
 

 



 

 

Voorwoord 
 

Voor u ligt het resultaat van 8 maanden onderzoek en stage bij de gemeente Sittard-Geleen. Al in de 

bachelor Sociale Geografie en Planologie ontstond het idee om mijn masterthesis niet ‘voor de 

boekenkast’ te schrijven, maar een concreet onderzoek uit te voeren waar daadwerkelijk iets mee kan 

worden gedaan. Via mijn ouders ben ik in contact gekomen met Ruud Guyt, wethouder volkshuisvesting, 

duurzaamheid en sport van de gemeente Sittard-Geleen. Na meermaals overlegd te hebben kon in 

februari 2011 beginnen. Tijdens mijn stageperiode heb ik niet alleen kennis kunnen maken met de 

mensen en organisatie van een middelgrote gemeente, maar ook een kijkje kunnen nemen in de keuken 

van het dagelijks leven op het gemeentehuis. 

 

Uiteraard wil ik Ruud Guyt hartelijk bedanken voor de geboden mogelijkheid tot het lopen van deze 

stage. Daarnaast ben ik de heer Pieter Hooimeijer dankbaar. Zijn commentaar heeft mij verder geholpen 

als ik vast zat of de rode draad dreigde kwijt te raken in de zee van informatie die ik over de maanden 

verzameld heb. Ook gaat mijn dank uit naar mijn begeleidster vanuit de gemeente Sittard-Geleen: 

Daphne Kagelmaker. Daphne heeft mij de weg gewezen in de wereld van de ambtenarij en mij van 

advies voorzien bij mijn onderzoek. Pascal Wauben wil ik bedanken voor zijn bijdrage in de door mij 

gebruikte illustraties, Peter Hofland en Henk Bruns bedank ik voor hun hulp met het verkrijgen van 

toestemming tot enquêteren. Verder wil ik uiteraard alle collega’s bedanken die mijn stageperiode tot 

een prettige, leerzame periode hebben gemaakt. Een groot merci aan iedereen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
 

 Hou ze vast! Veel gemeenten in Nederland voeren beleid omtrent het aantrekken en behouden van 

jongeren en pas afgestudeerden. In Sittard-Geleen is dat niet anders. Wat deze gemeente bijzonder 

maakt, is de bevolkingsprognose: in de komende 30 jaar zal de bevolking met ongeveer 10 tot 20 procent 

afnemen (SCP, 2009, CBS, 2011). Met name het aantal jongeren tot 25 jaar (-37%) en de 

beroepsbevolking (-41%) zal dalen, terwijl het aantal 60-plussers in ieder geval de komende jaren zal 

stijgen, met 47 procent (Gemeente Sittard-Geleen, 2008a). 

Toch is er ook potentie: binnen de gemeente studeren ruim 6.000 HBO studenten en 4000 MBO-ers. 

(Gemeente Sittard-Geleen, 2011a). Deze groep is van groot belang voor de gemeente, met het oog op de 

toekomstige situatie op de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing kent de gemeente een toenemend aantal 

uittreders, terwijl de instroom van pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt afneemt. Daardoor kan in de 

toekomst het invullen van vacatures problematisch worden (SCP, 2009). Daarnaast is vergroening nodig 

om tegenwicht te bieden aan de vergrijzing, die de bevolkingspiramide topzwaar maakt (Faggian, 2008). 

 

De veranderende bevolkingsopbouw zal een uitdaging worden voor de komende jaren. Toch zijn er ook 

kansen: zo wordt er wordt een onderwijscampus in het centrum van Sittard gecreëerd, en ook op het 

vlak van de arbeidsmarkt zullen diverse ontwikkelingen plaats vinden. Uiteraard zal hier later in dit 

onderzoek op terug worden gekomen. 

 

Dit onderzoek richt zich op de factoren die het voor pas afgestudeerden aantrekkelijk maken om in 

Sittard-Geleen te komen of blijven wonen. De vraag is wat de sterke en zwakke punten van de gemeente 

zijn die afgestudeerden doen besluiten te blijven of te vertrekken . 
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1.2 Doel en relevantie 

 

Dit onderzoek heeft als doel erachter te komen welke factoren van belang zijn bij het binden van pas 

afgestudeerden. Hierbij wordt gekeken naar een aantal persoonlijke aspecten, zoals herkomst, maar ook 

naar de beoordeling van de gemeente als woonplaats. Hierdoor ontstaat een beeld van de sterke punten 

en tekortkomingen, met als doel het geven van advies omtrent de vraag hoe pas afgestudeerden 

gebonden kunnen worden aan de gemeente Sittard-Geleen. 

 

Het aantrekken en vasthouden van pas afgestudeerden is voor veel gemeenten een belangrijke opgave. 

Onder andere Zwolle, Apeldoorn, Groningen en Maastricht hebben specifiek beleid voor deze groep 

(Marlet, 2009a). De krimpende bevolking van Sittard-Geleen maakt deze gemeente echter een 

bijzondere casus. Onderzoek heeft zich tot op heden vooral gericht op groeiende steden, zoals Zwolle, of 

een sterk krimpende regio, namelijk Parkstad Limburg. Sittard-Geleen zit daar tussen in, met een 

beperkte krimp en is dan ook niet te vergelijken met Heerlen of Kerkrade. Onderzoek is nodig om 

erachter te komen hoe de gevolgen van de krimp voor deze gemeente beperkt kunnen worden. Hierbij 

speelt de mening van studenten een grote rol. Tot op heden is dit nog niet onderzocht in Sittard-Geleen. 

Bovendien is de samenstelling van de studentenpopulatie, zoals die in Sittard aanwezig, is slechts 

beperkt onderzocht: de meeste onderzoeken omtrent de wensen van pas afgestudeerden richten zich 

voornamelijk op afgestudeerden aan het wetenschappelijk onderwijs. Over HBO studenten is weinig 

bekend, de MBO studenten worden in zijn geheel over het hoofd gezien in bestaande onderzoeken. 

Onlogisch, te meer omdat het merendeel van de Nederlandse bevolking MBO studeert of gestudeerd 

heeft en deze groep ‘de motor van de economie’ genoemd mag worden (van Zijl, 2010). 

 

1.3 Opbouw 

Dit onderzoek behandelt eerst de  literatuur over dit onderwerp. Hierin staan met name de 

verhuismotieven centraal. Daarna wordt de methodologie nader  toegelicht. Vervolgens worden de 

huidige en toekomstige situatie op het gebied van wonen, werken, studeren en leven, in de gemeente 

Sittard-Geleen beschreven waarbij kansen en beperkingen aan het licht komen. In het vijfde hoofdstuk 

komen de studenten van MBO en HBO in de gemeente aan het woord. Hun mening over de gemeente 

wordt getoetst en onderzocht wordt welke factoren binding teweeg brengen. Daaropvolgend komen de 

reeds afgestudeerden aan bod, in de vorm van een twaalftal interviews. Tot slot zullen in het laatste 

hoofdstuk de belangrijkste conclusies worden getrokken  en concrete (beleids-)aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 

Om te weten hoe mensen gebonden raken aan een gebied, is het van belang ook stil te staan waarom 

mensen juist een gebied verlaten. Eén op de 8 personen van 25 jaar zullen dit jaar naar een andere 

gemeente verhuizen (CBS, 2009b). Figuur 2.1 toont een grote piek rond het 25ste levensjaar in de kans op 

een intergemeentelijke verhuizing. Pas afgestudeerden bekleden hierbinnen een speciale positie: het 

aantal verhuizingen van deze groep ligt namelijk hoger dan bij mensen met een middelbare of lagere 

beroepsopleiding.  

De levensfase waarin men studeert en gaat 

werken is daarmee een zeer dynamische fase, 

gevolgd door een fase waarin men zich settelt. 

Het moment van afstuderen is daarmee een 

belangrijk moment, waarin een gemeente 

studenten kan binden danwel verliezen. De 

vraag hoe deze pas afgestudeerden gebonden 

kunnen worden, is met behulp van diverse 

theoriën te beantwoorden. Dit onderzoek stelt de levensloopbenadering van Mulder en Hooimeijer 

(1999) centraal, omdat deze theorie een breed scala van aspecten beschrijft die mogelijk een verhuizing 

kunnen veroorzaken. Aan de hand van wonen, werken, het huishouden en de opleiding wordt de 

verhuisgeneigdheid verklaard, in relatie tot kansen en beperkingen op micro- en macroniveau. Hiermee 

kan een mensenleven aan de hand van een een persoonlijk levensverhaal worden samengevat. De 

gemaakte keuzen uit het verleden bieden kansen en beperkingen voor de levensloop in de toekomst. 

 

2.2 Virtuele biografie 

 

Aan het begin van de levensloop staan alle mogelijke levenslooptrajecten nog open. Door het maken van 

keuzes, bijvoorbeeld het kiezen van een opleiding of baan, worden bepaalde trajecten echter afgesloten, 

terwijl andere open gaan (Giele, 1998). Alle trajecten samen, en belangrijke keuzemomenten die het 

vervolgtraject bepalen worden de virtuele biografie genoemd. Deze cruciale keuzemomenten worden 

aangeduid met levensgebeurtenis. Hierbij zijn timing, volgorde en duur van belang. De timing van een 

gebeurtenis hangt vaak samen met de leeftijd van een persoon: wanneer men bijvoorbeeld op vroege 

leeftijd uit huis gaat, heeft dit gevolgen voor het verdere keuzeproces. De timing of volgorde van 

levensgebeurtenissen kan van belang zijn bij het maken van keuzes in de toekomst. Men anticipeert op 

iets wat komen gaat, waardoor het effect vooraf lijkt te gaan aan de oorzaak. Tot slot is de duur van 

belang: het krijgen van een kind heeft uiteraard gevolgen op de lange termijn, de keuze voor een 

bepaalde stad om te studeren alleen op de kortere termijn . Voor de effecten van levensgebeurtenissen 

geldt dezelfde driedeling: ook bij de gevolgen van deze gebeurtenissen is de timing, duur en volgorde 

van belang (Feijten, 2005).  

 

Figuur 2.1 Verhuiskansen 

 
Bron: CBS, 2009b 
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Bij het maken van belangrijke keuzes of levensgebeurtenissen wordt een afweging gemaakt tussen de 

kosten en baten. Deze kosten en baten zijn niet per definitie financieel van aard, maar kunnen ook 

betrekking hebben op (het vergroten van) human capital. Op basis van trade offs wordt bepaald in welke 

richting de virtuele biografie wordt gestuurd (Weber, 2010, p. 27). Levenskeuzes die een grote invloed 

hebben op het verdere verloop van de biografie, worden gekenmerkt door een sterk commitment. Het 

krijgen van een kind is een dergelijke keuze, omdat het grote invloed heeft op de verdere invulling van 

de biografie en veranderingen teweeg brengt in meerdere carrières van de levensloopbenadering. 

Hierbij bindt een persoon zich voor langere tijd aan een vaste locatie, en zal deze locatie slechts tegen 

hoge kosten kunnen verlaten. Op het moment dat men zich met een plaats verbonden heeft door middel 

van een dergelijk commitment, is het lastig om deze persoon naar een andere plek te lokken (Becker, 

1964, Feijten, 2005). Mensen die lang op de zelfde plek wonen, bouwen een groot locatiespecifiek 

kapitaal op: ze kennen de omgeving goed en hebben hier hun sociale netwerk. Hiermee wordt men aan 

de huidige woonplaats gebonden: bij een verhuizing verliest men het sociale netwerk en de kennis van 

de omgeving. DaVanzo verklaart hieruit ook de retourmigratie: het tekort aan locatiespecifiek kapitaal 

doet mensen terug grijpen op ‘het bekende’ van de vroegere woonplaats, waar men wel dit kapitaal 

bezit (DaVanzo, 1981). 

 

2.3 Levensloopbenadering 

 

De levenslooptheorie biedt mogelijkheden in het voorspellen van verhuisgedrag dat ontstaat vanuit de 

wensen en eisen van individuelen en heeft direct invloed op de verdere invulling van de virtuele 

biografie. De levenslooptheorie gaat ervan uit dat behoeften en eisen voortkomen uit de fase in de 

levensloop, bestaande uit de woon-, huishoudens-, studie- en arbeidscarrière. Er bestaat een samenhang 

tussen deze 4 carrières: een verandering in één van de carrières kan de overige carrières beïnvloeden en 

de woonwensen doen veranderen. Ook is er een ondersteunende functie: de ontwikkeling in één 

carrière kan positieve gevolgen hebben voor de andere (Mulder en Hooimeijer, 1999). Hierbij is niet 

alleen van belang dát er een verandering plaatsvindt, maar ook de timing en volgorde van de 

veranderingen en de duur van de veranderde situatie (Giele, 1998). Uiteraard draait het hierbij niet 

louter om de gebeurtenis zelf, maar ook om de effecten die deze gebeurtenis heeft op de verdere 

verloop van de levensloop (Dykstra, 1999). 

De positie die huishoudens op de 

woningmarkt bekleden, kan deels verklaard 

worden uit kenmerken van huishoudens, 

zoals de samenstelling van het huishouden, 

leeftijd van de bewoners, het inkomen en 

het inkomensperspectief. Voor dat laatste is 

de opleiding een goede indicator (Kullberg, 

2009, p.32). De gehele 

levensloopbenadering is te zien in figuur 2.3. 

 

 

Figuur 2.3: Levensloopbenadering 

 
Bewerking van: Mulder & Hooimeijer (1999) 
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Het meest voorkomende carrièretraject is als volgt: in de periode na het  18e levensjaar verlaten veel 

jongeren het ouderlijk huis om een opleiding te volgen of om zelfstandig te wonen. In deze fase staat de 

opleidingscarrière centraal en zijn de woonwensen zeer beperkt: men neemt doorgaans genoegen met 

een onzelfstandige kamer met weinig ruimte (Mulder en Hooimeijer, 2002).  De vraag naar ruimte groeit, 

wanneer de jongere gaat samenwonen met een partner en zal nog verder groeien rond de geboorte van 

een kind. De groeiende vraag naar ruimte gaat vaak gepaard met opwaartse stappen in de 

arbeidscarrière: promotie of een andere baan. Hiermee komen de benodigde financiële middelen 

beschikbaar om te voldoen aan de vraag naar meer woonruimte. Bovendien biedt, bij samenwonen, het 

hebben van een partner de financiële mogelijkheid om een groter huis te huren danwel te kopen. Vaak 

ontstaat rond deze periode frictie, en wederom de wens om te verhuizen (Dieleman, 2001). Vanuit de 

arbeidscarrière kan de vraag ontstaan naar een andere woning, wellicht dichter bij het werk van degene 

met de meesteverdiencapaciteit. Nadat de kinderen het huis uit gaan verandert de vraag naar ruimte 

wederom, echter deze keer is minder ruimte vereist. Rond het 75e levensjaar gaat een deel  weer terug 

naar een onzelfstandige woonsituatie, in de vorm van een verzorgingstehuis of woongroep (Kullberg, 

2004).  

 

De verhuisgeneigdheid is het grootst tussen het 18e en 25e levensjaar, omdat in deze periode veel 

ontwikkelingen in alle carrières plaatsvinden. Mulder en Hooimeijer (1993) spreken over de ‘triggering 

career’, een stap in de werk- opleidings- of huishoudenscarrière die de directe aanleiding vormt voor een 

verhuizing. Het maken van deze keuzes wordt gedaan door een combinatie van triggers en voorkeuren. 

De voorkeur van mensen wat betreft locatie, grootte en prijs van een pand bepaalt vaak de uiteindelijke 

vestigingslocatie. Een trigger vanuit de wooncarrière kan ontstaan vanuit ontevredenheid over de 

woningkwaliteit, -grootte, of de veiligheid in de buurt. Ook kan de trigger in de woonsfeer zelf liggen, 

zoals in het geval van sloop van de woning of ernstige overlast van buren (Goetgeluk, 1997). De 

huishoudenscarrière kan een verhuizing triggeren vanuit het eerder genoemde samenwonen of het 

krijgen van een kind. Een echtscheiding kan dan weer een omgekeerde beweging veroorzaken en een 

verminderde vraag naar ruimte teweeg brengen. De arbeidscarrière kan bij bijvoorbeeld een 

overplaatsing of ontslag zorgen voor de wil om te verhuizen, maar ook wanneer een nieuwe baan buiten 

de gewenste forensenafstand ligt. Tot slot de opleidingscarrière, deze triggert voor veel jongeren een 

verhuizing omdat de gewenste opleiding niet in de plek van herkomst te volgen is. Het op kamers gaan is 

voor veel jongeren dan ook de eerste verhuizing (Mulder & Hooimeijer, 1999). 

 

Naast deze oorzaken op persoonlijk- of microniveau is ook de macro-context van invloed op het 

verhuisgedrag en de vestigingsvoorkeur. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de situatie op de woning- en 

arbeids markt ofwel de beschikbaarheid van geschikte woningen en banen (Mulder & Hooimeijer, 1999). 

Zo kan de economische situatie invloed hebben het woningaanbod en de prijs van woningen, evenals de 

doorstroming van huur- naar koopwoningen. De mogelijkheden en beperkingen van de woningmarkt 

worden daarmee bepaald door de bovenliggende economische situatie die een belangrijke invloed 

uitoefent op de woningmarkt, maar lastig te beïnvloeden is vanuit gemeenten (Marlet, 2009a).  
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Naast de triggers en voorkeuren zijn ook bronnen en beperkingen van belang bij het verklaren van 
verhuisgedrag. Het vinden van een geschikte woning is immers van groot belang bij het bepalen of men 
gaat verhuizen (Dieleman en Mulder, 2002). Ook moet de financiële situatie een verhuizing toestaan. Het 
verhuisgedrag kan dus vanuit de levenslooptheorie verklaart worden, middels een complexe interactie 
tussen het micro- en macroniveau, in samenspel met de mogelijkheden en beperkingen. Gert-Jan 
Hospers (2010) bespreekt in zijn publicatie omtrent krimp ook verhuismotieven van bewoners van 
krimpregio’s. Veel van de in de levenslooptheorie voorkomende factoren, vinden ook een plaats in zijn 
theorie. Hospers deelt deze factoren in in push- en pullfactoren, te vergelijken met bronnen en 
beperkingen uit de levensloopbenadering. Zo zijn werkloosheid, scheiding, zelfstandig wonen, onvrede 
met de woonomgeving of de fysieke gesteldheid allen pushfactoren, ofwel redenen om weg te trekken. 
Anderzijds worden een nieuwe baan, studie of relatie, stedelijkheid, terug gaan naar de roots of de 
aanwezigheid van (zorg)voorzieningen als pullfactor, als aantrekkende kracht genoemd (Hospers, 2010). 
De roots van een persoon, ofwel de binding met een bepaalde stad of streek, wordt als beperkende 
factor opgenomen in de levensloopbenadering. Door een sterke binding en veel locatiegebonden 
kapitaal wordt men immers weerhouden van een verhuizing (DaVanzo, 1981). 

 
2.4 Verhuisgedrag vanuit het microniveau  
 
Verhuisgedrag is voor een belangrijk deel te verklaren vanuit persoonlijke wensen en eisen, ontstaan 
vanuit de carrières van de levensloopbenadering, maar ook vanuit de binding en imago (Hospers, 2010). 
In dit onderzoek zijn twee vormen van binding belangrijk: enerzijds het binden van nieuwe personen aan 
Sittard-Geleen door deze groep na de studie aldaar vast te houden, en anderzijds de binding die mensen 
met Sittard-Geleen hebben doordat ze hier vandaan komen. Deze laatste groep kan ergens anders 
gestudeerd of gewerkt hebben, maar hierna weer teruggekeerd zijn naar de regio. Volgens Russo et al 
(2003), slagen gemeenten er maar heel beperkt in pas afgestudeerden te binden, die niet van oorsprong 
uit de regio komen. Jongeren zonder een binding met de regio, zijn minder geneigd naar een regio te 
gaan waar het banenaanbod te weinig perspectief biedt en de stedelijke voorzieningen wellicht onder de 
maat zijn.  
 
Het gevoel van verbondenheid van jongeren kan een kans zijn voor de gemeente. Jongeren die hun roots 
in Sittard hebben, maar elders gaan studeren, kunnen tijdens of na hun studie de wens ontwikkelen 
terug te keren naar het gebied waar ze vandaan komen, vaak zonder dat hier expliciete aanleiding voor is 
(McAndrew, 1998). Deze zogenaamde plaatsgebondenheid (place attachment) trekt mensen terug naar 
de plek waar ze geboren of opgegroeid zijn. Van groot belang bij deze vorm van binding is de sense of 
place, een begrip dat niet alleen slaat op een fysieke plaats, maar ook op de ruimte waarin mensen hun 
sociale activiteiten ontplooien (Pretty, 2003). De plek waar de virtuele biografie begonnen is, is voor veel 
mensen ook in een later stadium belangrijk. De invulling van deze ruimte, inclusief de afbakening 
daarvan, is een persoonlijke constructie. Mensen bepalen dus zelf de grenzen en vorm van de plek die zij 
als ‘thuis’ omschrijven (Jorgensen, 2001). Deze vorm van binding en de constructie daaromheen 
ontstaan niet rationeel, maar juist emotioneel. Voor sommigen is de drang om terug te keren dusdanig 
sterk, dat men bereid is concessies te doen in één of meerdere carrières om niet te hoeven verhuizen, of 
in een later stadium terug te kunnen keren (Hidalgo, 2001). 
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Het imago van een stad of gemeente is net als de verbondenheid met deze plek  persoonlijk en is 
daarmee een tweede verklarende factor van de verhuisgeneigdheid op het individuele niveau. 
Het maken van keuzes geschiedt nooit louter op basis van feiten. Daarom is het voor gemeenten ook van 
belang een positief imago te hebben bij de doelgroep die men probeert aan te trekken. Een belangrijk 
aspect van het imago is het gegeven dat het imago van een product, bedrijf en dus ook een gemeente af 
kan wijken van de daadwerkelijke situatie (Broekhuizen, 2005). Het karakter van een stad, streek of 
gemeente wordt vaak aangeduid met place identity. Dit begrip omvat de persoonlijke perceptie van een 
inwoner of ruimtegebruiker, dat verband houdt met de fysieke omgeving door middel van ideeën, 
vooroordelen, voorkeuren, gevoelens, waarden en doelen (Jorgensen, 2001). De identiteit van een 
gemeente kan immers anders worden gepercipieerd dan bedoeld en anders dan de daadwerkelijke 
situatie. Juist daarom is het imago van belang bij dit onderzoek: het imago van de stad kan wellicht niet 
aansluiten bij de wensen en behoeften van een bepaalde persoon, terwijl de werkelijke situatie anders 
is. Het is mogelijk dat een stad een beeld uitstraalt dat niet past bij de wensen en eisen van pas 
afgestudeerden, terwijl de woningen, banen en/of voorzieningen wel op een voldoende niveau zijn om 
aantrekkelijk te zijn voor deze doelgroep  
(Van Riel, 2003).  
 
Van den Berg et al. (1990) splitsen het stedelijk imago in twee delen. Enerzijds het imago betreffende 
stedelijke voorzieningen zoals bedrijventerreinen, woningen, onderwijsinstanties, winkels, horeca, het 
uitgaan, cultuur, toerisme, de aantrekkelijkheid voor bedrijven en de gezondheidszorg, en anderzijds het 
imago van de identiteit van de stad, ofwel de place identity. Buursink (1991) voegt hieraan toe dat 
voornamelijk de stad als geheel als product te promoten is. Door de doelgroep attent te maken op de 
sterke punten van de stad, kan deze doelgroep tot de stad aangetrokken worden en behouden worden. 
Het beïnvloeden van persoonlijke percepties is echter lastig, te meer omdat dit sterk afhankelijk is van 
ervaringen uit het verleden (Pol, 2000).  
 
Desalniettemin lijkt het verbeteren van het imago van een gemeente een zinvol middel bij het 
aantrekken van pas afgestudeerden, zeker wanneer het imago van de stad niet aansluit bij het 
daadwerkelijke aanbod van bijvoorbeeld woningen, werk of voorzieningen. Promotie van de stad om het 
imago te verbeteren is echter nooit de enige oplossing en werkt alleen als de stad ook echt aan de 
verwachtingen van de doelgroep kan voldoen (Van Riel, 2003). 

 
2.5 De carrières in macroperspectief 
 

Naast persoonlijke percepties in het microperspectief, speelt ook het macroperspectief een belangrijke 
rol. Kansen en beperkingen op macroniveau kunnen immers binding vergemakkelijken, of juist 
voorkomen dat iemand gebonden raakt aan een stad of regio. Voor veel pas afgestudeerden is het 
binden van een geschikte baan een belangrijke bindende factor. Het is daarom van belang, ze door 
middel van een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te binden aan de gemeente waar ze hun studie 
hebben gevolgd. In economische sectoren waarin het bedrijfsleven vaker actief werft onder studenten, 
zoals in de rechten of bedrijfseconomie, blijkt het percentage vertrekkende afstudeerders lager te liggen 
dan in andere sectoren (Venhorst, 2010a). Ook studenten van vakgebieden waarin stages worden 
aangeboden, zoals gezondheidszorg en lerarenopleidingen, zijn minder geneigd te verhuizen na het 
beëindigen van hun studie. Dit komt deels omdat men hiermee zichzelf beter kan oriënteren op de 
arbeidsmarkt en dus sneller een baan vindt in de huidige woonplaats, en deels omdat afgestudeerden 
een baan vinden bij het bedrijf of de instelling waar ze hun stage hebben gevolgd (Brisco, 2007). Regio’s 
die actief talent werven blijken vaak op sociaaleconomisch vlak beter te presteren en daadwerkelijk 
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meer kennis aan te trekken. Door een actieve participatie van lokale bedrijven is het dus ook voor 
perifeer gelegen opleidingscentra mogelijk om hun (oud-) studenten aan de stad te binden (Faggian, 
2008). Dit samenspel tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt ook aangeduid als kenniscirculatie: 
onderwijs zorgt voor innovatie in het bedrijfsleven, terwijl nieuwe vindingen in het bedrijfsleven zijn weg 
vinden in de onderwijsinstellingen. Daarmee ontstaat een synergie-effect voor stad en student. 
Bedrijven vestigen zich graag in steden met voldoende human capital, hetgeen verzorgd wordt door de 
afgestudeerden, en diezelfde pas afgestudeerden wonen graag in een stad met voldoende passende 
werkgelegenheid (Delfmann, 2009). 
 

Hoogopgeleiden vormen hierin een speciale groep: de mobiliteit onder hoogopgeleiden is vaak hoger 
dan mensen met een middelbare of lagere beroepsopleiding (Faggian, 2007). Door de specifieke kennis 
van hoogopgeleiden zijn geschikte banen vaak geografisch vrij dun gezaaid, met een concentratie van 
banen in de Randstad (Venhorst, 2010b). Op HBO-niveau is dan ook te zien dat de mobiliteit een stuk 
lager ligt: 58% van de werkende HBO-ers heeft zijn of haar studie in de zelfde provincie afgerond. Een 
grote uitzondering hierop is echter Limburg, waar 65% de opleiding in een aangrenzende provincie heeft 
gevolgd. De rol van Eindhoven als opleidingscentrum voor Limburg wordt hiermee bevestigd. Mogelijk 
heeft dit te maken met het (te) beperkte onderwijsaanbod. Echter, na afronding van de opleiding keert 
men wel terug naar Limburg om daar te gaan werken, al is het schaalniveau waarop HBO-ers opereren 
vaak groter dan dat van MBO-ers (Cörvers, 2005). Axel Börsh-Supan (1990) spreekt van een tweezijdige 
relatie tussen ruimtelijke mobiliteit en (het niveau van) de gevolgde opleiding. Hoe hoger de gevolgde 
opleiding, hoe hoger de ruimtelijke mobiliteit: banen zijn immers geografisch meer verspreid dan banen 
voor een lagere opleidingscategorie. Anderzijds betekent een hogere opleiding ook een lagere 
arbeidsmobiliteit. Bij een verandering van baan, betekent het specifieke kapitaal van hoger opgeleiden 
dat ze op zoek gaan naar een soortgelijke baan en dus vaker moeten verhuizen, terwijl lager opgeleiden 
vaker van functie veranderen, waardoor een verhuizing meestal niet nodig is (Börsch-Supan, 1990).  
 
Binnen de groep hoogopgeleiden bestaat echter geen eenduidig beeld. Pas afgestudeerden met een 
diploma in de richting economie en landbouw blijken het meest mobiel na het behalen van hun diploma, 
terwijl ex-studenten uit de richting sociale wetenschappen, geneeskunde en bètawetenschappen het 
minst mobiel zijn (Venhorst, 2010b). Voor Sittard-Geleen zou dit laatste een voordeel kunnen zijn, zeker 
met de komst van een innovatiecampus op het Chemelot-terrein. Studenten van deze campus zouden 
immers relatief vaak geneigd zijn om na hun studie in Sittard-Geleen te blijven, te meer omdat er een 
passend banenaanbod in de gemeente beschikbaar is. Een perifeer gelegen opleidingscentrum, zoals 
Sittard, kan bovendien dienen als plek voor werkgevers om geschikt personeel te rekruteren: de 
afstudeerrichting en resultaten van een student geven een goede indicatie van de kwaliteiten van deze 
persoon als werknemer. Steden met een of meerdere hogescholen danwel universiteiten kunnen dus 
ook aantrekkingskracht uitoefenen op bedrijven voor het aantrekken van personeel. Er lijkt daarmee een 
synergie-effect aanwezig te zijn tussen de aanwezigheid van hoger onderwijs en de aanwezigheid van 
kennisbanen (Venhorst, 2010b).  
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Zoals gezegd, is het niveau van de gevolgde opleiding deels bepalend voor de mate van ruimtelijke  
mobiliteit op het moment dat men is afgestudeerd. Daarnaast is ook de fase van de arbeidscarrière van 
belang. Onderzoek van Topel en Ward (1992) heeft aangetoond dat tweederde van alle veranderingen 
van baan gedurende de eerste 10 jaar van de arbeidscarrière plaatsvinden. Dit verklaart tevens de hoge 
residentiële mobiliteit van pas afgestudeerden. Naarmate deze groep meer ervaring opbouwt en dus 
meer human capital creëert, zal de mobiliteit afnemen (Simpson, 1992). Bartel en Lichtenberg (1987) 
stellen dat hoogopgeleiden hun arbeidscarrière sneller vormgeven en dus met name in de beginjaren 
een hogere arbeidsmobiliteit kennen dat mensen met een middelbare beroepsopleiding.  
 
Voor afgestudeerden aan het MBO geldt, dat de arbeidsmobiliteit gedurende de werkzame periode niet 
of nauwelijks fluctueert. Jongeren met een MBO-diploma kunnen vaak de niveaus van het MBO 
doorlopen en carrière maken zonder hiervoor de regio te hoeven verlaten. Bovendien blijken mensen 
met een middelbare beroepsopleiding lokaler gebonden zijn, en dus minder bereid zijn om (over langere 
afstand) te verhuizen voor een baan. Omdat banen op middelbaar beroepsniveau minder dun verspreid 
zijn dan bijvoorbeeld banen op HBO niveau, zijn MBO-ers minder snel geneigd te verhuizen voor een 
nieuwe baan, zeker wanneer zij persoonlijke of emotionele binding met hun huidige woonplaats hebben. 
Mensen met een middelbare beroepsopleiding die van oorsprong uit de stad komen waar ze hun 
opleiding gevolgd hebben, zijn reeds dermate gebonden dat ze hun baan ook binnen deze plaats zullen 
zoeken (Coenen, 2009). 
 
Het merendeel van de starters op de arbeidsmarkt, begint haar loopbaan in loondienst bij een bedrijf. De 
zoektocht naar die eerste baan, is vaak van groot belang bij het bepalen van de vestigingsplaats. De 
arbeidscarrière wordt immers als belangrijke factor aangedragen bij het bepalen van de vestigingsplaats. 
Het is dan ook belangrijk geschikte banen voor starters aan te bieden, die aansluiten bij de in de regio 
aangeboden opleidingen (Venhorst, 2010b). Daarnaast zijn er twee manieren om afstudeerders te 
behouden in de regio. Een mogelijkheid is het bieden van stages bij relevante bedrijven, waarmee 
studenten vroegtijdig worden geïntroduceerd in het bedrijfsleven. Een andere mogelijkheid is het 
stimuleren van (het starten van) eigen bedrijfjes (Hite, 2005). 
 
 Het lopen van een stage tijdens de opleiding  is gunstig voor het op gang brengen van de arbeidscarrière 
is. Gebleken is, dat studenten die stage lopen bij een bedrijf sneller aan een baan komen dan studenten 
die geen stage hebben gelopen (Gault, 2000). Een goede samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven is dan ook zeer gewenst. Hiermee kan immers talent direct worden opgenomen in de 
arbeidsmarkt, en verloopt de overgang van leren naar werken makkelijker en sneller (Faggian, 2008). De 
gemeente Tilburg is in 2010 gestart met een initiatief waarin de stad populairder wordt gemaakt voor 
studenten en afstudeerders. Bovendien is een stage- en traineeshipmarkt opgericht waarin studenten 
zelf op zoek kunnen naar een stageplek of traineeship bij een Tilburgs bedrijf. Deze bedrijven kunnen op 
hun beurt op tijdelijke basis kennis maken met nieuw talen en achteraf eventueel deze mensen 
aantrekken. Dit alles wederom met als doel om de overgang van leren naar werken kleiner te maken. 
Hierdoor is het aantal stagiaires binnen de Universiteit Tilburg al met 20 procent gestegen. (Gemeente 
Tilburg, 2011). In Sittard-Geleen zijn dit soort initiatieven nog in de beginfase: er wordt gewerkt aan 
binding door het aanbieden van passende stages en traineeships (Gemeente Sittard-Geleen, 2011a). De 
rol van de onderwijsinstellingen houdt echter niet op, op het moment dat men de eerste baan heeft. In 
het kader van een leven lang leren, een begrip dat steeds vaker te horen is, is het van toenemend belang 
om ook gedurende de hele lengte van de loopbaan te blijven leren. Daarmee blijft de relatie leren-
werken langer in stand dan alleen rond de periode van afstuderen (Venhorst, 2010b).  
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Naast starters die door middel van een stage hun eerste baan proberen te verwerven, is er ook een 
groep afstudeerders die zelf een bedrijf op zet. Deze zogenaamde startups ontstaan vooral in de 
sectoren dienstverlening en detailhandel (KvK, 2010). Bovendien blijken startups succesvoller wanneer 
ze een goed netwerk hebben wanneer ze beginnen.  Dit netwerk wordt ook wel aangeduid met 
sociaalruimtelijke embeddedness (Hite, 2005). Opvallend genoeg dijt het netwerk van nieuwe bedrijfjes 
geografisch gezien niet uit. Bedrijven die langer bestaan kennen een groeiend netwerk met meer 
contacten. Dit netwerk verdicht zich rond de vestigingsplaats, en groeit zeer beperkt buiten de directe 
regio. Mogelijk heeft dit ermee te maken, dat het verzorgingsgebied van veel (jonge) bedrijven vrij klein 
is. Het vestigen van een bedrijf zorgt daarmee wel voor sterke banden in de regio, terwijl de banden 
buiten deze regio los worden gelaten. De enige uitzondering hierop zijn snelgroeiende bedrijven, in 
totaal slechts 3 procent van alle starters, en bedrijven die in een sector of gebied met een dunne 
spreiding van gelieerde bedrijven opereren (Stam, 2006). Nieuwe bedrijven met een sterke binding in 
stad of streek zijn beter in staat zichzelf te ontwikkelen dan bedrijven zonder een dergelijk netwerk. Door 
dit sterke netwerk wordt niet alleen het bedrijf, maar ook de eigenaren en werknemers gebonden aan 
de locatie van het bedrijf. Wanneer een starter zich in een bepaalde plaats vestigt en hier zijn bedrijf 
opbouwt, wordt min of meer automatisch ook het bindingsproces versneld. Mensen met een eigen 
bedrijf zijn immers minder geneigd te verhuizen (Stam, 2004).  
 
Na het starten van de arbeidscarrière komt vaak ook beweging in de wooncarrière. Een verandering in 
de wensen of eisen omtrent de woning of woonomgeving kunnen de drang om te verhuizen 
aanwakkeren. Wat wel of niet aantrekkelijk is, is uiteraard onderhevig aan persoonlijke perceptie. 
Desalniettemin tracht men aan de hand van een index, gebaseerd op een aantal aspecten van de 
woonomgeving, de mate van aantrekkelijkheid in kaart te brengen. De Atlas voor Gemeenten (Marlet, 
2009b) omschrijft deze zogenaamde woonaantrekkelijkheidsindex als volgt: 
 

“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).” 

 

Zoals blijkt uit deze definitie is de woonaantrekkelijkheidsindex vrij arbitrair. Deze index is immers 

gebaseerd op rechte tellingen van een beperkt aantal factoren die een stad aantrekkelijk maken. Toch 

wordt deze index in veel onderzoeken gebruikt om aan te tonen hoe aantrekkelijk een gemeente is om in 

te wonen. Ook in de media wordt regelmatig bericht over deze index, wanneer men spreekt over de 

aantrekkelijkheid van steden. Voor Sittard-Geleen is de uitkomst van deze index niet bepaald positief: 

Sittard-Geleen is onder pas afgestudeerden van de grote steden na Rotterdam, Almere en Lelystad de 

minst aantrekkelijke stad om in te wonen (Marlet, 2009b).  
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Naast de Atlas voor Gemeenten stelt ook Elsevier jaarlijks een lijst samen met de meest aantrekkelijke 

gemeenten van Nederland, waarin Naarden de laatste jaren op de eerste plaats stond. Sittard-Geleen 

staat in de laatste editie van zomer 2010 op de 295e positie, van in totaal 430 gemeenten. De volgorde 

van gemeenten naar woonaantrekkelijkheid wordt aan de hand van de volgende definitie bepaald: 

 

“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 2009. 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 

(Elsevier, 2010). 

 

Hoewel de beide indexen veel overeenkomsten vertonen, onder andere op het gebied van banen, 

veiligheid en de woonomgeving, zijn er toch verschillen. De Atlas voor Gemeenten betrekt bijvoorbeeld 

het culinaire aanbod en de aanwezigheid van een universiteit bij de woonaantrekkelijkheid. De vraag is, 

of dit soort aspecten een grote invloed hebben op de deze indexering, aangezien steden als Maastricht 

en Enschede ondanks hun positie als universiteitsstad niet als erg aantrekkelijk om te wonen worden 

gezien. Mogelijk is niet zozeer de aanwezigheid van een specifieke voorziening als een universiteit of 

goed restaurant van belang, maar veel meer de sfeer die daarbij hoort (Elsevier, 2010).  

 

Pas afgestudeerden hebben hierbij een voorkeur voor stedelijke en centrumstedelijke woonmilieus. 

Wijken in het centrum zijn vaak qua huizenprijzen nog onbereikbaar voor starters op de woningmarkt, 

waardoor ze zich voornamelijk vestigen in wijken direct rondom het centrum (Ruimtelijk Planbureau, 

2006). Dit gebied is populair door de klasse en uitstraling van de woningen. Vooroorlogse wijken, met 

name uit de jaren ’30, verdienen dan ook de voorkeur van deze groep (DUWO, 2009). Bovendien kiest 

men bewust voor een (met de auto) minder bereikbare locatie om in een dynamische, levendige 

omgeving te wonen (Hospers, 2008). Het centrum van Sittard kan in theorie voldoen aan deze eisen, 

ware het niet dat de woningvoorraad in het stadscentrum beperkt is. Door middel van het project 

‘wonen boven winkels’, waarbij leegstaande woonruimten boven winkels worden herontwikkeld, biedt 

echter perspectieven (Gemeente Sittard-Geleen, 2011a).  

 

Toch betekent de centrale vestigingsplaats niet per se dat alle voorzieningen op loop- danwel 

fietsafstand bereikbaar moeten zijn. Hoogopgeleiden leven immers op een ander schaalniveau dan lager 

opgeleiden: de actieradius voor het bereiken van banen, maar ook voorzieningen is voor hoogopgeleiden 

vaak vrij groot. Dit houdt in, dat hoogopgeleiden bereid zijn verder te reizen voor een baan, maar ook 

bijvoorbeeld cultuurvoorzieningen (Pinkster, 2002).  
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Figuur 2.4: Conceptueel model 

 

Nadat halverwege de vorige eeuw het stadscentrum steeds aan belang inboette, is de laatste jaren een 

opmerkelijke trend waarneembaar: de terugkeer van bedrijven in de stadscentra. Hierbij gaat het met 

name om bedrijven in de creatieve of kennissector, zoals ontwerpbureaus en onderzoeksbureaus. 

Omdat deze bedrijven over het algemeen vrij kleinschalig zijn is het mogelijk om zich in het stadscentrum 

te vestigen (Franke, 2005). In steden met veel hoogopgeleiden hebben bovendien de mogelijkheid om 

personeel in de directe omgeving te werven, waarmee de mindere bereikbaarheid niet van belang is 

(Wouters, 2010). Andersom trekt de vestiging van deze bedrijven nieuwe hoogopgeleiden naar de 

stadscentra, omdat deze bedrijven een bepaalde sfeer en bedrijvigheid naar het stadscentrum brengen 

(SCP,2004). Sfeer en imago blijken dan ook van substantieel belang bij de beeldvorming over steden in 

het proces van het bepalen van de vestigingsvoorkeur (Wouters, 2010). Uit onderzoek onder 

Rotterdamse studenten bleek bijvoorbeeld dat men na het afstuderen een huis zocht in een wijk die 

door henzelf als sfeervol wordt aangedragen: het centrum vanwege haar grootstedelijke uitstraling en 

Crooswijk-Kralingen juist vanwege haar historische karakter en hippe imago (Heessels, 2009).  

 

2.6 Conceptueel model 

 

In het conceptueel model (zie figuur 2.4) worden de belangrijkste begrippen uit het onderzoek 

schematisch weergegeven. De kern van het onderzoek staat uiteraard in het midden van het model, met 

daaromheen factoren 

die invloed hebben op 

het verhuisgedrag 

onder pas 

afgestudeerden. De 

randfactoren bepalen 

grotendeels de 

verhuisgeneigdheid 

van de doelgroep. 

Aan de bovenzijde 

van het model staan 

de 4 carrières, die 

uitgelegd zijn in het 

theoretisch kader. 

Deze carrières en de 

behoeften die hieruit voortkomen, kunnen ervoor zorgen dat de ondervraagde wil verhuizen, omdat hij 

zijn huidige woonsituatie niet kan combineren met veranderingen in een of meerede carrières.  

Samenhangend met de carrières van de levensloopbenadering is de binding van de respondent. Deze 

binding heeft vaak invloed op de carrières en kunnen trigger zijn tot een verhuizing, of juist ervoor 

zorgen dat men niet verhuisd. Deze binding is zeer persoonlijk en bovendien naast de 4 carrières van 

belang bij de verhuisgeneigdheid.  
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Aan de bovenkant van het conceptueel model is de macro-context opgenomen, oftewel de kansen en 

beperkingen die de gemeente Sittard-Geleen te bieden heeft. Het gaat hierbij onder andere om de 

situatie op de woning- en arbeidsmarkt, maar ook het voorzieningenniveau en het aanwezige 

verenigingsleven. De vraag is dus, hoe de relatie tussen vraag en aanbod ligt: in hoeverre kan de 

gemeente voldoen aan de vraag (wensen en eisen) van pas afgestudeerden. Daarnaast is de vraag of een 

eventuele mismatch ervoor zorgt dat deze groep de gemeente verlaat. Uiteindelijk wordt een beeld 

gevormd van factoren die bepalend zijn bij het behouden of binden van pas afgestudeerden, waarmee 

de vraag beantwoord kan worden: “wanneer blijven pas afgestudeerden in Sittard-Geleen wonen?” 

 

2.5 Onderzoeksvragen 

 

Uit de theorie komen een aantal factoren naar voren, die mogelijk bijdragen aan de vestigingsvoorkeur 

van pas afgestudeerden. De vraag is echter, of de theorie en praktijk op elkaar aansluiten, en studenten 

in Sittard dezelfde wensen en eisen hebben als de doelgroep in de theorie. Dit alles om erachter te 

komen wat van belang in bij het binden van pas afgestudeerden. Deze kansen en beperkingen zullen in 

een later stadium uitgebreid aan bod komen. 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 

“Welke factoren zijn bepalend voor het binden van pas afgestudeerden in Sittard-Geleen en hoe wordt de 

gemeente op deze factoren beoordeeld?” 

 

De hoofdvraag bestaat uit twee delen: in het eerste deel wordt de vraag gesteld welke factoren van 

invloed zijn op het binden van pas afgestudeerden aan de gemeente Sittard-Geleen. Het gaat hierbij om 

factoren uit de virtuele biografie, maar ook uit persoonskenmerken die zich tijdens de studie verder 

ontwikkelen. In het tweede deel van de hoofdvraag, wordt de vraag gesteld of de gemeente kan voldoen 

aan de verwachtingen van pas afgestudeerden. Hierbij wordt een breed scala onderzocht, waarbij de 

nadruk ligt op de factoren die een bindend karakter blijken te hebben. 

Deelvragen van dit onderzoek omvatten diverse factoren, die invloed kunnen hebben op de 

vestigingsvoorkeur. Daarnaast wordt gekeken naar reeds bestaande binding met de gemeente en de 

waardering van de gemeente op een aantal relevante vlakken, waaronder wonen, werken en 

voorzieningen. 

 

Met behulp van de deelvragen zullen de factoren, die de woonaantrekkelijkheid bepalen, nader onder de 

loep genomen worden. Hiermee ontstaat een beeld van het aanbod van de gemeente Sittard-Geleen op 

het gebied van wonen, winkelen, banen en opleidingen. Vanuit de 4 carrières van Mulder en 

Hooimeijer’s levenslooptheorie ontstaan een aantal wensen en eisen met betrekking tot de 

leefomgeving, op het gebied van woningvoorraad, arbeidsplaatsen en winkel- en cultuurvoorzieningen. 

Bovendien wordt gekeken naar de rol van binding voorafgaand aan het volgen van een opleiding, in 

relatie tot de verwachte woonplaats na afloop.  
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Wonen  

 

”In hoeverre wordt Sittard-Geleen als aantrekkelijke plek om te wonen gezien en welke factoren liggen 

hieraan ten grondslag?” 

 

De eerste deelvraag op het gebied van wonen richt zich op de aantrekkelijkheid van de gemeente voor 

pas afgestudeerden, evenals een aantal factoren die hieraan gelieerd zijn, zoals woonomgeving en prijs 

en aanbod van woningen. 

 

”In hoeverre is de aanwezigheid van (stedelijke) voorzieningen van belang bij het bepalen van de 

vestigingsvoorkeur?” 

 

Hoewel voorzieningen niet direct gerelateerd zijn aan de wooncarrière, dragen ze wel indirect bij 

doordat ze de woonomgeving kunnen verbeteren. De vraag is dan ook, in hoeverre men waarde hecht  

aan bijvoorbeeld sport- of winkelvoorzieningen. 

 

”In hoeverre zijn sfeer en imago van belang bij het bepalen van de vestigingsvoorkeur?” 

 

De rol van sfeer en imago zijn wellicht van minder belang, maar zijn desalniettemin interessant voor 

Sittard-Geleen. Beeldvorming onder studenten kan een stad namelijk aantrekkelijk of juist niet 

aantrekkelijk maken als vestigingsplaats na afronding van de studie.  

 

Opleiding  

 

”In hoeverre bepaalt (het niveau van) de opleiding de verhuisgeneigdheid?” 

 

Vanuit de theorie bleek een hogere mobiliteit onder HBO studenten, ten opzichte van het MBO. In deze 

vraag wordt onderzocht of er ook in Sittard-Geleen sprake is van deze mobiliteit, zowel tijdens als na de 

opleiding. 

 

Werken 

 

”In hoeverre is het carrièreperspectief op de arbeidsmarkt van belang bij het bepalen van de 

vestigingsvoorkeur?” 

 

Voor de arbeidscarrière is het waarschijnlijk van belang een goed perspectief op de arbeidsmarkt te 

hebben. Deze deelvraag behandelt dan ook de relatie tussen het geboden perspectief in de gemeente en 

de geneigdheid in Sittard-Geleen te gaan wonen. 
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”In hoeverre wordt Sittard-Geleen als geschikte regio voor starters op de arbeidsmarkt gezien?” 

 

Naast de rol van het carrièreperspectief, is het ook van belang inzicht te krijgen in de waardering hiervan. 

Er wordt onderzocht hoe de carrièrekansen en het aantal geschikte banen voor starters wordt 

gewaardeerd. 

 

Huishouden 

 

In hoeverre is de aanwezigheid en woonplaats van een partner van belang bij het bepalen van de 

vestigingsvoorkeur? 

 

Voor de meeste respondenten staat de huishoudenscarrière in de kinderschoenen: een aantal zal 

zelfstandig wonen, de meeste nog bij de ouders. Het hebben van een partner kan echter wel van belang 

zijn, omdat men mogelijk na de studie ook met vriend of vriendin rekening houdt met de woonplaats van 

de partner.  

 

Binding 

 

”In hoeverre bepaalt de herkomst van de student de vestigingslocatie na afronding van de studie?” 

 

Bij het onderzoeken van binding, is het van belang de mate van binding met de stad of streek waar men 

is opgegroeid te meten. De eerste deelvraag kijkt dan ook naar de invloed van de woonplaats voordat 

men ging studeren, of de verwachte woonplaats na afstuderen. 

 

”In hoeverre bepaalt de huidige woonsituatie de verwachte woonsituatie na afstuderen?” 

 

Als tweede wordt ook onderzocht of, naast de woonplaats, ook de woonsituatie van invloed is. Pas 

afgestudeerden die op kamers wonen, zouden bijvoorbeeld ander gedrag kunnen vertonen en zich 

eerder op de woningmarkt begeven. 

 

”In hoeverre geldt lidmaatschap van een vereniging als bindende factor?” 

 

Als extra bindende factor is in dit onderzoek het lidmaatschap van een vereniging opgenomen. Het lid 

zijn van een sportclub, fanfare, scouting of schutterij kan immers, met name in Limburg, als bindende 

factor worden ervaren. 

 

”In hoeverre slaagt Sittard erin studenten na de studie vast te houden?” 

 

Tot slot een essentiële vraag voor de gemeente Sittard-Geleen: lukt het om pas afgestudeerden te 

binden? Deze deelvraag onderzoekt of mensen die tijdens hun studie in Sittard wonen, hier ook blijven 

wonen en mensen die hier niet wonen alsnog besluiten naar Sittard te verhuizen. 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 

 

3.1 Gegevensvergaring 
 

Dit onderzoek bestaat  uit 3 onderdelen: een sterkten/zwakten analyse, waarin de huidige en 

toekomstige situatie in Sittard-Geleen wordt beschreven, een kwantitatief onderdeel waarin studenten 

van MBO en HBO opleidingen in Sittard worden gevraagd naar hun toekomstbeeld en een kwalitatief 

gedeelte waarin afgestudeerden worden bevraagd naar hun motieven om te blijven of te vertrekken uit 

Sittard-Geleen.  

 

Als eerste komt de huidige en toekomstige situatie van wonen, werken en leven in de gemeente Sittard-

Geleen aan bod in de vorm van een analyse van voorzieningen. Hierin zullen de sterke en zwakke punten 

van de gemeente voor pas afgestudeerden aan het licht komen. De hiervoor gebruikte informatie komt 

deels uit gemeentelijke documenten, deels via eigen kennis en deels via mondelinge informatie van 

collega’s binnen de gemeente.  

 

De kwantitatieve gegevens van dit onderzoek zijn vergaard met behulp van een (digitale) enquête (zie 

bijlage 1), die is opgezet in samenwerking met onderzoeksbureau Labyrinth uit Utrecht. De inhoudelijke 

invulling van de enquête heeft in samenwerking met Labyrinth, de gemeente Sittard-Geleen en 

Woonpunt, een woningbouwvereniging die studentenwoningen in Sittard-Geleen bouwt, 

plaatsgevonden. De vragenlijst is een gecombineerde lijst van de studentenmonitor, die verzorgd en 

uitgewerkt wordt door Labyrinth, en dit onderzoek. Beide vragenlijsten zijn aanvankelijk separaat 

opgesteld en in overleg later tot een vragenlijst samengevoegd. De digitalisering van de enquête is 

verzorgd door Labyrinth, de verdere verwerking gebeurde uiteraard onafhankelijk van het 

onderzoeksbureau. 

 

De website van de enquête is opengesteld voor alle studenten van Leeuwenborgh Opleidingen, Fontys 

Hogeschool en Hogeschool Zuyd, allen gevestigd in Sittard. Om meer bekendheid voor het onderzoek te 

krijgen is door mijzelf contact opgenomen met de betreffende onderwijsinstellingen, voor het plaatsen 

van een link op intranet, het verspreiden van e-mails aan studenten of het verspreiden van flyers op de 

onderwijslocaties. Leeuwenborgh stond toe een link te plaatsen op Fronter, de intranetpagina, en gaf 

toestemming voor het verspreiden van flyers en het ophangen van posters (zie bijlage 2). Ook bij Fontys 

zijn posters opgehangen en flyers verspreid. Hogeschool Zuyd koos voor de bekendmaking in de vorm 

van een nieuwsflash op de intranetpagina. 
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3.2 Gegevensverwerking 

 

De uit de enquêtes verkregen resultaten zijn met behulp van een statistisch programma (SPSS) verder 

uitgewerkt. Een groot deel van de vragen uit de enquete zijn in een beschrijvend deel opgenomen, 

waarin met behulp van kruistabellen relaties worden getoond tussen onder andere het opleidingsniveau 

en woonplaats en de waardering van de gemeente op een aantal factoren die mogelijk de 

vestigingsvoorkeur bepalen. Naast  beschrijvende statistiek als geschikte optie om relaties inzichtelijk te 

krijgen, zijn ook een aantal toetsen uitgevoerd. De invloed van de achtergrond van de respondenten op 

verhuisgedrag is getoetst  met behulp van logistische regressie. 

In de regressievergelijking wordt duidelijk hoe de kenmerken van de studenten de kans beïnvloeden om 

over 5 jaar in Sittard-Geleen te wonen. Gebruikte variabelen zijn onder andere het geslacht, de vorige en 

huidige woonplaats, de woonplaats van een eventuele partner en het lidmaatschap van een vereniging.  

 

Daarnaast zijn een twaalftal semigestructureerde interviews afgenomen onder (pas) afgestudeerden die 

in Sittard-Geleen geboren en/of werkzaam zijn. Het doel van deze interviews was om het verhaal ‘achter’ 

de cijfers te krijgen. Hierdoor werd een beeld gevormd van de diversiteit van levenslopen en 

beweegredenen om te verhuizen. Deze groep is benaderd door middel van de sneeuwbal-methode, via 

het netwerk van mijzelf en collega’s binnen de gemeente (Bryman, 2004). Allereerst is aandacht besteed 

aan de persoonlijke levensloop van de geïnterviewden, waarna vervolgens is gevraagd naar de motieven 

om zich ergens te vestigen dan wel te vertrekken. Er is bewust gekozen om de geïnterviewden qua 

achtergrond, beroep en herkomst zo divers mogelijk te houden. Dit betekende echter wel, dat de 

antwoorden ook divers waren: verwerking met MaxQDA leverde desalniettemin een aantal 

overeenkomsten op. De voor de interviews gebruikte topiclijst is terug te vinden in bijlage 3. 
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Hoofdstuk 4 Kansen en beperkingen in Sittard-Geleen 

 

4.1 Inleiding 

 

De geboden kansen en beperkingen blijken volgens de levensloopbenadering een belangrijke rol te 

spelen bij het binden van mensen. Daarom wordt nu een beeld geschetst van deze kansen en 

beperkingen van de gemeente Sittard-Geleen, om zo een beeld te vormen van de sterke en zwakke 

punten van de gemeente voor pas afgestudeerden. Met het oog op een aantal op stapel zijnde 

ontwikkelingen, wordt de situatie nu en in de toekomst beschreven. 

 

4.2.1 Sittard onderwijsstad 

 

Momenteel telt Sittard-Geleen ongeveer 4.200 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en 

6.200 studenten in het hoger onderwijs (Gemeente Sittard-Geleen, 2011a). Het middelbaar 

beroepsonderwijs is gehuisvest op 4 locaties, allen in Sittard: 2 van Leeuwenborgh, één van Arcus en 

één van Gilde opleidingen. De overgrote meerderheid van de MBO-leerlingen, ruim 4000, volgt 

onderwijs op Leeuwenborgh. Hoger beroepsonderwijs kan gevolgd worden op 4 locaties in Sittard: 2 

locaties van de Hogeschool Zuyd en twee locaties van Fontys. Hogeschool Zuyd heeft dit jaar 4394 

leerlingen in Sittard gevestigd, terwijl  1786 studenten aan Fontys Sittard studeren (Gemeente 

Sittard-Geleen, 2011a). Tot 2004 was er tevens een vestiging van de Open Universiteit in Sittard 

gevestigd, waar les en ondersteuning werd gegeven aan 1.200 studenten. 

 Het opleidingenscala is heel divers, van persoonlijke verzorging tot toerisme en van administratie tot 

sociaalpedagogisch werk. Gilde biedt een aantal 

opleidingen in de medische en zorgsector aan, en is 

gevestigd in het Orbis ziekenhuis in Geleen. 

Hogeschool Zuyd is gevestigd in Sittard, op twee 

locaties (zie figuur 4.1): één aan de westkant van de 

stad, en een aan de noordzijde. Op deze locaties 

worden voornamelijk economische studies 

aangeboden: accountancy, bedrijfseconomie 

(HEAO), commercieel management, hogere 

juridische opleiding, information en people & 

business management en social work (Hogeschool 

Zuyd, 2011). De hoofdvestiging van Fontys is 

gevestigd aan de rand van het stadscentrum van 

Sittard, niet ver van het station. Een tweede, 

kleinere vestiging bevindt zich bij Hogeschool Zuyd 

aan de noordzijde, alwaar de sportvelden van de 

sporthogeschool gesitueerd zijn (Gemeente Sittard-

Geleen, 2011a). 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Onderwijsinstellingen Sittard 2011 

 
Bron: Eigen figuur 
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Opvallend aan onderwijsstad Sittard, is het beperkte aantal studenten dat op kamers woont: slechts 

10 procent van de studenten, 1.091 in totaal, woont op kamers in Sittard-Geleen (CBS,2009a). 

Daarmee vormen  studenten die in de stad wonen  ongeveer één procent van het totale 

inwoneraantal. Sittard-Geleen kan zich daardoor nauwelijks profileren als studentenstad. De 

studentenkamers in Sittard-Geleen liggen bovendien erg verspreid over de stad, waardoor er nergens 

sprake is van een ‘studentensfeer’ (Rutten, 2010).  

 

Voor leerlingen van de opleiding Life Sciences van Fontys Heerlen is het mogelijk een deel van de 

opleiding op de Chemelot-campus in Geleen te volgen. Op deze locatie, die in de komende jaren 

sterk zal worden uitgebreid, wordt tevens een masteropleiding Biobased Materials van de 

Universiteit Maastricht gehuisvest. Deze universitaire opleiding zal per jaar ongeveer nieuwe 60 

studenten aannemen, en daarnaast zorgen voor de her- en omscholing van de huidige werknemers 

van Chemelot. (Chemelot, 2011). 

 

4.2.2 Ontwikkelingen 

 

De komende 10 jaar staan veel veranderingen op stapel op het gebied van onderwijs binnen de 

gemeente. Onderwijsinstellingen zullen niet langer verspreid liggen over de stad, maar 

geconcentreerd worden op 2 locaties: één in een gebied tussen het station en de binnenstad en één 

bij het Fortuna-stadion (zie figuur 4.2). Deze ontwikkelingen hebben als doel Sittard aantrekkelijker 

te maken voor studenten, om ze vervolgens na hun 

studie ook te binden aan de gemeente door middel van 

bijvoorbeeld een leer-werk traject of het aanbieden van 

passende (starters)woningen.  

 

De grootste concentratie van onderwijsinstellingen 

bevindt zich momenteel aan de noordzijde van Sittard, 

op een locatie die beperkt bereikbaar is voor studenten 

die met de trein reizen. Op deze locatie zijn een aantal 

trainingsvelden aanwezig voor de sportopleidingen van 

Fontys en Leeuwenborgh, alsmede een sporthotel (waar 

de horecaopleiding is gehuisvest) en een zwembad.  

 

In 2020 zal deze locatie echter geheel onderwijsvrij zijn: 

de Sporthogeschool van Fontys zal verhuizen naar 

Eindhoven, Arcus en Leeuwenborgh zullen hun 

onderkomen vinden in de te ontwikkelen Sportzone en 

Hogeschool Zuyd zal plaats nemen in de eveneens in 

ontwikkeling zijnde locatie ‘de Dobbelsteen’. Ook zal Hogeschool Zuyd beide locaties aan de 

westkant van Sittard verlaten, deze zullen eveneens verplaatst worden naar de Dobbelsteen. Dit 

Dobbelsteencomplex is een grote ontwikkeling in het centrum, en maakt onderdeel uit van een 

masterplan genaamd ‘Zitterd (Sittard) Revisited’. Op deze locatie zullen naast Hogeschool hetZuyd 

ook het museum voor hedendaagse kunst Het Domein, een bibliotheek, een filmhuis, detailhandel en 

mogelijk ook (studenten)woningen worden ondergebracht. De realisatie van dit plan zal gereed zijn 

Figuur 4.2: Onderwijsinstellingen Sittard 2020 

 
Bron: Eigen figuur 
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rond 2016. Fontys heeft uiteindelijk besloten om de huidige hoofdvestiging aan de rand van het 

centrum niet te verlaten. Ook Leeuwenborgh zal niet verhuizen, en blijft gehuisvest aan de westzijde 

van het station. Gilde Opleidingen is enkele jaren geleden verhuisd vanuit het stadscentrum van 

Sittard naar het nieuwe Orbis ziekenhuis, alwaar zij in een vleugel van dit ziekenhuis haar opleidingen 

gezondheidszorg verzorgt.  

 

Naast de Dobbelsteen is de Sportzone een tweede concentratiezone van het onderwijs. Op deze 

locatie, in het middengebied tussen Sittard en Geleen gelegen rondom het Fortuna-stadion, worden 

een aantal (top)sportverenigingen bij elkaar gebracht, samen met onderwijsinstellingen en een 

sporthotel. Op dit terrein wordt, naast het stadion van Fortuna Sittard, een handbalhal, 

hockeyvelden en een trainingscomplex voor atletiek gehuisvest. Ook komt hier de CIOS opleiding van 

Leeuwenborgh, goed voor 1000 leerlingen, de horecaopleiding van Arcus en een VMBO 

sportopleiding van DaCapo College. 

 

4.2.3 Tussenconclusie 

 

Met de op stapel zijnde veranderingen verwacht de gemeente meer levendigheid in het centrum van 

Sittard te creëeren. Veel studenten zullen immers elke dag in het centrum van de stad te vinden zijn. 

Daarmee samenhangend kan het gevoel van binding met de gemeente vergroot worden, omdat de 

jongeren veel actiever betrokken worden bij de stad en de stad leren kennen. Tot op heden is dit 

echter slechts beperkt het geval, de uitwerking van de huidige ontwikkelingen zullen pas over 5 tot 

10 jaar merkbaar zijn. Voor het verdere verloop van het onderzoek zullen deze veranderingen dan 

ook niet direct van belang zijn, al is het goed om dit in het achterhoofd te houden.  

 

4.3.1 Woningvoorraad 

 

Studenten hebben op dit moment de keuze uit ongeveer 1.100 studentenkamers. Deze 

kamers zijn echter niet allemaal van voldoende kwaliteit of hebben niet de gewenste ligging 

(Companen, 2008). Daarom zullen op een aantal plaatsen in Sittard nieuwe studio’s worden 

gebouwd, die als zelfstandige studentenwoning zullen fungeren. Met de realisatie van deze 

studentenstudio’s wordt het stationskwartier, een verouderd gebied bij het station, nieuw leven in 

geblazen in de vorm van een studentenwijk. Inmiddels is de sloop van oude panden in volle gang, om 

in begin 2012 de eerste wooneenheden op te leveren. Daarnaast is het project ‘wonen boven 

winkels’ in volle gang (Woonpunt, 2011). Hierbij wordt de ruimte boven winkelpanden in het 

centrum, die voorheen leeg stonden, verbouwd tot studentenwoningen of appartementen. Met 

name deze appartementen zijn van belang voor pas afgestudeerden: het wordt mogelijk om relatief 

goedkoop midden in het stadscentrum te (blijven) wonen. 

 

Sittard-Geleen telde begin 2010 ruim 44.000 woningen. Van deze woningen behoort 60 procent tot 

het koopsegment. Het percentage huurwoningen ligt met 40% boven het gemiddelde van zowel de 

Westelijke Mijnstreek als Limburg (Provincie Limburg, 2010). Bovendien kent Sittard-Geleen, ten 

opzichte van de regio en de provincie, relatief veel appartementen en tussenwoningen. Het 

percentage vrijstaande en halfvrijstaande woningen is relatief laag in vergelijking met de omliggende 
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gemeenten. Dit is echter te verklaren door het stedelijke karakter van Sittard-Geleen. Wanneer de 

gemeente vergeleken wordt met de nationale situatie op de woningmarkt, blijkt dat het percentage 

tussenwoningen juist relatief laag is, terwijl de gemeente relatief veel 2 onder één kap woningen 

kent (Kadaster, 2008; Provincie Limburg, 2010).  Het is dan ook niet verassend dat Sittard-Geleen 

relatief weinig kleine (t/m 3 kamers) woningen kent: 19 procent van de woningen wordt als klein 

bestempeld, tegenover 29% in Roermond en ruim 40% in Amsterdam (Provincie Limburg, 2010, 

Gemeente Amsterdam, 2009). Daarbij zijn woningen in Sittard-Geleen relatief goedkoop: de 

gemiddelde WOZ-waarde ligt net boven de 188.000 euro. Overigens geldt voor alle woningtypes dat 

Sittard-Geleen een relatief voordelige gemeente is om een huis te kopen. In vergelijking met de 

grensgebieden van Duitsland en België, zijn huizen juist vrij duur. De situatie op de Zuid Limburgse 

woningmarkt is echter ontspannen, terwijl de Duitse en Belgische grensregio’s een gespannen 

huizenmarkt kennen, met stijgende huizenprijzen. Woningen in Zuid Limburg zullen in de toekomst 

waarschijnlijk qua prijs gaan dalen, omdat het woningaanbod de vraag naar woningen overstijgt. De 

grensregio’s in België en Duitsland groeien immers qua bevolkingsomvang door aanwas vanuit eigen 

land, maar ook immigratie vanuit Nederland: in sommige grensplaatsen ligt het percentage 

Nederlanders op 30 procent. Door de gespannen situatie op de Duitse en Belgische woningmarkt 

ontstaat op de lange termijn enige nivellering in de huizenprijzen (Parkstad Limburg, 2008). De Zuid 

Limburgse woningmarkt zal echter langdurig ontspannen blijven: de vraag naar woningen zal door de 

huishoudenskrimp tussen 2020 en 2040 dalen tot 40.000 wooneenheden (Etil, 2009). Met de 

Structuurvisie Wonen (zie 4.5) tracht de gemeente en de regio Westelijke Mijnstreek hierop in te 

spelen. 

 

Qua bouwjaar valt op dat het zwaartepunt van de woningbouw ligt in de hoogtijdagen van de 

industrialisering van Sittard-Geleen: tussen 1960 en 1970. Twintig procent van de woningvoorraad in 

Sittard-Geleen is gebouwd tussen 1945 en 1960, een derde van de woningen tussen 1960 en 1980. 

Het gemiddelde bouwjaar van een woning in Sittard-Geleen is 1967 (Provincie Limburg, 2010). Met 

name de woningen die gebouwd zijn tussen de jaren ’50 en ’70 zijn vandaag de dag niet populair. 

Veel wijken uit deze decennia zijn geherstructureerd of ondergaan deze veranderingen op korte 

termijn (NICIS, 2008). Sittard-Geleen kent zoals gezegd vrij veel van dit type wijken, voortkomend uit 

de snelle expansie als gevolg van de opening en uitbreiding van de mijnen in de Westelijke 

Mijnstreek.  

 

Sittard-Geleen heeft over het algemeen een stedelijk of suburbaan karakter. Alleen het stadscentrum 

van Sittard kan als centrumstedelijk worden omschreven, met een bevolkingsdichtheid boven de 45 

inwoners per hectare. De kleine kernen van de voormalige gemeente Born zijn juist landelijk van 

karakter. Ook in de centra van zowel Sittard als Geleen liggen de woningprijzen lager dan het 

gemeentelijke gemiddelde. Hiermee volgt de gemeente niet de trend van grotere steden als 

Amsterdam, Maastricht en Utrecht, waar de woningprijzen in de stadscentra vaak relatief hoog zijn. 

Het is dus mogelijk om vrij goedkoop in het stadscentrum te wonen (Companen, 2008). Juist daarin 

kan Sittard-Geleen zich onderscheiden ten opzichte van de omliggende steden: het is mogelijk een 

relatief groot huis voor relatief weinig te kopen, en dat alles dicht bij het stadscentrum. Bovendien 

kent Sittard niet de stedelijke problemen als verkeers- en geluidsoverlast in een mate zoals die in 

grotere steden voor komt (Provincie Limburg, 2010). 
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4.3.2 Structuurvisie wonen 

De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2011, samen met de andere gemeenten in de Westelijke 

Mijnstreek, een structuurvisie wonen uitgebracht. Hierin wordt de visie op wonen en de 

woningmarkt voor de komende 10 jaar geschetst. In deze visie wordt sterk rekening gehouden met 

de bevolkings- en later ook huishoudenskrimp in de regio. Voor uitbreiding is slechts zeer beperkt 

plaats, de belangrijkste speerpunten van het beleid voor de komende 10 jaar zullen het versterken, 

vergroenen en verdunnen van de woningmarkt zijn. Dit houdt in dat slechte woningen worden 

gesloopt, de woningdichtheid omlaag gaat en er meer ruimte ontstaat voor (openbaar) groen. Voor 

Sittard-Geleen als woongemeente betekent dit dat de kwaliteit van woningen en woonomgeving 

erop vooruit zou gaan. Hoewel starterswoningen niet expliciet genoemd zijn, liggen hier wel kansen: 

de ontstane ruimte biedt plaats voor het bouwen van goedkope hoogwaardige starterswoningen, 

waarmee de doorstroom van studenten naar de woningmarkt bevorderd kan worden.  

Het in stand houden van het voorzieningenniveau wordt gezien als een belangrijke uitdaging: door de 

dalende en veranderende vraag naar woningen wordt de participatie van bewoners steeds 

belangrijker. Burgers zullen in toenemende mate zelf verantwoordelijk zijn voor het opzetten en in 

stand houden van voorzieningen, waarbij de gemeente een faciliterende rol vervult (Gemeente 

Sittard-Geleen, 2011b).  

 

4.3.3 Tussenconclusie 

 

Sittard-Geleen kent een woningvoorraad die voor een groot deel stamt uit de jaren ’50, ’60 en ’70. 

Woningen uit deze periode zijn niet echt populair onder de meeste pas afgestudeerden. Zij zoeken 

meer naar (binnen)stedelijke woningen van voor de tweede wereldoorlog. Deze zijn vooral in het 

centrum van Sittard te vinden. De bevolkingskrimp brengt een aantal uitdagingen met zich mee, 

maar ook kansen voor de woningmarkt: deze wordt immers vernieuwd en kwalitatief verbeterd. Dit 

houdt in dat er in de toekomst wellicht kansen zijn voor het ontwikkelen van speciale 

starterswoningen. 
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4.4.1 Banenaanbod 

 

Het banenaanbod van Sittard-Geleen bestaat uit ongeveer 54.000 banen, op een beroepsbevolking 

van ruim 42.000 personen. Dit betekent dat Sittard-Geleen 120 banen kent per 100 leden van de 

beroepsbevolking. Dit is meer dan het Nederlandse gemiddelde van 108, maar minder dan andere 

(middel)grote Limburgse steden (LISA, 

2008). Wanneer de banenvoorraad wordt 

uitgesplitst per sector, blijkt dat de 

gemeente een vrij eenzijdig aanbod heeft. 

Industrie is oververtegenwoordigd, terwijl 

met name de handel en non-

profitorganisaties zoals overheden en 

scholen in vergelijking met zowel de 

Tripool Zuid-Limburg (Maastricht, Heerlen 

en Sittard-Geleen) als het Nederlandse 

gemiddelde relatief weinig aanwezig zijn 

(zie figuur 4.3).  

 

De economie van Sittard-Geleen wordt al langere tijd gekenmerkt door de belangrijke rol van de 

industrie. Met name Geleen kent een lange geschiedenis van industrie, die begon tijdens de 

mijnbouwperiode in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Na de sluiting van de mijnen werden DSM 

(chemie) en NedCar (autofabriek) naar de gemeente getrokken. De weerslag hiervan is nog steeds 

zichtbaar: ruim 37% van het banenaanbod bestaat uit banen in de industrie en bouw (CBS, 2009a).  

Hoewel industrie in Sittard-Geleen de belangrijkste economische sector is, betekent dit niet dat al 

deze banen zich daadwerkelijk in de industriële productie bevinden. Het Chemelot-terrein, waar DSM 

en Sabic gevestigd zijn, biedt plaats aan 6.500 arbeidsplaatsen. Daarvan zijn er 4.000 arbeidsplaatsen 

in de vorm van kantoorbanen. Hoewel deze banen onder de industriesector vallen, zijn het eigenlijk 

plaatsen in de dienstverlening, het zij bij een (petro)chemisch bedrijf. De ontwikkeling van de 

Chemelot-campus zorgt daarnaast binnen 10 jaar voor een verdubbeling van het aantal kennisbanen: 

van 1.000 naar 2.000 banen (Chemelot, 2011). Voor veel studenten aan deze campus zal het mogelijk 

worden binnen DSM of Sabic door te stromen naar een vaste baan. Een andere grote werkgever, 

tevens actief in de industriesector, is NedCar in Born. NedCar is een autobouwer die momenteel 

voertuigen assembleert voor Mitsubishi. De toekomst van dit bedrijf is onzeker, gezien de plannen 

om de productie van de huidige modellen te stoppen in 2015. Dit zou een verlies van 1.500 banen in 

de fabriek betekenen, alsmede tot 8.500 banen bij toeleveranciers en op- en overslagbedrijven, 

zowel binnen en buiten de gemeente (Geraets, 2010).  

 

 

 

Figuur 4.3: Banensamenstelling Sittard-Geleen 

 
Bewerking van: CBS, 2009a; CBS StatLine 
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Naast de industriesector zijn uiteraard ook andere sectoren van belang. Zo is Sittard een belangrijk 

winkelcentrum voor de gemeente en de directe omgeving. Het stadscentrum heeft een regionale 

functie en trekt voornamelijk bezoekers uit Sittard-Geleen en de direct omliggende gemeenten, 

waaronder ook de Duitse gemeente Selfkant (Bal, 2006). Daarnaast is de sector media en 

entertainment redelijk goed vertegenwoordigd in de gemeente: door de aanwezigheid van de 

Limburgse kranten (Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad) en een aantal bedrijven in de 

grafische vormgeving, is deze creatieve sector het meest prominent van alle Limburgse steden. De 

impact op het banenaanbod is echter vrij beperkt: in totaal bieden de mediagerelateerde bedrijven 

plaats aan nog geen 500 werknemers (Rutten, 2005). 

Een belangrijk gegeven voor de toekomst van Sittard-Geleen de relatief slechte situatie op de 

arbeidsmarkt. Een dalend banenbestand is op zich niet bijzonder, maar de daling in Sittard-Geleen is 

relatief groot. Sittard-Geleen werd rond de eeuwwisseling gekenmerkt door langdurige krimp van het 

aantal banen. Vervolgens groeide het banenbestand licht, om door de recente crisis weer te krimpen. 

De ontwikkeling van het banenaanbod blijft bovendien duidelijk achter bij de rest van Zuid Limburg 

en Nederland. Figuur 4.4 laat ook de 

(verwachte) banenontwikkeling zien van 

1996 tot 2014 (LISA, 2005, CBS, 2010, 

RAIL, 2010). Hierbij dient te worden 

vermeld, dat het aantal banen voor heel 

Nederland dus weer een tijdje stijgende is, 

terwijl de Sittard-Geleen langer een 

krimpende arbeidsmarkt kende 

(Gemeente Sittard-Geleen, 2010). Echter, 

door de vergrijzende bevolking zal het 

aantal vacatures, ondanks een 

teruglopend aantal arbeidsplaatsen, 

toenemen. Het aantal uittredende 

beroepskrachten zal binnen 5 jaar het 

aantal instromende afstudeerders overtreffen, waardoor er uiteindelijk mogelijk een krapte op de 

arbeidsmarkt ontstaat (RAIL, 2010). Het aantal werklozen is in 2010 zelfs met 11% gedaald ten 

opzichte van een jaar eerder. Ook in 2011 is de werkloosheid, in tegenstelling tot veel andere 

Nederlandse provincies, nog steeds dalende (Provincie Limburg, 2011). Onder de werklozen zijn 

echter wel, samenhangend met de leeftijdsopbouw van de gemeente, relatief veel oudere 

werkzoekenden (> 45 jaar). Bovendien is de meerderheid van de werkzoekenden al langer dan een 

half jaar werkzoekend (UWV, 2011). 

 

Uit onderzoek van Gerard Marlet (2010a) blijkt dat perifere regio’s, maar Zuid-Limburg in het 

bijzonder, een vrij beperkt banenaanbod kennen. Wanneer landsgrenzen niet zouden bestaan, zou 

Sittard-Geleen niet perifeer liggen, integendeel: de ligging tussen de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied, 

elk op ongeveer 150 kilometer afstand, maakt de regio een stuk centraler qua situering. Zonder 

landsgrenzen zou het aantal bereikbare banen (binnen 45 minuten reistijd) in Sittard-Geleen ook een 

stuk hoger liggen: naast de ruim 300.000 banen in Nederland zijn ruim 900.000 banen in België en 

Duitsland binnen 45 minuten te bereizen. Hierbij ontstaat de vraag, waarom dit potentieel niet wordt 

aangeboord. 

Figuur 4.4 Banenontwikkeling 1996-2014 

Bron: LISA, 2010, CBS, 2010 en Rail, 2010 
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Het aantal internationale forenzen blijkt immers laag te zijn, en is nog steeds dalende (zie figuur 4.5). 

Inkomend forensisme (vanuit het buitenland naar Nederland) stijgt echter sterk, voornamelijk door 

geëmigreerde Nederlanders uit de grensregio. Als voornaamste oorzaak wordt een aantal barrières 

genoemd: onderwijs, taal, regelgeving, fiscale aspecten, cultuurverschillen en een slechte 

infrastructuur lijkt het aantal Limburgers dat over de grens werkt te drukken (Boekema, 2000). Het 

lijkt dus logisch om in te zetten op het vereenvoudigen van het internationaal forenseren. Het 

werkloosheidspercentage in de Duitse en Belgische grensregio’s ligt echter hoger dan dat van Sittard-

Geleen, waardoor deze vereenvoudiging wellicht ook een inkomende beweging van Belgische en 

Duitse arbeidskrachten naar de regio teweeg zal brengen (Marlet, 2010a). Mogelijkerwijs trekt een 

versoepeling van de grenzen wel nieuwe bedrijven en mensen naar de regio, echter de beslissingen 

hierover vallen niet ten deel aan de gemeente, maar aan hogere bestuurlijke lagen. Vooralsnog zal 

een verdere openstelling van de arbeidsmarkt niet mogelijk zijn en het aantal beschikbare banen in 

de regio dus vrij beperkt blijven.  

 

4.4.2 Toekomstvisie economie: Expeditie 2040 

 

Expeditie 2040 is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties (BZK) 

en is voortgekomen uit het Kennisplein Krimp, dat op haar beurt is opgezet door de provincies 

Limburg, Groningen en Zeeland, het ministerie van BZK en het Neimed, het Nederlands 

Kenniscentrum Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp. Tijdens de brainstormsessies wordt 

een beeld van de toekomst voor een aantal krimpende regio’s geschetst. Diverse regio’s schreven 

zich hiervoor in, de Westelijke Mijnstreek (de gemeentes Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen) 

was één van de winnaars en mochten aan de slag met het opstellen van een toekomstvisie.  

 

Tijdens deze sessies is actief nagedacht over de toekomst van de regio: wat gaat er veranderen, waar 

moet de regio zich op richten en wat zijn zwakke danwel sterke punten? Uiteindelijk zijn hier een 

viertal speerpunten uitgekomen, die elk van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de 

regio: onderwijs, innovatie en wonen en leven. Onderwijs is van belang omdat deze moet (gaan) 

voorzien in de behoeften vanuit de regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs zal nauwer gaan 

samenwerken met het bedrijfsleven, zodat de overgang tussen leren en werken makkelijker wordt 

gemaakt. Bovendien zullen meer opleidingen worden aangeboden in de sectoren waar voor de 

komende jaren personeelstekorten worden verwacht. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in 

het binden van pas afgestudeerden. Bovendien zal de ontwikkeling van de Chemelot-campus 

voorzien in de vraag naar hoogopgeleid personeel voor chemieconcerns DSM en Sabic. 

 

Deze campus wordt ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Maastricht, de provincie 

Limburg, DSM en Sabic. Op deze campus wordt vanaf 2012, naast de laboratoria die reeds op het 

terrein gevestigd zijn, ook een universitaire master in Biobased Materials aangeboden. Deze 

masteropleiding richt zich op het ontwikkelen van nieuwe biochemische medische producten. Zowel 

de gemeente als de provincie hebben hoge verwachtingen bij de te ontwikkelen campus, die op den 

duur zo’n 1000 studenten moet herbergen. De grote vraag binnen Expeditie 2040 hierbij is, hoe men 

deze studenten moet aantrekken, waar ze vandaan moeten komen en (voor de regio) het 

belangrijkste: hoe ze gebonden kunnen worden aan de regio. 
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Daarmee samenhangend is het thema wonen en leven: in de komende jaren zal eerst alleen het 

aantal inwoners, maar in een later stadium ook het aantal huishoudens dalen in de regio. Dit houdt 

in, dat de woningvoorraad in de gemeente dient te worden afgeslankt. Daarmee ontstaan kansen 

voor nieuwbouw: met name de mijnwerkers- en arbeiderswoningen uit het midden van de 20e eeuw 

worden nu als onpopulair bestempeld, en zullen dus (deels) gesloopt worden. Hiervoor in de plaats 

kan men, naast nieuwe goedkope woningen, ook woningen bouwen die specifiek ontworpen zijn 

voor bepaalde doelgroepen, of juist de zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’. Deze 

woningen kunnen bijvoorbeeld als studenten- en starterswoning dienen, of woningen die al gereed 

gemaakt zijn voor de zorgbehoeften van mensen op hogere leeftijd. De algemene tendens op het 

gebied van wonen en leven blijft ondanks de geboden kansen vrij negatief: het behoud van stedelijke 

voorzieningen, bijvoorbeeld voor hoger opgeleiden, is een uitdaging in een krimpende markt. 

Bovendien is het moeilijk geschikte woningen in het hoger segment in de huidige markt te plaatsen, 

waardoor het aantrekkelijk(er) maken van het wonen en leven in Sittard-Geleen zeker een uitdaging 

is en zal blijven. Het vierde focuspunt van Expeditie 2040 is innovatie. Deze innovatie betreft niet 

alleen het uitvinden van nieuwe producten op de Chemelot-campus, maar zeker ook het innoveren 

van de arbeidsmarkt. Het banenaanbod in de regio is van oudsher erg eenzijdig. Door de komst van 

de mijnen naar de regio, groeide het gebied snel. De vraagzijde van de arbeidsmarkt vroeg om 

specifieke mensen, met een relatief groot aandeel laagopgeleiden. Na de sluiting van de mijnen 

kwam er industrie voor in de plaats. Ook hierbij geldt, dat er met name laagopgeleid personeel werd 

aangetrokken. Om deze eenzijdigheid te doorbreken wordt wederom benadrukt hoe belangrijk de 

Chemelot-campus is (Chemelot, 2011). De ontwikkeling van deze campus biedt immers kansen voor 

hoogopgeleiden (research & development), maar ook voor lager opgeleiden. De campusontwikkeling 

istaat niet op zichzelf, maar creëert ook banen voor de maakindustrie en de leveranciers van 

bedrijven op de campus. Gezien de situatie van de economie is het niet mogelijk om te innoveren op 

een breed scala van economische sectoren, dus kiest men bewust voor het versterken van een 

enkele sector: chemie. Eigenlijk zet men daarmee oud beleid voort in een nieuw jasje: de economie 

innoveert mogelijk in de zin dat men van een alleen een maakindustrie naar een onderzoeks- en 

maakindustrie gaat, waarmee industrie en onderzoek verweven raken. Voor een verdere vergroting 

van de diversiteit van de arbeidsmarkt wordt op een hoger schaalniveau aansluiting gezocht: de regio 

Zuid-Limburg, in de Euregio Maas-Rijn en door aansluiting te zoeken bij Eindhoven in het 

vormingsproces tot Brainport Zuid-Oost Nederland. 

 

4.4.3 Traineeships 

 

Het combineren van werken en leren in de vorm van een traineeship is een goede manier om talent 

aan te werven voor een bedrijf, maar ook om jonge, pas afgestudeerden te binden aan een stad of 

regio. De gemeente Sittard-Geleen start daarom in samenwerking met de gemeenten Heerlen en 

Maastricht en de provincie Limburg een driejarig traineeship, waarin de deelnemers kennis kunnen 

maken met zowel de gemeenten als de provincie. Hiermee wordt tevens nieuw, jong personeel 

aangeworven met het oog op het huidige, vergrijsde personeelsbestand. Daarnaast zijn diverse 

traineeships beschikbaar bij DSM en Sabic, die samen de Chemelot-campus ontwikkelen. Hiermee 

wordt het mogelijk om op dit terrein eerst te studeren, en vervolgens een traineeship te volgen. Op 

deze manier kan ook DSM en Sabic aan goed gekwalificeerd personeel komen en tegelijkertijd 

bijdragen aan het remmen van de ontgroening van de regio door jongeren (Chemelot, 2011). 
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4.4.4 Tussenconclusie 

 

De arbeidsmarkt van Sittard-Geleen is verzwakt na de sluiting van de mijnen. Lange tijd is het 

banenaanbod eenzijdig geweest, en vooral gericht op de industrie van NedCar en DSM. 

Inmiddels zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet die deze industrie omtovert van 

voornamelijk maakindustrie naar onderzoek en ontwikkeling. Dit houdt in dat de 

samenstelling van het banenaanbod diverser is aan het worden. De ontwikkeling van de 

economie in de regio blijft echter achter bij het landelijk gemiddelde, en de arbeidsmarkt 

wordt, ondanks alle inspanningen, nog steeds als te eenzijdig gezien. Op lange termijn zou 

de ontwikkeling van de Chemelot-campus echter kansen moeten bieden aan pas 

afgestudeerden van alle onderwijsniveaus. 

 

4.5.1 Voorzieningen 

 

Het centrum van Sittard heeft relatief veel winkeloppervlak voor het aantal inwoners van de stad. 

Met name niet-dagelijkse goeden, zoals kleding en schoeisel, zijn in Sittard goed vertegenwoordigd. 

In het centrum van Geleen zijn na de grootscheepse renovatie in 2010 een aantal winkels voor niet-

dagelijkse goederen toegevoegd. Het stadscentrum is echter voornamelijk een centrum voor 

doelgerichte aankopen en niet voor funshoppen, waarmee het eigenlijk de rol van een soort groot 

buurtwinkelcentrum vervult . Veel inwoners van de gemeente zijn voor de ‘grote aankopen’ 

gedwongen te winkelen in Maastricht of Heerlen die binnen 20 minuten te bereiken zijn vanuit 

Sittard (Bal, 2006). Sittard-Geleen vervult niet de rol van bovenregionaal winkelcentrum, zoals 

Maastricht dat doet. Toch baart de trek van winkelend publiek richting Maastricht en Heerlen zorgen: 

de besteding per bezoeker is erg laag, zelfs het laagste van alle (middel)grote steden in Limburg. Een 

mogelijk oorzaak is het vrij eenvoudige winkelaanbod, met overwegend grote ketens en weinig lokale 

ondernemers of luxe winkels. Ook grote publiekstrekkers als Media Markt zijn niet aanwezig (BRO, 

2009). De belangrijkste trend is echter de toegenomen verkoop van consumentengoederen via 

internet. Een daling van bestedingen door consumenten is het gevolg. Bovendien loopt het aantal 

winkelbezoeken mede door de vergrijzende bevolking terug, en zorgt de economische crisis voor een 

verdere stagnering. De leegstand van winkels in Sittard-Geleen is inmiddels opgelopen tot 20 

procent, en zal in de toekomst mogelijk tot 27% stijgen (Locatus, 2011). 

 

Wat betreft cultuur- en uitgaansgelegenheden, is het centrum van Sittard van oudsher redelijk goed 

bedeeld. Op en rond de markt zijn verscheidene cafés met diverse stijlen en aan de Odasingel is 

Poppodium Fenix te vinden. Geleen heeft met de Hanenhof eveneens een klein poppodium in haar 

bezit, al is de programmering hier beperkt. Ernesto’s, aan de Markt in Sittard, organiseert eveneens 

concerten op kleine schaal. Een groter, bovenregionaal poppodium ontbreekt echter. Uit eerder 

onderzoek blijkt dit laatste een groot gemis voor de gemeente: veel respondenten gaven aan een 

muziekpodium of discotheek te missen. Momenteel loopt er een onderzoek naar de beste locatie 

voor een dergelijk podium binnen de gemeentegrenzen en wordt gekeken naar de mogelijkheden 

van financieren en exploiteren (Gemeente Sittard-Geleen, 2011).  
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Er is echter sprake van concurrentie: ook Maastricht heeft interesse in een bovenregionaal 

poppodium. Daarnaast kent de regio al een aantal podia: Perron 55 in Venlo, Musik Bunker in Aken 

en de Effenaar in Eindhoven zijn de dichtstbijzijnde, gelegen op 30 tot 70 kilometer van het centrum 

van Sittard. Ook discotheken zijn al aanwezig in de regio, onder andere in Beek (op 10 kilometer 

afstand) en Hasselt (50 kilometer). 

 

Wat betreft overig cultuuraanbod, zoals musea, theaters en galeries, is ook reeds onderzoek verricht 

naar de huidige situatie. Hieruit blijkt dat Sittard-Geleen goede voorzieningen heeft voor 

amateurkunst, een goed verenigingsleven en een veel historisch erfgoed. (Drenth et al, 2010). Het 

aantal theatervoorstellingen en concerten per inwoner van de gemeente is echter, ondanks de 

aanwezigheid van een grote Stadsschouwburg in Sittard, laag: bijna de helft van het gemiddelde van 

de 50 grootste gemeenten in Nederland. Het amateurtheater is wel goed vertegenwoordigd, met 

daarin een centrale rol voor het Laaglandtheater. Sittard-Geleen kent één museum, te weten 

Museum het Domein in Sittard (Marlet, 2010b). De cultuurparticipatie in de gemeente is zeer laag : 

de gemeente bereikt haar inwoners onvoldoende met het aanwezige cultuuraanbod. Volgens  

onderzoek zou dit samenhangen met de bevolkingssamenstelling: Sittard-Geleen kent vrij veel 

laagopgeleiden en weinig jongeren. Hieruit kan de lage participatie worden verklaard (LA Groep, 

2008). Om de cultuurparticipatie te verhogen zou het aanbod niet zozeer moeten worden uitgebreid, 

maar verbreed zodat het aanbod voor een divers publiek toegankelijk wordt (Drenth et al, 2010). 

Onderzoek onder studenten wees uit dat 60% van de respondenten vond, dat de cultuursector in 

Sittard-Geleen voor verbetering vatbaar was. Het belangrijkste voor verbetering vatbare punt bleek 

de informatievoorziening: bijna de helft van de studenten weet niet wat er in de stad te doen is. 

Daarnaast had men graag een groter (breder) aanbod, zowel uitgaansleven als cultuur in Sittard 

wordt als eenzijdig en saai ervaren. Bovendien blijkt, dat de helft van de respondenten (veel) waarde 

hecht aan goede culturele voorzieningen en een goed uitgaansleven (Flycatcher, 2007). De conclusie 

van zowel dit onderzoek als het onderzoek van LA Groep luidt dan ook dat Sittard-Geleen genoeg 

potentie heeft op cultuurgebied, maar vooralsnog weinig eigen identiteit heeft en te weinig inspeelt 

op de wensen en eisen van haar inwoners (LA Groep, 2008). Deze potentie zal op korte termijn 

verder worden uitgebreid met de ontwikkeling van de eerder genoemde Dobbelsteen, met daarin 

een filmhuis. 

 

Op het gebied van sport en recreatie probeert Sittard-Geleen zich nadrukkelijk te manifesteren. Met 

de ontwikkeling van de Sportzone bij het Fortuna-stadion hoopt de gemeente zich op de kaart te 

zetten bij sportief Limburg. De gemeente kent dan ook een divers aanbod sportvoorzieningen. Zo 

kent de gemeente drie binnenzwembaden, één in elke hoofdkern. Bovendien kent de gemeente een 

profvoetbalclub (Fortuna Sittard), een tophandbalclub (Limburg Lions), IJshockeyvereniging (Eaters) 

en een atletiek vereniging die zich tot de besten van Nederland kan rekenen (Unitas). Bij de 

ontwikkeling van de Sportzone worden drie van de vierverenigingen samen gebracht op één terrein. 

De ijshockeyvereniging, Eaters, zal in Geleen gevestigd blijven. Tevens wordt op de Sportzone een 

aantal vestigingen van sportgerelateerde medische voorzieningen ondergebracht  

(Gemeente Sittard-Geleen, 2008b). 
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4.5.2 Tussenconclusie 

 

Sittard-Geleen is vrij rijk bedeeld in haar winkelaanbod. De leegstand loert echter, hetgeen de sfeer 

niet ten goede komt. Ook over de kwaliteit van het aanbod zijn twijfels. Qua cultuur loopt de 

gemeente achter op het Nederlands gemiddelde: de cultuurparticipatie is relatief laag en het aanbod 

is niet bijzonder groot. Toch heeft de gemeente met amateurtoneel en moderne kunst ook sterke 

punten in huis. Tot op heden lijkt de gemeente echter moeite te hebben het brede publiek aan te 

spreken, en is er onvoldoende geschikt aanbod voor pas afgestudeerden. Er zijn echter een aantal 

ontwikkelingen in aantocht die hier mogelijk verandering in brengen: de onderwijsclustering met een 

museum en filmhuis op de Dobbelsteenlocatie zal jongeren dichter bij cultuur brengen. De Sportzone 

zal het sterke imago van Sittard-Geleen op het gebied van sporten alleen maar verder versterken en 

de gemeente aantrekkelijk maken voor sportieve jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Hoofdstuk 5 De visie van studenten 

 

5.1 Wie is de Sittardse student? 

 

De Sittardse student is  jong. Omdat in Sittard vooral  4-jarige opleidingen aan MBO en HBO gegeven 

worden, ligt de leeftijd van de studenten  laag. Ruim 35% van de studenten is 20 jaar of jonger, 80 

procent is 23 jaar of jonger. MBO-ers zijn bovendien met 19 jaar oud gemiddeld ruim drie jaar jonger 

dan studenten aan het HBO. Ruim 30 procent van de respondenten is aan zijn of haar eerste jaar 

bezig. Een kwart is tweedejaars en evenveel respondenten zitten in hun derde jaar aan deze 

onderwijsinstelling. Ruim 18 procent is vier jaar of langer ingeschreven.  

 

Veel MBO-ers zijn rechtstreeks doorgestroomd vanuit het VMBO: ruim tweederde rondde 

voorafgaand aan de huidige opleiding de theoretische leerweg van het VMBO af. Daarnaast kwam 5 

procent van de Havo, terwijl 15 procent eerder al een MBO-opleiding heeft afgerond. Onder de HBO-

ers is uiteraard de Havo de belangrijkste voorgaande opleiding. Opvallend is echter, dat maar liefst 

één op de drie HBO-ers voorafgaand een MBO opleiding heeft afgerond. Hieruit blijkt dat op het HBO 

in Sittard veel doorstromers vanuit het middelbaar beroepsonderwijs studeren. 

 

Ongeveer een derde van de studenten woonde voor aanvang van de opleiding al in Sittard-Geleen. 

Ruim 18 procent van de respondenten woonde voor aanvang in de omliggende gemeenten, terwijl 

41 procent voor aanvang elders in Limburg 

woonachtig was. Sittard kan omschreven worden als 

een regionaal opleidingscentrum: 92 procent van de 

studenten komt uit de provincie Limburg, ruim de 

helft komt uit Sittard-Geleen en directe omgeving. Bij 

een onderscheid tussen MBO en HBO blijkt dat in het 

MBO relatief veel (60%) studenten afkomstig zijn uit 

Sittard-Geleen en de direct omliggende gemeenten, 

terwijl het HBO meer studenten uit de rest van 

Limburg trekt. Desalniettemin is 46% van de HBO 

studenten afkomstig uit Sittard-Geleen of de 

omliggende gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Herkomst thuiswonende studenten 
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Het aantal studenten dat tijdens de studie in Sittard-Geleen woont, ligt 6% hoger dan de situatie 

voordat men aan de studie begon. Deze groei gaat met name ten koste van de directe 

randgemeenten en de gebieden buiten Limburg. Opvallend genoeg is er ook een lichte stijging 

waarneembaar bij het aantal studenten dat elders in Limburg woont. Voor aanvang van de studie 

woonde ruim 85 procent van de studenten nog bij de ouders thuis. Tijdens de studie is dit 

percentage gedaald naar 74 procent. Het percentage studenten dat op kamers (in een studio of 

onzelfstandige kamer) woont, is gestegen van 5% voor aanvang van de studie naar ruim 15% tijdens 

de studie. Het percentage zelfstandig wonenden (in huur- of koopwoning) daalt daarentegen, van 11 

naar 9 procent. Het studeren lijkt dus in beperkte 

mate een trigger-functie te hebben bij de start van 

de studie: veel studenten woonden vooraf bij hun 

ouders en wonen daar nog steeds. Ongeveer 10% 

van de respondenten is daadwerkelijk op kamers 

gaan wonen vanwege de studie. 

 

Het percentage MBO-ers dat zelfstandig woont op 

kamers, of in een studio of eigen huis, ligt 

aanzienlijk lager dan dat van HBO-ers. Mogelijk 

kan dit worden verklaard door de 

leeftijdsverschillen: omdat leerlingen van het 

MBO jonger zijn, zullen zij minder snel uit huis 

gaan. Ook blijkt deze groep voornamelijk uit 

Sittard-Geleen of de directe omgeving te komen. De groep die op het moment van enquêteren 

zelfstandig woont, heeft deze transitie vaak al doorgemaakt voordat men aan de studie begon: 40% 

van de zelfstandig wonende HBO-ers en de helft van de MBO-ers woonde voorafgaand aan de studie 

al zelfstandig. De overige zelfstandig wonenden deden dit vooral in het eerste en tweede jaar van de 

studie. In de eerste jaren van de studie kiest men vooral voor een kamer of studio, terwijl de 

studenten die in een later stadium van de studie zelfstandig gaan wonen vaker kiezen voor een eigen 

huur- of koopwoning. 

 

5.2 Wat bindt studenten? 

 

Vanuit de theorie zijn een aantal factoren aan bod gekomen, die mogelijk een bindende werking 

hebben op afstudeerders. Zo blijkt de achtergrond of afkomst van deze afstudeerders van grote 

invloed te zijn op de mogelijkheden tot binding. Vanuit de virtuele biografie is aangetoond dat 

levensgebeurtenissen uit het verleden gevolgen hebben voor de toekomst. Daarom wordt een aantal 

aspecten onderzocht die mogelijk als bindende factor kunnen dienen. De onderzochte aspecten zijn: 

geslacht, opleidingsniveau, woonplaats voor aanvang van de studie, huidige woonplaats, (woonplaats 

van) een eventuele partner en de vraag of en waar men lid is van een vereniging of sportclub. 

Daarnaast wordt de inschatting van de carrièrekansen in Sittard meegenomen, omdat gebleken is dat 

deze een belangrijke trigger kan zijn om weg te gaan. Kader 5.1 (zie pagina 34) laat de statistische 

toetsing van factoren zien en toont aan welke factoren een bindende werking hebben. De 

belangrijkste ‘binder’ blijkt de huidige woonplaats: respondenten die tijdens hun studie in Sittard-

Geleen wonen, hebben ruim 3,5 keer meer kans over vijf jaar in de gemeente te wonen dan 

Figuur  5.2 Herkomst uitwonende studenten 
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studenten die hier niet wonen tijdens hun studie. Deze groep bouwt  locatiespecifiek kapitaal op in 

de huidige woonplaats: men raakt bekend met de stad en bouwt hier een netwerk op. De 

woonplaats voorafgaand aan de studie blijkt geen aanvullende significante invloed te hebben. Dit 

houdt in, dat studenten die tijdens hun studie naar de gemeente komen, een aanzienlijk grotere kans 

hebben om aan Sittard-Geleen gebonden te worden, ongeacht de geboorteplaats. 

 

De tweede en derde bindende factoren zijn die van het opleidingsniveau en de carrièrekansen. De 

kans dat MBO-ers in Sittard-Geleen (blijven) wonen is twee keer groter dan HBO-ers. Hiermee volgt 

de Sittardse praktijk de theorie: MBO-ers hebben  minder human capital dan HBO-ers en zijn minder 

geneigd te verhuizen voor een baan. Deze groep zal eerder een ander beroep kiezen dan op een 

andere plek werk zoeken (Börsch-Supan, 1990). Het binden van MBO-ers is daarmee gemakkelijker 

dan hoger opgeleiden, die bij beperkte carrièrekansen eerder geneigd zijn te verhuizen. Bovendien 

blijken HBO-ers over het algemeen negatiever te zijn over hun carrièrekansen. Onder respondenten 

die geen carrièrekansen zien in Sittard-Geleen, is de kans 2,5 keer zo groot dat ze de gemeente 

verlaten, in vergelijking met respondenten die wel een positief carrièreperspectief hebben. Het 

belang van het bieden van passende banen voor afstudeerders wordt hiermee benadrukt. 

 

De vierde bindende factor is (de woonplaats van) de partner. Respondenten met een partner uit 

Sittard-Geleen blijken bijna 2,5 keer meer kans te hebben dat ze in de gemeente te blijven wonen 

dan respondenten zonder partner. De kans dat respondenten met een partner in een andere 

gemeente na afloop in Sittard-Geleen komt wonen is kleiner dan wanneer de respondent geen 

partner heeft. Veel respondenten noemen als reden waarom ze over 5 jaar op een bepaalde plek 

zullen wonen het samenwonen met vriend of vriendin als belangrijke reden. 

 

De herkomst van de student en de sense of place of plaatsgebondenheid van de respondenten is 

meermaals aan bod gekomen. Het hebben van een partner of het lid zijn van een (sport)vereniging 

kan bijdragen aan het vergroten van deze plaatsgebondenheid en het daarmee een beperkende 

factor zijn om naar Sittard-Geleen te verhuizen. De herkomst van de partner blijkt een bindende 

werking te hebben: men verwacht vaak in de woonplaats van de partner te gaan wonen. 

Respondenten met een partner in Sitttard-Geleen hebben 2,7 keer meer kans over 5 jaar in de 

gemeente te wonen dan respondenten zonder paartner. Het verenigingsleven blijkt geen bindende 

factor. Er is geen verschil tussen degenen die lid zijn van en vereniging in Sittard en degenen die niet 

bij een vereniging zijn aangesloten. Wel valt op dat degenen die lid zijn van een vereniging elders 

kans hebben in Sittard te zullen wonen na afstuderen. Het effect is echter (net) niet significant. 
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Kader 5.1 Toelichting logistische regressie 

 

De rol van factoren die mogelijk een bindende werking hebben, wordt onderzocht aan de hand van een 

logistische regressieanalyse. De afhankelijke variabele in dit model is de verwachte woonplaats over 5 jaar, 

onderverdeeld in ‘in Sittard-Geleen’ en ‘Elders’. Het doel van dit model is, te berekenen hoe groot de kans is 

dat de respondent over 5 jaar in Sittard-Geleen woont, afgezet tegenover een aantal onafhankelijke 

variabelen. De eerste variabele, het geslacht, blijkt geen significante invloed te hebben. De kans om een 

man aan Sittard-Geleen te binden is niet groter of kleiner dan de kans om een vrouw te binden. Het 

onderwijsniveau als onafhankelijke variabele blijkt wel van significante invloed: de kans dat een MBO-er na 

afronding van de studie verwacht in Sittard-Geleen te wonen, ligt ruim 2,5 keer hoger dan de kans dat een 

HBO-er dat doet. 

De woonplaats vooraf en de huidige woonplaats kennen eenzelfde indeling, waarbij de referentiecategorie 

‘Elders’ is. De odds-waarde  toont dus aan hoeveel keer groter de kans is dat men in Sittard-Geleen woont, 

als de vorige danwel huidige woonplaats ook Sittard-Geleen is. De woonplaats vooraf heeft welliswaar 

invoed -de kans dat respondenten die vooraf in Sittard-Geleen wonen over 5 jaar hier nog steeds wonen is 

2,3 keer groter dan respondenten die vooraf elders woonden-, maar is niet van significant belang. De 

huidige woonplaats heeft een grotere odds-waarde en is bovendien wel significant: respondenten die 

tijdens hun studie in Sittard-Geleen wonen hebben een significant grotere kans, 3,6 keer, om na de studie 

ook in de gemeente te wonen.  

Bij de onafhankelijke variabele ‘partner’ en verenigingsleven is de referentiecategorie dat men géén partner 

heeft. Het hebben van een partner in Sittard-Geleen blijkt een bindende werking te hebben: de kans dat 

deze groep in Sittard-Geleen blijft is 2,5 keer groter dan de referentiecategorie zonder partner. 

Respondenten met een partner elders blijken vaker de gemeente te verlaten, al is dit niet significant. 

De indeling van de onafhankelijke variabele ‘ lidmaatschap van een vereniging’  kent eenzelfde indeling:  

de referentiecategorie is dat men géén lid is van een vereniging. Opvallend genoeg verwachten 

respondenten die lid zijn van een vereniging in Sittard-Geleen iets vaker de gemeente te verlaten, al is de 

significantie veel te hoog om hier harde uitspraken  over te doen. Respondenten die elders zit zijn van een 

vereniging verlaten de gemeente ook vaker dan respondenten die niet betrokken zijn bij het 

verenigingsleven. Hoewel de significantie net te hoog is, mag toch aangenomen worden dat deze groep 

vaker de gemeente verlaat. 

Bij de carrièrekansen is de referentiecategorie ‘oneens’, hetgeen betekend dat de odds-waarde laat zien 

hoeveel keer groter de kans is om in Sittard-Geleen te wonen als men wel vindt dat er voldoende 

carrièrekansen zijn. De kans dat respondenten die verwachten in Sittard-Geleen carrière te kunnen maken 

na hun opleiding in de gemeente blijven wonen, ligt 2,4 keer hoger dan wanneer men geen carrièrekansen 

ziet.  

  B Sig. Exp(B) 

Man/vrouw ,063 ,840 1,065 
MBO/HBO ,928 ,008 2,530 

Woonplaats vooraf ,837 ,103 2,309 

Woonplaats huidig 1,284 ,017 3,610 

Geen partner   ,006   

Partner in S-G 1,001 ,014 2,721 

Partner elders -,394 ,288 ,674 

Geen lid vereniging   ,154   

Lid vereniging S-G -,085 ,825 ,918 

Lid vereniging elders -,787 ,054 ,455 

Carrière maken in S-G ,890 ,008 2,436 

Constant -2,438 ,000 ,087 
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5.3 Slaagt de binding? 

 

Veel studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs die momenteel in Sittard-Geleen wonen, 

verwachten hier ook na het afstuderen te wonen: 71% is niet van plan buiten de gemeente te 

verhuizen. Ongeveer 10% verwacht de regio te verlaten en elders in Limburg te wonen, terwijl 13% 

het buiten de provincie zoekt. Daarnaast verwacht maar liefst 41% van de respondenten uit de 

randgemeenten (Stein, Schinnen, Onderbanken en Beek) over 5 jaar in Sittard-Geleen te wonen. De 

gemeente heeft daarmee een aanzuigende werking op MBO-ers. Slechts één op drie studenten die 

momenteel woonachtig is in deze randgemeenten, verwacht hier over 5 jaar nog steeds te wonen. 

Studenten uit de rest van Limburg verhuizen in mindere mate naar Sittard-Geleen: ruim 14% van 

deze groep verwacht over 5 jaar in Sittard-Geleen te wonen.  

 

Van de HBO studenten die nu in Sittard-Geleen wonen, verwacht ruim de helft (52%) dat over 5 jaar 

nog steeds te doen. De vertrekkers verwachten vooral naar Eindhoven of de Randstad (19%), elders 

in Limburg (14%) en het buitenland (10%) te verhuizen. Daar tegenover staat dat 14 procent van de 

studenten die nu in de randgemeenten woont en 5 procent van de studenten uit de rest van Limburg 

over 5 jaar in Sittard-Geleen verwacht te wonen. Opvallend genoeg blijken de studenten uit de 

kleinere randgemeenten minder geneigd te zijn te verhuizen naar de Randstad: 5,6% verwacht deze 

stap te maken. Er zijn slechts 4 respondenten uit de rest van Nederland, waarvan niemand verwacht 

in Sittard-Geleen te blijven. Het binden van deze groep lijkt dan ook zeer lastig. 

 

5.4 Binding en de levensloop 

 

Nu bekend is wat studenten aan de stad bindt en of deze binding slaagt, is het van belang te 

onderzoeken welke factoren deze binding tot stand brengen. Daarom zijn een aantal factoren uit de 

levensloop onderzocht, maar ook de rol van het verenigingsleven in binding vooraf. Uit eerdere 

statistische toetsing bleken met name het onderwijsniveau en de huidige woonplaats van belang als 

bindende factor onder studenten. Daarom wordt bij de mogelijke verklarende factoren onderscheid 

gemaakt tussen het onderwijsniveau en de woonplaats van de respondent.  

 

De carrièrekansen in Sittard-Geleen worden zowel door MBO-ers als HBO-ers die niet in de gemeente 

wonen hoger gewaardeerd, dan door studenten die wel in de gemeente wonen. De carrièrekansen in 

de gemeente worden daarmee door de eigen inwoners negatiever ingeschat dan door 

buitenstaanders. Een mogelijke verklaring 

hiervan is, dat de studenten die buiten de 

gemeente wonen, voor een belangrijk deel 

afkomstig zijn uit gemeenten met een 

beperktere werkgelegenheid. Sittard-Geleen 

wordt voor hen gezien als centrum van werk, 

Figuur 5.3 Carrièrekansen Sittard-Geleen 
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Figuur 5.4 Fijn wonen in Sittard-Geleen 

 

terwijl de eigen inwoners deze mening niet delen. Overigens schat geen enkele van de groepen de 

carrièrekansen hoog in: minder dan de helft van de respondenten is het eens met de stelling: 

“Sittard-Geleen is een plek waar je carrière kan maken”. Sittard-Geleen is daarmee volgens de 

respondenten geen goede gemeente voor de ontwikkeling van een arbeidscarrière. Toch lijkt dit 

geen belemmerende factor te zijn: ruim 44% van de MBO-ers en 57% van de HBO-ers die verwacht 

over 5 jaar in Sittard-Geleen te wonen, vindt de gemeente geen goede plek om carrière te maken. Dit 

houdt in dat deze groep desondanks in Sittard-Geleen verwacht te wonen, en mogelijk elders werk 

zoekt of de beperkte carrièrekansen accepteert.  

 

Hoewel eerder aan het licht kwam dat de woningvoorraad en –prijzen slechts matig positief worden 

beoordeeld, is men wel zeer positief over het perspectief op de wooncarrière: Sittard-Geleen wordt 

door velen als een fijne plek om te wonen 

gezien. De waardering van Sittard-Geleen als 

woongemeente verschilt onder de eigen 

inwoners nauwelijks tussen MBO en HBO: zowel 

middelbaar als hoger opgeleiden geven massaal 

aan dat het fijn wonen is in de gemeente. 

Studenten die niet in de gemeente wonen, zijn 

iets minder positief. Met name de HBO-ers 

vinden Sittard-Geleen iets minder aantrekkelijk 

als woongemeente, al is nog altijd ruim 70% het eens met de stelling “Sittard-Geleen is een fijne plek 

om te wonen”.  

 

Een mogelijke vervolgstap na het kopen of huren van een woning een belangrijke bindende factor is 

het krijgen van kinderen. Het starten van een huishouden betekent immers een langdurige 

commitment aan die plek. De waardering van 

Sittard-Geleen als gemeente om een gezin te 

stichten blijkt nauwelijks opleidingsafhankelijk. 

De huidige woonplaats heeft des te meer 

invloed: studenten die inwoner van de 

gemeente Sittard-Geleen zijn, geven bijna 

allemaal aan dat de gemeente een goede 

gemeente is om kinderen op te voeden. Bij 

studenten van buiten de gemeente ligt dit 

percentage ongeveer 30% lager. Ruim 9 op de 10 studenten die in de gemeente woont, zou hier zijn 

huishoudenscarrière willens starten, terwijl slechts 6 op de 10 respondenten van buiten Sittard-

Geleen het eens is met de stelling ‘Sittard-Geleen is een goede plek om kinderen op te voeden’. 

  

 

 

 

 

Figuur 5.5 Kinderen opvoeden in Sittard-Geleen 

 



38 

 

Hoewel slechts zeer beperkt, bleek ook het verenigingsleven een bindende factor. Eerder is gebleken 

dat MBO-ers zeer tevreden zijn over het 

verenigingsleven in de gemeente, terwijl HBO-

ers iets minder positief zijn. MBO-ers blijken 

bovendien meer waarde te hechten aan een 

goed verenigingsleven dan studenten aan het 

HBO. Opvallend genoeg vinden studenten die 

in Sittard-Geleen wonen een goed 

verenigingsleven minder belangrijk dan hun 

medestudenten die niet in de gemeente 

woonachtig zijn. Een mogelijke verklaring is ook hier de herkomst van deze studenten: veel 

studenten komen uit kleinere gemeentes in Zuid en Midden Limburg, die veelal een actiever 

verenigingsleven kennen dan een grote gemeente als Sittard-Geleen.  

 

Dat de verbondenheid met Sittard-Geleen groter is onder de studenten die in Sittard-Geleen wonen 

dan onder studenten die elders wonen, is niet verbazingwekkend. Wat wel bijzonder is, is dat HBO-

ers uit Sittard-Geleen zich meer verbonden voelen met de gemeente dan hun medestudenten van 

het MBO. Blijkbaar voelen hoger opgeleiden 

uit de gemeente zich meer verbonden dan 

inwoners met een middelbare 

beroepsopleiding. Bij de studenten die elders 

wonen is het beeld omgekeerd: studenten aan 

het HBO die elders wonen hebben minder 

binding met Sittard-Geleen dan MBO-ers. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is het 

verzorgingsgebied van de opleidingen: 

studenten van het MBO komen immers vooral uit de directe omgeving van Sittard-Geleen, terwijl 

HBO-ers vaak van iets verder afkomstig zijn. Over het algemeen is de mate van verbondenheid 

beperkt te noemen: slechts 45% van de studenten is het eens met de stelling: “Ik voel me verbonden 

met Sittard-Geleen”. Bovendien blijkt de het gevoel van verbondenheid niet bepalend voor de 

verwachte woonplaats over 5 jaar: één op de drie respondenten die aangeeft ergens anders te 

wonen over 5 jaar, geeft toch aan zich verbonden te voelen met de gemeente. Wellicht betreft het 

hier studenten uit de direct omliggende gemeenten, die zich daar tevens willen vestigen na het 

afstuderen. Anderzijds voelt 20 tot 30 procent van de studenten die verwachten over 5 jaar in 

Sittard-Geleen te wonen zich niet verbonden met de gemeente, waarbij het mogelijk gaat om 

studenten die vanwege werk of relatie vanuit andere gemeenten naar Sittard-Geleen komen. 

 

 

 

Figuur 5.6 Belang van verenigingsleven 

 

Figuur 5.7 Verbonden met Sittard-Geleen 
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Kader 5.2: Binding en de levensloop, verschillen verklaard 

 

Zojuist zijn een aantal belangrijke verschillen aan het licht gekomen in de beoordeling van de 

carrièrekansen en binding van studenten. Om te toetsen of deze verschillen ook significant zijn, wordt een 

variantieanalyse toegepast. Deze analyse, de ANOVA, toetst de verschillen in populatiegemiddelden tussen, 

in dit geval, twee groepen. Omdat gebleken is dat het onderwijsniveau en de huidige woonplaats 

belangrijke factoren zijn in het bindingsproces, wordt de waardering van de gemeente op basis hiervan 

uitgesplitst. Bij opleiding zijn deze twee categorieën MBO en HBO, bij de huidige woonplaats ‘in Sittard-

Geleen’  of ‘Elders’. Het doel hiervan is, om te zien of de waardering van Sittard-Geleen afhankelijk is van 

het niveau van onderwijs of de huidige woonplaats. Een significantie van minder dan 0,05 betekent dat er 

verschillen waarneembaar zijn tussen de gemiddelde beoordeling op basis van de beide factoren. 

 

De waardering van Sittard-Geleen als fijne plek om te wonen, blijkt vooral afhankelijk van de huidige 

woonplaats: de waardering verschilt significant tussen inwoners van Sittard-Geleen en studenten die elders 

wonen. Zoals gebleken is, waardering inwoners van de gemeente hun gemeente hoger dan studenten die 

elders wonen. De kansen op de arbeidsmarkt worden met name door HBO-ers negatief beoordeeld. De 

gemiddelde beoordeling van de carrièrekansen blijkt dan ook significant te verschillen tussen het 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Bovendien blijkt er een significant verschil in de beoordeling tussen 

inwoners van Sittard-Geleen en studenten die elders wonen: inwoners van de gemeente zijn negatiever 

over hun carrièrekansen dan studenten van buiten de gemeente. Ook de waardering van de 

huishoudenscarrière blijkt woonplaatsafhankelijk: inwoners van Sittard-Geleen vinden de gemeente vaker 

een goede plek om kinderen op te voeden dan respondenten die elders wonen. Het opleidingsniveau is 

hierbij niet van belang. 

Hoewel studenten die in Sittard-Geleen woonachtig zijn minder belang hechten aan een goed 

verenigingsleven, is het verschil in waardering niet significant. Ook blijkt dat MBO-ers en HBO-ers niet 

significant verschillen in hun waardering van het belang van een goed verenigingsleven in hun woonplaats. 

Het gevoel van verbondenheid is, wellicht logischerwijs, vooral te verklaren vanuit de woonplaats. Inwoners 

van Sittard-Geleen voelen zich significant vaker verbonden met de gemeente dan studenten die elders 

wonen. De mate van verbondenheid blijkt niet significant te verschillen tussen MBO-ers en HBO-ers, 

hoewel bleek dat studenten aan het hoger beroepsonderwijs zich vaker  verbonden voelen. 

ANOVA: significantie   

  Opleiding Woonplaats 

Fijne plek 0,463 0,000 

Carrière maken 0,001 0,009 

Kinderen opvoeden 0,896 0,000 

Verenigingsleven 0,106 0,066 

Verbondenheid 0,625 0,000 
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5.5 Kansen en beperkingen op macroniveau: de waardering van Sittard-Geleen 

 

Nu bekend is welke factoren van belang zijn bij de binding van studenten aan Sittard-Geleen, is het 

zinvol te kijken naar de waardering van Sittard-Geleen. Hierbij wordt aan de hand van de twee 

belangrijkste factoren, het onderwijsniveau en de huidige woonplaats, gekeken hoe de kansen en 

beperkingen voor afstudeerders van de gemeente Sittard-Geleen gewaardeerd wordt door de 

studenten. Sittardse studenten zijn over het algemeen slechts matig tevreden over de gemeente 

Sittard-Geleen. De gemiddelde beoordeling van de gemeente op basis van alle gemeten factoren, is 

een 6,34. De sterke en zwakke punten van de gemeente worden weergegeven in tabel 5.1, waarbij 

gekeken wordt naar het verschil ten opzichte van het gemiddelde cijfer en onderscheid wordt 

gemaakt tussen studenten aan het MBO en HBO. Wanneer het rapportcijfer binnen één 

standaarddeviatie (0,2) van het gemiddelde ligt, wordt deze als gemiddeld beoordeeld. Tussen één 

en twee standaarddeviaties wordt met ‘+’ danwel ‘-‘ weergegeven en meer dan twee 

standaarddeviaties betekent ‘++’ danwel ‘--‘ (zie bijlage 6).  

 

Als belangrijkste sterke punten worden de woonomgeving en sfeer genoemd. Beiden worden 

gemiddeld één tot anderhalf punt boven gemiddeld beoordeeld. De studenten vinden de stad dus 

wel sfeervol en in een mooie omgeving gelegen. Daarnaast worden ook de sportvoorzieningen en het 

winkelaanbod als pluspunten gezien. Hoewel HBO-ers iets minder positief zijn dan hun 

medestudenten aan het MBO, worden beide aspecten bovengemiddeld beoordeeld. Het 

cultuuraanbod en verenigingsleven wordt door MBO-ers ook als ruim boven gemiddeld gezien, 

terwijl HBO-ers aanzienlijk minder positief oordelen. Mogelijk houdt dit in, dat Sittard-Geleen niet 

het juiste cultuuraanbod en verenigingsleven voor hoger opgeleiden kent. 

Tabel 5.1 MBO HBO Gemiddeld 

Prijs woningen - 0 0 
Woningaanbod - - - 

Woonomgeving ++ ++ ++ 

Carrièrekansen 0 -- -- 

Aantal geschikte banen - -- -- 

Winkelaanbod ++ + + 

Cultuuraanbod ++ 0 0 

Sportvoorzieningen ++ + ++ 

Verenigingsleven ++ 0 0 

Sfeer ++ ++ ++ 

Imago ++ 0 + 

 

De respondenten zijn aanzienlijk minder positief over het woningaanbod en de prijs van de 

woningen. Het woningaanbod wordt door zowel MBO-ers als HBO-ers als erg matig beoordeeld: 

beiden geven een krappe 6 voor het aanbod van woningen. Bovendien oordelen beide groepen nogal 

negatief over de huizenprijzen, terwijl de verwachting vooraf was dat Sittard-Geleen een aanbod van 

relatief grote woningen voor relatief weinig geld kent. Opvallend genoeg geven veel respondenten 

aan op zoek te zijn naar een woning, en dus niet een kamer of studio (zie ook: StudentenMonitor 

Sittard, Labyrinth 2011).  
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De zelfstandige huurwoning is het meest populair: 40% van de woningzoekenden geeft aan hiernaar 

op zoek te zijn, gevolgd door een zelfstandige koopwoning (16%). De Sittardse student is dus al vroeg 

op zoek naar een eigen woning: meer dan de helft van de woningzoekenden zoekt niet naar een 

kamer of studio maar zoekt een volwaardige woning. Mogelijk verklaart dit de lage waardering van 

de woningmarkt: Sittard-Geleen kent volgens de respondenten te weinig goede, goedkope 

starterswoningen. 

 

Het grootste zwakke punt van de gemeente is echter de arbeidsmarkt. Zowel de geschatte 

carrièrekansen als het aantal geschikte banen wordt als onvoldoende beoordeeld, waarbij HBO-ers 

nog negatiever zijn dan MBO-ers. Onder studenten aan het MBO bestaan wel duidelijke verschillen in 

hun inschatting van de arbeidsmarkt. Hoewel de carrièrekansen in de meeste richtingen nog positief 

worden ingeschat, zien studenten in de (qua respons) grootste twee richtingen hun toekomst minder 

positief in. Het verwachte aantal geschikte banen ligt bovengemiddeld in de techniek en het 

onderwijs. Hoewel techniek wel in de lijn der verwachting ligt, zeker gezien de samenstelling van het 

banenaanbod in Sittard-Geleen, is de verwachting in het onderwijs opvallend. Door de krimp en 

lagere vruchtbaarheid daalt het aantal leerlingen op (basis)scholen gestaag, waarmee ook de vraag 

naar docenten in deze regio dalende is. 

 

Tabel 5.2 MBO Carrièrekansen Aantal geschikte banen 

Onderwijs ++ + 
Handel en economie 0 - 

Sport ++ - 

Techniek ++ + 

Gezondheidszorg 0 - 

Gemiddeld + 0 

 

HBO-ers zijn aanzienlijk negatiever over hun carrièrekansen en het te verwachten aantal banen, al is 

ook hier onderscheid waarneembaar tussen de verschillende opleidingen. Net als in het MBO, 

schatten studenten in de richting onderwijs hun carrièrekansen redelijk in, als zijn ze wel negatief 

over het aantal geschikte banen. De enige richting die er in positieve zin uitspringt, is de 

sportopleiding, waar men zeer positief is over het te verwachten aantal geschikte banen. Helaas zal 

juist deze opleiding in 2012 Sittard verlaten. Studenten uit de overige studierichtingen verwachten 

een moeilijke start van hun arbeidscarrière in de regio: zowel de carrièrekansen als het aantal 

geschikte banen wordt zeer negatief beoordeeld. 

 
 

 

 

Tabel 5.3 HBO Carrièrekansen Aantal geschikte banen 

Onderwijs 0 -- 
Handel en economie -- -- 

Sport 0 ++ 

Social Work -- -- 

Juridisch -- -- 

Gemiddeld -- -- 
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Kader 5.3 Sterkten en zwakten Sittard-Geleen, verschillen verklaard 

 

De sterkten en zwakten van Sittard-Geleen zijn aan de hand van een elftal aspecten onderzocht, die 

getoond worden in tabel 5.1. In deze tabel zijn een aantal verschillen waarneembaar in de beoordeling 

van de gemeente tussen MBO-ers en HBO-ers. Om te onderzoeken of deze verschillen ook 

daadwerkelijk door het onderwijsniveau verklaard kunnen worden, is wederom met een ANOVA 

onderzocht of de gemiddelde beoordeling verschilt tussen de beide onderwijsniveaus en tussen 

inwoners van Sittard-Geleen en elders. 

 

Er bestaat geen significant verschil in de beoordeling van het wonen in Sittard-Geleen op basis van het 

onderwijsniveau. Zowel de beoordeling van de prijs van de woningen, het woningaanbod als de 

woonomgeving verschilt niet significant tussen MBO-ers en HBO-ers. Er blijkt echter wel een significant 

verschil in de beoordeling aanwezig tussen inwoners van de gemeente en studenten van elders, hoewel 

de significantie van de waardering van de woningprijzen net te hoog is.  

Het banenaanbod van Sittard-Geleen werd over het algemeen negatief beoordeeld. De verschillen in de 

beoordeling blijken te verklaren vanuit zowel onderwijsniveau als woonplaats: HBO-ers zijn negatiever 

dan MBO-ers, inwoners van Sittard-Geleen zijn negatiever dan inwoners van andere gemeenten. De 

waardering van het voorzieningenniveau blijkt juist opleidingsafhankelijk: de waardering van het winkel- 

en cultuuraanbod, sportvoorzieningen en het verenigingsleven verschilt tussen studenten van het MBO 

en het HBO, waarbij HBO-ers over het algemeen negatiever oordelen. Dit houdt in, dat de gemeente 

qua voorzieningen wel voldoet aan de wensen en eisen van MBO-ers, maar voor HBO-ers wellicht wat 

tekort komt. De woonplaats van de respondent daarbij niet van belang: inwoners van Sittard-Geleen 

waarderen het voorzieningenniveau niet anders dan respondenten die elders woonachtig zijn. 

Sfeer en imago, tot slot, blijken zowel woonplaats- als opleidingsafhankelijk. De beoordeling van beide 

aspecten blijkt te verschillen tussen MBO-ers en HBO-ers en inwoners van Sittard-Geleen en 

respondenten die elders wonen. HBO-ers zijn iets minder positief over de sfeer en het imago van de 

gemeente, evenals studenten die niet in de gemeente wonen. 

                           ANOVA: significantie 

  Opleiding Woonplaats 

Prijs woningen 0,164 0,062 
Woningaanbod 0,712 0,001 

Woonomgeving 0,942 0,001 

Carrièrekansen 0,000 0,001 

Aantal banen 0,001 0,000 

Winkels 0,000 0,600 

Cultuur 0,023 0,845 

Sport 0,007 0,157 

Vereniging 0,028 0,319 

Sfeer 0,000 0,003 

Imago 0,027 0,033 
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5.6 Conclusie 

 

Tot op heden slaagt de gemeente er beperkt in om studenten aan zich te binden. Hoewel bijna de 

helft van de in Sittard-Geleen wonende HBO-studenten verwacht te vertrekken, komen er ook 

afstudeerders uit andere gebieden voor in de plaats. Met een licht negatief miratiesaldo onder  

HBO-ers kan gesproken worden van een beperkte brain drain. Ook op het MBO vertrekken een 

aantal afstudeerders uit Sittard-Geleen en komen er komen er anderen uit de regio voor in de plaats. 

Het aantal studenten dat na de studie in Sittard-Geleen verwacht te wonen zelfs hoger ligt dan het 

huidige aantal. Onder MBO-ers geldt daarmee zelfs een brain gain, al is deze term doorgaans niet 

van toepassing op het middelbaar beroepsonderwijs. 

 

De belangrijkste conclusie is dat Sittard-Geleen, om pas afgestudeerden aan de gemeente te binden, 

ervoor moet zorgen dat studenten al tijdens hun studie in de gemeente komen wonen. De kans dat 

deze groep na de studie in de gemeente blijft, is immers 5 keer zo hoog dan wanneer ze elders 

blijven wonen. Daarnaast is het van belang te realiseren dat MBO-ers makkelijker te binden zijn dan 

hoger opgeleiden en dat deze groep dus niet vergeten mag worden in het beleid, zeker omdat MBO-

ers in de toekomst ook van groot belang zijn bij economische ontwikkeling. 

 

Sittard-Geleen wordt als een prettige woonstad gezien, met een mooie woonomgeving en voldoende 

voorzieningen. Het grote manco van de gemeente is echter de arbeidsmarkt: deze wordt zeer zwak 

beoordeeld, met name door hoger opgeleiden. Toch lijkt dit negatieve beeld niet voor iedereen 

direct invloed te hebben op de vestigingsvoorkeur: ongeveer de helft van de respondenten die over 5 

jaar in Sittard-Geleen verwacht te wonen, geeft aan te weinig carrièrekansen te zien. Blijkbaar 

accepteert men de beperkte mogelijkheden of zoekt men werk buiten de regio. Voor deze groep is 

de binding met de regio dermate groot dat men bereid is compromissen te sluiten op de 

arbeidscarrière. Anderzijds is er een groep die verbonden is, maar toch de gemeente verwacht te 

verlaten. Deels betreft het hier studenten die in de direct omliggende gemeenten wonen en 

verwachten te blijven wonen, en deels gaat het om studenten die ondanks hun gevoel van binding 

met Sittard-Geleen kiezen voor de carrièrekansen die de regio Eindhoven of de Randstad biedt.  

 

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe studenten na hun studie aan Sittard-Geleen 

gebonden kunnen worden. Het aanbieden van hoogwaardige woonruimte tijdens de studie kan 

studenten uit de regio verleiden naar de gemeente te komen, iets wat op de langere duur de kans op 

binding met de gemeente aanzienlijk vergroot. Daarnaast zijn goedkope, kwalitatief goede 

starterswoningen belangrijk om deze groep na de studie de mogelijkheid te bieden om te settlen. 

Anderzijds is het van belang passend werk voor pas afgestudeerden aan te bieden, of deze banen in 

ieder geval meer ‘zichtbaar’ te maken. Hiermee kan de groep die binding heeft, maar de regio toch 

gaat verlaten, waarschijnlijk kleiner worden gemaakt. Een aantal respondenten voelt zich immers wel 

verbonden, maar verlaat met name vanwege het gebrek aan carrièremogelijkheden de gemeente. 
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Hoofdstuk 6 Na de studie: afgestudeerden aan het woord 

 

6.1 Inleiding 

 

Om tot een breder beeld te komen van de vestigingsvoorkeuren en verhuismotieven van recent 

afgestudeerden, is het van belang om naast studenten ook personen te betrekken die al 

afgestudeerd zijn aan MBO, HBO of universiteit. De groep afgestudeerden is in de vorm van twaalftal 

interviews bevraagd naar hun levensloop en de motieven die ten grondslag lagen aan hun vorige en 

huidige vestigingsplaats. De geïnterviewden worden vanwege de privacy alleen met hun voornaam 

genoemd. Aan deze interviews participeerden de volgende personen: 

 

Tim, Eigen architectenbureau 

Jolande, Kunstenares en grafisch ontwerpster 

Ronald, Communicatieadviseur bedrijf in medisch specialistische benodigdheden 

Paul, Commercieel medewerker reclamebureau 

Dirk, Filiaalmanager winkelketen 

Brent, Eigen marketingbureau 

Senna, Junior beleidsmedewerkster gemeente Montferland 

Joëlle, Werkzoekende 

Timo, Medewerker KLPD 

Michiel, Directeur Wooncorporatie 

Mark, Onderhoudsmonteur Sabic 

Linda, Verpleegkundige 

 

De woonplaats van de respondenten is vrij divers: van Sittard-Geleen tot Maastricht en Echt, van 

Turnhout (B) tot Houten. Een aantal deelnemers zijn wel in Sittard-Geleen geboren, maar zijn 

inmiddels verhuisd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 26 en de meesten zijn in de in de 

afgelopen 4 jaar afgestudeerd. 

 

Om een beeld te krijgen van de diversiteit van levenslopen en de beslissingen die vooraf zijn gegaan 

aan de keuze voor hun huidige woonplaats, zal eerst de levensloop per geïnterviewde aan bod 

komen. In het tweede deel komen ook andere verhuismotieven aan bod, evenals de beeldvorming 

over de regio en de gemeente specifiek. 
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6.2 Levenslopen 

 

Tim is geboren in Sittard en heeft architectuur gestudeerd in Delft, omdat hij vond dat dat de beste 

opleiding van Nederland was en de opleiding in Maastricht tekort schoot. Na afstuderen is hij 

verhuisd naar Noorwegen waar hij zijn vriendin heeft ontmoet en 5 jaar gewerkt. Daar ontstond de 

wens om een eigen architectenbureau op te richten. Als locatie werd Zuid Limburg (Maastricht) 

gekozen, vanwege de allure die de regio heeft door de aanwezigheid van Wiel Arets en Jo Coenen. 

Ook wilde hij graag terug naar de streek waar hij geboren is. De arbeidscarrière blijkt voor Tim de 

belangrijkste van de vier carrières te zijn: hij heeft bewust gekozen zijn bedrijf in deze regio te 

vestigen, en is vervolgens op zoek gegaan naar een woning. Deze vond hij overigens in een 

antikraakpand, 35 kilometer van zijn werkplek. Tim is van mening dat alles om werk draait bij het 

behouden van pas afgestudeerden: wonen is een leuk extraatje, maar vaak zijn woningen of 

woonomgevingen niet onderscheidend genoeg om als bindende factor op te treden. Hij ziet wel een 

rol weggelegd voor bestaande connecties: familie of vrienden kunnen een belangrijke ‘zekerheid’ zijn 

in het bepalen van je woonplaats. Juist deze connecties kunnen mensen overhalen een compromis te 

sluiten om toch in het gebied van herkomst te gaan wonen en werken. 

 

Jolande is, net als Tim, in de gemeente Sittard-Geleen geboren en in Maastricht gaan wonen voor de 

allure van de stad. Na afronding van de kunstacademie in Rotterdam ontstond de wens om een eigen 

bedrijfje oprichten in Maastricht. Haar woonvoorkeur voor Maastricht komt , naast de allure, voort 

uit het feit dat hier veel vrienden van de middelbare school zijn gaan wonen en vooral omdat haar 

vriend hier vandaan komt. De huishoudenscarrière was in dit geval dominant, te meer omdat haar 

beroep vrij footloose is: “In principe zou ik overal ter wereld als grafisch ontwerper aan de slag 

kunnen, de meeste contacten gaan immers via internet. Het is mijn uit de hand gelopen hobby, 

beeldhouwen, die mij plaatsgebonden maakt. Ik heb immers potentiële klanten nodig in mijn galerie, 

en dat lukt je niet in elk dorp of elke stad.” Hoewel ze in Maastricht woont, heeft ze onlangs een 

galerie geopend in Heerlen. “Ik had de keuze tussen Sittard en Heerlen. Beide steden proberen 

leegstaande winkelpanden te vullen met ateliers van lokale artiesten. Mij trok Heerlen meer dan 

Sittard, omdat ik verwacht dat hier op korte termijn meer ontwikkelingen op artistiek gebied zullen 

plaatsvinden dan in Sittard. In Sittard lijkt alles zo lang te duren.” 

 

Ook Ronald is geboren en getogen in Sittard-Geleen. Hij is echter in zijn studententijd in Limburg 

gebleven en heeft International Business aan de Universiteit Maastricht gestudeerd. In zijn studietijd 

is hij in Maastricht gaan wonen, en is pas recentelijk weer weggegaan. Hij woont inmiddels in een 

huurappartement in Beek, niet ver van zijn huidige baan. Voor hem was het belangrijk om in de regio 

te blijven wonen, te meer omdat zijn vrienden en familie hier nog steeds wonen en ook zijn sociale 

activiteiten allemaal in Sittard en Maastricht plaatsvinden. In Beek vond hij een goedkoop 

appartement met veel ruimte, op korte afstand van werk, vrienden en familie. Voor hem was de 

binding vooraf het belangrijkste: het zoekgebied voor een baan is altijd Zuid Limburg geweest, 

vanwege de contacten die hij hier had. Uiteindelijk heeft hij deze gevonden via een kennis bij een 

bedrijf in Geleen.  
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Paul is geboren in de Achterhoek, maar is op jonge leeftijd naar Sittard-Geleen verhuisd. In Sittard 

heeft hij de HEAO gestudeerd en tot zijn 20e gewoond. Hij koos destijds bewust voor een opleiding 

dicht bij huis, omdat hij op hoog niveau sportte bij de atletiekvereniging in Sittard. Na afronding van 

zijn opleiding is hij naar Maastricht verhuisd, en heeft hij via een kennis een baan gevonden bij een 

reclamebureau. Tijdens zijn werk op dit bureau is hij onder andere in contact gekomen met de 

stichting Regiobranding Zuid Limburg. Hij is destijds naar Maastricht verhuisd, omdat hij zich een 

vreemdeling voelde in Sittard: “Door mijn afkomst heb ik een harde G en spreek ik heel beperkt het 

Limburgs dialect. In Sittard wordt je hier heel erg op aangekeken, waardoor ik me altijd een 

buitenstaander heb gevoeld. In Maastricht is dit veel minder, ik denk door alle studenten van buiten 

de regio. Hier val ik helemaal niet meer op, en daar ben ik blij om.” Toch wilde Paul graag in de regio 

blijven wonen, omdat zijn vrienden en sportclub ook hier gevestigd zijn. Na stage te hebben gelopen 

bij een bedrijf, werd Paul in contact gebracht met het reclamebureau, waar hij zijn eerste voltijdbaan 

als commercieel medewerker vervult. 

 

De vijfde geïnterviewde is eveneens niet uit Limburg afkomstig: Dirk is geboren in Diemen en heeft 

zijn studententijd in Utrecht doorgebracht, waar hij een MBO-opleiding Marketing en Communicatie 

heeft gevolgd. Hier heeft hij stage gelopen bij een grote winkelketen, waar hij na afronding van de 

studie ook is gaan werken. Na enkele jaren werkervaring te hebben opgedaan, werd hem een baan in 

Zuid Limburg aangeboden. In Geleen werd een nieuwe vestiging geopend, waarvoor een 

filiaalmanager werd gezocht. Omdat dit filiaal qua oppervlakte vrij klein was en als satellietfiliaal van 

de vestiging Maastricht dient, leek het Dirk een ideaal opstapje in zijn arbeidscarrière. Nu, ruim een 

jaar later, is hij niet echt gelukkig met deze stap: “Ik voel me hier als een buitenlander. Het Limburgse 

landschap ziet er buitenlands uit, en ik kan je zeggen dat de mensen ook zo zijn. Als Limburger is het 

hier vast heel fijn wonen, als Hollènjer (Hollander) is het dat niet altijd.” Dirk vertelt dat hij moeite 

heeft met het aangaan van sociale contacten en dat hij zich altijd anders dan anderen voelt. Hij is dan 

ook voornemens om binnen afzienbare tijd weer terug te keren naar de Randstad. Voor hem was de 

arbeidscarrière leidend in het verhuizen naar de regio, de eigenheid van de regio geldt als grote 

pushfactor, die er voor gezorgd heeft dat hij inmiddels de regio weer heeft verlaten.  

  

Brent is 28 en geboren in Maasmechelen, net over de grens in België op ongeveer 10 kilometer van 

Sittard. Zijn ouders zijn afkomstig uit de regio Sittard. Ze waren om fiscale redenen in België gaan 

wonen maar besloten in Brent’s zevende levensjaar terug te keren naar Nederland. Hij doorliep de 

basisschool en middelbare school in Geleen, waar hij een uitgebreid sociaal netwerk opbouwde. Als 

vervolgopleiding koos hij Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel. Naar 

mate de opleiding verder vorderde en hij steeds minder in Sittard-Geleen was, verwaterde ook het 

contact met zijn oude netwerk. Een nieuw netwerk werd dan ook opgebouwd in Brussel: “Mijn hele 

vriendengroep waaierde uit in binnen- en buitenland. De meeste mensen spreek ik nauwelijks meer, 

dus mijn band met Geleen is ook een stuk minder geworden.” Na zijn opleiding besloot hij in België 

te blijven wonen. Samen met een schoolvriend, die een jaar eerder was afgestudeerd, werd een 

eigen marketing- en communicatiebureau opgezet in Turnhout, Antwerpen. Na een jaar pendelen 

tussen Brussel en Turnhout is hij vlak bij zijn werk gaan wonen. Aanvankelijk was het de 

opleidingscarrière die dus een verhuizing heeft getriggerd, zijn laatste verplaatsing was gerelateerd 

aan zijn vriendengroep en bovendien getriggerd door het bedrijfje dat hij heeft opgezet. 
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De levensloop van Senna begint in Sittard. Ze is hier geboren en getogen, in een hechte wijk. Tegen 

de tijd dat ze naar de middelbare school ging, veranderde de wijk echter, de buurt ging er volgens 

haar op achteruit. Haar ouders wilden eigenlijk weg uit de wijk, maar vonden geen betaalbare 

woonruimte. Na afronding van de middelbare school vertrok Senna naar Nijmegen, om daar Sociale 

Geografie te studeren, waar ze een nieuw sociaal netwerk opbouwde. Na afronding van de studie 

heeft ze een baan gezocht in de regio Arnhem-Nijmegen: “Ik heb er nooit echt over gedacht terug te 

keren naar Limburg. Mijn vrienden daar waren mijn vrienden niet meer en de wijk waar ik woonde 

was ook niet meer de wijk van 10 jaar geleden.” Het volgen van een opleiding zorgde er voor dat ze 

in Nijmegen terecht kwam, waarmee de opleidingscarrière haar laatste verhuizing heeft getriggerd. 

Sindsdien is ze echter niet meer verhuisd: ze heeft een baan gezocht en gevonden in de regio 

Nijmegen en pendelt op en neer tussen haar kamer en haar werk. Ze woont immers nog steeds in de 

studentenkamer waar ze tijdens haar studie woonde. 

 

Joëlle is geboren in Sittard, maar woont sinds 3 jaar in Heerlen. Haar partner komt uit Maasricht en 

studeert hier, dus werd dit hun woonplaats. De huishoudenscarrière was hier dus de triggerende 

carrière uit de levensloopbenadering. Joëlle heeft de PABO afgerond, waarna ze werk vond op een 

basisschool in Kerkrade. Het door haar verkregen jaarcontract werd echter, vanwege teruglopende 

leerlingaantallen, niet verlengd. Vervolgens heeft ze een 8 maanden een zieke lerares vervangen op 

een basisschool in Beek, waarna ze geen contract aangeboden kreeg. Inmiddels is ze op zoek naar 

een nieuwe baan in het basisonderwijs, maar ze schat de kansen niet hoog in: “Het is lastig een baan 

te krijgen. Door de krimp zijn er steeds minder leerlingen op de basisschool en dus minder leraren 

nodig. Als ze al personeel zoeken, willen ze mensen met ervaring en val ik dus buiten de boot.” Haar 

vriend, die na de zomer afstudeert als bouwkundige, is ook nog erg onzeker over zijn kansen op de 

arbeidsmarkt. Vanuit de arbeidscarrière is dus een sterke drang ontstaan om te verhuizen, wegens 

het gebrek aan geschikte banen. Ze denken er over na om na de zomer richting Randstad te 

verhuizen. Hoewel ze eigenlijk het liefst in Limburg zou blijven, kiest ze er toch voor om richting 

Rotterdam te verhuizen, omdat ze daar meer kansen ziet en er al bekenden wonen.  

 

Ook Timo is geboren in Sittard. Zijn vader heeft lange tijd bij de marechaussee gewerkt, zijn moeder 

is politieagente. Het leek hem dan ook logisch om na de havo naar de politieacademie in Eindhoven 

te gaan. Na afronding van deze opleiding ging hij op zoek naar een baan binnen de politie. Hij kon 

direct aan de slag bij het Korps Landelijke Politiediensten in Driebergen, bij Utrecht. Aanvankelijk zou 

deze aanstelling voor een paar jaar zijn, om verder door te kunnen leren en groeien.  

Inmiddels heeft hij te horen gekregen dat hij ook na deze inwerkperiode in Driebergen kan blijven.  

Voor Timo betekent dit, dat hij zich voor lange tijd in de provincie Utrecht zal blijven, iets waar hij 

vooraf niet op gerekend had. Mede daardoor komt hij steeds minder vaak in Limburg, waar de 

meeste vrienden nog steeds wonen. Hoewel hij het goed naar zijn zin heeft, geeft hij aan zijn 

vrienden en familie wel vaker te missen. Voorlopig is hij niet van plan terug te keren, mede door de 

slechte situatie op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk is zijn doel echter om weer in Limburg te gaan 

werken. 
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De tiende geïnterviewde is Michiel. Hij is geboren en opgegroeid in Kerkrade en is voor zijn 

universitaire studie verhuisd naar Tilburg, omdat hij graag uit huis wilde, hier reeds mensen kende en 

deze universiteit goed stond aangeschreven. Na deze studie is hij in Heerlen gaan samenwonen met 

zijn toenmalige partner, die reeds in Heerlen werkte. Zijn huidige partner ontmoette hij tijdens zijn 

werk bij een telecomaanbieder in Maastricht.  Omdat zij van oorsprong uit Geleen kwam, besloten ze 

hier te gaan samenwonen. Hun wens was echter om niet in de stad te wonen, maar er wel vlak bij. 

Daarbij voldeed een huis in Spaubeek, in buurgemeente Beek, het best aan de eisen. Vervolgens 

heeft hij een baan gevonden bij de gemeente Sittard-Geleen, om vervolgens een baan als directeur 

van een kleine woningcorporatie aan te nemen. Voor Michiel is aanvankelijk de huishoudenscarrière, 

het hebben of krijgen van een partner, de dominante reden geweest om te verhuizen. Vervolgens 

was de wooncarrière van belang bij het bepalen van de exacte vestigingslocatie. De arbeidscarrière 

was bij Michiel juist van ondergeschikt belang: wonen kwam voor werken.  

 

Mark is geboren in Echt, ongeveer 15 kilometer ten noorden van Sittard. Hij wilde al van jongs af aan 

iets met techniek doen, dus koos hij na afronding van de mavo voor een technische opleiding aan 

Leeuwenborgh opleidingen in Sittard. Zijn keuze voor Sittard was destijds bewust: het was immers 

het dichtste bij Echt. Mark was nog niet klaar om op zichzelf te wonen en wilde zijn contacten in de 

regio behouden.  Na afronding van deze opleiding zocht Mark een baan in de directe omgeving van 

Echt. Deze vond hij bij DSM in Geleen, waar hij verder opgeleid werd tot storings- en 

onderhoudsmonteur op het Chemelot-complex. Inmiddels woont hij samen met zijn vriendin, die uit 

Sittard afkomstig is, in Geleen. Zijn sociale contacten heeft hij deels in Echt gehouden, en deels in 

Geleen. Zo is hij na veel twijfelen toch van voetbalclub veranderd en voetbalt hij nu in Geleen. Voor 

Mark waren zijn sociale contacten erg belangrijk: deze bonden hem aan zijn geboorteregio. Daarmee 

werden de carrières min of meer buitenspel gezet: hij wilde hoe dan ook in de regio blijven, en zocht 

een huis en baan die daarbij pasten. 

 

De laatste geïnterviewde, Linda, is geboren in Sittard, en heeft deze plaats nooit verlaten. Ze heeft na 

afronding van het VMBO gekozen voor een MBO opleiding verpleegkunde in Maastricht. Over de 

locatie van de opleiding heeft ze nooit echt nagedacht: Maastricht was het dichtste bij en daarmee 

de meest logische optie. Ze is destijds niet op kamers gegaan, maar is in haar derde jaar wel 

zelfstandig gaan wonen in Sittard, met haar vriend. Na afronding van de studie heeft ze een baan 

gevonden bij een thuiszorgorganisatie die onder andere werkzaam is in Sittard-Geleen. Omdat 

inmiddels haar eerste kind op komst was, koos ze bewust voor werk in de Westelijke Mijnstreek, 

zodat de reistijden tijdens en na haar zwangerschap beperkt zouden zijn. Haar vriend is destijds aan 

het werk gegaan bij een garagebedrijf in Sittard, en woonde dus ook vlak bij het werk. Voor Linda is 

het verhuizen naar een andere gemeente nooit ter sprake gekomen: ze woonde graag in Sittard en 

wilde er ook blijven wonen. De carrières van de levensloopbenadering hebben voor haar dus triggers 

geleverd voor een verhuizing. 

 

 

 

 

 



49 

 

6.3 Andere push- en pullfactoren  

 

Opvallend is, dat vrijwel alle geïnterviewden het hebben van familie of vrienden als bindende factor 

noemen. Voor Dirk geldt het ontbreken van vrienden in Zuid Limburg als belangrijkste reden om hier 

op korte termijn weer te vertrekken: hij ervaart moeilijkheden bij het contact leggen met nieuwe 

mensen in de regio, waardoor het gebrek aan vrienden hier als pushfactor werkt en dus als 

vertrekmotief dient. Voor Paul geldt dat hij, ondanks zijn niet-Limburgse afkomst, wel een sociaal 

netwerk heeft opgebouwd in de regio. Het is hem gelukt om dit netwerk te creëren, en noemt zijn 

vriendengroep ook als reden om in de regio te blijven wonen: “Ik heb hier op school gezeten en van 

jongs af aan vrienden gehad. Die groep raak je niet zomaar kwijt, en ik zou ze ook niet kwijt willen 

raken.” Brent had een uitgebreid netwerk, maar is deze toch kwijtgeraakt tijdens zijn studietijd. Voor 

hem is dit dus niet langer een pullfactor. Ook Senna heeft haar sociale netwerk niet langer in Sittard, 

maar in Nijmegen. Tim had ook een vriendengroep in Sittard-Geleen, maar ook deze viel uiteen rond 

de stundentijd. Zijn vrienden waren allemaal naar de Randstad vertrokken omdat ze in Limburg geen 

uitdaging zagen, terwijl Tim dat juist wel zag. Andere Limburgse deelnemers hebben hun sociale 

basis in Zuid Limburg en specifieker Sittard-Geleen wel kunnen behouden, waarbij men dit ziet als 

belangrijke reden om hier ook te blijven wonen. Michiel had oorspronkelijk geen netwerk in de regio 

Sittard-Geleen, maar heeft deze zowel privé als zakelijk weten op te bouwen. Inmiddels is hij 

betrokken bij de voetbalvereniging en de basisschool in zijn woonplaats. Hij geeft aan dat dit als 

bindende factor geldt: het uitgebreide sociale netwerk in Spaubeek weerhoudt hem ervan te 

verhuizen naar een andere plek, ook al is die wens er wel. Anderen, zoals Joëlle, overwegen juist te 

verhuizen omdat hun vriendengroep die zelfde stap heeft gemaakt. Over het algemeen hecht men 

dusdanig veel waarde aan dit netwerk, dat men de vriendengroep laat meespelen in de beslissing 

waar men gaat of blijft wonen. Het kan dus zowel als push- als als pullfactor dienen. 

 

Naast het netwerk, dat wellicht nog meetbaar is, speelt ook iets anders bij veel mensen mee. Iets 

onverklaarbaars, in ieder geval iets onmeetbaars. Veel respondenten spreken namelijk overeen 

onbewust gevoel van ‘thuis’. Hoewel een aantal respondenten met zijn of haar opleiding overal ter 

wereld terecht kunnen, kiezen velen er toch voor om in de directe omgeving van de stad waar ze zijn 

opgegroeid te blijven. Op de vraag wat precies die aantrekkingskracht veroorzaakt, kan nooit een 

eenduidig anwoord gegeven worden. Voor Mark is Sittard-Geleen goed genoeg, en hoeft hij daarom 

niet te verhuizen, anderen spreken over een ‘Limburgs gevoel’ of over een gevoel dat ‘gewoon goed 

is’. Waarom dit gevoel goed is, of wat het Limburgse gevoel precies is, weet niemand. Feit blijft, dat 

veel mensen zich gebonden voelen aan de regio, omdat ze er vandaan komen. 

 

Tim heeft ook voor Zuid-Limburg gekozen vanwege zijn netwerk, zowel op sociaal (familie) als 

economisch vlak. Hij heeft gekozen voor de plek waar hij mensen kent voor zijn vrije tijd, maar ook 

waar hij relaties heeft op het vlak van zijn werk. Hij geeft bovendien aan dat er weinig hiërarchie 

heerst: een wethouder of directeur is veel makkelijker te bereiken dan in de Randstad. Door kortere 

lijntjes is het gemakkelijker meer contacten te onderhouden en sneller zaken te regelen. Een eigen 

bedrijfje opzetten is hier, mits je de juiste mensen kent, veel gemakkelijker dan in de Randstad. 

Bovendien is de spoeling architecten in de regio vrij dun, dus het is gemakkelijker om jezelf als 

architect te profileren, vergeleken met de Randstad. Ook Jolande ondervindt dit, ze heeft via een 

kennis een eigen galerie kunnen bemachtigen en geeft ook aan dat, ondanks enige mate van 
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clustering in de creatieve sector in Heerlen na, de spoeling vrij dun is in de regio. Het opstarten van 

een eigen bedrijfje in de regio kan vergemakkelijkt worden wanneer men de juiste personen kent in 

de regio en zichzelf goed kan profileren in een markt met beperkt aanbod. Anderzijds wordt de 

vraagkant ook als beperkt omschreven: het binnenslepen van orders is lastig, waarmee het opzetten 

van een nieuw bedrijf niet altijd als aantrekkelijk wordt bestempeld.  

 

Niet alleen Tim ervaart een dunne spoeling op de arbeidsmarkt, ook anderen noemen het beperkte 

banenbestand als nadeel van de regio. Twee geïnterviewden noemen dan ook hun arbeidscarrière als 

mogelijk motief om de regio te verlaten: hoewel de respondenten zich verbonden voelen met Zuid 

Limburg, zijn de carrièremogelijkheden vaak beperkt. Opvallend genoeg ziet geen van de 

respondenten op korte termijn een rol weg gelegd voor de Euregio. Hoewel België en Duitsland vlak 

bij zijn, ziet niemand zichzelf over de grens werken. In Duitsland wordt met name de Duitse taal als 

barrière gezien, terwijl men van het Belgische grensgebied denkt dat de carrièremogelijkheden net 

zo beperkt zijn als in Nederlands Limburg. Paul stelt: “Vanuit mijn werk voor Regiobranding Zuid 

Limburg zie ik dat de lokale en regionale overheid veel waarde hecht aan Euregionale samenwerking. 

Als puntje bij paaltje komt, lopen de onderhandelingen echter meestal spaak en worden zaken niet 

of maar half uitgevoerd. Ik denk dat het ook niet realistisch is om te denken dat grenzen ooit zullen 

worden weggenomen.”  Ook zegt Paul: “Grenzen wegnemen is even belangrijk als lastig op het 

gebied van arbeid en arbeidsmarkt, waarmee je meteen de grote beperking van Zuid Limburg te 

pakken hebt. De provincie kan wel denken dat er 300.000 banen in Aken en omstreken bereikbaar 

zijn voor Limburgers, de praktijk wijst uit dat er niet of nauwelijks van geprofiteerd wordt.” 

Opvallend genoeg merkt Brent’s marketingbureau vrij weinig van de beperkingen van landsgrenzen: 

“Ongeveer de helft van de klanten komt uit Nederland, met name Eindhoven, Tilburg en Breda. De 

andere helft komt uit heel Vlaanderen en Brussel. Volgens mij zijn bedrijven veel minder vaak 

grensdenkers dan mensen.” 

  

Dirk vertelt, dat het bedrijf waarin hij werkt moeite had om goed gekwalificeerd personeel uit de 

Randstad te werven voor een baan in Limburg, maar dat dit geldt ook voor bijvoorbeeld in Twente of 

Groningen. Volgens Dirk zijn jongeren uit de Randstad, deels door vooroordelen, niet te porren voor 

een baan in het Oosten of Zuiden van het land. Overigens is hij ook van mening dat Limburgse 

studenten net zo’n vooroordelen hebben, zowel over de Randstad als over Limburg: “De Randstad 

wordt beschreven als een overvol gebied met alleen files en flats. Aan de andere kant schetsen ze de 

situatie in het gebied waar ze vandaan komen ook wel erg positief.” Zowel Tim als Dirk geven aan dat 

jongeren en pas afgestudeerden veel waarde hechten aan vrijheid. Ze doelen hiermee op een open 

samenleven met veel mogelijkheden en kansen. Sittard-Geleen zou hierin volgens beiden voor veel 

jongeren te benauwend zijn. Hoewel een aantal afstudeerders bewust kiest voor de zekerheid die de 

gemeente biedt, kiest het merendeel voor de grootstedelijkheid van bijvoorbeeld Eindhoven, 

Nijmegen of de Randstad. Het antwoord op de vraag waarom Tim in zich in Maastricht heeft 

gevestigd en niet in geboortestad Sittard is duidelijk: “Voor veel mensen, en met name 

Randstedelingen, is Sittard verder weg dan Maastricht.” Maastricht lijkt voor veel mensen dichterbij 

de Randstad, is voor het gevoel makkelijker te bereizen en bovendien toegankelijker dan het 25 

kilometer noordelijker gelegen Sittard. 
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Meerdere geïnterviewden spreken over een bepaalde sfeer die men zoekt in een stad: energiek, 

dynamisch en grootstedelijk zijn woorden genoemd worden als gewenste sfeer in hun woonplaats.  

Voor Senna was het gebrek aan dynamiek en allure juist een reden om niet meer terug te keren: “Ik 

heb er destijds niet zo over nagedacht, maar nu ik terug kijk besef ik hoe klein Sittard eigenlijk is. Veel 

mensen noemden Sittard toen al saai, en geef ze eens ongelijk. Ik weet niet of jij wel eens uitgaat in 

Sittard, maar je kunt op donderdagavond een bom laten ontploffen zonder dat iemand gewond 

raakt.” Timo heeft ook duidelijke verschillen waargenomen: “Utrecht bruist en leeft, in Sittard lijkt 

het altijd zondagmorgen. Ik weet het, je kunt niet verwachten dat Sittard op Utrecht gaat lijkt, maar 

het gemis aan levendigheid en dynamiek zal voor veel mensen een reden zijn om hier niet te gaan 

wonen. Maastricht heeft dat al iets meer en zal dan ook wel aantrekkelijker zijn, denk ik.” 

 

Senna stelt dat de voorzieningen er wel zijn, maar dat mensen er gewoon te weinig gebruik van 

maken. Dirk vult aan: “Ik ben wel eens uit gegaan in Sittard, maar het is er vaak doodstil. En dat 

terwijl er wel leuke cafés zijn. Het lijkt net alsof mensen er niet willen uitgaan. Aan de andere kant 

trekken evenementen als het Blues Festival dan wel weer volle zalen. Ik vraag me dan af waar die 

mensen ineens vandaan komen.” Veel geïnterviewden even aan dat ze meer reizen sinds ze 

afgestudeerd zijn. Het voorzieningenaanbod op het gebied van uitgaan of winkelen is dan ook niet 

meer zo van belang. Linda vult aan: “Tegenwoordig ben je toch snel in andere steden, dus je hoeft 

niet langer alles voor de deur te hebben. Ik bedoel: 20 minuten in de auto zitten en je hebt keuze uit 

vier andere grote steden om te winkelen of uit te gaan. Ik hoef niet perse in de stad met de meeste 

voorzieningen te wonen. Als ik ergens naar toe wil, pak ik wel de auto.”  

 

In de studententijd zijn de meeste mensen afhankelijk van openbaar vervoer of de fiets om ergens te 

komen. Na afstuderen en het vinden van een baan hebben de meesten een eigen auto aangeschaft, 

hetgeen de mobiliteit sterk heeft vergroot en dus de afhankelijkheid van voorzieningen in de nabije 

omgeving juist verkleind. Opvallend is wel, dat men de aanwezigheid van sportvoorzieningen in de 

woongemeente wel van belang vindt. Hoewel ook dit niet van doorslaggevende aard is, is men niet 

bereid ver te reizen voor een voetbalclub of manege. Brent, Mark en Joëlle zochten hun huidige 

sportvereniging pas nadat ze verhuisd waren: beiden geven aan dat nabijheid van belang is, maar de 

keuze voor een club pas gemaakt is toen men al verhuisd was. Paul sport nog steeds bij een 

atletiekvereniging in Sittard, maar woont in Maastricht. Zijn sportclub bond hem daarmee wel aan de 

regio, maar niet aan de stad. 

 

Stedelijke voorzieningen als winkels, een museum of uitgaansgelegenheden worden door de 

geïnterviewden niet als bepalende factor gezien bij het bepalen van hun woonplaats. Toch geeft met 

wel aan deze voorzieningen binnen redelijke afstand te willen hebben. Wat als redelijk te 

bestempelen is, is echter heel verschillend: Ronald heeft het over 20 minuten fietsen, terwijl Paul 

een half uur met de auto nog als redelijk bestempelt. De respondenten hechten verschillende 

waarden, stelen verschillende eisen en hebben verschillende wensen als het aan komt op stedelijke 

voorzieningen, waarmee het lastig is voor bijvoorbeeld een gemeente om hier concreet op in te 

spelen. Bovendien is het niet realistisch om als middelgrote gemeente een volwaardig 

voorzieningenniveau aan te houden. Paul beaamt dit: “Vroeger probeerden alle gemeenten een 

volwaardig winkel- en uitgaansgebied te hebben. Nu niet meer: we zijn ook al lang niet meer alleen 

afhankelijk van de fiets.” 
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6.4 Conclusie en terugkoppeling 

 

Binding met de regio blijkt van zeer grote waarde in het bepalen van de vestigingsvoorkeur. Bijna alle 

respondenten geven aan binding te hebben met Zuid Limburg of één van de Zuid Limburgse steden, 

en zien deze binding ook als reden om hier te blijven of hier terug te keren. Meerdere 

geïnterviewden geven aan dat ze niet precies weten waarom ze zo graag in de regio willen wonen. 

Men spreekt over ‘thuis komen’ en zien de regio als hun veilige keuze, ook wanneer men weinig of 

geen binding heeft met de woonplaats. In een aantal gevallen is men zelfs bereid compromissen te 

sluiten, om in de regio te kunnen wonen. Verwantschap, het hebben van familie, vrienden en 

kennissen, is voor de geïnterviewden van groot belang geweest: velen geven aan hier naar werk of 

een woning te hebben gezocht, omdat men hier wilde blijven wonen vanwege hun netwerk. Het 

locatiespecifiek kapitaal speelt voor velen dus een grote rol. 

 

Opvallend is, dat veel respondenten ‘de regio’ niet als hun eigen gemeente zien, maar veel breder. 

Voor velen maakt het niet veel uit waar ze wonen, zolang het maar ergens in Zuid Limburg is. 

Hetzelfde geldt voor het vinden van een baan: men is best bereid te reizen voor een baan en zoekt 

deze dan ook niet persé direct naast de deur. Dat kan vaak ook niet anders: veel respondenten geven 

aan dat de situatie op de arbeidsmarkt verre van ideaal is, echter de binding met de regio zorgt 

ervoor dat men niet wil verhuizen. Anderen kiezen juist wel voor de mogelijkheden buiten de regio, 

en verhuizen bijvoorbeeld richting de Randstad. Deze groep geeft echter wel aan zich nog steeds 

verbonden te voelen met Zuid Limburg, en zou zeker terugkeren als de kans zich voor doet. 

 

Hoewel herkomst, of binding vooraf, veelal een doorslaggevende rol heeft, kunnen bepaalde 

factoren stimulerend werken bij het binden van pas afgestudeerden. Omdat deze groep Zuid Limburg 

als één gebied ziet, is het mogelijk onderscheidend te zijn op bijvoorbeeld het gevoel van wonen of 

werken. Opvallend genoeg geven meerdere respondenten aan bewust in Zuid Limburg te willen 

wonen, maar geen voorkeur te hebben in welke plaats in deze regio. De woonomgeving kan hierbij 

van onderscheidend belang zijn: mensen kiezen voor rust of juist voor dynamiek, maar ook het 

woningaanbod kan een extra aantrekkingskracht zijn. Belangrijker nog is het bieden van de juiste 

baan, of ondersteuning bij de zoektocht hiernaar.  
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Hoofdstuk 7 Slot 
 

7.1 Conclusie 

 

Sittard-Geleen is een regionaal opleidingscentrum met ruim 10.000 studenten. De meeste studenten 

voelen zich verbonden met de plek waar ze vandaan komen, slechts een beperkt percentage 

studenten gaat op kamers wonen vanwege de studie. De Sittardse student voelt zich verbonden met 

de regio en wil hier ook graag blijven. Het verenigingsleven blijft van belang voor jongeren, en ook 

het hebben van een partner bindt mensen aan Limburg. Toch maakt hij of zij zich zorgen: de situatie 

op de arbeidsmarkt is verre van ideaal en men ziet dan ook weinig perspectieven. Sommige 

studenten kiezen ervoor om in Sittard te blijven, ook al verwachten ze een moeilijke start op de 

arbeidsmarkt. Deze groep kiest bewust voor Sittard-Geleen, vanwege het ‘thuis-gevoel’. Het gevoel 

van binding is dan dusdanig sterk, dat men compromissen sluit op bijvoorbeeld het gebied van 

werken. Anderen kiezen er juist voor om, ondanks hun binding, de regio te verlaten. Toch blijven 

velen in Limburg. Buiten Sittard-Geleen is Maastricht een veelgehoorde vestigingsplaats. Anderen 

komen van oorsprong uit de Parkstad of Midden Limburg, en zijn van plan na hun studie hier een 

baan te zoeken. De groep die Limburg verlaat doet dit veelal noodgedwongen: men ziet 

carrièrekansen in de Randstad of het buitenland.  

 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek was, om erachter te komen welke factoren kunnen 

bijdragen aan het binden van pas afgestudeerden. De hoofdvraag was dan ook als volgt: 

 

“Welke factoren zijn bepalend voor het binden van pas afgestudeerden in Sittard-Geleen en hoe 

wordt de gemeente op deze factoren beoordeeld?” 

 

De belangrijkste manier om pas afgestudeerden te binden, is door ze te ‘verleiden’ tijdens de studie 

in Sittard-Geleen te komen wonen. Een deel van de studenten woonde al in de gemeente 

voorafgaand aan de studie, slechts een beperkt aantal studenten gaat op kamers wonen. Juist dit op 

kamers wonen, vergroot de bekendheid met de gemeente: door in het dagelijks leven in de stad te 

zijn raakt men bekend met de stad en bouwt men hier een netwerk op. Vrienden, maar ook een 

partner, uit Sittard-Geleen dragen daarna verder bij aan de binding. Uiteraard geldt dit ook voor 

studenten die voor aanvang al in de gemeente woonden: hun netwerk wordt tijdens de studie verder 

uitgebreid. 

 

Die binding blijkt echter vaak al ver voor de studie te beginnen. Hoewel onder studenten geen 

significant verband blijkt te bestaan tussen de plek van opgroeien en de toekomstige woonplaats, 

blijkt uit de interviews dat veel afstudeerders uiteindelijk toch terugkeren naar de stad of regio waar 

ze geboren zijn. Met name deze afstudeerders, maar ook de geënquêteerde studenten kiezen vaker 

voor de stad of regio waar ze geboren zijn, en zijn hierbij dus bereid genoegen te nemen met een 

beperkt perspectief op de arbeidsmarkt. Anderen willen wel blijven, maar kiezen toch voor de 

kansen die Eindhoven of de Randstad biedt. De vestigingsvoorkeur wordt dus, naast herkomst, ook 

bepaald door de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De arbeidscarrière lijkt in de meeste gevallen de 

belangrijkste carrière van de levensloopbenadering. Voor velen is het vinden van een juist baan van 

doorslaggevend belang, al blijkt ook hier die binding meespelen. De tevredenheid wat betreft de 
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kansen op de arbeidsmarkt laat echter (sterk) te wensen over. Velen zijn ontevreden en zijn onzeker 

over de toekomst. Zoals gezegd, betekent dit voor sommigen dat ze om die reden de regio zullen 

verlaten. Respondenten van bijna alle in Sittard-Geleen te volgen opleidingen geven aan dat hun 

carrièrekansen onvoldoende zijn. Blijkbaar sluit de arbeidsmarkt dus niet aan bij de in de regio 

aangeboden opleidingen. Daarnaast is beeldvorming van de stad en gemeente belangrijk en speelt 

ook de partner een rol: respondenten met een partner in de regio zullen vaker in de gemeente 

blijven dan respondenten met een partner elders. 

 

7.2 Aanbevelingen 

 

Het vergemakkelijken van de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt is dan ook een belangrijke 

manier om pas afgestudeerden aan de gemeente en de regio te binden. Dit kan gebeuren door het in 

contact brengen van studenten met het bedrijfsleven middels een stage of traineeship. Daarnaast is 

het mogelijk de huidige vacatures ‘zichtbaarder’ te maken, door bedrijfspresentaties of contactdagen 

op de onderwijsinstellingen te organiseren. De reeds bestaande website BanenrijkLimburg.nl kan 

hierbij veel meer een actieve rol spelen, als platform voor werkgevers en werkzoekenden. De relatie 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet versterkt worden (zie ook procesreflectie), want deze 

werken tot op heden veelal langs elkaar heen. Een tweede kans is, om studenten uit Sittard-Geleen 

die buiten de regio zijn gaan studeren, bijvoorbeeld aan een universiteit, bekend te maken met de 

mogelijkheden in de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn ook al te vinden, denk aan Echt 

Achterhoek, dat onder andere gesteund door Aviko en Rabobank jongeren uit deze streek wil 

verleiden terug te keren naar de Achterhoek. Het meest precair blijft echter het feit dat het aantal 

startersfuncties op dit moment tekort schiet. Hoewel over 5 jaar de invulling van vacatures door de 

vergrijzing steeds lastiger wordt, is de arbeidsmarkt momenteel dusdanig ontspannen, dat pas 

afgestudeerden moeite hebben een baan te vinden.  

 

Daarnaast dient ook de woningmarkt te worden aangepakt, en dan met name de woningmarkt voor 

starters. Het wonen in Sittard blijkt een belangrijke bindende factor: mensen die eenmaal in Sittard 

wonen raken gebonden aan de stad. Ook is gebleken dat Sittardse studenten al tijdens hun studie op 

zoek zijn naar een eigen huur- of koopwoning. De woningmarkt wordt echter vrij negatief 

beoordeeld. Hoewel de gemeente relatief grote huizen kent en de huizenprijzen relatief laag liggen, 

zijn dit blijkbaar niet de woningen die pas afgestudeerden voor ogen hebben. Wellicht heeft deze 

groep een verkeerd beeld van de woningmarkt, waardoor de prijs en kwaliteit van woningen tegen 

valt. Omdat het vinden van een geschikte woning een belangrijke stap in het bindingsproces is, zou 

de gemeente hierin een actievere rol moeten innemen. Het is dan ook belangrijk een juist inzicht te 

geven in de mogelijkheden voor starters, zowel op het gebied van huur- als koopwoningen.  

Door de krimpende woningmarkt ontstaan er daarnaast kansen voor het realiseren van kwalitatief 

goede, goedkope starterswoningen. Nieuwbouw is echter niet per definitie noodzakelijk: het is ook 

mogelijk om premies of startersleningen te verstrekken aan deze starters, waarmee ze een 

bestaande woning kunnen kopen en opknappen. Het bestaande woningaanbod kan daarmee een 

impuls krijgen, zonder de kosten van sloop en nieuwbouw. 
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7.3 Procesreflectie 

 

Ongeveer een jaar voorafgaand aan de stage, is voor het eerst contact gelegd met de gemeente 

Sittard-Geleen omtrent dit onderzoek. Aanvankelijk zou het onderzoek zich richten op hoog 

opgeleiden, maar gezien de situatie in Sittard, waarin MBO en HBO een centrale rol spelen, is 

besloten om het onderzoek te richten op pas afgestudeerden van beide richtingen. Na meermaals 

het voorstel aan te passen, is de invulling van dit onderzoek in de herfst van 2010 gereed gekomen. 

Destijds is ook met de Universiteit Utrecht goedkeuring bereikt en professor Hooimeijer als 

begeleider aangesteld. 

 

In de stageperiode is eerst het theoretisch kader verder uitgewerkt en de contextualisering van het 

onderzoek onderzocht en opgesteld. Ook is destijds begonnen met het zoeken naar contactpersonen 

binnen de onderwijsinstellingen. Dit bleek echter niet gemakkelijk, de gemeente bleek immers 

meerdere contactpersonen binnen deze instellingen te hebben die bovendien geen van allen in staat 

waren uitsluitsel te geven over de mogelijkheid om dit onderzoek aldaar te laten plaatsvinden. Via 

een door de wethouder en directeur van Woonpunt ondertekende brief, is het uiteindelijk gelukt om 

contactpersonen te krijgen, hoewel deze ons ook niet direct van dienst konden zijn.  

 

Met Leeuwenborgh werd snel overeenstemming bereikt over het verspreiden van flyers en het 

ophangen van posters. Het versturen van herinneringsmails was uit principe niet mogelijk, voor alle 

andere opties kregen we echter ruim baan. Bij Hogeschool Zuyd lag de communicatie wat lastiger, 

vanwege een aantal misvattingen en een drukke onderzoekskalender aldaar kwam de toestemming 

voor de bekendmaking van het onderzoek rijkelijk laat. Ook bij Fontys verliep het contact niet 

vlekkeloos: de faculteiten en de directie waren het niet eens wie verantwoordelijk was voor de 

bekendmaking van dit onderzoek. Bovendien leek de interesse voor deelname zeer beperkt. 

Uiteindelijk is het onderzoek eerst bij Leeuwenborgh onder de aandacht gebracht, 3 weken later 

gevolgd door de beide hogescholen. Voor de gemeente is het van belang de contacten met de 

hogescholen te intensiveren, te meer omdat gebleken is dat de relatie tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt verbeterd moet worden, waarbij de gemeente een mediërende rol kan spelen. 

Daarnaast is het voor de onderwijsinstellingen, met name van het hoger beroepsonderwijs, van 

belang te beseffen dat ze een belangrijke rol spelen in de regionale arbeidsmarkt. Hun rol als 

opleider zou niet alleen moeten inhouden dat ze er voor zorgen dat studenten een diploma halen, ze 

zouden de studenten ook moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarbij hoort een kennismaking 

met deze arbeidsmarkt en het in contact brengen van hun studenten met bedrijven in de regio. 

Uiteraard betekent dit niet dat Sittardse onderwijsinstellingen aan Sittardse bedrijven moeten 

leveren: de Venlose behoefte aan personeel voor de logistiek kan door Sittardse studenten worden 

ingevuld, terwijl de Sittardse behoefte aan technisch personeel ook ingevuld kan worden door 

afstudeerders uit Eindhoven.   
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Omdat lange tijd de vraag was of de hogescholen op tijd, of zelfs überhaupt, mee zouden doen, is in 

overleg met de heer Hooimeijer besloten om als verdieping een aantal interviews met personen die 

reeds zijn afgestudeerd toe te voegen. Vanuit mijn persoonlijke netwerk, evenals het netwerk van de 

gemeente, zijn een aantal personen naar voren gekomen die op de een of andere manier een band 

hebben met Sittard-Geleen. In totaal werden 21 personen benaderd, waarvan er 12 instemden te 

participeren aan een kort interview. De interviews zouden aanvankelijk allemaal worden 

opgenomen, maar wegens technische problemen was dit niet mogelijk en zijn de interviews 

schriftelijk uitgewerkt, waarbij kernzaken, opvallende quotes en relaties met betrekking tot andere 

interviews en de theorie direct zijn genoteerd. 

 

Vervolgonderzoek is wenselijk, misschien zelfs noodzakelijk, om een volledig beeld te krijgen van de 

mogelijkheden tot het binden van pas afgestudeerden. Zo is het van belang in gesprek te gaan met 

studenten aan MBO en HBO om hun mening te polsen met betrekking tot het zichtbaar maken van 

banen in de regio en mogelijke ontwikkelingen op de woningmarkt. Hoewel dit onderzoek een goede 

eerste indruk van de beweegredenen van de Sittardse student om in Sittard-Geleen te blijven of te 

vertrekken, is gezien de matige respons verder onderzoek wenselijk. Groepssessies, waarbij 

studenten niet in multiple choice hoeven te antwoorden, zijn een waardevolle aanvullig. Een andere 

belangrijke aanvulling is onderzoek universitaire studenten die in Sittard-Geleen geboren zijn. Deze 

groep is in dit onderzoek niet meegenomen, maar zijn daarom zeker niet minder interessant. Met het 

oog op de ontwikkeling van de Chemelot-campus en het volatiele karakter van de universitaire 

student, is het zinvol de mogelijkheden tot het binden van deze groep te onderzoeken. 
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Hoofdstuk 9 Bijlagen 
 
Bijlage 1 Enquete 

 

Beste student(e), 

Onderwijsinstellingen zijn belangrijk voor Sittard als het gaat om arbeid en economie. De 

onderwijsinstellingen en woningcorporaties in Sittard hebben daarom in samenwerking met de 

gemeente Sittard besloten een onderzoek uit te voeren naar de woonwensen van studenten. 

Een belangrijk onderdeel van dat onderzoek bestaat uit een enquête die ingaat op de situatie, 

mogelijkheden en voorkeuren van studenten. Het is van groot belang dat wij van jou weten wat je 

wensen zijn!  

Deelnemers maken kans op één van de drie iPads die zullen worden verloot onder de 

respondenten. 

 

Alvast heel hartelijk bedankt voor je deelname! 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar sittard@labyrinthonderzoek.nl. 
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A) Persoonskenmerken  

 

(R) A1. Wat is je geslacht?  

1. man  
2. vrouw  

  

(R) A2. Wat is je geboortejaar?  

. . . .  

(Validation:  /^(([1]{1}[9]{1}[7-9]{1}[0-9]{1}))$/) 

(als A2 < 1980  Einde vragenlijst) 

 

(R) A3. Bij welke onderwijsinstelling sta je momenteel ingeschreven?   

1. HS Zuyd 
2. Fontys 
3. Leeuwenborgh 
4. Arcus (Horeca) 
5. Gilde (Zorg en Welzijn) 
6. Anders 

(als A3 = 6  Einde vragenlijst) 

(als A3 = 1) 

(R ) R1. Welke opleiding volg je bij HS Zuyd? 

1. Accountancy 
2. Bedrijfseconomie 
3. Management (information / commercieel / people & business) 
4. Hogere Juridische opleiding 
5. Social Work 

 
(als A3 = 2) 

(R ) R2. Welke opleiding volg je bij Fontys? 

1. Pabo 
2. Lerarenopleiding 
3. LO / Sportopleiding 
4. Pedagogiek 

 

(als A3 = 3) 
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(R ) R3. Welke opleiding volg je bij Leeuwenborgh? 

1. Cios 
2. Handel 
3. Toerisme 
4. Uiterlijke verzorging 
5. Veiligheid 
6. Techniek 
7. Educatie 
8. Economie 
9. Zorg en welzijn 

 
(R) A5. In welk jaar ben je begonnen met je opleiding in Sittard? 

1. 2002 
2. 2003 
3. 2004 
4. 2005 
5. 2006 
6. 2007 
7. 2008 
8. 2009 
9. 2010 
10. 2011 

 
(R) R4. Welke opleiding heb je als laatste afgerond? 

1. VMBO Basis 
2. VMBO Kader 
3. VMBO Gemengd 
4. VMBO Theoretisch 
5. Havo 
6. VWO (atheneum, gymnasium) 
7. MBO 
8. Anders (bv niet-Nederlandse diploma’s) 

 
(R) A1. Wat was je woonsituatie voordat je aan deze opleiding begon? 

1. Bij mijn ouder(s) 
2. In een studentenhuis / studio 
3. In een zelfstandige wooneenheid / huis 
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(R) BA2. Waar woonde je voordat je aan je huidige opleiding begon? 

1. In Sittard-Geleen 
2. In Beek, Stein, Schinnen, Onderbanken of Echt-Susteren 
3. Ergens anders in Limburg 
4. Ergens anders in Nederland 
5. In het Duitse of Belgische grensgebied 

       6. Elders in het buitenland 

 

(R) R5. Heb je een partner? 

1. Ja, in Sittard-Geleen 
2. Ja, in Beek, Stein, Schinnen, Onderbanken of Echt-Susteren 
3. Ja, ergens anders in Limburg 
4. Ja, Ergens anders in Nederland 
5. Ja, in het Belgische of Duitse grensgebied 
6. Ja, elders in het buitenland 
7. Nee 

 
(als R5 = 1, 2, 3, 4, 5) 

(R) A9. Woon je samen met je partner?  

1. Ja 
2. Nee, maar wel op korte termijn (binnen 2 jaar) van plan 
3. Nee, maar op lange termijn (meer dan 2 jaar) van plan 
4. Nee, en niet van plan 

 
B) Huidige woonsituatie 
 

(R) B2. Wat is je huidige woonsituatie? 
1.       Bij ouders thuis 
2.       (Kamer in een) woning gekocht door ouders 
3.       Kamer in een studentenhuis 
4.       Zelfstandige huurwoning/studio van een woningcorporatie 
5.       Zelfstandige particuliere huurwoning/studio 
6.       Zelfstandige koopwoning 
7 Anders 

 
(als B2 = 3) 

B3. In wat voor kamer woon je? 

1.       Hospita 
2.       Kamer van een woningcorporatie 
3.       Kamer van een particuliere verhuurder 
4.       Kamer in een anti-kraakpand / sloopwoning 
5.       Anders 

 

(als bij B2 = 2, 3) 
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B16. De tevredenheid met je woonsituatie wordt bepaald door een aantal aspecten. Kun je voor elk 

van onderstaande aspecten aangeven in hoeverre je daar tevreden over bent? Druk dit uit in een 

rapportcijfer tussen de 1 en de 10, waarbij een 1 staat voor ‘zeer slecht’ en een 10 voor ‘zeer goed’. 

 

 Rapportcijfer 

1 (zeer slecht) – 10 (zeer goed), 

n.v.t. 

Algehele woonsituatie   

Locatie t.o.v. centrum   

Locatie t.o.v. mijn studie-instelling   

Kwaliteit van de woning   

Kwaliteit van keuken   

Kwaliteit van sanitair   

Aanwezigheid van voorzieningen in 

de omgeving 

  

Studentensfeer   

(als B2 = 2, 3) 

B6. In welk jaar van je opleiding ben je uit huis gegaan?  

1. Ik ben voordat ik ben gestart met mijn opleiding uit huis gegaan  
2. Ik ben uit huis gegaan op het moment dat ik begon met mijn opleiding  
3. In het 1e jaar van mijn opleiding 
4. In het 2e jaar  
5. In het 3e jaar  
6. In het 4e jaar  
7. In het 5e jaar  
8. Anders 

 
B6b. Waarom ben je niet direct op kamers gegaan? 

1. Geen geschikt aanbod 
2. Financiële situatie 
3. geen noodzaak 
4. Anders, namelijk: …… 

 
 
B1. Wat is je huidige postcode?  

. . . .  
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C. Huidig voorzieningenaanbod 

(R) R8. Ben je lid van een vereniging (voetbal, schutterij, fanfare etc.)? 

1. Ja, in Sittard-Geleen 
2. Ja, in Beek, Stein, Schinnen, Onderbanken of Echt-Susteren 
3. Ja, ergens anders in Limburg 
4. Ja, ergens anders in Nederland 
5. Ja, in het Belgische of Duitse grensgebied 
6. Ja, elders in het buitenland 
7. Nee 

 
V1. Kun je aangeven hoeveel uur per week je (ongeveer) besteed aan de volgende activiteiten: 

1. Opleiding: … uur per week 
2. Sport: … uur per week 
3. Werk / bijbaan: … uur per week 
4. Uitgaan (café, discotheek etc.): … uur per week 
5. Cultuur (theater, popodium, bioscoop etc.): … uur per week 

 
V3A. Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan willen verbeteren aan het aanbod van sport in 

Sittard? Meerdere antwoorden mogelijk. 

1. Meer gericht op studenten 
2. Meer individuele sporten 
3. Meer teamsporten 
4. Meer kleinschalige sportvoorzieningen 
5. Meer grootschalige sportverenigingen 
6. Anders, namelijk… 

 
V3B. Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan willen verbeteren aan het aanbod van 

uitgaansgelegenheden (café, restaurant, discotheek etc.) in Sittard? Meerdere antwoorden mogelijk. 

1. Meer gericht op studenten 
2. Meer diversiteit in het aanbod voor andere doelgroep(en) 
3. Meer cafés 
4. Meer restaurants 
5. Meer dansgelegenheden / discotheken 
6. Anders, namelijk… 

 
V3C. Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan willen verbeteren aan het aanbod van cultuur 

(theater, bioscoop, museum etc.) in Sittard? Meerdere antwoorden mogelijk.  

1. Meer aanbod, specifiek voor studenten, zoals …. 
2. Meer algemeen cultuuraanbod (theater, museum etc.) 
3. Anders, namelijk… 

 
(als C1 = 2, 3, 4, 5, 6) 
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C10. Waar dienen eerder genoemde voorzieningen op het gebied van sport, uitgaan en cultuur bij 

voorkeur te liggen? 

1. In het centrum 

2. Bij mijn onderwijs-instelling 

3. Ergens anders, namelijk ….. 

4. Maakt niet uit 

 

 D. De nabije toekomst: de komende 2 jaar 

 

C4. Wat is meest waarschijnlijk over 2 jaar jouw woonsituatie? 

1. Bij ouders thuis 
2. (Kamer in een) woning gekocht door ouders 
3. Kamer in een studentenhuis 
4. Zelfstandige huurwoning/studio van een woningcorporatie 
5. Zelfstandige particuliere huurwoning/studio 
6. Zelfstandige koopwoning 
7.    Anders 

 

(als C1 = 1, 2) 

C1. Ben je nu op zoek, of denk je binnen twee jaar op zoek te gaan naar een (andere) kamer of 

woning?  

1. Ja, ik ben nu actief op zoek  
2. Ja, maar ik ben nu niet actief op zoek  
3. Nee  

       4. Ik weet het niet 

 

(als C1 = 1, 2) 

C2. Waar zoek je een kamer of woning? 

1. In Sittard-Geleen 
2. In Beek, Stein, Schinnen, Onderbanken of Echt-Susteren 
3. Ergens anders in Limburg 
4. Ergens anders in Nederland 
5. In het Belgische of Duitse grensgebied 
6. Elders in het buitenland  
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 C8. Sta je op dit moment ingeschreven als woningzoekende voor een kamer of woning in Sittard? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

1. Nee  
2. Ja, bij een woningcorporatie 
3. Ja, bij een particulier bemiddelingsbureau (huur)  
4. Ja, bij een makelaar (koop)  

Ja, bij een andere instelling 
 

(als C1 = 1, 2) 

* C9. Hieronder staan een aantal aspecten die te maken hebben met je gewenste woonruimte. 

Rangschik ze: zet het voor jou belangrijkste aspect bovenaan en het minst belangrijke aspect 

onderaan.  

1. Hoogte van de woonlasten (huurprijs en servicekosten zoals gas / water / licht) 
2. Woonoppervlakte 
3. Aantal kamers 
4. Zelfstandig beschikken over faciliteiten als keuken of douche / toilet 
5. Staat van onderhoud 
6. Locatie van de woonruimte in de stad Sittard 

 

(als C4 = 2) 

C11. Wat is de minimale woonoppervlakte die je nog acceptabel vindt voor een volgende kamer of 

studio? Dit is exclusief gemeenschappelijke ruimten, zoals keuken en douche/toilet.  

1. Kleiner dan 10 m²  
2. Tussen 11 m² en 20 m²  
3. Tussen 21 m² en 30 m²  
4. Meer dan 30 m²  

 
(als C4 = 2) 

C12. Wat is de maximale huur inclusief servicekosten (zoals gas / water / licht) per maand die je zou 

kunnen en willen betalen?  

(als C4 = 3) 

C13. Wat is de maximale huur exclusief servicekosten (zoals gas / water / licht) per maand die je zou 

kunnen en willen betalen? 

 

(als C2 = 1, 2) 
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Het volgende onderdeel van deze vragenlijst bestaat uit zogenaamde 'woonbeelden'. Dit zijn een 

soort advertenties van kamers en zelfstandige studio’s waarvan je mag aangeven of je ze zou 

accepteren als ze nu aan je zouden worden aangeboden. Met de antwoorden die je geeft kunnen we 

een heel nauwkeurig beeld vormen van welke woningen (welke buurt, prijsklasse, grootte, etc.) 

studenten interessant vinden. 

Bekijk de negen woonbeelden goed en geef aan of je ze interessant vindt. 

Let op: Alle huurprijzen zijn inclusief energie- en servicekosten. Bij de studio’s is rekening gehouden 

met huurtoeslag op basis van een minimuminkomen. De kale huur is daarbij standaard teruggebracht 

€ 212 per maand. De huurprijs van Woonpunt is inclusief gebruik van wasmachine en internet.  

(Alle woonbeelden krijgen de volgende vraag) 

W1. Zou je deze woonruimte accepteren als deze werd aangeboden? 

Kies een van de volgende antwoorden 

1. Ja 
2. Ja, maar liever onder bepaalde voorwaarden 
3. Nee 

 
(als W1 = 2) 

W2. Noem de belangrijkste voorwaarde waaronder je de woonruimte liever zou accepteren. 

1. Goedkoper 
2. Groter woonoppervlak 
3. Andere locatie in de stad Sittard 
4. Dichter bij het centrum van Sittard 
5. Dichter bij mijn onderwijsinstelling 
6. Anders, namelijk: 

 
(als W1 = 3) 

W3. Noem de belangrijkste voorwaarde waarom je de woonruimte niet accepteert. 

1. Te duur 
2. Te klein 
3. Verkeerde wijk in de stad Sittard 
4. Te ver van het centrum van Sittard 

Anders, namelijk: 
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E. Toekomstige situatie, na afronding van de opleiding. 

(R) R10. Wat wil je gaan doen na het afronden van je huidige opleiding? 

1. Werken 
2. Vervolgopleiding 
3. Reizen 
4. Iets anders, namelijk… 
5. Weet niet 

 
(R) R11. Wil je na je opleiding in Sittard-Geleen gaan/blijven wonen? 

1. Ja 
2. Nee, een andere gemeente 
3. Weet niet 

 
(R ) R12. Geef aan of je het eens of oneens bent met de volgende stellingen: 

1. Sittard-Geleen is een fijne plek om te wonen     Eens   Oneens 
2. Sittard-Geleen is een plek waar je carrière kan maken    Eens   Oneens 
3. Sittard-Geleen is een goede plek om kinderen te krijgen en op te voeden Eens   Oneens 
4. Ik wil alleen ergens wonen, waar ik al veel sociale contacten heb  Eens   Oneens 
5. Ik vind het belangrijk om veel stedelijke voorzieningen (bioscoop, winkels)  

in mijn woonplaats te hebben       Eens   Oneens 

6.    Ik vind een goed verenigingsleven belangrijk in mijn (toekomstige) woonplaats Eens   Oneens 

7..   Ik voel mijzelf verbonden met Sittard-Geleen     Eens   Oneens 
8..   Ik zou liever in Sittard-Geleen, dan in Heerlen wonen    Eens   Oneens 
9..   Ik zou liever in Sittard-Geleen, dan in Maastricht wonen   Eens   Oneens 
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(R) R13. Geef aan hoe je de volgende zaken in Sittard-Geleen beoordeelt. Druk dit uit in een 

rapportcijfer tussen de 1 en de 10, waarbij een 1 staat voor ‘zeer slecht’ en een 10 voor ‘zeer goed’. 

 

 Rapportcijfer 

1 (zeer slecht) – 10 (zeer goed), 

n.v.t. 

Prijs van woningen   

Woningaanbod   

Woonomgeving   

Carrièrekansen   

Aantal geschikte banen   

Winkelaanbod   

Cultuuraanbod   

Sportvoorzieningen   

Verenigingsleven   

Sfeer   

Imago   

(R) R14. De volgende vragen gaan over hoe je jezelf over 5 jaar ziet. Wat is meest waarschijnlijk over 

5 jaar jouw woonplaats?  

1. In Sittard-Geleen 
2. In Onderbanken, Schinnen, Beek, Stein of Echt-Susteren 
3. Ergens anders in Limburg 
4. Ergens anders in Nederland 
5. In het Belgische of Duitse grensgebied 
6. Elders in het buitenland  

 

(R) R15. Waarom denk je daar te zullen wonen? … 

(R) R17. Wat is meest waarschijnlijk over 5 jaar jouw voornaamste tijdsbesteding? 

1. Werken 
2. Studeren 
3. Reizen 
4. Iets anders, namelijk:……………   

 

 (als C1 = 1, 2) 
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(R) C4. Wat is meest waarschijnlijk over 5 jaar jouw woonsituatie? 

1.       Bij ouders thuis 
2.       (Kamer in een) woning gekocht door ouders 
3.       Kamer in een studentenhuis 
4.       Zelfstandige huurwoning/studio van een woningcorporatie 
5.       Zelfstandige particuliere huurwoning/studio 
6.       Zelfstandige koopwoning 
7.       Anders  

 

F. Slot 

D11. Onder de respondenten worden drie iPads verloot. Wil je hier kans op maken?  

1. Ja  
2. Nee  

 

(als D11 = 1 en/of D12 = 1) 

D13. Je hebt aangegeven mee te willen dingen naar een van de iPads en / of mee te willen werken 

aan verder onderzoek. Om contact met je op te nemen ontvangen we graag je e-mailadres: 

… 

Dit e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Over circa 3 weken zullen de 

winnaars per e-mail bericht krijgen. 

(Validation: /(\w[-._\w]*\w@\w[-._\w]*\w\.\w{2,3})/) 

 

Hartelijk dank voor je deelname aan de StudentenMonitor Sittard! 
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Bijlage 2 Flyer enquête 

iPAD WINNEN? 

Doe mee aan de Studentenmonitor Sittard! 

 
Kijk voor meer info op de achterkant van deze flyer 

 
 

 
 

Beste student, 
 

Ben je tevreden over wonen, leven, uitgaan en winkelen in Sittard? Of juist helemaal niet? 
Laat vóór 30 mei je mening horen en draag bij aan het Sittard van morgen! 

 Je maakt bovendien kans op één van de drie iPads, die worden verloot onder de respondenten! 
Ga naar de site en vul de enquête in, het invullen duurt slechts 10 minuten. 

 

www.StudentenmonitorSittard.nl 

 
Resultaten 

Deze enquête maakt deel uit van een onderzoek naar woonwensen van studenten, in opdracht van Woonpunt 
en de gemeente Sittard-Geleen. Met de resultaten kan de ontwikkeling van het aanbod aan woningen en 

voorzieningen in de stad beter worden afgestemd op de voorkeuren en mogelijkheden van studenten. 
 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar sittard@labyrinthonderzoek.nl 

 

mailto:sittard@labyrinthonderzoek.nl


77 

 

Bijlage 3 Topiclijst Interview  

 

Vestigingsvoorkeur bedrijf of baan 
- Bewust gekozen voor Limburg/Euregio? 
- Wat maakte deze regio aantrekkelijk tov andere opties (Brabant, Randstad)? 
- Ook bewust voor stad gekozen? 
- Wat maakte deze stad zo aantrekkelijk, waarom niet andere stad in de Euregio? 
- Is er sprake van clustering of netwerk van bedrijven in dezelfde sector? 
- Gevoel van footlooseheid, of juist niet? Waarom wel/niet? 
 
Levensloop 
- Woont U momenteel in Limburg, zo ja, welke gemeente? 

- Bent U geboren in Limburg? Zo nee, hoe lang woont U hier? 

- Waar en welk niveau opleiding gevolgd? 

- Toen ook de regio verlaten? 

- Waarom voor die plaats gekozen? 

- Direct gaan werken, zo ja waar? 

- Wanneer en waarom teruggekeerd? (partner, leefomgeving, sfeer, contacten) 

 

(nieuwe) Woonplaats 

- Wat zocht U vooral in uw (nieuwe) woonplaats? (laatste verhuizing) 

- Wat was hierbij van doorslaggevend belang? 

- Wat vindt U aantrekkelijk en minder aantrekkelijk aan uw huidige woonplaats? 

- Speelde de woonplaats/herkomst van uw partner een rol? (indien van toepassing!) 

- Had U werk gevonden op de locatie waar U zich vestigde voordat U verhuisde? 

- Hoe zag U vooraf de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt? 

- Heeft het vinden van een woning een rol gespeeld bij bepalen vestigingsplaats? Zo ja, hoe? 

 

Binding 

- Vooraf binding met de regio? 

- Sociale contacten, (sport)verenigingen etc.  

- Sociaal en bedrijfsnetwerk vooral in de regio, of daarbuiten? 

- Was deze binding van belang bij bepalen vestigingsplaats? 
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Bijlage 4 Logistische regressie achtergrond – over 5 jaar in Sittard wonen 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Geslacht(1) ,063 ,310 ,041 1 ,840 1,065 

MBOHBO(1) ,928 ,350 7,048 1 ,008 2,530 

WPVoorafDicho(1) ,837 ,513 2,663 1 ,103 2,309 

WPHuidigDicho(1) 1,284 ,536 5,732 1 ,017 3,610 

PartnerDicho   10,268 2 ,006  

PartnerDicho(1) 1,001 ,408 6,023 1 ,014 2,721 

PartnerDicho(2) -,394 ,371 1,129 1 ,288 ,674 

VerenigingDicho   3,742 2 ,154  

VerenigingDicho(1) -,085 ,384 ,049 1 ,825 ,918 

VerenigingDicho(2) -,787 ,409 3,707 1 ,054 ,455 

CarrMaken(1) ,890 ,336 7,011 1 ,008 2,436 

Constant -2,438 ,472 26,732 1 ,000 ,087 

Step 2
a
 MBOHBO(1) ,925 ,349 7,010 1 ,008 2,522 

WPVoorafDicho(1) ,836 ,512 2,667 1 ,102 2,308 

WPHuidigDicho(1) 1,279 ,535 5,711 1 ,017 3,593 

PartnerDicho   10,239 2 ,006  

PartnerDicho(1) ,988 ,403 6,023 1 ,014 2,687 

PartnerDicho(2) -,406 ,366 1,235 1 ,266 ,666 

VerenigingDicho   3,734 2 ,155  

VerenigingDicho(1) -,081 ,384 ,045 1 ,833 ,922 

VerenigingDicho(2) -,786 ,409 3,696 1 ,055 ,456 

CarrMaken(1) ,890 ,336 7,022 1 ,008 2,436 

Constant -2,395 ,419 32,709 1 ,000 ,091 

Step 3
a
 MBOHBO(1) ,858 ,343 6,252 1 ,012 2,358 

WPVoorafDicho(1) ,997 ,493 4,081 1 ,069 2,710 

WPHuidigDicho(1) 1,408 ,532 7,012 1 ,008 4,089 

PartnerDicho   12,189 2 ,002  

PartnerDicho(1) 1,049 ,391 7,196 1 ,007 2,856 

PartnerDicho(2) -,413 ,362 1,299 1 ,254 ,662 

CarrMaken(1) ,894 ,330 7,337 1 ,007 2,445 

Constant -2,777 ,384 52,180 1 ,000 ,062 
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Bijlage 5 Rapportcijfers voorzieningen 

  MBO HBO Gemiddeld 

Prijs Woningen 6.03 6.34 6.25 

Woningaanbod 5.91 6.01 5.98 

Wonomgeving 6.82 6.81 6.81 

Carrièrekansen 6.47 5.29 5.61 

Aantal banen 6.04 5.13 5.38 

Winkelaanbod 7.33 6.27 6.55 

Cultuuraanbod 6.71 6.24 6.36 

Sportvoorzieningen 7.18 6.66 6.81 

Verenigingsleven 6.91 6.44 6.58 

Sfeer 7.59 6.73 6.96 

Imago 6.99 6.29 6.48 

 

Bijlage 5b Berekening standaarddeviatie rapportcijfers 

 

Voor de consumententabel, met + en – beoordelingen, is gebruikt gemaakt van de standaarddeviatie 

van alle onderzochte factoren, getoond in bijlage 5a. Deze standaarddeviatie vormt de basis waarop 

de schaalindeling is gebaseerd. 

Statistics 

Standaarddeviaties 

N Valid 10 

Missing 0 

Std. Deviation ,196590 

 

Bijlage 6 Stellingen (percentage ‘eens’) 

  MBO SG 
MBO 
Elders HBO SG 

HBO 
Elders 

Fijne plek 97,1 76,8 94,9 71,1 

Carrièrekansen 44,1 64,3 29,6 41,3 

Kinderen krijgen 94,1 62,5 93,9 59,4 

Sociale contacten 47,1 58,9 44,9 57,2 

 

 

 

 

 

 

 

 


