1973) 
en Bordieu (1984), die in hun theorieën persoonlijke waarden en sociale kenmerken verbinden met 
keuzes en gedrag. De invloed van smaak op de voorkeur voor een bepaalde stad zou in het 
onderzoek te duiden zijn met het belang dat wordt gehecht aan het culturele aanbod en het 
historische karakter van een stad. Ook het Ruimtelijk Planbureau (2006) geeft aan dat jonge 
hoogopgeleide alleenstaanden in een stad hun culturele behoefte willen bevredigen. Bij de 
uitsplitsing van de respondenten naar hbo en wo valt op dat de universitaire studenten aan beide 
factoren meer waarde hechten. Het aanbod cultuur en cultuurhistorie zijn echter factoren die een 
beperktere rol spelen dan bijvoorbeeld het aanbod banen en het sociale aanbod.  
 
De invloed van interne communicatie op de persoonlijk voorkeuren voor het wonen in een stad 
wordt in de theorie benaderd vanuit de fragmentarische kennis over een stad. Howell & Frese (1983) 
geven aan dat het voorkeuren voor een stad tot stand komen aan de hand van persoonlijke 
interpretatie van fragmentarische kennis over de betreffende stad. De opvattingen over een stad die 
voortvloeien uit deze beperkte kennis zijn persoonlijke vooroordelen te noemen. In het eigen 
onderzoek kwam naar voren dat men bij de minst aantrekkelijk beleefde steden veel minder vaak 
een reden kon aangeven dan bij de meest aantrekkelijk beleefde steden. Een enkel bezoek kan hierin 
genoeg zijn om de persoonlijke voorkeuren voor een stad te bepalen.  
 
In de theorie wordt de invloed van persoonlijk voorkeuren voor een stad op het wel of niet verhuizen 
naar de betreffende stad benaderd vanuit de behaviorale geografie. Hierin wordt de mens gezien als 
een actieve, interveniërende schakel tussen de ruimtelijke omgeving enerzijds en het ruimtelijke 
gedrag anderzijds (De Pater & Van der Wusten, 1996). In deze benadering maakt een individu dus 
keuzes (zoals de keuze voor woonlocatie) die gebaseerd zijn op subjectieve opvattingen. Het beeld 
dat iemand over steden heeft ligt dus ten grondslag aan de persoonlijke voorkeuren voor het wonen 
in een stad. Deze persoonlijke voorkeuren liggen op hun beurt weer ten grondslag aan de 
uiteindelijke keuze voor woonlocatie. In het onderzoek is het daadwerkelijke verhuizen naar een 
bepaalde stad benaderd als het feitelijke woongedrag dat is berekend in de 
woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten.  
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6. Conclusie 
 
 
6.1 Conclusie 
 
De aanleiding van het onderzoek was de waarde die wordt toegedicht aan berekende 
woonaantrekkelijkheidsindices in de media en in beleidsstukken. Daarnaast dat jonge 
hoogopgeleiden een belangrijke doelgroep voor steden zijn om aan te trekken of vast te houden. Ze 
zorgen voor levendigheid in de stad door hun leefwijze en dragen bij aan de lokale economie doordat 
ze vaak goede banen hebben of zullen krijgen. Deze doelgroep heeft een hoge verhuisgeneigdheid en 
is vaak op zoek naar een dynamisch stedelijk leven. Daarom is het een relevante vraag welke 
Nederlandse steden deze hoogopgeleiden aantrekkelijk vinden en waarom. Ook is het interessant 
om na te gaan hoe deze resultaten zich verhouden tot de berekende woonaantrekkelijkheid. De 
probleemstelling voor het onderzoek was daarom als volgt opgesteld: 
 
“Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden onder jonge hoogopgeleiden beleefd 
en in hoeverre komt dit overeen met berekende woonaantrekkelijkheidsindices?” 
 
Om de beleving van woonaantrekkelijkheid te onderzoeken waren 123 jonge hoogopgeleiden 
geënquêteerd en zijn er nog eens tien geïnterviewd. Hieruit bleek een opvallende 
verhuisgeneigdheid, omdat bijna 40% aangeeft binnen twee jaar te verhuizen naar een andere 
woonplaats. Ongeveer 12,5% geeft aan geen woning in de stad te ambiëren en zoekt liever de rust 
van een dorpsomgeving op. De reden om te verhuizen blijkt voor een deel te kloppen met de 
veronderstellingen. Het grootste deel (37%) geeft zoals verwacht aan dat ze voor werk zouden 
verhuizen en tegen de verwachting in geeft maar 10% aan voor een partner te gaan verhuizen. Op 
zich ook weer niet verwonderlijk, want als je de liefde van je leven nog niet hebt ontmoet kun je 
nogal moeilijk aangeven daarvoor huis en haard op te geven om naar een andere woonplaats te 
vertrekken.  
 
De bereikbaarheid en de sfeer van de huidige woonplaats zijn voor de meeste respondenten 
aspecten die hun woonplaats aantrekkelijk maken. Maar ook het voorzieningenniveau en de 
nabijheid van vrienden wordt door velen als positief ervaren. Bij het verhuizen naar een andere stad 
geven de meesten aan dat de bereikbaarheid en het aanbod van banen goed moeten zijn. Daarnaast 
speelt het sociale aanbod (nabij vrienden en leeftijdsgenoten) een belangrijke rol. Maar weinig jonge 
hoogopgeleiden houden rekening met het opleidingenaanbod of een woonomgeving waar kinderen 
moeten kunnen opgroeien wanneer ze zouden verhuizen. Wat betreft vrije tijd vinden universitair 
opgeleiden het kunnen bezoeken van podia belangrijker dan hbo’ers en omgekeerd kiezen de 
laatstgenoemden eerder voor een stad met een goed culinair aanbod. 
 
De meest aantrekkelijk beleefde steden zijn Utrecht en Amsterdam en dit komt overeen met de 
woonaantrekkelijkheid van de Atlas voor Gemeenten. Elsevier ziet Utrecht toch iets lager gerankt op 
een 17e plek. De top 10 door jonge hoogopgeleiden als aantrekkelijk beleefde steden zijn overigens 
bijna allemaal steden met een historische binnenstad. In de berekende indices komen Breda en 
Maastricht er een heel stuk slechter vanaf dan in de beleving. Bij de minst aantrekkelijk beleefde 
steden lopen de antwoorden meer uiteen en vormen Rotterdam en Almere en Lelystad de top drie. 
‘Onbekend maakt onbemind’ gaat hier duidelijk op omdat maar weinig jonge hoogopgeleiden 
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kunnen benoemen waarom ze een stad onaantrekkelijk vinden. Rotterdam heeft een duidelijk 
onveilig imago en de nieuwe steden in Flevoland worden sfeerloos genoemd. In de Atlas voor 
Gemeenten wordt Rotterdam veel hoger gewaardeerd dan in het onderzoek en door Elsevier. 
Almere en Lelystad worden alleen in Elsevier een stuk beter gerankt dan in de andere indices.  
 
In het antwoord op de hoofdvraag blijkt dat de woonaantrekkelijkheid door jonge hoogopgeleiden 
anders wordt beleefd dan dat de berekende indices voorschrijven, maar dat het ook veel 
overeenkomsten toont. Jonge hoogopgeleiden hechten veel waarde aan banen en bereikbaarheid 
zoals de berekende indices mee laten wegen. Het sociale aanbod blijkt echter ook van belang bij de 
keuze voor een stad, terwijl dit bij de berekende indices niet terugkomt. Ook andere moeilijk 
meetbare zaken zoals sfeer wegen zwaar. Sfeer zou geïnterpreteerd kunnen worden als een 
levendige historische binnenstad. Jonge hoogopgeleiden laten zich dus veel minder leiden door een 
bepaald aanbod van horeca of cultuur zoals de theorie dat leert, maar zij gaan ervan uit dat dit in 
veel van de genoemde steden voldoende aanwezig is.  
 
 
6.2 Discussie 
 
Vanuit een ethisch oogpunt is het niet wenselijk om de focus zo sterk op jonge hoogopgeleiden te 
leggen. Demografische prognoses geven aan dat het aandeel hoogopgeleiden van de bevolking meer 
dan een derde zal worden. De doelgroep zal dus toenemen, ondanks dat het aantal jongeren door 
ontgroening afneemt. Er blijft echter altijd een meerderheid andere bewoners waar stadsbesturen 
zich ook op moeten richten. Overheden mogen andere groepen niet uit het oog verliezen onder druk 
van toenemende concurrentie tussen steden. De plicht die stadsbesturen ten opzichte van hun 
bevolking hebben is namelijk die van belangenbehartiger van al haar inwoners en niet van een 
selecte groep, zoals jonge hoogopgeleiden. Het is dus de kunst om een stad voor jonge 
hoogopgeleiden onvermijdelijk te maken, terwijl andere groepen zich er ook graag vestigen en 
prettig voelen. 
 
Het is hetzelfde dilemma als waar de Europese Unie in haar regionale beleid mee worstelde. Na een 
jarenlange focus op het financieel ondersteunen van de zwakkere regio’s werd er na de uitbreidingen 
met de relatief armere Oost-Europese landen in 2004 en 2007 gekozen om ook juist de sterke regio’s 
te ondersteunen. Er waren nu zoveel zwakke regio’s binnen de unie dat men vond dat ook de 
sterkere regio’s versterkt moesten worden om de concurrentiestrijd met de rest van de wereld niet 
te verliezen. Het ondersteunen van deze competitieve regio’s blijkt geen verkeerde keuze omdat het 
ook positieve spillover effecten heeft op omliggende gebieden. Hiermee zeggende is het aantrekken 
van jonge hoogopgeleiden vergelijkbaar positief voor de stedelijke vitaliteit (aanwas) en de lokale 
economie en daar profiteren uiteindelijk alle bewoners van een stad van. 
 
Het is niet duidelijk wat voor steden de beste strategie is om jonge hoogopgeleiden aan te trekken. 
Steden met een groot aanbod hoger onderwijs of een universiteit hebben een groot voordeel omdat 
jonge hoogopgeleiden hier al naartoe trekken om te studeren. Daarnaast hebben steden met een 
historisch centrum en voldoende vrije tijdsvoorzieningen een streepje voor. Het is voor 
stadsbesturen zaak de jonge hoogopgeleiden te binden en na de studie vast te houden. Omdat het 
aanbod van banen de belangrijkste factor is voor de afgestudeerden om ergens te gaan wonen lijkt 
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het logisch dat beleid erop gericht is de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven optimaal 
zijn. Daarnaast moeten er voldoende betaalbare starterwoningen beschikbaar zijn.  
 
 
6.3 Aanbevelingen 
 
Beleving wordt steeds belangrijker in wetenschappelijk onderzoek naar steden en stadsbesturen, 
projectontwikkelaars en citymarketeers hebben behoefte aan perceptieonderzoek. Veel Nederlandse 
steden laten hun toeristisch imago om de vier jaar meten door onderzoeksbureau LAgroup en 
Berenschot heeft in 2007 met ING Real Estate een imago-onderzoek gedaan onder 27 steden. Dit 
komt door de hang naar een referentie ten opzichte van andere steden enerzijds en het besef van de 
waarde van subjectieve beoordeling anderzijds. Het is daarom opzienbarend dat veel steden wel 
belang zien in de berekende woonaantrekkelijkheid, maar de beleving van de woonaantrekkelijkheid 
niet als dusdanig laten onderzoeken.  
 
Om jonge hoogopgeleiden aan te spreken en te kunnen verleiden naar een stad te verhuizen is het 
dan ook aan te bevelen om deze doelgroep te monitoren. Wat vinden ze van onze stad? Wat vinden 
ze dat er ontbreekt? Het liefst natuurlijk op het moment dat ze zich er vestigen (moment van 
inschrijving) om te weten welk beeld ze over de stad hebben en vervolgens na een aantal jaar om te 
zien hoe ze de stad ervaren. Het uiteindelijke doel hiermee is om inzicht te krijgen in hoe ze te 
verleiden naar de stad te verhuizen en hoe ze vervolgens vastgehouden moeten worden. Er is dus 
ook een grootschaliger imago-onderzoek van alle steden nodig onder deze doelgroep.  
 
Het beeld van een stad blijkt vaak opgebouwd uit fragmentarische kennis en gebaseerd op 
stereotypen. Jonge hoogopgeleiden kunnen, ondanks het feit dat verwacht mag worden dat ze een 
gedegen kennis hebben, hun beeld over steden vormen op basis van vooroordelen of een enkele 
ervaring. Steden die deze, of welke groep dan ook, willen trekken moeten zich realiseren dat de 
beeldvorming over de steden daarom ook verbeterd moet worden. Het is dus zaak om verder te 
onderzoeken hoe de beelden van Nederlandse steden zijn opgebouwd, welke sentimenten eraan ten 
grondslag liggen en welke zenders een negatief beeld versterken. Wederom moet hier dus ook 
specifieker en doelgroepbewust onderzoek gedaan worden.  
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I. Quickscan enquête 
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II. Leidraad interviews 
 
 
Algemene kenmerken 
- Wat is uw leeftijd? 
- Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
- Wat is uw huidige beroep/studierichting? 
- Waar bent u opgegroeid? 
- Wat is uw huidige woonplaats? 
- Denkt u binnen twee jaar te verhuizen?  
- Zo ja, wat zou hiervan de voornaamste reden zijn? 
 
 
Factoren 
- Welke aspecten vindt u aantrekkelijk aan uw huidige woonplaats? 
- Welke factoren zijn van belang bij het verhuizen naar een andere stad? 
- Wat vindt u de belangrijkste factor? 
- Wat vindt u een onbelangrijke factor in uw woonomgeving? 
 
 
Steden 
- Woont u graag in een stad?  
- Zo ja, wat is hiervan de reden? 
- Welke drie steden ervaart u als het meest aantrekkelijk om te wonen en wat zijn hiervan de 
voornaamste redenen? 
- Kunt u per stad het (positieve) beeld weergeven in een kernachtige omschrijving? 
- Welke drie steden ervaart u als het minst aantrekkelijk om te wonen en wat zijn hiervan de 
voornaamste redenen? 
- Kunt u per stad het (positieve) beeld weergeven in een kernachtige omschrijving? 
 
 
Beeldvorming 
- Hoe denkt u dat uw beeld over de genoemde steden is ontstaan? 
- Wat denkt u dat uw beeld zou kunnen veranderen? 
- Denkt u dat uw beeld klopt?  
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III. Posities woonaantrekkelijkheidsindex 2008 
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IV. Top 50 beste gemeenten 2009 – Elsevier 
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V. Beroepsbevolking met hoger onderwijs  

 

 
        Bron: Atlas van het Onderwijs, 2008 


