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Voorwoord en dankwoord 
 

Tijdens mijn bacheloropleiding sociale geografie en planologie heb ik mij vaak verbaasd over 

het veelvuldig gebruik van termen, waarvan niemand eigenlijk precies weet wat er nu eigenlijk 

mee bedoeld wordt. Zaken als leefbaarheid, leefomgeving, duurzaamheid en krimp, het thema 

van deze bachelorthesis, worden te pas en te onpas gebruikt, en zijn dikwijls in beleidsplannen en 

wetteksten terug te vinden. Ik ben altijd gefascineerd geweest door deze termen waarvan de 

betekenis onduidelijk is, maar door het gebruik ervan in vele contexten alles behalve inhoudsloos 

zijn. Dit onderzoek licht een van deze termen, het fenomeen ‘krimp’ hier uit; een begrip dat voor 

zeer veel verschillende processen met zeer veel verschillende oorzaken en gevolgen wordt 

gebruikt. Bevolkingskrimp wordt mijns inziens pas een probleem wanneer er een selectieve 

migratie van bepaalde groepen optreedt. En wanneer dit jongeren betreft, is dit een belangrijke 

aansturende factor voor verdere doorzetting van demografische neergang. Hun overwegingen en 

beslissingen leiden uiteindelijk tot relatief hoge migratie van jongeren uit bepaalde regio’s in 

Nederland. Het maken van passend beleid in krimpgebieden begint dan ook met aandachtig 

luisteren naar de bevolking waar dit beleid voor bedoeld is. Ik hoop dat een aanpak zoals in dit 

onderzoek is gehanteerd in de toekomst in overheidsbeleid zal doorwerken. 

 

Zonder de hulp een aantal personen was het tot stand komen van deze thesis onmogelijk 

geweest. Allereerst dank aan mijn begeleider, drs. Henk Donkers, die altijd geduldig mijn 

overpeinzingen over het onderwerp met mij besprak, en mij veelvuldig voorzien heeft van de 

benodigde informatie. Daarnaast dank aan Roos Pijpers en Joris Schapendonk, die mij aan nuttige 

literatuur hebben geholpen, in een stadium waarin dat hard nodig was. Vanzelfsprekend wil ik 

verder mijn dank betuigen aan de dertien geïnterviewde leeftijdsgenoten uit de regio Delfzijl en 

omgeving: Bart, Dorien, Edwin, Elaine, Frank, Gert, Gijs, Harm, Heleen, Jelke, Maarten, 

Mariëtte en Maxime. Daarnaast was het enquêteonderzoek onmogelijk geweest zonder 

medewerking van de heer Pik, mevrouw Louwenaar en de heer Van den Oever, die toelieten dat 

ik mijn enquêtes afnam in hun lesuren. Daarnaast dank aan de deelnemende leerlingen uit VWO5 

en HAVO4 van het Ommelander college, voor het invullen van de enquêtes. Geheel boven mijn 

verwachting hebben de scholieren de enquêtes zelfstandig en met aandacht ingevuld, wat de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek sterk ten goede is gekomen. Verder was dit onderzoek met 

name in de beginfase nooit op tijd van de grond gekomen  zonder de steun van mijn 

studiegenoten Richard, Peter, Sonny en Marijn. Tot slot veel dank aan mijn vrienden Gerben en 

Henk, die mij steeds weer onderdak gaven, wanneer ik in de regio moest zijn.  
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Samenvatting 
 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw brachten Van der Kaa & Lesthaeghe (1986) een 

publicatie uit waarin een reeks veranderingen in de bevolkingsopbouw aan het licht gebracht 

werd. Zij herkenden een nieuwe demografische transitie, die zich na de wederopbouwperiode 

begon te ontwikkelen. In de nabije toekomst zal in veel gebieden in Nederland, en in het 

bijzonder op het platteland, inderdaad een omvangrijke daling van het aantal bewoners optreden. 

Gebieden met sterke bevolkingskrimp kunnen op termijn te maken krijgen met 

huishoudenskrimp, wat met name omvangrijke problemen in de woningmarkt kan veroorzaken 

(SER, 2011, PBL, 2010). Naast kwantitatieve daling van huishoudens- en inwoneraantal zijn er 

ook demografische verschuivingen te ontdekken in de samenstelling van de bevolking. De 

bevolking neemt vrijwel nergens in elke leeftijdsgroep in gelijke mate af. Een sterke afname van 

het aantal jongeren vindt met name plaats in de provincies Zeeland, Groningen, Limburg, Drenthe 

en Friesland door het vertrek van jongeren naar stedelijke gebieden (De Jong & Van Duin, 2009, 

p. 37). Jonge personen die vertrekken uit perifere gebieden keren ook vaak niet terug (Koopman, 

2010), waardoor onder andere de potentiële beroepsbevolking krimpt (SER, 2011, p.18). De 

uitstroom van jongere bevolkingsgroepen betekent het vertrek van toekomstige 

bevolkingsaanwas, ondernemers, leiders en community drivers (Alston, 2004, p. 305). Door het 

verlies van de toekomstige bevolking - zowel de vertrekkende jongeren als hun nageslacht - kan 

daarom gezegd worden dat selectieve migratie een belangrijke motor is voor de negatieve spiraal 

van bevolkings- en huishoudenskrimp in bepaalde gebieden. (Sayfrit & Hamilton, in Boyle et al., 

1998, p. 115, Hospers, 2010, p.15). Gebleken is dat met name hoogopgeleide jongeren vaak 

verhuizen om elders passend onderwijs en werk te kunnen vinden. Er is dus in wezen plaats van 

een ‘brain drain’, een term die vooral wordt gebruikt voor (e)migratie van hoogopgeleiden in 

ontwikkelingslanden. Schoolverlaters zijn daarbij een zeer belangrijke groep jongeren, aangezien 

dit de groep betreft die voor de keuze staat waar zij onderwijs, werk en woonruimte gaan zoeken 

en hebben van alle leeftijdsgroepen de hoogste migratiefrequentie (Van Huis & Wobma, 2010, 

p.22). Dit onderzoek richt zich daarom op hoogopgeleide jongeren in een krimpregio die voor de 

keuze staan, of de keuze hebben gemaakt om wel of niet te verhuizen uit hun woonplaats. 

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling met 

betrekking tot verhuismotieven van schoolverlaters in krimpgebieden, door te onderzoeken welke 

overwegingen leiden tot een keuze om te verhuizen uit een gebied of daar te blijven. Om dit te 

bereiken moet duidelijk worden welke redenen schoolverlaters in krimpgebieden hebben al dan 

niet te vertrekken uit hun huidige woonplaats. Als casusregio is de krimpregio Delfzijl en 
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omgeving geselecteerd. Deze regio heeft te maken met bevolkings- en huishoudenskrimp, terwijl 

het aantal jongeren relatief sterk afneemt. 

 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: 

Welke motieven hebben hoogopgeleide schoolverlaters uit Delfzijl en omgeving om te verhuizen 

of te blijven in hun regio van herkomst? 

 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag, is een migratietheorie van Mulder (1993) 

gebruikt, die ingezet is als leidraad voor 13 interviews met personen die voor de keuze hebben 

gestaan te blijven of te vertrekken uit het gebied en 68 enquêtes onder jongeren die nu voor die 

keuze staan. De kern van haar theorie houdt in dat verhuismotieven ontstaan door voorkeuren, 

mogelijkheden, middelen en beperkingen. Voorkeuren en mogelijkheden houden zaken in die 

mensen willen nastreven in hun leven, zijnde rijkdom, status, comfort, spanning/verandering, 

zelfstandigheid, relaties en moraliteit. Middelen en beperkingen zijn obstructies die mensen 

weerhouden om zichzelf in deze wensen te kunnen voorzien, zijnde huisvesting, economie, 

individual resources, locatiespecifieke verplichtingen, verzet tegen verandering en tijd-

ruimtebeperkingen.  

 
Tabel S.1 Verhuismotieven van jongeren in de regio Delfzijl en omgeving 

 Interviews Enquêtes  
 
 

Voorkeuren/ 
mogelijkheden 

Middelen/ 
beperkingen 

Voorkeuren/ 
mogelijkheden 

Middelen/ 
beperkingen 

 
 
 
 
Vertrekkers 

 
Rijkdom 
 
Status 
 
Spanning/ 
 verandering 
 
Zelfstandigheid 

 
Tijd-
ruimtebeperkingen 
 
Economie 
 
Locatiespecifieke 
verplichtingen 
 

 
Rijkdom 
 
Comfort 
 
Status 
 
Spanning/ 
 verandering 
 
Zelfstandigheid 
 

 
Tijd-ruimtebeperkingen 
 
Economie 
 
Huisvesting 
 
Locatiespecifieke 
verplichtingen 

 
 
Blijvers 

 
Comfort 
 
Relaties 
 
Moraliteit 

 
Verzet tegen 
veranderingen 

 
Comfort 
 
Relaties 
 
Moraliteit 
 

 
Verzet tegen veranderingen 
 
Tijd-ruimtebeperkingen 
 

 

In bovenstaand schema is aangegeven welke verhuismotieven voor jongeren het belangrijkst 

zijn gebleken in dit onderzoek. Het lijkt er op dat jongeren vertrekken uit de regio Delfzijl en 
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omgeving, omdat zij op meerdere vlakken de regio minder positief beleven dan personen die 

blijven. De perspectieven dat zij weinig kunnen verdienen en geen goed onderwijs kunnen volgen 

in de regio, naast een minder positieve waardering van de regio in het algemeen, leidt 

waarschijnlijk tot de keuze om het gebied te verlaten. Daarnaast zijn zij vaak op zoek naar een 

nieuw stadium in hun leven, waar zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal staan. Hier hoort 

voor de respondenten een nieuwe woonplaats bij. Personen die gebleven zijn in het gebied zijn 

veel positiever over het gebied, en hoewel ook zij geen grote verwachtingen hebben op 

economisch- en werkperspectief, vinden zij dat het volgen van een studie in de stad Groningen 

goed mogelijk is, als zij blijven wonen in de regio. De korte reisafstanden en het gebrek aan 

behoefte om hun leven te veranderen, zorgen daarbij voor de keuze om te blijven, of zoals een 

van de geïnterviewde blijvers aangaf, het uitblijven van een keuze om de woonsituatie te 

veranderen. Het moet nog blijken of blijvers ook op de lange termijn niet zullen verhuizen. Door 

de lage verwachtingen op het gebied van werk en economische perspectieven, zullen blijvers 

wellicht na hun studie er toch voor kiezen het gebied te verlaten, terwijl vertrekkers 

waarschijnlijk weinig mogelijkheden hebben om terug te keren. 
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1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt besproken welke vraagstukken centraal staan in dit onderzoek. Aan de 

hand van een projectkader wordt een doelstelling geformuleerd. De doelstelling is vertaald in een 

centrale vraagstelling, waar een antwoord op gezocht wordt aan de hand van een drietal 

deelvragen.  

   

1.1 Aanleiding 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw brachten Van der Kaa & Lesthaeghe (1986) een 

publicatie uit waarin een reeks veranderingen in de bevolkingsopbouw aan het licht gebracht 

werd. Zij herkenden een nieuwe demografische transitie, die zich na de wederopbouwperiode 

begon te ontwikkelen. Lagere vruchtbaarheid als gevolg van sociaal-maatschappelijke 

veranderingen zou volgens hen op de langere termijn gaan leiden tot een omslag van groei naar 

krimp van het aantal inwoners (p. 9-24). 
In de nabije toekomst zal in veel gebieden in Nederland, en in het bijzonder op het platteland, 

inderdaad een omvangrijke daling van het aantal bewoners optreden. Volgens prognoses van het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) krijgt een 

kwart van alle gemeenten tot 2040 te maken met een daling van inwoneraantal van meer dan 2.5 

procent (De Jong & Van Duin, 2009, p. 39), en in een aantal gemeenten is dit al aan de gang. Ook 

op regionaal niveau (De Jong & Van Duin, 2009, p.40, SER, 2011, p.9), en op de lange termijn 

zelfs nationaal niveau (De Jong & Van Duin., 2009, p.43, 46, SER, 2011, p.3), zal de bevolking 

nominaal gaan dalen. Deze verwachting zorgt voor veel onrust, met name bij gemeenten, en krijgt  

 

Figuur 1: Omslag naar krimp: Bevolking (links) en huishoudens (rechts) 
Bron: PBL (2010, p.15) 

Figuur 2: Omslag naar krimp op nationaal niveau. Bron: 
PBL (2010, p.36) 
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volop aandacht in de media (SER, 2011, p.25, Van Dalen & Henkens, 2009, p.207, Van 

Nimwegen, 2009, p.XI). Gebieden met sterke bevolkingskrimp kunnen op termijn te maken 

krijgen met huishoudenskrimp, wat met name omvangrijke problemen in de woningmarkt kan 

veroorzaken (SER, 2011, PBL, 2010). Huishoudenskrimp vindt al in een aantal gemeenten plaats 

SER, 2011, PBL, 2010, De Jong & Van Duin, 2009), en de omslag naar krimp in aantal 

huishoudens heeft in de COROP-regio Delfzijl en omgeving reeds plaatsgevonden (PBL, 2010, 

p.15).  

Naast kwantitatieve daling van huishoudens- en inwoneraantal zijn er ook demografische 

verschuivingen te ontdekken in de samenstelling van de bevolking. De bevolking neemt vrijwel 

nergens in elke leeftijdsgroep in gelijke mate af. In de eerste plaats zal het aantal ouderen1. 

procentueel toenemen; een ontwikkeling die bekend staat als vergrijzing. Voor het jaar 2040 

krijgen alle Nederlandse gemeenten te maken met een vergrijzende bevolking (De Jong & Van 

Duin, 2009, p. 37) (zie figuur 3). Naast vergrijzing speelt de afname van het aantal jonge 

personen een belangrijke rol in de toekomstige demografische samenstelling van Nederland. Dit 

heeft met name te maken met gezinsverdunning, ofwel de afname van het aantal kinderen per 

huishouden. Deze daling van geboorten werd voor een deel opgevangen door buitenlandse 

migratie. Met de afname van buitenlandse migratie bestaat dit vangnet niet meer (De Jong & Van 

Duin, 2009 p. 39).  

Relatief sterke afname van het aantal jongeren vindt met name plaats in de provincies Zeeland, 

Groningen, Limburg, Drenthe en Friesland door het vertrek van jongeren naar stedelijke gebieden 

(De Jong & Van Duin, 2009, p. 37). Jonge personen die vertrekken uit perifere gebieden keren 

ook vaak niet terug (Koopman, 2010), waardoor onder andere de potentiële beroepsbevolking 

krimpt (SER, 2011, p.18), wat in figuur 4 

zien is. De uitstroom van jongere 

bevolkingsgroepen betekent het vertrek van 

toekomstige bevolkingsaanwas, 

ondernemers, leiders en community drivers 

(Alston, 2004, p. 305). Het vertrek van 

jongeren van het platteland bedreigt 

daarom de toekomst van deze gebieden. De 

Provincie Groningen is zich bewust van 

                                                
1 In dit onderzoek worden onder  
ouderen personen bedoeld van 65 jaar en ouder. 
 Figuur 3: Omslag percentage 65+ers boven 25% 

Bron: PBL (2010, p.40) 
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deze ontwikkeling: ‘Jonge mensen trekken 

weg, de mensen die er blijven, worden 

ouder. En dat heeft vérstrekkende sociale 

en economische gevolgen’ (Provincie 

Groningen, 2010, p.4). Door het verlies 

van toekomstige bevolking - zowel de 

vertrekkende jongeren als hun nageslacht - 

kan daarom gezegd worden dat selectieve 

migratie een belangrijke motor is voor de 

negatieve spiraal van bevolkings- en 

huishoudenskrimp in bepaalde gebieden. 

(Sayfrit & Hamilton, in Boyle et al., 1998, 

p. 115, Hospers, 2010, p.15).  

 

Schoolverlaters2 zijn daarbij een zeer 

belangrijke groep jongeren, aangezien dit de groep betreft die voor de keuze staat waar zij 

onderwijs, werk en woonruimte gaan zoeken en hebben van alle leeftijdsgroepen de hoogste 

migratiefrequentie (Van Huis & Wobma, 2010, p.22). Daarnaast lijken binnen deze groep met 

name hoogopgeleide jongeren te vertrekken Sayfrit & Hamilton (in Boyle et al., 1998, p. 115) 

benadrukken dat in rurale gebieden met name slimme en ambitieuze jeugd vertrekt. Hospers 

(2010, p. 15) omschrijft dit gegeven als de selectieve migratie van kansrijke jongeren in 

krimpgebieden. Het fenomeen ‘brain drain’, waar met name ontwikkelingslanden mee te maken 

hebben, lijkt daarom ook in landen als Nederland plaats te vinden.  

Dit onderzoek richt zich daarom op hoogopgeleide jongeren in een krimpregio die voor de 

keuze staan, of de keuze hebben gemaakt om wel of niet te verhuizen uit hun woonplaats. 

 

1.2 Relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in de beperkte aanwezigheid van 

kennis over migratiemotieven van jongeren in een hedendaagse, Nederlandse context. Er is 

recentelijk geen omvangrijk onderzoek gedaan naar de verhuismotieven van jongeren uit 

krimpgebieden3 in Nederland. Algemeen wordt aangenomen dat motieven gerelateerd aan werk 

                                                
2 Onder schoolverlaters worden personen verstaan die zich in het laatste stadium van de middelbare school 
opleiding bevinden. 
3 Voor de definitie van demografische krimp, zie hoofdstuk 2: Conceptueel en theoretisch raamwerk 

Figuur 4: Krimp van potentiële beroepsbevolking. Omslag (links) en 
ontwikkeling in percentage (rechts). Bron: PBL (2010, p.16). 
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en educatie de belangrijkste redenen te zijn om als jongere te vertrekken uit een gebied (bv 

Koopman, 2010, De Jong & Van Dam, 2009). Uit onderzoek blijkt echter in andere ontwikkelde 

landen dat er ook andere motieven een rol spelen, zoals de waardering van een plaats en de 

aanwezige voorzieningen (Alston, 2004, Geldens, 2007, Seyfrit & Hamilton, in Boyle et al., 

1998). Daarnaast moet de vraag gesteld worden of, wanneer de woningvoorraad, bepaalde 

voorzieningen of verbindingen met steden verbeterd zouden worden, jongeren zich bij voorkeur 

in hun plaats van herkomst zouden vestigen. 

De werkelijke migratiemotieven en de waardering van en binding met de woonplaats van 

jongeren is van groot belang, wanneer gedacht wordt aan mogelijke beleidsingrepen die bijdragen 

aan het creëren van omstandigheden die ongewenste migratiebewegingen kunnen beperken. 

Omdat een locatiespecifieke aanpak in dit onderwerp zeer belangrijk is, geen krimpgebied is 

immers gelijk (SER, 2011, p.19-20, Breman & Veeneklaas, 2011, p.5), kan een onderzoek op 

laag schaalniveau en gering tijdsbestek weliswaar een beperkte, maar zinvolle bijdrage leveren 

aan de theoretische kennis rondom het vraagstuk van selectieve migratie en bevolkingskrimp. 

Tevens is een benadering vanuit sociale hoek van belang. Migratie wordt immers in gang gezet 

door beslissingen van individuen en, zoals de Zweedse geograaf Hägerstrand in 1970 al 

benadrukte: “[..] regional science is about people and not just about locations. Regional science 

defines itself as a social science, thus its assumptions about people are also of scientific 

relevance” (Hägerstrand, 1970, p.7). 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is vooral te vinden in de noodzaak van een 

zinvolle, onderbouwde aanpak van het krimpvraagstuk. Bestuurders willen inspelen op 

bevolkingskrimp, maar kunnen hiervoor niet de juiste strategieën bepalen wanneer de 

achterliggende oorzaken van bevolkingskrimp niet helder zijn. Daarnaast kan de ontvolking van 

een gebied, en met name de selectieve migratie van hoogopgeleide jongeren, sociale en 

economische gevolgen hebben voor de bewoners die wel blijven.  

 
1.3 Doelstelling 

Zoals aangegeven in het onderdeel 1.2: Relevantie, bestaan er hiaten in de huidige theorieën 

over verhuismotieven van jongeren. Omdat verhuismotieven locatie- en tijdspecifiek zijn, is 

theorieontwikkelend onderzoek in een afgebakend gebied van belang om beter begrip te krijgen 

van de achterliggende oorzaken van demografische krimp en met name de afname van het aantal 

hoogopgeleide jongeren in het specifieke casusgebied. Er wordt aldus een aanvullend 

theoriefragment ontwikkeld. 
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Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling met 

betrekking tot verhuismotieven van schoolverlaters in krimpgebieden, door te onderzoeken welke 

overwegingen leiden tot een keuze om te verhuizen uit een gebied of daar te blijven. 

 

Om dit te bereiken moet duidelijk worden welke redenen schoolverlaters in krimpgebieden 

hebben al dan niet te vertrekken uit hun huidige woonplaats. Daarbij is het van belang dat gericht 

wordt op de voorkeuren van personen en in hoeverre een gebrek aan mogelijkheden in de regio 

Delfzijl en omgeving bijdragen aan de keuze van jongeren om wel of niet in het gebied te blijven. 

Daarnaast moet onderzocht worden hoe middelen en beperkingen bijdragen hieraan bijdragen. 
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1.4 Vraagstelling 

Om de hiervoor opgestelde doelstelling te bereiken, is de centrale vraag van dit onderzoek als 

volgt geformuleerd.  

 
Centrale vraag 

 
Welke motieven hebben hoogopgeleide schoolverlaters uit Delfzijl en omgeving om te verhuizen 
of te blijven in hun regio van herkomst? 

 
Deelvragen 
 

1. Welke motieven hebben hoogopgeleide jongeren om te vertrekken uit de regio? 
a. Welke voorkeuren en mogelijkheden dragen bij aan de motieven om te 

vertrekken uit de regio? 
b. Welke middelen en beperkingen dragen bij aan de motieven om te 

vertrekken uit de regio? 
 

2. Welke motieven hebben hoogopgeleide jongeren om te blijven in de regio Delfzijl 
en omgeving? 

a. Welke voorkeuren en mogelijkheden dragen bij aan de motieven om te 
blijven in de regio? 

b. Welke middelen en beperkingen dragen bij aan de motieven om te blijven 
in de regio? 
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2. Theoretisch kader 
In dit onderdeel wordt vastgesteld welke theoretische en conceptuele achtergrond er ten 

grondslag ligt aan het onderzoek. Dit hoofdstuk bestaat uit een theoretisch kader, waarin 

begripsdefinitie en theorieën over verhuismotieven centraal staan, en daaruit voortvloeiend een 

conceptueel model en een operationalisatie. 

 
2.1 Theorie 

Allereerst is van belang dat er een begripsbepaling tot stand komt van het centrale thema. 

Demografische krimp is een begrip dat vaak voor meerdere fenomenen wordt ingezet. Derhalve is 

een duidelijke definitie nodig, om allereerst de keuze voor een geschikt casusgebied te kunnen 

maken, en ten tweede om ervoor te zorgen dat er in de loop van het onderzoek geen verwarrende 

conclusies getrokken worden over verschillende fenomenen, die met dezelfde term worden 

aangeduid.  

Vervolgens wordt er op basis van literatuuronderzoek een theorie opgesteld over de 

verhuismotieven van hoogopgeleide jongeren uit rurale gebieden. Dit zal gebeuren aan de hand 

van een aantal bestaande theorieën, zowel oudere als recente publicaties, ondersteund door reeds 

uitgevoerd onderzoek.  

 

2.1.1 Het verschijnsel demografische krimp 

Zoals in het projectkader is gebleken, wordt de term demografische krimp in de context van 

een meervoudige demografische transitie gebruikt, en wordt ingezet voor meerdere fenomenen op 

verschillende schaalniveaus. Zo kan lokale bevolkingskrimp heel andere oorzaken hebben dan 

landelijke bevolkingskrimp, en kan huishoudenskrimp heel andere gevolgen hebben voor een 

gebied dan alleen de afname van het aantal personen (SER, 2011) Naast de afname van het 

inwoneraantal is er in sommige gemeenten en regio’s, en naar voorspelling in de toekomst ook op 

nationaal niveau, sprake van huishoudenskrimp en de bevolking neemt niet in elke leeftijdsgroep 

in gelijke aantallen af. Door gezinsverdunning en selectieve migratie is er in veel gebieden sprake 

van vergrijzing en de afname het aantal van jongeren (bv. Van Dam et al., 2010, PBL, 2010, 

Verkade, 2009). Bevolkingsafname is geen nieuw fenomeen, maar de combinatie van 

bevolkingsafname, huishoudenskrimp, ontgroening, vergrijzing, en afname van het aantal met 

name hoogopgeleide jongeren is daarentegen wel een ontwikkeling waarmee Nederland nog niet 

eerder te maken heeft gehad op deze schaal (SER, 2011, p.4). Dit nieuwe fenomeen kan worden 

omschreven als wat vaak ‘demografische krimp’ genoemd wordt, hoewel deze demografische 

transitie in wezen meer inhoudt dan wat de term ‘krimp’ impliceert. In dit onderzoek wordt onder 



 17 

demografische krimp het volgende verstaan: 

Demografische krimp is een combinatie van verschuivingen binnen de demografie, waarbij er 
niet alleen sprake is van een afname van het inwoneraantal, maar ook van het aantal 
huishoudens, terwijl de bevolking ontgroent, vergrijst en een selectieve migratie van met name 
hoogopgeleide jongeren plaatsvindt. 

  
2.1.2 Migratie 

Binnen het vraagstuk rondom demografische krimp speelt verhuisgedrag een grote rol. Naast 

geboorte en sterfte is in- en uitwaartse migratie een factor die de demografische samenstelling en 

omvang van de bevolking van een gebied bepaalt. Verhuizingen zijn immers een belangrijke 

oorzaak van groei of krimp van gemeenten (bv. Kuipers, 2010, p.8, Van Huis & Wobma, 2010, p. 

22). 

Migratie is daarbij vrijwel altijd selectief; verhuizingen vinden vooral plaats onder bepaalde 

delen van de bevolking, zoals specifieke leeftijdsgroepen. Migratie van jonge volwassenen, zowel 

binnen een land als internationaal, is een veelvoorkomende vorm van dergelijke selectieve 

migratie (Boyle et al., 1998).  

Migratie is een ruim begrip, en vraagt om een definitie. Demografisch instituut INDEPTH 

definieert het begrip als volgt: ‘Migration is the movement of people across a specified boundary 

for the purpose of establishing a new or semi-permanent residence’ (INDEPTH, z.j.). Bij het 

gebruik van deze definitie is het van belang dat grenzen gespecificeerd worden. Omdat dit 

onderzoek zich richt op het regionale niveau, worden verhuisbewegingen als migratie beschouwd, 

wanneer regionale grenzen overschreden worden. Deze grenzen moeten daarvoor allereerst 

gespecificeerd worden. 

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee theoretische stromen over migratie, zoals 

onderscheiden door Mulder (1993, p.20-28): de zogenaamde life course approach en de rational 

decision approach. 

 

De life course approach 

Deze theoretische stroming ziet migratie als instrumenteel gedrag in de levensloop (Mulder, 

1993, p.23). Rossi (1955) was een van de eerste wetenschappers die de relatie tussen levensstadia 

en de frequentie van verhuizingen benadrukte en heeft, ondanks sterke kritiek op het 

deterministische karakter van zijn model, de basis geboden voor theorieën over het verband 

tussen levensstadium en migratiegedrag (Boyle et al.,1998, p.106, Clark, 1980, p.9). 
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De beslissing om te verhuizen zou volgens Rossi (1955, Rossi, in Boyle et al., 1998) in 

bepaalde levensstadia vaak voorkomen en hij schetst daarbij een patroon in migratiebewegingen 

en -motieven voor de levensloop van personen. Hoewel het model van Rossi onterecht suggereert 

dat verhuisgedrag in relatie tot de levensloop goed voorspelbaar en generaliseerbaar is voor 

populaties, zijn echter wel duidelijke patronen te ontdekken in de frequentie van migratiegedrag 

en de stadia van de levensloop van personen (Boyle et al.,1998, p.110). Rogers (1992, in Boyle et 

al., 1998, p.111) en Rogers & Watkins (1987, in Boyle et al., 1998, p.111) maakten een model 

voor het verband tussen leeftijd en migratiegedrag (figuur 5) en hoewel dit model sterk 

generaliserend is en opnieuw niet locatiespecifiek, is het patroon dat zij schetsen sterk terug te 

vinden in een model dat in de jaren zeventig voor Nederland geconstrueerd werd, op basis van 

gegevens van het CBS (figuur 6) (Scholten & Van der Velde, 1989, in Boyle et al., 1998, p.112). 

Opvallend aan deze modellen zijn de overeenkomsten in de momenten waarop er meer migratie 

plaatsvindt. Er zijn in dit model vier pieken in migratiefrequentie te vinden, namelijk de vroege 

kinderjaren, het einde van de tienerjaren, de pensioenleeftijd en de latere ouderdom. In de vroege 

kinderjaren verhuizen kinderen vaak mee doordat gezinsuitbreiding om een andere woning vraag. 

Met het bereiken van de pensioenleeftijd wordt verhuisgedrag niet meer door werk beïnvloed, wat 

tot verhuisbewegingen kan leiden. In de latere ouderdom zorgt hulpbehoevendheid tot 

verhuizingen richting woningen met bepaalde mate van verzorging. 

De sterkste piek in migratiebewegingen is te vinden bij de groep jongeren tussen 18 en circa 

25 jaar. Het CBS (Van Huis & Wobma, 2010, p.22) geeft aan dat 15 procent van alle 

verhuizingen in Nederland wordt ondernomen door jongeren tussen de 18 en 21 jaar, die rond 

Figuur 5: Model van migratieratio naar leeftijd.  
Bron: Boyle et al. (1998, p.111) 

Figuur 6: Model van migratiestromen per duizend naar leeftijd in 
Nederland, 1973.  
Bron: Boyle et al. (1998, p.112) 
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deze leeftijd vaak uit het ouderlijk huis vertrekken. Naast het relatief hoge aantal 

migratiebewegingen door jongeren, verhuist deze groep ook vaker over langere afstand dan 

oudere bevolkingsgroepen (Hospers, 2010, p.27 Van Huis & Wobma, 2010). Er is weinig 

duidelijkheid over in hoeverre de verhuisbewegingen van jongeren in Nederland definitief zijn. 

Wel is het zo dat langeafstandsmigratie4 vaak een structureel karakter heeft.  

De piek van migratiestromen bij jonge volwassenen is niet verwonderlijk, aangezien dit de 

cruciale leeftijdsperiode betreft waarin jonge volwassenen zeggenschap krijgen over hun eigen 

migratiebewegingen, huishouden en woonruimte. Met andere woorden, door het ouderlijk huis te 

verlaten krijgen jonge volwassenen onafhankelijkheid en vrijheid in hun keuzes (Mulder & 

Manting, 1994, p. 155).  

 

Theorie van rationele migratiemotieven 

Rossi (1955) stelde in zijn theorie dat huishoudens verhuizen wanneer er een discrepantie 

bestaat tussen de bestaande en de gewenste woonsituatie, voortkomend uit bepaalde behoeften, 

wensen en/of ontevredenheid (Rossi, 1955, p. 225). Een verhuizing kan echter ook plaatsvinden 

zonder dat er een problematische situatie bestaat in een woonplaats. ‘The trigger for migration is 

not always stress or dissatisfacton’ (Mulder, 1993, 1996, p. 215).  

 

Mulder (1993), professor demografie, huishouding en huisvesting aan de UvA, maakt een 

belangrijke toevoeging bij bovenstaande denkwijze, namelijk dat migratie altijd ondergeschikt is 

aan andere zaken die een persoon belangrijk vindt. Migratie is daarom meer een 

aanpassingsmechanisme voor een individu bij bepaalde omstandigheden en ontwikkelingen. 

Migratiegedrag kan daarom altijd herleid worden naar andere doelen, en zijn vaak rationele, 

weloverwogen beslissingen om een bepaald doel te bereiken (Mulder, 1993). Ook Willekens 

(1987) stelt dat migratie nooit een einddoel op zichzelf is, maar een middel om een bepaald ander 

doel te bereiken. Het beter begrijpen van motieven kan resulteren in beter begrip van 

migratiegedrag in het algemeen. Mulder (1993) wijst daarbij op het feit dat migratiegedrag sterk 

individueel is, en dat verhuisbewegingen altijd in gang worden gezet door individuele 

migratiemotieven. Dit tekent sterk af tegen de deterministische migratietheorieën zoals die van 

Rossi (1955). 

   

                                                
4 Onder lange afstandsmigratie worden verhuisbewegingen van meer dan 35 kilometer verstaan (Van Huis 
& Wobma, 2010, p. 22). 
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“Understanding individual migration decision making behavior requires knowledge of the 

importance an individual attaches to respective goals and the expectancy of attaining 

them at the current location and at alternative locations. Pursuing one goal might increase 

an individual’s intention to move, while pursuing another goal might decrease it (Mulder, 

1993, p.21).” 

 

Mulder (1993) voegt daaraan toe dat individuele verschillen in voorkeuren kan verklaren 

waarom de ene persoon wel kiest voor een verhuizing, terwijl een ander besluit niet te vertrekken 

(p.21). Zij stelt dat met name preferences, ofwel voorkeuren van individuen van belang zijn, 

wanneer er gekeken wordt naar migratiegedrag. Opportunities ofwel mogelijkheden kunnen deze 

voorkeuren verwezenlijken. Het verwezenlijken van voorkeuren kan daarnaast worden beïnvloed 

door constraints, ofwel beperkingen en resources, de middelen waarover iemand beschikt (p.21-

23). 
Tabel 1: Voorkeuren/mogelijkheden en middelen/beperkingen 

Voorkeuren/mogelijkheden	   Middelen/beperkingen	  

Rijkdom	   Exogeen	  (macro	  niveau)	   Endogeen	  (Individueel	  niveau)	  

Status	   Huisvesting	   Individual	  resources	  

Comfort	   Economie	   Locatiespecifieke	  verplichtingen	  

Spanning/verandering	   	   Verzet	  tegen	  verandering	  

Zelfstandigheid	   	   Tijd-‐ruimte	  beperkingen	  

Relaties	   	   	  

Moraliteit	   	   	  

 

Voorkeuren en mogelijkheden zaken die mensen aantrekken of doen vertrekken in een 

bepaalde plaats. Voorkeuren zijn individuele wensen van personen, die met elkaar kunnen 

concurreren, en naarmate zij sterker zijn ten opzichte van andere voorkeuren, een aanleiding 

kunnen zijn van migratiebewegingen.. Mogelijkheden zijn de te kiezen opties die een persoon 

heeft. Wanneer iemand een potentiële migrant is, kan hij of zij op zoek gaan naar mogelijkheden 

in verschillende plaatsen. Mogelijkheden zijn exogene factoren; zij worden door iemand anders 

dan de besluitmaker gecreëerd. Of iemand een bepaald aanbod als een mogelijkheid ziet, hangt 

van individuele eigenschappen af: middelen en beperkingen (Mulder, 1993, p. 20). 

Mulder (1993) gebruikt in haar migratieonderzoek het model voor ‘value-expectancy’ van de 

psychologen De Jong & Fawcett (1981) als de basis voor een operationalisatie van de voorkeuren 
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en mogelijkheden van een persoon, die mogelijk kunnen leiden tot verhuisbewegingen. Daarbij 

zijn zeven dimensies onderscheiden: wealth (rijkdom), comfort, stimulation (spanning en 

verandering), autonomy (zelfstandigheid), affiliation (relaties) en morality (moraliteit). 

 

Met rijkdom wordt met name bedoeld of iemand in de mogelijkheid is om een hoog en/of 

stabiel inkomen te verdienen in een gebied. Met status wordt bedoeld of iemand in de 

mogelijkheid is om een hooggeplaatste baan te krijgen, om aanzien te genieten, goede educatie te 

krijgen en invloed kunnen uitoefenen. Comfort is de mate waarin iemand kan leven in een 

omgeving en in een situatie die voor hem of haar als prettig wordt ervaren. De woonomgeving is 

daarbij van belang. Spanning/verandering draait om de behoefte aan plezier, spanning en nieuwe 

ervaringen. Ook het uitbreiden van het sociale leven en het opbouwen van een netwerk kunnen 

hieronder vallen. Zelfstandigheid kan zich uiten in economische zelfstandigheid, maar ook in 

hebben van privacy en een eigen woonruimte, en de vrijheid om te zeggen en doen wat iemand 

zelf wil. Voorkeuren en mogelijkheden op het gebied van relaties uiten zich in de keuze om 

dichtbij familie en vrienden te wonen, of deel te blijven of worden van een bepaalde 

gemeenschap. Ook het opbouwen van een vriendengroep of de nabijheid van een levenspartner 

wordt hiertoe gerekend. Tot slot wordt onder moraliteit verstaan in hoeverre iemand in een 

omgeving kan zijn waar gedrag en houding van de omgeving voldoet aan gestelde eisen of 

voorkeuren (Mulder, 1993, p.21-22). 

 

Middelen en beperkingen bepalen of voorkeuren en mogelijkheden te verwezenlijken zijn. 

Middelen, zoals beschikbare tijd en financiële middelen, bepalen of een mogelijkheid door een 

individu behaald kan worden. Mensen kunnen beperkt worden in deze individuele mogelijkheden 

wanneer zij overwegen te migreren wanneer zich een mogelijkheid voordoet om bepaalde 

voorkeuren te verwezenlijken, maar ook door bepaalde andere beperkingen (Mulder, 1993, p. 20). 

Beperkingen kunnen ervoor zorgen dat iemand genoodzaakt is om op een bepaalde locatie te 

wonen. Beperkingen kunnen verder zowel endogeen als exogeen zijn, en kunnen ook beperking 

in middelen inhouden. Endogene beperkingen zijn volgens Mulder (1993) tekorten in de 

huizenmarkt en economische factoren, terwijl endogene beperkingen een individueel karakter 

hebben: tekort aan middelen, locatiespecifieke beperkingen, persoonlijke eigenschappen of verzet 

tegen verandering (Mulder, 1993, p. 20-22). Deze beperkingen komen volgens Hägerstrand 

(1970) met name voort uit schaarste van tijd in relatie tot ruimte. Een persoon kan op een dag 

slechts een beperkte tijd besteden aan reizen, en moet bepaalde tijd op bepaalde plaatsen 

verblijven. Daarnaast moeten individuen rekening houden met de tijd-ruimte beperkingen van 
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anderen.  

Huisvesting is de dimensie die aangeeft in hoeverre iemand in de mogelijkheid is een voor 

hem of haar geschikte, betaalbare woning te vinden. De waardering van de economie is de 

beleving van de economische mogelijkheden en omstandigheden in een gebied. Of iemand de 

middelen heeft om een bepaalde migratiebeslissing te maken, wordt bepaald door individual 

resources. Locatiespecifieke verplichtingen zijn verplichtingen die aan een bepaalde plaats 

gebonden zijn. Dit kan bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een vereniging of onderwijs aan een 

bepaalde instelling. Wanneer iemand geen behoefte of een bepaalde afkeer tegen veranderingen 

in leefsituatie en levensstijl heeft, kan dit migratiebeslissingen beïnvloeden. Verzet tegen 

veranderingen kan iemand doen besluiten in een gebied te blijven. Tot slot kunnen tijd-ruimte 

beperkingen een rol spelen in migratiegedrag. Een persoon kan en wil maar een bepaalde afstand 

afleggen in een dag, waardoor een woonplaats soms afgestemd moet worden aan bepaalde 

locaties waar iemand geregeld moet zijn.  

 

Verhuismotieven van jongeren 

In de theorie van rationele migratiemotieven is geen aandacht 

besteed aan de kenmerken van verschillende bevolkingsgroepen. 

Opvallend is dat verhuismotieven bij jongeren (van 18 tot 24 jaar) 

sterk afwijken van de motieven van andere leeftijdsgroepen, zo 

blijkt uit onderzoek van het CBS (zie figuur 7). Daarom is nader 

onderzoek gedaan naar migratiemotieven van jongeren. De 

gebruikte theorie wordt hiermee aangevuld.  

Liggen de motieven bij oudere bevolkingsgroepen vooral bij het 

zoeken naar huisvesting, bij jongeren zijn de redenen van 

verhuizing weinig verbonden aan de woonruimte (Van Huis & 

Wobma, 2010, p.24). Door de jaren heen verschoven 

migratiemotieven van voornamelijk huwelijk en samenwonen naar 

werk, studie en de wens van zelfstandigheid, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel 

Planbureau (1994, p.33) en het CBS (Van Huls & Wobma, 2010). De reden ‘zelfstandig wonen’ 

bleek in het meest recente onderzoek het belangrijkste verhuismotief te zijn onder jongeren tussen 

de 18 en 21 jaar5. Een verhuizing kan daarmee voor jongeren een middel zijn om een andere 

                                                
5 In de onderzoeken naar verhuismotieven onder jongeren bij het PBL (Van Huis & Wobma, 2010) is door 
de manier van routing in de interviews geen informatie over de combinatie van de verhuismotieven 
‘zelfstandigheid’ en ‘werk/studie’. 

Figuur 7: Verhuismotieven naar leeftijdsgroep.  
Lees de tabel naar volgorde van de legenda: 
Gezondheid wordt bovenaan weergegeven, 
demografisch overig wordt onderaan weergegeven. 
Bron: CBS: Van Huis & Wobma (2010) 
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verandering mogelijk te maken. Wanneer zij vertrekken uit het ouderlijk huis zijn zij vaak op 

zoek naar een nieuw stadium in hun leven (De Groot, Manting & Boschman, 2008), waarin zij 

meer keuzevrijheid hebben. 

Binnen deze groep vindt tevens selectieve migratie plaats van kansrijke jongeren. De 

zoektocht naar een goede, passende opleiding door deze groep versterkt migratiestromen (Boyle 

et al, p.113). Met name hoger opgeleiden in Nederland zijn daartoe sterk geneigd om bij het 

verlaten van het ouderlijk huis te streven naar flexibiliteit en het uitstellen van commitments 

(Mulder & Manting, 1994, p.157), wat migratiebewegingen verder kan aansturen. In figuur 8 

(SCP, 1994, p.34) is te zien dat met name hoogopgeleide scholieren (in het jaar 1992) op jongere 

leeftijd het huis verlaten vergeleken met andere opleidingsniveaus. 

 
Figuur 8: Leeftijd waarop jongeren zelfstandig willen gaan wonen, naar schoolsoort, 1992 (cumulatief, in procenten). 
Bron: SCP (1994, p.34). Bovenste lijn is VWO, onderste lijn is MBO. 

Recente studies over migratie van jongeren uit rurale gebieden in ontwikkelde landen wijzen 

overwegend op factoren die te maken hebben met hoger onderwijs, werk en relaties (Geldens, 

2007, p.80, Boyle et al., 1998, p.113, Alston, 2004, Hospers, 2010, p.15). De veronderstelde 

tekorten aan mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt en educatie verdrijven jongeren uit kleine 

kernen op het platteland, terwijl mogelijkheden tot educatie en werk jongeren naar grotere steden 

trekken (Geldens, 2007, p.80). 

Mogelijk spelen er naast onderwijs, werk en relaties ook andere zaken mee. Een studie op het 

Australische platteland wees uit dat jongeren het risico lopen gezien te worden als mislukking, 

wanneer zij in het gebied blijven waar zij zijn opgegroeid, terwijl mensen die vertrekken en zich 

vestigen in een andere plaats eerder worden gezien als succesvol. ‘In such a context young people 

who stay in rural areas risk being seen as failures’ (Geldens, 2007, p.80). Dit terwijl de in dit 
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onderzoek ondervraagde personen het gebied juist als prettig en veilig ervaren. Ook Alston 

(2004) stelt dat het vertrek van jongeren op het Australische platteland vooral te wijten is aan het 

gebrek aan mogelijkheden tot werk en educatie, maar ook aan de drang om het ‘small town 

milieu’ te ontvluchten.  

Een Amerikaanse studie naar migratiegedrag van rurale jeugd in Alaska wees uit dat het 

gelimiteerde sociale leven en het gebrek aan voorzieningen ook stimulerende factoren voor het 

vertrek uit een regio waren (Seyfrit & Hamilton, in Boyle et al, 1998, p. 115). Tot slot kan de 

zoektocht naar een zelfstandige woning een belangrijke beweegreden zijn voor jongeren om te 

verhuizen (Feijten & Visser, 2005). Specifiek woningaanbod in de plaats van herkomst kan 

daarom bepalend zijn in de keuze voor een de vestigingsplaats (Delaere, 2009), zeker wanneer 

jongeren, zoals in krimpgemeenten in Friesland het geval bleek te zijn, wel zouden willen blijven 

in het gebied als die mogelijkheid er zou zijn (Timmermans, 2011, p.12). 

 

Keuze theorie 

Het is duidelijk dat er sterke patronen bestaan in het migratiegedrag en het levensstadium. 

Volgens de life course approach gebeurt omdat dit in bepaalde levensstadia ‘nu eenmaal 

voorkomt’ (Mulder, 1993, p.20). Hoewel de theorie een eerste inzicht geeft in het verschil in 

migratiefrequentie van verschillende bevolkingsgroepen, wordt weinig aandacht besteed aan de 

achterliggende oorzaken en met name de verschillen in migratiemotieven tussen groepen binnen 

de bevolking behalve leeftijdsgroepen. De theorie gaat uit van een wereld waarin iedereen 

eenzelfde levensloop doorloopt, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen groepen met 

bepaalde eigenschappen die migratiegedrag kunnen beïnvloeden.  

De theorie van rationele migratiemotieven geeft veel meer ruimte voor individuele aspecten, 

en biedt de mogelijkheid om de migratiemotieven van verschillende groepen te vergelijken, door 

meer te richten op achterliggende oorzaken van migratiestromen. Om deze reden is de theorie van 

rationele migratiemotieven gekozen in dit onderzoek. Deze wordt in de operationalisatie op 

bepaalde punten aangevuld door bevindingen uit eerder onderzoek naar verhuismotieven, 

aangezien de theorie zich niet specifiek richt op de onderzoeksgroep van deze thesis. 
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2.2 Conceptueel model 

Het theoretisch kader is hieronder gevisualiseerd in een conceptueel model. Verhuismotieven 

kunnen uiten zich in voorkeuren, mogelijkheden, middelen en beperkingen, die samen leiden tot 

een beslissing om ergens te blijven, of om te verhuizen naar een ander gebied. 

Verhuizingen uit verschillende overwegingen leiden tot selectief migratiegedrag van jongeren, 

wat een belangrijke motor is voor demografische krimp in een gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorkeuren/mogelijkheden 
- Rijkdom 
- Status 
- Comfort 
- Spanning/verander

ing 
- Zelfstandigheid 
- Relaties 
- Moraliteit 

Middelen/beperkingen 
Exogeen 
- Huisvesting 
- Economie 
Endogeen 
- Individual 

resources 
- Locatiespecifieke 

verplichtingen 
- Verzet tegen 

verandering 
- Tijd-ruimte 

beperkingen 

Leefsituatie in krimpgebied  
 
Demografische krimp 
 

Selectief migratiegedrag 
van hoogopgeleide 
jongeren: 

- motieven om te 
blijven 

- motieven om te 
verhuizen 

 
Tabel 2: Conceptueel model 
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2.3 Operationalisatie 
Nu er een theoretisch raamwerk geconstrueerd voor over migratie van (hoogopgeleide) 

jongeren uit krimpgebieden, is een basis gevormd voor operationalisatie. Aangezien het 

onderzoek toegepast wordt op een zeer specifieke groep, in een relatief klein tijdsbestek, is een 

niet geheel objectieve samenvoeging van theorieën en operationalisatie daarvan benodigd. Er is 

immers geen theorie beschikbaar die volledig toepasbaar is op het betreffende gebied en de 

betreffende onderzoeksgroep.  

 

Dimensies en indicatoren 

De dimensies, zoals samengesteld door Mulder (1993) worden in dit onderzoek als leidraad 

van de operationalisatie gebruikt. Voorkeuren, mogelijkheden, middelen en beperkingen zouden 

volgens de theorie migratiebewegingen bepalen, en worden daarom gebruikt als dimensies om 

verhuismotieven vast te stellen. 

 
Tabel 3: Dimensies 

 

Gebruik van de methode 

Het verschil in de gebruik van de methode in dit onderzoek, vergeleken met de inzet van de 

methode door Mulder (1993) is dat er niet alleen wordt gekeken waarom mensen willen 

vertrekken uit een regio, en in hoeverre dit beperkt wordt, maar ook in hoeverre mensen juist 

willen blijven of terugkeren naar de plaats van herkomst. Het gaat in wezen om de vraag waarom 

iemand er voor kiest wel of niet te migreren, aan de hand van de voorkeuren en mogelijkheden, 

zoals geformuleerd door De Jong & Fawcett. De beperkingen zouden dan vooral tekortkomingen 

in de plaats van herkomst betekenen, die iemand laten besluiten te verhuizen, maar ook 

beperkingen in een potentiële nieuwe vestigingsplaats, die iemand doen besluiten juist niet te 

Voorkeuren/mogelijkheden	   Middelen/beperkingen	  

Rijkdom	   Exogeen	  (macro	  niveau)	   Endogeen	  (Individueel	  niveau)	  

Status	   Huisvesting	   Individual	  resources	  

Comfort	   Economie	   Locatiespecifieke	  verplichtingen	  

Spanning/verandering	   	   Verzet	  tegen	  verandering	  

Zelfstandigheid	   	   Tijdruimte-‐beperkingen	  

Relaties	   	   	  

Moraliteit	   	   	  
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verhuizen. Voor verdere operationalisatie zijn een aantal normatieve aannames benodigd, door 

locatie- en leeftijdspecifieke aspecten. De operationalisatie van de voorkeuren en mogelijkheden, 

zoals gepresenteerd door De Jong & Fawcett (1981) op verschillende vlakken irrelevant voor de 

doelgroep, zoals ‘having economic security in old age’ en ‘exposing children to good influences’. 

Na samenvoeging van theorieën die door Mulder (1993) zijn ingezet in haar migratieonderzoeken 

en uitkomsten uit reeds uitgevoerde onderzoeken, is gekomen tot de volgende operationalisatie.  

 
Tabel 4: Voorkeuren, mogelijkheden, middelen en beperkingen gerelateerd aan migratie. Bron: De Jong & Fawcett 
(1981). 
Voorkeuren en mogelijkheden 

Dimensie 

 

Indicator 

Rijkdom - hoog inkomen, stabiel inkomen. 

Status  - een hooggeplaatste baan hebben 

- aanzien van gemeenschap krijgen (geen ‘mislukking’ zijn) 

- goede educatie krijgen  

Comfort - in een prettige leefomgeving wonen  

Spanning/verandering - spanning en plezier hebben 

- nieuwe dingen doen 

- groter sociaal leven opbouwen 

Zelfstandigheid - voor jezelf willen zorgen (zelfstandig wonen) 

- streven naar zelfstandigheid 

Relaties  - nabij familie en/of vrienden 

- een onderdeel van een gemeenschap worden of blijven 

- veel vrienden hebben 

Moraliteit - in een gemeenschap wonen met een prettig  

moreel klimaat 

Middelen en beperkingen 

Dimensie 

 

Indicator 

Huisvesting - aanwezigheid van geschikte, betaalbare woningen 

Economie - economische omstandigheden in een plaats 

 

Individual resources 

 

- middelen om een verhuizing te realiseren 

 

Locatiespecifieke verplichtingen - verplichtingen die aan een plaats verbonden zijn (zoals het 

lidmaatschap bij een vereniging) 
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Verzet tegen veranderingen - Verzet tegen het veranderen van de leefsituatie en 

levensstijl 

 

Tijd-ruimte beperkingen  - Beperkingen in de afstand die iemand kan afleggen tussen 

meerdere plaatsen in een dag. 
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3. Methodologie 
 

In dit hoofdstuk wordt besproken welke strategie er wordt ingezet in het onderzoek om de 

doelstelling te behalen. Tevens wordt vastgelegd welk onderzoeksmateriaal gebruikt zal worden 

in de loop van het onderzoek. 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Verschuren & Doorewaard (2007, p.160) stellen dat bij de keuze van een onderzoekstrategie 

er allereerst gekozen moet worden voor een breed of diepgaand onderzoek. In dit onderzoek zal 

gekozen worden voor diepgang om een aantal redenen. Allereerst is de problematiek van 

bevolkingskrimp zeer gebiedspecifiek en vraagt om een kleinschalige, gedetailleerde aanpak. 

Kenmerken, oorzaken en gevolgen zijn in verschillende gebieden sterk uiteenlopend. Ten tweede 

is het de vraag of de conclusies van dit onderzoek te generaliseren zijn voor andere 

(krimp)gebieden, opnieuw door de zeer gebiedspecifieke kenmerken, oorzaken en gevolgen van 

demografische krimp. Tot slot is er nog geen onderzoek gedaan naar verhuismotieven van 

jongeren in krimpgebieden als Delfzijl en omgeving. Van het toetsen van een bestaande theorie is 

daarom geen sprake, maar het gaat meer om het vormen van een theorie, op basis van bestaande 

theorieën en onderzoek en het veldonderzoek dat uitgevoerd wordt. Ook het theorievormende 

aspect vraagt om een diepgaand, gedetailleerd onderzoek. 

 

Zoals gezegd zijn de gegevens niet via bestaande literatuur beschikbaar, en zijn 

gebiedspecifiek. Om deze redenen is veldonderzoek op locatie een geschikte methode. Dit zal 

gebeuren door middel van een enkelvoudige casestudy. De keuze voor een diepgaand onderzoek, 

de aanwezige middelen en het beperkte tijdsbestek van dit onderzoek vragen om een smal 

domein, met een beperkt aantal onderzoekseenheden, maar een arbeidsintensieve benadering. Een 

casestudy is voor deze eisen bij uitstek geschikt (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 184), 

waarbij het gebied moet voldoen aan de kenmerken van demografische krimp, zoals opgenomen 

in de definitie van dit begrip in paragraaf 2.1.1. 

  

3.2 Onderzoeksmateriaal 

Het verzamelen van onderzoeksmateriaal is opgedeeld in twee onderdelen: diepte-interviews 

en enquêtes. 

Als informatiebron fungeren afkomstig uit een krimpregio.  Allereerst wordt een aantal 

semigestructureerde interviews afgenomen onder reeds vertrokken jongeren uit Delfzijl en 
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omgeving en jongeren die van plan zijn te vertrekken. De uitkomsten van deze interviews moeten 

een eerste inzicht geven in de verhuismotieven van schoolverlaters.  Dit betreffen jongeren die in 

het gebied woonachtig zijn, en in de nabije toekomst de keuze zullen maken om te vertrekken of 

te blijven in hun gebied van herkomst. Voor de enquêtes zijn alleen jongeren benaderd in de 

laatste fase van hun middelbare school opleiding, zogenaamde schoolverlaters, op HAVO en 

VWO-niveau. Deze groep zal benaderd worden via een of meerdere middelbare scholen in het 

onderzoeksgebied. 

De resultaten van de semigestructureerde interviews met jongeren die het gebied hebben 

verlaten zullen op kwalitatieve manier geanalyseerd worden. Uit de interviews zal een eerste 

beantwoording op de vraag komen welke achterliggende motieven jongeren hebben om te blijven 

of te verhuizen uit de regio, en wordt bekeken hoe de waardering van de regio door jongeren is. 

De enquêtes zullen allereerst op kwantitatieve wijze benaderd worden. Uit de uitkomsten zullen 

kwantitatieve gegevens op te maken zijn, die vervolgens bijdragen aan kwalitatieve conclusies.  

 
Tabel 5: Informatiebronnen empirisch onderzoek 

Bronnen Soort Aantal Ontsluiting 
Personen 
(verhuisde of 
‘gebleven’ 
jongeren) 

Diepte-interviews 13 Semi gestructureerde 
interviews 

Personen 
(toekomstige 
schoolverlaters) 

Enquêtes 68 Schriftelijke enquête 
 

 

 

3.3 Casus: Delfzijl en omgeving 

De casus die in dit onderzoek centraal staat is de 

COROP-regio Delfzijl en omgeving. Deze regio is 

om een aantal redenen bij uitstek geschikt voor dit 

onderzoek. 

Allereerst is Delfzijl en omgeving een gebied 

waar demografische krimp plaatsvindt, volgens de 

definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd. 

Deze regio is wat de Sociaal Economische Raad 

 
Figuur 9: Ontwikkeling inwoneraantal COROP-regio Delfzijl en 
omgeving, op basis van gegevens CBS (z.j.) 
 

 
 
Noot: De jaren 2011, 2025 en 2040 zijn gebaseerd op prognoses. 
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(SER, 2011) een ‘eerste generatie’ krimpgebied noemt: 

naast de regio’s Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen heeft 

hier de omslag van groei naar krimp van het inwoneraantal 

reeds plaatsgevonden, zoals op figuur 9 te zien is. 

Daarnaast is Delfzijl en omgeving de enige COROP-regio 

waar de omslag van groei naar krimp van aantal 

huishoudens reeds heeft plaatsgevonden op regionaal 

schaalniveau (PBL, 2010, p.15, zie figuur 10). Het PBL 

verwacht dat er in gemeenten in Delfzijl en omgeving een 

huishoudenskrimp van meer dan 10% zal plaatsvinden 

(PBL, 2010, p.45), echter ontbreken heldere prognoses. Op 

langere termijn, tot 2040, vindt deze omslag in het 

merendeel van de COROP-regio’s plaats. Opvallend aan de 

provincie Groningen is dat de regio rondom de stad 

Groningen zal blijven groeien, terwijl het achterland krimpt 

(SER, 2011, p.46, De Jong & Van Duin, 2009, p.39). 

Tevens kent de regio een sterke mate van vergrijzing, en 

trekken veel jongeren weg richting stedelijke gebieden. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat 

volgens prognoses van het CBS/PBL (PBL, 2010, p.40) voor 2025 het aantal ouderen6 boven de 

25% komt te liggen in Delfzijl en omgeving. Het wegtrekken van jongeren uit deze regio zou een 

belangrijke verklaring zijn voor de 

afname van het aantal huishoudens in 

het gebied (PBL, 2010, p.43). In figuur 

11 is te zien dat de hoeveelheid 

jongeren sterk is gedaald sinds 1988, 

en de prognoses van het CBS wijzen 

erop dat deze trend zich steeds verder 

zal doorzetten.  In de andere ‘eerste 

generatie’ krimpgebieden, Zuid-

Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, vindt 

deze omslag tevens plaats, wat 

opnieuw aanwijzingen geeft voor een 

                                                
6 In dit onderzoek worden personen van 65 jaar of ouder als ‘oudere’ beschouwd. 

Figuur 10: Huishoudensontwikkeling Nederlandse 
COROP-gebieden.  
Bron: De Jong & Van Duin (2009) 
Meer kaarten over huishoudensontwikkeling te 
vinden in bijlage 4, figuur B. 

Figuur 11: Ontwikkeling van leeftijdsopbouw Delfzijl en omgeving in 1988, en de 
prognose van 2040. Bron: CBS, z.j. 
Grafieken van jaren 2011 en 2025 in bijlage 4, figuur A. 
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selectieve migratie van jongeren uit krimpgebieden.  

Deze regio is tekenend voor het ontstaan van een demografisch ‘tweestromenland’, waarbij de 

in sommige regio’s bevolkingsgroei blijft doorzetten, terwijl in andere regio’s, zoals Delfzijl en 

omgeving, juist demografische krimp plaatsvindt (SER, 2011, p.46, De Jong et al, 2011, p.42, 

Verkade, 2009). De regio Delfzijl en omgeving lijkt zich in een demografisch transformatieproces 

te bevinden, waar veel andere gebieden de komende decennia mee te maken zullen krijgen. De 

demografische ontwikkeling van de combinatie van bevolkings- en huishoudenskrimp, 

gecombineerd met het afnemen van het aantal jongeren in dit gebied, heeft geleid tot de keuze 

Delfzijl en omgeving als casusgebied te kiezen in dit onderzoek. 

 
3.4 Dataverzameling 

3.4.1 Interviews 

De interviews zijn afgenomen onder personen die hun HAVO of VWO-opleiding in de regio 

Delfzijl en omgeving hebben afgerond, en daarna voor de keuze hebben gestaan om te verhuizen, 

of te blijven in de regio. De gesprekken vonden plaats aan de hand van een interview guide 

(bijlage 5). De respondenten werden 19 vragen voorgelegd, waarvan er 17 uiteindelijk zijn 

opgenomen in de analyse, en duurden ongeveer 25 minuten. De interviews zijn opgenomen, en 

achteraf getranscribeerd. Er is bewust gekozen om kwalitatieve informatie uit interviews te 

incorporeren in dit onderzoek. Verhuismotieven zijn sterk individueel (bron) en kunnen het best 

worden uitgelegd door de personen die er zelf voor gekozen hebben om te blijven, of te verhuizen 

uit een regio. De personen die geïnterviewd zijn, kunnen terugkijken op hun keuze, en zelf 

toelichten wat hun overwegingen zijn geweest om in Delfzijl en omgeving te blijven, of te 

verhuizen naar een ander gebied. De interviews vonden plaats in Groningen stad, Appingedam, 

Meedhuizen, Delfzijl, Amsterdam, Delft en Emmen. Vier interviews werden bij de respondenten 

thuis afgenomen, terwijl 9 interviews in openbare locaties werden afgenomen. 

 

3.4.2 Enquêtes 

De enquêtes zijn afgenomen onder VWO 5-scholieren en HAVO 4-scholieren. De enquêtes 

(bijlage 1) bestaan uit stellingen, waarop met een vijfpunts Likert-schaal door de respondenten 

geantwoord is. Er zijn in de eerste instantie 10 proefenquêtes afgenomen. Respons van deze 

proefenquête is verwerkt in de uiteindelijke versie van de enquête, die afgenomen is onder 68 

scholieren, verspreid over 3 klassen. Er is bewust voor gekozen om ook kwantitatief 

interpreteerbare informatie op te nemen in dit onderzoek. Omdat vanuit interviews een kleine 

doelgroep te bereiken is, is het maken van patronen en het trekken van conclusies over de 
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populatie uit alleen deze kwalitatieve informatie niet mogelijk. De enquêtes zijn afgenomen op 

het Ommelander College in Appingedam, en namen ongeveer 20 minuten in beslag. De enquêtes 

zijn onder toezicht van de onderzoeker afgenomen, waardoor onduidelijkheden direct verhelderd 

konden worden. 

 

3.5 Data-analyse 

3.5.1 Interviews 

De interviews zijn geanalyseerd door middel van codering naar dimensie. De vragen zijn 

gefocust op de dimensies van dit onderzoek, en zijn daardoor direct relevant en voor een groot 

deel direct bruikbaar voor conclusies over de dimensies. Wanneer antwoorden ook betrekking 

hadden op een andere dimensie dan die van de betreffende vraag, is deze ‘dubbel’ gecodeerd; 

zowel de dimensie waarover de vraag werd gesteld, als de dimensie waar het antwoord tevens 

betrekking op had.  

De codes betreffen de 13 dimensies uit dit onderzoek: rijkdom, status, comfort, 

spanning/verandering, zelfstandigheid, relaties, moraliteit, huisvesting, economie, individual 

resources, locatiespecifieke verplichtingen, verzet tegen veranderingen en tijd-ruimte 

beperkingen. 

Per respondent is bij elke dimensie vastgesteld in hoeverre deze persoon negatief, neutraal of 

positief staat tegenover de betreffende dimensie. Daarbij is een schaal van 5 gehanteerd:  

-- zeer negatief - negatief +/- niet negatief, niet positief, + positief, ++ zeer positief.  

Bij elke dimensie is bij de blijvers en vertrekkers een totaalscore opgemaakt, waarbij alle 

plussen worden opgeteld, alle minnen daar vanaf worden getrokken en alle neutrale punten tellen 

noch voor een plus, noch voor een min.  

 

3.5.2 Enquêtes 

De enquêtes zijn geanalyseerd door middel van statistische analyses. Hierbij is het programma 

PASW Statistics 18.0 gebruikt. De doelstelling en hoofdvraag van dit onderzoek vraagt om een 

tweedeling en vergelijking tussen de ‘vertrekkers’ en ‘blijvers’. Om te bepalen of een bepaalde 

indicator van belang is in de verhuismotieven van de geënquêteerden, is de gemiddelde score 

onderworpen aan een t-toets, waarbij het neutrale getal 3 als centrum wordt genomen. 

Aangenomen wordt dat getallen die significant afwijken van dit getal (met een 

betrouwbaarheidsinterval van 95%), van belang zijn in de verhuismotieven van jongeren. Bij de 

gemeenschappelijke stellingen is steeds middels t-toetsen vergeleken of er significante verschillen 

bestaan tussen de groepen. Ditzelfde is gebeurd tussen de vrouwen en mannen en de VWO en 
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HAVO-scholieren, om verdere significante verschillen tussen de groepen binnen de populatie te 

onderzoeken. Voor nominale gegevens is de Cramérs V-analyse toegepast. Verdere uitleg en 

argumentatie over de toegepaste statistische methoden is te vinden in bijlage 6.  

De stellingen zijn gekoppeld aan de 13 dimensies van dit onderzoek: rijkdom, status, comfort, 

spanning/verandering, zelfstandigheid, relaties, moraliteit, huisvesting, economie, individual 

resources, locatiespecifieke verplichtingen, verzet tegen veranderingen en tijd-ruimte 

beperkingen. 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enkelvoudige case study gerapporteerd en 

geanalyseerd. Allereerst worden de resultaten van de interviews behandeld, waarna de afgenomen 

enquêtes aan bod komen.  

 

4.1 Interviews 

4.1.1 Opzet interviews 

Persoonskenmerken 

In dit onderzoek zijn dertien personen benaderd voor een interview, die zijn opgegroeid in de 

regio Delfzijl en omgeving, en na het afronden van hun middelbare school (VWO of HAVO) 

voor de keuze hebben gestaan om wel of niet te verhuizen uit het gebied. Zoals in tabel 6 te zien 

is, zijn er vier ‘blijvers’ en negen ‘vertrekkers’ geïnterviewd. Er zijn 5 vrouwen en 8 mannen 

geïnterviewd. De respondenten zijn gekenmerkt met letters (A t/m M), waarvan A t/m D nog in 

de regio wonen, en E t/m M verhuisd zijn naar plaatsen elders in Nederland. 

 

Interviewvragen 

Aan de dimensies voor verhuismotieven, ontleend aan Mulder (1993), zijn vragen gekoppeld, 

die aan de respondenten zijn voorgelegd. In de interview guide (bijlage 5) is een onderscheid 

gemaakt tussen vragen voor vertrekkers en blijvers. De vragen zijn opgenomen in tabel 7. 
 

Tabel 6: Kenmerken respondenten 

Kenmerk Leeftijd M/V Herkomst Woonplaats Studie Studierichting 

A 25 M Appingedam Appingedam WO Bedrijfskunde 

B 21 M Delfzijl Delfzijl HBO Management, economie en recht 

C 20 M Appingedam Appingedam WO Sociale geografie 

D 20 M Meedhuizen Meedhuizen WO Rechten 

E 23 V Delfzijl Amsterdam WO Geneeskunde 

F 24 V Meedhuizen(Delfzijl) Groningen HBO International Communication 

G 22 M Delfzijl Groningen - Werk zoekende 

H 23 M Appingedam Groningen WO Farmacie 

I  19 M Tweehuizen(Delfzijl) Delft WO Lucht- en ruimtevaarttechniek 

J  23 V Delfzijl Groningen WO Geneeskunde 

K 23 M Delfzijl Groningen WO Econometrie en Wiskunde 

L 23 V Delfzijl Groningen HBO Human Resources Management 

M  22 V Delfzijl Amsterdam WO Communicatiewetenschappen 
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Tabel 7: Dimensies, indicatoren en vragen interview 
Voorkeuren en 

mogelijkheden 

Dimensie 

 

 

Indicator 

	  

	  

Vraag	  interview	  

Rijkdom - hoog inkomen, stabiel 
inkomen. 

Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving voldoende 
kans hebt op een goed inkomen? 

Status - een hooggeplaatste baan 
hebben 
- aanzien van gemeenschap 
krijgen (geen ‘mislukking’ zijn) 
- goede educatie krijgen  

Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving voldoende 
kans hebt op succes, een goede educatie en een 
hooggeplaatste baan? 
 
 
 

Comfort - in een prettige leefomgeving 
wonen  

Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving nu en in 
de toekomst voldoende kans hebt op een voor jou prettige 
leefomgeving? 
 
Vertrekkers: Je bent afkomstig uit de regio Delfzijl en 

omgeving. Hoe kijk jij terug op de jaren waarin jij in deze 

regio woonde? 

 

Blijvers: Je woont in de regio Delfzijl en omgeving. Hoe 

ervaar je deze regio als 20er? 

 

Vertrekkers: Je bent verhuisd uit deze regio. Waarom heb 

je deze stap genomen? 

 

Blijvers: Je bent vooralsnog niet verhuisd uit deze regio, 

in tegenstelling tot veel anderen. Waarom heb je besloten 

te blijven in de regio? 

 
Spanning/verandering - spanning en plezier hebben 

- nieuwe dingen doen 
- groter sociaal leven hebben 

Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving voldoende 
mogelijkheden hebt om jezelf te ontplooien, en nieuwe 
ervaringen op te doen? 
 

Zelfstandigheid - voor jezelf willen zorgen 
(zelfstandig wonen) 
- streven naar zelfstandigheid 

Zou je, mocht je dat willen, de mogelijkheid hebben 
zelfstandig in je voormalige woonplaats (bv. Delfzijl) te 
wonen? 
 

Relaties  - nabij familie en/of vrienden 
blijven 
- een onderdeel van een 
gemeenschap worden of blijven 

In hoeverre en op welke manier speelde de nabijheid van 
familie en vrienden een rol in je keuze van woonplaats?  
 

Moraliteit - in een gemeenschap wonen met 
een prettig moreel klimaat 

Hoe waardeer jij je nieuwe woonplaats vergeleken met de 
regio Delfzijl en omgeving in morele zin? Dat wil zeggen, 
het gedrag en de houding van mensen? 
 

Middelen en 
beperkingen 
Dimensie 

 
Indicator 

 
Vraag interview 

Huisvesting - aanwezigheid van geschikte, 
betaalbare woningen 

Denk jij dat er voldoende geschikte, betaalbare woningen 
zijn voor jouw leeftijdsgroep in de regio Delfzijl en 
omgeving? 
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Economie - economische omstandigheden in 
een plaats 
 

Hoe zou jij de economie van de regio Delfzijl en 
omgeving typeren? 
 

Individual resources 
 

- middelen om een verhuizing te 
realiseren 
 

Blijvers: In hoeverre speelde kosten een rol in je 
overweging om in de regio te blijven?  
 
Vertrekkers: In hoeverre speelde kosten een rol in je 
overweging om de regio te verlaten? 

Locatiespecifieke 
verplichtingen 

- verplichtingen die aan een 
plaats verbonden zijn (zoals het 
lidmaatschap bij een vereniging) 
 

In hoeverre speelden activiteiten of verplichtingen een rol 
in je keuze voor woonplaats? 

Verzet tegen 
veranderingen 

- Verzet tegen het veranderen van 
de leefsituatie en levensstijl 
 

Blijvers:	  Mocht	  je	  ooit	  verhuizen	  uit	  de	  regio,	  hoe	  kijk	  
jij	  aan	  tegen	  veranderingen	  in	  je	  leefsituatie	  en	  
levensstijl?	  
 
Vertrekkers: Toen jij bent verhuisd, hoe keek jij aan tegen 
het veranderen van je leefsituatie en levensstijl? 

	  

Tijd-ruimte 
beperkingen  

- Verbindingen binnen de regio 
- Verbindingen vanuit de regio 

Blijvers: Vanuit je huidige woonplaats zijn andere grote 
plaatsen (bv. Groningen) misschien niet optimaal 
bereikbaar. Hoe ervaar jij de verbindingen met andere 
plaatsen waar jij geregeld heen moet vanuit jouw regio? 

	  
Vertrekkers:Vanuit	  je	  huidige	  woonplaats	  is	  je	  nieuwe	  
woonplaats	  misschien	  niet	  optimaal	  bereikbaar.	  Hoe	  
waardeer	  jij	  de	  verbindingen	  met	  de	  regio	  Delfzijl	  en	  
omgeving,	  en	  in	  hoeverre	  spelen	  reisafstanden	  tussen	  
een	  rol	  in	  de	  keuze	  om	  te	  verhuizen	  naar	  je	  nieuwe	  
woonplaats?	  

 

4.1.2 Resultaten ‘blijvers’ 

De resultaten van de interviews zijn per dimensie geanalyseerd. Uit de antwoorden is 

opgemaakt in hoeverre de respondenten positief staan tegenover hun regio op het gebied van de 

dimensies van Mulder (1993). De totaalresultaten liggen tussen de 8 minnen (-) en 8 plussen (+). 

Dit staat respectievelijk voor zeer negatief en zeer positief.  

 

Voorkeuren en mogelijkheden 

Rijkdom 

Hoewel niet stellig overtuigd, hebben de vier respondenten het beeld dat er wel banen voor 

hoogopgeleiden zijn, met een passend inkomen. Eén van hen geeft aan dat het inkomen geen 

verschil zal maken, maar dat het aanbod minder groot is dan in andere regio’s (A). Een ander is 

positiever: ‘Werk is er toch wel, uiteindelijk. Dan maakt het niet zoveel uit of je nou in Delfzijl 

zit of in Groningen of in de Randstad (B)’. Een van de andere ondervraagden (C) stelt dat banen 

wel aanwezig zijn in de regio, en dat de vraag naar hoogopgeleiden vooral vanuit de nabijgelegen 
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Eemshaven komt. De respondenten hebben aldus geen sterk positief, maar ook geen negatief 

beeld over de mogelijkheden tot het hebben van een goed inkomen.  

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+/- 

+ 

+/- 

+/- 

+ 
Tabel 8: Blijvers: waardering rijkdom 

 

Status 

De vier respondenten genieten universitair onderwijs in Groningen, terwijl zij in de regio 

Delfzijl en omgeving zijn blijven wonen. Zij zijn dan ook van mening dat goed onderwijs krijgen 

mogelijk is wanneer je in deze regio woont. Het vinden van een goede baan is bij alle vier de 

studenten de belangrijkste overweging voor de keuze van vestiging in de toekomst. Eén van hen 

zegt op termijn te willen vertrekken uit de regio naar het buitenland (A), terwijl de andere drie 

een voorkeur hebben in het gebied te blijven, wanneer zij daar een baan kunnen vinden. ‘Ik 

vermaak me hier prima, lekker rustig, maar ik moet wel een baan hebben (D)’, zo verwoordt een 

respondent zijn gedachten hierover. Een andere respondent (B) denkt zeker aan een goede baan te 

kunnen komen in de toekomst. De respondenten hebben aldus geen sterk positief, maar ook geen 

negatief beeld over de mogelijkheden tot het hebben van een goede baan in de regio. Ze geven 

veelal aan dat nog moet blijken of zij een passende baan kunnen vinden. Goed onderwijs volgen 

voor hen wel mogelijk, ook al moeten zij daarvoor dagelijks heen en weer reizen. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 9: Blijvers: waardering status 

 

 

 

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+/- 

+ 

+/- 

+/- 

+ 
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Comfort (leefomgeving) 

De geïnterviewde ‘blijvers’ (respondenten A, B, C en D) studeren in de stad Groningen, en 

reizen dagelijks tussen hun respectievelijke woonplaats in de regio Delfzijl en omgeving en 

Groningen stad. Alle vier de studenten zeggen de regio positief te waarderen als leefomgeving, 

maar zetten daar wel kanttekeningen bij. Eén van hen noemt het lage aantal twintigers als een 

gemis: ‘Het enige dat je echt mist is echt…er zijn niet veel jongeren. Wat hier is, is echt tot 

twintig jaar, of wat ouder, die weer terug komen. Achtentwintig, negenentwintig, [als ze] hebben 

gestudeerd (A)’. Twee anderen (C, D) noemen het hoge aantal bejaarden als een belangrijk 

kenmerk van de regio, maar zeggen desondanks dat zij er als 20-er met veel plezier wonen. De 

regio zou zich steeds meer lenen voor ouderen en gehandicapten, terwijl de omstandigheden voor 

jongeren verslechteren (D).  

Vanzelfsprekend is de waardering van de leefomgeving sterk afhankelijk van individuele 

voorkeuren, zo geeft ook een van de respondenten aan. ‘Ik vind die rust lekker. Maar ik denk dat 

er ook mensen zijn die wat meer leven in de brouwerij willen…Zeker als ze nog jong zijn. 

Misschien als ze wat grijzer worden dan komen ze wel weer (D)’.  

Alle vier de respondenten denken kans te hebben op een voor hun prettige leefomgeving, 

wanneer zij in het gebied zouden blijven in de toekomst. Recente sloop- en bouwactiviteiten 

zouden volgens twee van hen (A, C) hiertoe kunnen bijdragen, terwijl leegstand kan zorgen voor 

meer keuzevrijheid. Het is volgens één van deze personen wel zo dat in de toekomst nog moet 

blijken hoe de regio zich ontwikkelt op het gebied van leefklimaat: ‘Ze zijn er wel flink aan het 

bouwen en slopen. Afwachten wat dat wordt natuurlijk, maar ik denk niet dat het verwaarloost 

daar of zo (B)’. 

De respondenten zijn overwegend positief over de regio als leefomgeving, en zouden ook in 

de toekomst het gebied beschouwen als een prettige regio om in te wonen. 

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

++ 

+ 

+ 

++ 

++++++ 
Tabel 10: Blijvers: waardering comfort 
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Spanning/verandering 

Op de vraag of jongeren zichzelf kunnen ontplooien in de regio, wordt verschillend 

gereageerd.  Twee van de respondenten (A, C) zijn van mening dat het gebied beperkt is in 

mogelijkheden om je als twintiger te ontwikkelen. Eén van hen stelt dat wanneer je ambities hebt 

veel te bereiken, je in het gebied gebonden bent aan beperkingen: ‘Je hebt niet alles voorhanden, 

[en] je kunt jezelf niet volledig ontplooien. De instrumenten zijn er niet voor (C)’. Een ander (A) 

stelt dat de reisafstanden naar Groningen stad, waar meer mogelijkheden zouden zijn, een 

beperking zijn wanneer iemand zich wil ontwikkelen. Twee anderen (B, D) denken zichzelf 

voldoende te kunnen ontplooien wanneer zij een baan vinden in de regio met voor hen voldoende 

uitdagingen: ‘Ik denk dat ik me heus wel redelijk zal ontwikkelen. Ook als ik hier blijf wonen. Ik 

zou niet weten waarom niet (D)’.  

De mogelijkheid tot en behoefte aan zelfontplooiing en verandering blijkt individueel 

afhankelijk. Niet iedereen heeft immers dezelfde ambities, waarbij de regio zich voor bepaalde 

ambities niet zou lenen, terwijl anderen voldoende mogelijkheden in de regio zien om zichzelf te 

ontwikkelen. 

  

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

- 

+ 

- 

+ 

+/- 
Tabel 11: Blijvers: waardering spanning/verandering 

 

Zelfstandigheid7 

De vier respondenten wonen nog in hun ouderlijk huis, wat duidt op een lage mate of 

afwezigheid van drang om zelfstandig te wonen. ‘Ik heb niet de behoefte om op kamers te gaan 

(B)’, geeft een van de respondenten expliciet aan. Eén respondent (C) geeft aan op korte termijn 

te willen verhuizen, maar geeft aan dat de drang tot zelfstandigheid hierin geen rol speelt. 

Kortom blijkt zelfstandigheid geen rol te spelen in de keuze om in de regio te blijven. De 

respondenten lijken vooral uit gemak en gebrek aan behoefte tot zelfstandig wonen thuis te zijn 

blijven wonen. 
                                                
7 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere voorkeuren en mogelijkheden. In dit geval geldt: hoe meer 
+, hoe meer iemand zelfstandigheid meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 
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Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 
Tabel 12: Blijvers: belang zelfstandigheid 

 
Relaties 

De nabijheid van familie en/of vrienden is voor de vier respondenten een belangrijke 

overweging geweest om te blijven in het gebied. Ook kan dit in de toekomst een rol spelen in hun 

verhuisbewegingen. Voor één van hen is het vertrek van vrienden naar de stad een 

doorslaggevende factor om op korte termijn te verhuizen uit het gebied. ‘Qua bereikbaarheid is 

het prima, dat is niet de reden. Vooral omdat mijn leeftijdsgenoten er [in Groningen, MK] wonen. 

Als ik op stap ga bijvoorbeeld in Appingedam of Delfzijl, dan kom ik mensen tegen die al werken 

of werken niet, of mensen die nog op de middelbare school zitten (C)’. Hij vervolgt: ‘Mijn 

vrienden wonen vooral in de stad, dat was de grootste reden. En veel meer contact met andere 

mensen, je ontmoet nieuwe mensen. Nieuwe perspectieven (C)’. Twee anderen (A, D) hebben 

vooral vrienden in de regio zelf, waardoor dit voor hen geen reden zou zijn te verhuizen. Een van 

hen geeft aan ook voor familie te willen blijven in de regio, en vindt de afstand naar vrienden in 

Groningen stad goed te overbruggen (D). Eén van de respondenten (C) geeft aan binnenkort te 

zullen verhuizen, met name omdat hij liever tussen andere twintigers woont. 

De respondenten blijken zich in grote mate te laten leiden door familie en vrienden in hun 

keuzes om wel of niet te verhuizen.  
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Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+ 

+ 

+ 

++ 

+++++ 
Tabel 13: Blijvers: belang relaties 

 

Moraliteit 

De regio wordt door de respondenten als overwegend gemoedelijk beschouwd. De anonimiteit 

die de respondenten in Groningen stad ervaren - drie van hen (B,C,D) maken uit eigen beweging 

de vergelijking tussen hun woonplaats en deze stad  - bestaat niet in hun eigen woonomgeving. 

‘Als ik een kroeg binnen stap, ken ik de helft van de mensen. Het is hier vrij gemoedelijk (A)’. 

Een verschil in houding merkt een van de respondenten vooral in de eigenschap van mensen in de 

stad om zich vooral op het zuiden te richten. Het provinciale beleid, dat zich vooral op de stad 

Groningen zou richten, is volgens hem hier een voorbeeld van. ‘Dat wordt een beetje vergeten en 

de instelling is echt anders dan in de stad [Groningen], dat is meer gericht op de rest van 

Nederland, naar het zuiden toe. Het provinciebestuur vind ik een schijnvertoning, bijna een 

gemeentebestuur (C)’. 

De respondenten zijn positief over het gedrag en de houding van mensen in de regio, maar van 

een sterke voorkeur voor de moraliteit van inwoners van hun regio tegenover andere gebieden 

lijkt geen sprake.  

  

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+/- 

+/- 

+ 

++ 

+++ 
Tabel 14: Blijvers: waardering moraliteit 
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Middelen en beperkingen 

Huisvesting 

Twee van de respondenten (B,D) hebben geen duidelijk beeld of er voldoende 

huisvestingsmogelijkheden zijn voor jongeren, terwijl de twee anderen (A,C) denken weinig kans 

te maken op een starterswoning door het lage aanbod hiervan. Eén van hen is hierover zeer 

stellig: ‘Voor starters is er geen mogelijkheid om er te wonen. [..] Volgens sommigen is dit een 

reden waarom mensen wegtrekken (C)’. ‘Nee, zou mij niet lukken om als starter een huis te 

kunnen krijgen, geen mogelijkheid’, vervolgt hij. Vooral nieuwe woningen zouden niet in de 

prijscategorie vallen van starters volgens een andere ondervraagde (A). ‘De nieuwbouw is niet 

echt voor starters. De oudere huisjes zijn nog wel betaalbaar (A)’. Zelf trekt een respondent (C) 

de conclusie dat er een sterk verband staat tussen de huizenmarkt en het werkaanbod. ‘De flats 

zijn allemaal platgegooid, waren leeg. Beetje vicieuze cirkel. Je kunt er niet wonen, want je kunt 

er niet werken. Je kunt er niet werken, want je kunt er niet wonen (C)’. 

De respondenten zijn vrij negatief over hun mogelijkheden op de huizenmarkt, of hebben 

hierover geen mening. Ze hebben niet het gevoel dat recente bouwactiviteiten gericht zijn op 

jongeren.  

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

- 

+/- 

-- 

+/- 

--- 

 
Tabel 15: Blijvers: waardering huisvesting 

 
Economie 

Hoewel volgens de respondenten de economie in de regio geen sterk imago heeft, zou de 

industrie rondom de Eemshaven (nabij de regio Delfzijl en omgeving) wel zorgen voor 

economische activiteit in Noordoost-Groningen. Wel geeft één van hen aan dat deze economische 

activiteiten weinig opleveren voor hoogopgeleiden. Een ander denkt dat de mogelijkheden om 

een eigen bedrijf te starten klein zijn in het gebied. ‘In Delfzijl gaan alle bedrijven na een paar 

maanden weg (D)’. 

De respondenten zijn niet positief, en niet negatief over de economie van de regio. Blijkbaar 

hebben zij niet het beeld dat het erg goed gaat met de regionale economie, maar sluiten ook niet 

aan bij het negatieve imago dat vaak geschetst wordt over deze regio. 
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Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 
Tabel 16: Blijvers: waardering economie 

 
 

Individual resources8 

Eén van de respondenten (C) aan dat de afwezigheid van voor zijn leeftijdsgroep betaalbare 

woningen een belangrijke rol speelt in toekomstige vestigingskeuzes. Een ander (D) zegt dat 

financiële overwegingen wel meespelen in zijn keuze om te blijven in zijn huidige woonplaats, 

maar dat dit niet een doorslaggevende factor is. 

Geldgebrek of gebrek aan andere middelen lijkt voor de respondenten geen grote rol te hebben 

gespeeld in hun keuze te blijven in de regio, hoewel dit in de toekomst afhankelijk zal zijn van de 

regionale huizenmarkt. 

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

-- 

-- 

+/- 

+ 

--- 
Tabel 17: Blijvers: belang individual resources 

 

Locatiespecifieke verplichtingen9 

Twee van de respondenten (A,C) zeggen dat het lidmaatschap van een sportclub een reden om 

niet te vertrekken, hoewel dit een bescheiden rol lijkt te spelen in het keuzegedrag. Daarnaast 

studeren alle vier de studenten in Groningen stad, wat verhuizingen naar plaatsen elders in het 

land onlogisch maakt. 

Het lijkt erop dat locatiespecifieke verplichtingen geen doorslaggevende factor zijn geweest in 
                                                
8 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere middelen en beperkingen. In dit geval geldt: 
hoe meer +, hoe meer iemand individual resources meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 
9 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere middelen en beperkingen. In dit geval geldt: 
hoe meer +, hoe meer iemand locatiespecifieke verplichtingen meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 
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de keuze om in de regio te blijven voor de vier respondenten.  

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+ 

- 

+ 

- 

+/- 
Tabel 18: Blijvers: waardering locatiespecifieke verplichtingen 

 
Verzet tegen verandering10 

De respondenten zeggen niet expliciet zich te verzetten tegen veranderingen en nieuwe fases 

in hun leven. Eén van hen geeft aan dat een verhuizing er simpelweg niet van gekomen is: ‘op 

den duur zit je vier jaar in je studie en dan denk je…Ik red het zo ook wel. Ik heb er niet echt voor 

gekozen om hier te blijven (A)’. De respondenten lijken geen groot verzet tegen verandering te 

hebben, maar zijn meer gemakshalve gebleven in hun woonplaats.  

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 
Tabel 19: Blijvers: belang verzet tegen verandering 

 

Tijd-ruimte beperkingen 

De trein- en busverbinding tussen de regio en de stad Groningen wordt als goed ervaren. De 

verbinding, die afhankelijk van de plaats tussen de 30 en 45 minuten duurt wordt beter 

gewaardeerd dan de autoverbinding. Twee van de respondenten laten ergernis blijken over de 

wegverbinding:  ‘Ze hebben er 8 rotondes in gemikt. De N33 is dat. Een grote file 's ochtends. 

Het openbaar vervoer is beter te doen dan de auto (A)’. Een ander heeft soortgelijke gevoelens 

hierover: ‘Met de trein [is de verbinding met Groningen] wel goed, maar met de auto echt 

waardeloos. Er is alleen een 80 kilometerweg met grote stukken 50. Schiet niet op. Het wordt wel 

het karrenspoor genoemd (C)’.  Een ander (D) geeft aan juist tevreden te zijn over de 

wegverbinding. 
                                                
10 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere middelen en beperkingen. In dit geval geldt: 
hoe meer +, hoe meer iemand verzet tegen verandering meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 
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De beperking van tijd en afstand zou voor één van de respondenten een belangrijke 

overweging zijn te vertrekken uit de regio. Omdat verplaatsingen naar kerngebieden in Nederland 

altijd via Groningen zullen moeten gebeuren, is de reistijd volgens hem een belangrijke 

beperking: ‘Je ratio is beperkt (A)’, merkt hij op. Een ander benadrukt het belang van de 

verbinding met Groningen stad, wanneer hij klaar is met studeren: ‘Vanuit Groningen ben je veel 

sneller ergens. Als je bij een beetje een [groot] bedrijf komt, in de hoogste vestiging…dan zit je in 

Zwolle. Vanaf hier is het toch drie kwartier langer. De reistijd wordt wel erg lang (A)’. Deze 

reisafstand is voor hem bepalend voor zijn keuze om zich in de regio te vestigen. ‘Als ik hier zou 

kunnen blijven wonen, dan zou ik hier zeker niet weggaan. Maar als je verder moet gaan reizen, 

dan wordt het echt gewoon problematisch (A)’. Een andere respondent (C) stelt ook dat wonen in 

de regio en werken elders eigenlijk geen optie is, gezien de omvangrijke reistijden naar andere 

gebieden. Dit zou voor hemzelf ook de belangrijkste reden zijn te verhuizen. 

Kenmerk Waardering 

A 

B 

C 

D 

Totaal 

+/- 

+ 

+/- 

+ 

+/- 
Tabel 20: Blijvers: waardering tijd-ruimtebeperkingen 

Totale score 

De blijvers lijken zich wat betreft voorkeuren en mogelijkheden met name leiden door een 

viertal zaken. Allereerst is de dimensie comfort hoog beoordeeld, wat erop duidt dat de jongeren 

in de regio blijven omdat ze het een prettige leefomgeving vinden. Ook blijkt de aanwezigheid 

van familie en vrienden in de regio van belang voor de jongeren. Ook moraliteit wordt positief 

beoordeeld wat mogelijk betekent dat de omgang tussen mensen in de regio ook een rol speelt in 

de keuze om niet te vertrekken naar een plaats waar zij de gemeenschap als minder prettig 

ervaren.  

Wat betreft middelen en beperkingen is gebleken dat de 6 dimensies het verhuisgedrag van de 

respondenten weinig heeft beïnvloed. Wel lijkt het erop dat op het gebied van huisvesting de 

respondenten weinig hoopvol zijn over het vinden van een woning, wanneer zij op zichzelf 

zouden willen gaan wonen. Dit kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in hun keuze om te 

blijven, of te vertrekken. 
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Voorkeuren/mogelijkheden 

Rijkdom	   Status	   Comfort	   Spanning/	  

Verandering	  

Zelfstandigheid	   Relaties	   Moraliteit	  

+	   +	   +++	  +++	   +/-‐	   +	   +++++	   +++	  

Middelen/beperkingen 

Huisvesting	   Economie	   Individual	  

Resources	  

Locatiespec.	  

verplichtingen	  

Verzet	  tegen	  

verandering	  

Tijd-‐ruimte	  

beperkingen	  

-‐-‐-‐	   +/-‐	   -‐-‐-‐	   +/-‐	   +/-‐	   +/-‐	  
Tabel 21: Blijvers: totale score interviews 

4.1.3 Resultaten ‘Vertrekkers’ 

Uit de antwoorden is, net als bij de ‘blijvers’, opgemaakt in hoeverre de respondenten positief 

staan tegenover hun regio op het gebied van de dimensies van Mulder (1993). De totaalresultaten 

liggen tussen de 18 minnen (-) en 18 plussen (+). Dit staat respectievelijk voor zeer negatief en 

zeer positief.  

 

Voorkeuren en mogelijkheden 

Rijkdom 

Vier respondenten denken minder kans te hebben op een hoog inkomen in de regio dan in 

andere gebieden. Een studente in Amsterdam zegt stellig: ‘Je hebt in Appingedam niet veel werk 

waar je veel mee verdient (E)’. Ook een ander, een student farmacie, denkt dat lonen voor hem 

niet anders zullen zijn dan in andere regio’s: ‘Het hangt af van je beroepskeuze, maar apothekers 

zijn overal nodig (H)’. Ook een ander denkt dat er in de regio geen lagere inkomens zullen zijn 

dan in andere gebieden: ‘Ik denk dat dat niet te maken heeft met plaats of omgeving (G)’. 
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Totaal ---- 
Tabel 22: Vertrekkers: waardering rijkdom 

 

Status 

Op één na volgen de ondervraagde voormalige bewoners van de regio Delfzijl omgeving een 

studie. Er is geen hogeschool of universiteit in de regio, wat voor de respondenten een belangrijk 

verhuismotief is: ‘[..] je kan niet studeren [in de regio Delfzijl en omgeving], dus daarom vertrek 

je naar een stad toe (F)’. Twee andere inwoners van Groningen spreken dezelfde gedachte uit: ‘In 

de eerste plaats studie. Ik had hier natuurlijk een studie lopen, en het is niet handig om elke dag 

op en neer te rijden. Het kan wel maar [..], je moet weg uit huis (G)’. Een student in Delft zegt 

volledig uit studiemotief verhuisd te zijn: ‘Het was puur uit mijn studie, dus eigenlijk noodzaak. 

Ik vind het niet erg om verhuisd te zijn zeg maar, maar ik denk dat ik later wel weer terug naar 

die regio terug wil (I)’. 

 Vier respondenten denken niet veel kans te maken op een hooggeplaatste baan in de 

regio..Het lage aanbod aan banen wordt ook door een andere student uit Groningen benadrukt: [..] 

de inkomens zijn misschien wel goed, maar er is weinig, en ik denk dat ik zelf daar geen goede 

baan kan vinden (K)’. Een ander overpeinst tevens de vraag of er voldoende kans zou zijn op een 

goede baan in de regio: ‘Je bent dan een van de weinigen [..]. Ik denk dat het aantal ambitieuze 

mensen hier [in Amsterdam, MK] hoger is. Dus als je daar ambitieus bent...(L)’. Zij voegt daar 

aan toe dat het sterk afhankelijk is van het werkveld waarin iemand een baan zoekt. Een andere 

respondent (Y) denkt ook dat er minder werkaanbod zal zijn, maar dat er ook minder mensen zijn 

dan in de Randstad, waardoor de kans op een baan wellicht toch aanwezig kan zijn. 
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Tabel 23: Vertrekkers: waardering status 
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Comfort (leefomgeving)  

Ondanks dat de negen ondervraagde personen (E, F, G, H, I, J, K, L en M) allen verhuisd zijn 

uit de regio, kijken zij allen positief op hun jeugd in Delfzijl en omgeving. ‘Heel goed, leuke 

jeugd gehad. De school was goed, ik had niets te klagen. Het wonen was goed, alles was dichtbij. 

Alles wat je nodig had, was daar (G)’, zo verwoordt een van de respondenten zijn herinnering aan 

de regio. Een andere ondervraagde geeft eenzelfde reactie: ‘Ik kijk met hele goede gevoelens 

terug naar de tijd die ik daar gewoond heb. Ik ga elk weekend graag terug om er weer te zijn (I)’, 

en geeft aan in de regio te zijn gebleven, wanneer hij de kans had gehad. Op de vraag wat hij zo 

waardeert aan de regio dat hij wekelijks van Delft naar de regio Delfzijl omgeving reist antwoordt 

hij: ‘[Het is] vooral de rust die mij aansprak, en de openheid van mensen. En dat iedereen je groet 

op straat. Dat zie je hier [in Delft] niet zo gauw terug. Heel open allemaal. Dat vond ik mooi (I)’. 

Eén van de respondenten geeft aan dat zij sinds zij vertrokken is, positiever naar de regio is 

gaan kijken als leefgebied. Toch zou zij niet terugwillen naar haar voormalige woonplaats 

Appingedam. ´Ik heb wel echt negatief tegen die regio gekeken, toen ik 16-18 was. Nu steeds 

positiever…Als je 65 bent, is het een prachtige regio. Lekker stil, grote huizen voor weinig 

geld…Je hebt dan de tijd om overal naartoe te rijden, dus het maakt niet uit dat het ver weg is 

(M)´. 

Ondanks de positieve terugblik op hun tijd in de regio, hebben een aantal respondenten geen 

heimwee naar het gebied: ‘Ik vond het wel prima [..]. Maar ik zou er nooit meer willen wonen. 

Absoluut niet (F)’. Een studente in Amsterdam geeft aan dat de regio vooral voor ouderen een 

goede woonregio is: ‘Als je 65 bent, is het een prachtige regio. Lekker stil, grote huizen voor 

weinig geld…Je hebt dan de tijd om overal naartoe te rijden, dus het maakt niet uit dat het ver 

weg is’. Ook een ander zegt: ‘[er zijn] niet veel gelegenheden voor jonge mensen (H)’. Een 

studente in Groningen denkt een verband te zien tussen het vertrek van jongeren en de 

hoeveelheid ouderen in de regio: ‘Ja…er zijn meer jongere mensen, hier in Groningen. Kijk er 

maar eens rond [in de regio Delfzijl en omgeving], er lopen alleen maar ouderen. De jongeren 

trekken inderdaad weg. Het is een soort cirkel. Jongeren trekken weg, omdat er alleen maar 

oudere mensen wonen, daar voelen ze zich niet bij thuis. Daarom komen ze niet terug, dat gaat 

maar door. Er blijven alleen maar oudere mensen over (F)’. Een andere student typeert de regio 

ook als ontoereikend voor zijn leeftijdsgroep: ‘als je studeert wil je gewoon een leuke tijd hebben. 

Daarbij hoort een grotere stad dan Appingedam, met uitgaansgelegenheden, maar ook bioscopen 

en dat soort dingen (H)’.  
Vijf van de negen ondervraagden (G, H, I, J, L) denken zeker kans te maken op een voor hen 
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prettige leefomgeving in de regio Delfzijl en omgeving. ‘Er is veel beschikbaar, veel soorten 

woonomgevingen (G)’. Wel merkt een respondent op dat dit erg afhankelijk is van de locatie 

binnen de regio. Op de vraag of hij kans maakt op een voor hem prettige leefomgeving antwoordt 

hij: ‘Absoluut. Appingedam heb ik het dan over. Ik denk niet dat ik in Delfzijl een heel prettige 

leefomgeving vindt. Het is afhankelijk van de plek (H)’. Ook binnen kernen is dit sterk 

afhankelijk van een plek volgens een studente afkomstig uit Delfzijl: ‘Dat denk ik wel, [..] mijn 

ouders wonen in een beetje de betere buurt van Delfzijl’, antwoordt zij op de vraag of zij in 

Delfzijl een prettige leefomgeving zou kunnen vinden. Een student in Delft zegt zowel in zijn 

nieuwe woonplaats als in de regio een prettige woonomgeving te kunnen vinden, ondanks de 

grote verschillen. ‘Het is gewoon op een heel ander vlak. Meer op cultuur gezien, huizen, terwijl 

het in Groningen meer is op landschap, wierdes [Gronings voor terp, MK]. Dat is ook gewoon 

heel mooi. Het heeft twee kanten en ik kan beiden heel erg waarderen (I)’. Vier anderen zouden, 

naar hun eigen voorkeuren, op dit moment geen prettige leefomgeving kunnen vinden in de regio. 

‘Te klein, te weilandachtig (F)’, verwoordt een studente in Groningen haar voormalige 

woonomgeving. Een studente in Amsterdam ziet de regio wel als aantrekkelijk, maar niet voor 

haar leeftijdsgroep. ‘Als je kijkt naar de gemeente Loppersum bijvoorbeeld, van die dorpen [..]. 

Als ik 65 ben dan zou ik daar wel willen zitten’.  
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Tabel 24: Vertrekkers: waardering comfort 

 

Spanning/verandering 

Alle ondervraagden geven aan dat de regio Delfzijl en omgeving geen plaats is met veel 

mogelijkheden tot zelfontplooiing en verandering. Of iemand hieraan behoefte heeft, is 

individueel afhankelijk, zo stelt een student in Groningen: [Appingedam] is niet zo’n wereldstad 
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waar alles op en aan komt en waar heel veel ingrijpende dingen gebeuren [..]. Maar ja, of dat nou 

nodig is (H)?’. Ook twee anderen (E,L) geven aan dat het opdoen van nieuwe ervaringen in de 

regio wel mogelijk is, maar voegen daar wel aan toe dat de mogelijkheden beperkt zijn tot een 

bepaald niveau. De zes andere studenten geven aan de regio niet toereikend vinden in 

mogelijkheden tot zelfontplooiing en het opdoen van nieuwe ervaringen: ‘Nee, ik denk dat ik toen 

ik in Delfzijl woonde dit reeds maximaal heb geëxploreerd en benut en dat er niet veel nieuwe 

mogelijkheden bij zijn gekomen (J)’, stelt een studente in Groningen. Een andere student in 

Groningen geeft een soortgelijk antwoord: Voor mij is het niet de goede plek om mijzelf te 

ontplooien nee [..], er gebeurt weinig, er wonen weinig mensen (K)’. 
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Tabel 25: Vertrekkers: waardering spanning/verandering 

 

Zelfstandigheid11 

Meerdere respondenten geven aan dat de drang tot zelfstandigheid meespeelde in hun keuze 

zich niet meer in de regio te vestigen. ‘Ik hoef in principe niet perse op kamers, want het is maar 

25 minuten met de trein of zo [..], vind het wel fijn om op eigen benen te staan (L)’, zegt een 

studente in Groningen.    

 

 

 

 

                                                
11 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere voorkeuren en mogelijkheden. In dit geval 
geldt: hoe meer +, hoe meer iemand zelfstandigheid meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 
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Kenmerk Belang  
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Tabel 26: Vertrekkers: belang zelfstandigheid 

 

Relaties 

Drie van de ondervraagden (F,H,L) geven aan dat vrienden en familie hun keuze van 

woonplaats sterk hebben beïnvloed. ‘Ik heb voor Groningen ten dele gekozen omdat ik dan vlak 

bij mijn familie ben dan, in de weekenden (H)’. Een andere studente in Groningen zegt met name 

het vertrek van haar vrienden richting de stad haar verhuisgedrag heeft bepaald: ‘Het is een 

logische keuze, omdat mijn meeste vrienden dat deden (F)’. Ook geeft zij aan van plan te zijn te 

verhuizen naar Amsterdam, omdat familie en vrienden zich hier ook hebben gevestigd. Drie van 

de ondervraagden (E,I,M), tevens de drie personen die naar de Randstad zijn verhuisd, geven aan 

dat vrienden en familie geen rol hebben gespeeld in hun keuze, omdat zij simpelweg niemand 

kenden in de stad waar zij zich gevestigd hebben: ‘Ik kende hier helemaal niemand. Het was puur 

op studie (I)’. Een andere studente kende tevens niemand in haar nieuwe woonplaats, maar geeft 

aan niet overwogen te hebben om voor de aanwezigheid van vrienden en familie te blijven. Haar 

familie is inmiddels ook verhuisd en over de jongeren in de regio zegt zij: ‘Nog steeds dezelfde 

meisjes, die geen stap vooruit zijn gekomen. [..] Toch wel blij dat ik er weg ben’. Ook een ander 

ziet de ‘blijvers’ als een groep mensen waar zij liever niet meer tussen woont: ‘Mensen van mijn 

leeftijd die daar nog wel blijven die vinden het wel prettig. Een keer per jaar naar Spanje en that's 

it. Daar voel ik me niet mee verbonden, om het zo maar te zeggen. Misschien wat simpeler. Qua 

leven, wat zij dan prettig vinden (F)’. Twee andere respondenten zeggen tevens weinig meer te 

zoeken te hebben op het gebied van relaties in het gebied: ‘De meeste van mijn vrienden wonen 

er [in de Randstad], de helft van mijn familie ook (F)’, zo verwoordt één van hen dit. Een andere 

studente (J) zegt in het verleden wel haar keuze van woonplaats afgestemd te hebben op vrienden 
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en familie, maar denkt in de toekomst hier minder rekening mee te houden. ‘Ik wilde in 

Groningen studeren om dichtbij te zijn [..]. Op dit moment [speelt de aanwezigheid van vrienden 

en familie] geen grote rol meer (J)’. Een studente in Amsterdam heeft geen rekening gehouden 

met relaties bij haar verhuiskeuze, maar ziet haar kennissenkring wel als belangrijke reden te 

blijven in haar nieuwe woonplaats: ‘In Delfzijl zit je gewoon in je huis. Minder groot netwerk heb 

je daar. En al mijn vriendinnen wonen hier nu (E)’. 
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Tabel 27: Vertrekkers: waardering status 

 

Moraliteit 

De respondenten lijken de stad waar zij naartoe verhuisd zijn qua gedrag en houding van 

mensen soms beter te waarderen dan hun voormalige woonplaats in de regio Delfzijl en 

omgeving. Een studente in Amsterdam, afkomstig uit Delfzijl vergelijkt de twee plaatsen en stelt 

dat zaken als geweld en overlast in beide plaatsen veel voorkomen, en dat zij in dit opzicht haar 

nieuwe woonplaats geen achteruitgang vindt. ‘In Delfzijl wordt ook niet altijd even netjes met 

elkaar omgegaan. [..] Hier [in Amsterdam] vind ik mensen misschien wel aardiger (E)’. Dit heeft 

volgens haar ten dele te maken met het opleidingsniveau en de leeftijdsgroepen in Delfzijl. Op de 

vraag hoe zij de regio waardeert in morele zin antwoordt zij: ‘Je hebt in die regio allemaal 

mensen van lagere klasse en die zijn. [..] Je hebt ook leuke mensen [maar] je komt in Delfzijl en 

omgeving gewoon minder mensen tegen die van jouw leeftijd zijn (E)’.  Een aantal 

 andere respondenten geven aan de stedelijke cultuur beter te waarderen dan de geslotener 

dorpse cultuur: ‘Ik waardeer het hier [in Groningen, MK] wel. In Meedhuizen is het een beetje 

‘ons kent ons’ (F)’. Een andere studente in Groningen geeft dezelfde reactie: ‘[In Groningen is de 

moraal] beter, er is minder gedoe. Minder ‘ons kent ons’, minder vechtpartijen. Mensen zijn vrijer 
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in de stad, je bent minder snel een buitenbeentje (J)’. Een andere studente in Groningen verkiest 

ook de stad boven haar voormalige woonplaats Delfzijl. ‘Mensen van mijn leeftijd zijn allemaal 

weg uit Delfzijl. Wat hou je dan over? Oudere mensen en jongere mensen die nooit uit Delfzijl 

wegkomen [..] Het is minder gezellig daar (L)’. Een studente in Amsterdam zegt hierover: 

‘Amsterdam is veel opener, eerlijker, nieuwer, ambitieuzer. Appingedam is wat bekrompener. 

Gewoon huisje, boompje, beestje, klaar (M)’. Over de houding van veel mensen in de regio zegt 

zij verder: ‘Dat je niet gewaardeerd werd. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. [..] Toch 

wel blij dat ik er weg ben (M)’.  

Een van de respondenten merkt op dat het bij deze vraag het er in wezen gaat om een verschil 

tussen stad en dorp, en niet zozeer om een eigenschap van de regio Delfzijl omgeving. ‘Ja, kijk, je 

vergelijkt dan stad met dorp. In een stad ben je onbekender, mensen trekken minder van je aan 

(G)’. 
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Tabel 28: Vertrekkers: waardering moraliteit 

 

Middelen en beperkingen 

Huisvesting 

Slechts één respondent (J) denkt als starter geen geschikte woning te kunnen vinden in de 

regio Delfzijl en omgeving, mocht die behoefte er zijn. De overige ondervraagden denken hier 

wel kans op te maken. ‘Ja, ik zou wel een plek kunnen vinden. Maar ik wil het niet (F)’, zegt een 

studente in Groningen over haar voormalige woonplaats Meedhuizen. Een ander zegt dat voor 

zijn leeftijdsgroep er genoeg keuze is. ‘Appartementen en zo zijn er ook wel, wat kleiner. En 

rijtjeshuizen (H)’. De hoeveelheid leegstand en de lage huizenprijzen zouden bijdragen aan de 

keuzevrijheid volgens drie respondenten (I,K,L). ‘Er staat ontzettend veel leeg. Echt heel veel. En 
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ik denk ook niet dat dat gaat veranderen (I)’. Een ander zegt: ‘De huizen zijn zo’n beetje het 

goedkoopst van Nederland. In Delfzijl kun je denk ik als starter goed een huis kopen, beter dan in 

andere plekken (K)’. 
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Tabel 29: Vertrekkers: waardering huisvesting 

 

Economie 

Geen van de respondenten heeft een sterk positief beeld van de regio in economisch opzicht. 

Zij zijn zich allen bewust van het zwakke imago van de regio in dit opzicht, maar sluiten zich niet 

in alle gevallen aan op dit beeld. ‘Persoonlijk merk ik er niks van. Vroeger ook niet. De regio 

stond in slecht daglicht, [..] het zou slecht gaan, maar daar merkte niks van (G)’. Een ander (H) 

ziet de regio niet als economisch sterke regio op landelijk niveau, maar wel als een van de 

sterkere regio’s van de noordelijke provincies. 

Het regelmatig sluiten van winkels en bedrijven is voor enkele respondenten een aanleiding 

om de regio als economisch zwak te typeren. ‘Je ziet wel dat er nieuwe winkels komen, en dan 

binnen een paar maanden weer failliet zijn (E)’. Ze vervolgt: ‘Er staat ook wat leeg...toen ik kind 

was, was dat nog niet zo, voor zover ik me kan herinneren (E)’. Een ander zegt daarover ‘veel 

winkels houden hun hoofd niet boven water. [..] Ik had niet het gevoel dat daar echt een economie 

was. Ja, fabrieken, industrieterreinen en winkels die om de haverklap leegstonden (M)’. Op het 

gebied van winkels zegt een respondent: ‘Als je hier [in Delft, MK] drie kledingzaken hebt, heb 

je er daar [in Delfzijl, MK] één (I)’. Ook twee anderen (F,L) geven aan dat er wel bedrijvigheid 

is, maar dat die beperkt is vergeleken met andere regio’s. 

Een ander ziet ook op andere vlakken de economie van de regio als zwak: ‘De werkloosheid is 
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hoog, economisch is het geen sterke regio. Er zit wel het een en ander aan bedrijvigheid. [..] ik 

denk dat de mensen wel relatief arm zijn, ondanks de industrie in Delfzijl (K)’. 
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Tabel 30: Vertrekkers: waardering economie 

 

Individual resources12 

De respondenten geven aan dat beperkingen in middelen geen belangrijke rol gespeeld hebben 

in hun keuze om te verhuizen. Ze geven aan dat het zelfstandig wonen buiten de regio duurder is 

dan het wonen bij hun ouders in de regio. Wel denkt een van de respondenten (J) na haar studie 

onvoldoende financiële middelen te hebben om een zelfstandige woning te kunnen vinden in de 

regio Delfzijl en omgeving. ‘Nee, ik denk dat mensen met een modaal inkomen zich geen goede, 

mooie woningen kunnen veroorloven (J)’. 
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12 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere middelen en beperkingen. In dit geval geldt: 
hoe meer +, hoe meer iemand individual resources meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 



 57 

L 

M 

Totaal 

- 

- 

--- --- -- 
Tabel 31: Vertrekkers: belang individual resources 

 

Locatiespecifieke verplichtingen13 

Studie, een belangrijke locatiespecifieke verplichting, speelt bij de respondenten een 

overwegend zeer grote rol in hun keuze te verhuizen uit het gebied. Verder lijkt men geen moeite 

te hebben gehad met het loslaten van aan de regio verbonden activiteiten, zoals lidmaatschap bij 

verenigingen of sportclubs. Eén respondent (E) heeft haar verhuisbeslissing sterk laten afhangen 

van de mogelijkheid om haar sport door te zetten in een andere plaats, en denkt niet naar 

Amsterdam te zijn verhuisd wanneer deze mogelijkheid zich niet had voorgedaan. 

Kenmerk Waardering 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

Totaal 

++ 

+ 

+/- 

++ 

++ 

+ 

+ 

+/- 

+ 

+++ +++ +++ + 
Tabel 32: Vertrekkers: belang locatiespecifieke verplichtingen 

 

Verzet tegen verandering14 

De ondervraagden zien veranderingen die met hun verhuizing gepaard gingen als overwegend 

positief, maar dit is vooral te wijden aan de omslag van het wonen bij ouders naar het zelfstandig 

leven, zo geven de respondenten aan. ‘Het heeft meer te maken met zelfstandig wonen in het 

algemeen. Je mag meer zelf, dat hangt niet van de plek af (H)’. Een ander zegt op dit gebied haar 

                                                
13 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere middelen en beperkingen. In dit geval geldt: 
hoe meer +, hoe meer iemand locatiespecifieke verplichtingen meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 
 
14 De interpretatie van de beoordeling wijkt af van de andere middelen en beperkingen. In dit geval geldt: 
hoe meer +, hoe meer iemand verzet tegen verandering meeweegt in zijn of haar verhuisgedrag. 
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nieuwe woonplaats Groningen sterk te waarderen. Over de veranderingen die samengingen met 

haar verhuizing zegt zij: ‘Positief, er was meer mogelijkheid tot kunst, cultuur en wetenschap’. 

Ook een ander benadrukt dit: ‘Zelfstandiger, drukker, hectischer, maar ook leuker. Hier [in 

Amsterdam, MK] is veel meer te doen’. 

Kenmerk Waardering 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

Totaal 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

--- --- - 
Tabel 33: Vertrekkers: belang verzet tegen verandering 

 

Tijd-ruimte beperkingen  

De ondervraagden zijn grotendeels positief over de ontsluiting van de regio, en de beperkingen 

die daarmee gepaard kunnen gaan. Zeven van de negen (E,F,H,I,J,K,L) zeggen de openbaar 

vervoerverbinding tussen Groningen en andere plaatsen in de regio goed genoeg te vinden. Ze 

spreken daarbij over de treinverbinding van Groningen naar Delfzijl, die op verschillende 

plaatsen in de regio stopt. ‘Binnen de regio kun je prima met de trein tussen Appingedam, 

Loppersum en Delfzijl verplaatsen’. De respondenten geven aan dat, hoewel de treinverbinding 

goed is en frequent rijdt, de reisafstand toch een beperking is. ‘De verbinding is best goed hoor, 

maar het kost je wel tijd. Dat vond ik vervelend; het was wel een van de redenen [om te 

verhuizen, MK] (H)’. Ook een ander zegt dat de reistijd relatief kort is, maar toch een beperking 

is voor bewoners van de regio. ‘Een beetje zonde van je tijd, twee keer drie kwartier Dan had je 

ook andere dingen kunnen doen (L)’. Een ander zegt te zijn verhuisd ‘om hier [in Groningen, 

MK] te kunnen studeren (H)’. ‘Ik had geen zin om elke dag een uur met de bus te moeten (H)’, 

vervolgt hij. Een respondent die in een verder afgelegen dorp woonde, moest naast een treinrit 

ook nog een halfuur durende busrit naar een treinstation ondernemen, wanneer hij naar Groningen 

ging. De respondenten maakten verder weinig gebruik van vervoer binnen de regio, maar meer 

van de fiets. ‘Het ligt allemaal bij elkaar, de fiets brengt je overal waar je moet zijn (E)’. Wanneer 
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zij over openbaar vervoer spreken, komt dit meestal neer op de treinverbinding met Groningen. 

Veel negatiever zijn een aantal respondenten over de wegverbinding tussen de regio en andere 

delen van het land: ‘die N-weg [van Groningen naar Delfzijl, MK], mag je nu nog maar 60, dat 

was 80. Het duurde toen al drie kwartier (M)’. Ze geeft aan vanuit Zwolle sneller in Groningen te 

zijn dan vanuit haar voormalige woonplaats Appingedam. 

Kenmerk Waardering 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

Totaal 

+ 

+ 

- 

+/- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

++++ 
Tabel 34: Vertrekkers: waardering tijd-ruimtebeperkingen 

 

Conclusie vertrekkers 

Wat betreft voorkeuren en mogelijkheden lijkt het erop dat de vertrekkers zich met name laten 

leiden door een viertal zaken: rijkdom, status, spanning/verandering en zelfstandigheid. De 

mogelijkheden tot het hebben van een hoog inkomen worden vrij negatief beoordeeld, en de 

mogelijkheden tot zelfontplooiing worden zeer negatief beoordeeld. Verder geven de 

respondenten dat de keuze om zelfstandiger te gaan wonen sterk heeft meegespeeld in het 

verhuisgedrag. Van een negatief beeld van de regio als leefomgeving is geen sprake, wat erop 

duidt dat de jongeren niet verhuizen, omdat ze de regio Delfzijl en omgeving geen prettig 

woongebied vinden. 

 

Middelen en beperkingen lijken ook een rol te spelen in de verhuismotieven van de vertrokken 

jongeren. Locatiespecifieke verplichtingen spelen een zeer grote rol in de keuze om te verhuizen 

(wanneer studie hiertoe wordt gerekend), terwijl de negatieve kijk op de economie van de regio 

Delfzijl en omgeving ook een rol kan hebben gespeeld in de keuze te verhuizen. Individual 

resources lijken geen rol te spelen in het verhuisgedrag, en ook het verzet tegen verandering is 

nagenoeg afwezig bij deze groep. Opvallend is dat de inschatting van de huizenmarkt voor 
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jongeren vrij positief is. 

 

Voorkeuren/mogelijkheden 

Rijkdom	   Status	   Comfort	   Spanning/	  

Verandering	  

Zelfstandigheid	   Relaties	   Moraliteit	  

-‐-‐	  -‐-‐	   -‐-‐	  -‐-‐	   +	   -‐-‐-‐	  -‐-‐-‐	  -‐-‐-‐	   +++	  +++	   -‐-‐	   -‐-‐	  

Middelen/beperkingen 

Huisvesting	   Economie	   Individual	  

Resources	  

Locatiespec.	  

verplichtingen	  

Verzet	  tegen	  

verandering	  

Tijd-‐ruimte	  

beperkingen	  

++	  ++	   -‐-‐-‐	  -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	  -‐-‐-‐	  -‐-‐	   +++	  +++	  ++	  

++	  

-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐	  -‐	   ++	  ++	  

Tabel 35: Vertrekkers: totale score  

 

4.1.3 Conclusie interviews 

Hoewel de blijvers en vertrekkers moeilijk te vergelijken zijn door het beperkte aantal 

respondenten, zijn er wel duidelijke verschillen te ontdekken in de scores van de twee groepen. 

Wat direct opvalt bij de voorkeuren en mogelijkheden, is dat de vertrekkers op alle vlakken de 

regio anders beoordelen dan de blijvers. Hebben de blijvers nog een vrij positief beeld van de 

inkomens in de regio (rijkdom), en zijn de mogelijkheden om zichzelf te ontplooien 

(spanning/verandering) nog als neutraal beoordeeld, bij de vertrekkers worden deze dimensies 

sterk negatief beoordeeld. Wat betreft status zijn de vertrekkers negatief over de mogelijkheden 

tot educatie en het vinden van een hooggeplaatste baan, terwijl de blijvers hier nog (weliswaar 

gematigd) positief over zijn. Ook de waardering van de leefomgeving (comfort) wordt door de 

blijvers veel hoger beoordeeld. De blijvers beoordelen daarnaast het gedrag en de houding van de 

bevolking van de regio Delfzijl en omgeving vrij positief, terwijl de vertrekkers hier juist negatief 

over zijn. Tot slot spelen relaties geen grote rol in de verhuiskeuzes van de vertrekkers, terwijl de 

blijvers de aanwezigheid van vrienden familie juist wel belangrijk vinden in hun overweging om 

te blijven in het gebied. 

Net als bij de voorkeuren en mogelijkheden, zijn er ook bij de middelen en beperkingen 

verschillen te ontdekken tussen de vertrekkers en de blijvers. Qua huisvesting en tijd-

ruimtebeperkingen zijn opvallend genoeg de vertrekkers positief over de perspectieven op het 

kunnen krijgen van een geschikte woning. De economie wordt juist veel negatiever beoordeeld 

door de vertrekkers. Individual resources lijken in beide groepen geen rol te spelen in de keuze 

om te blijven of te vertrekken uit het gebied, terwijl locatiespecifieke verplichtingen bij de 
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vertrekkers een grote rol blijken te spelen in de keuze om te verhuizen. Ook tijd-

ruimtebeperkingen spelen een rol in de keuze te verhuizen, met name voor de personen die uit de 

provincie Groningen zijn verhuisd naar elders in het land.  

Concluderend laten de geïnterviewde vertrekkers zich vooral leiden door de dimensies 

rijkdom, status, spanning/verandering, zelfstandigheid, economie en locatiespecifieke 

verplichtingen en tijd-ruimtebeperkingen. De andere dimensies lijken een minder grote rol te 

spelen. De blijvers lijken juist meer te zijn beïnvloed door comfort, relaties en moraliteit. 

Middelen en beperkingen lijken voor laatstgenoemde groep geen belangrijke overweging. 

 

4.2 Enquêtes 

Persoonskenmerken 

 In dit onderzoek zijn 68 jongeren geënquêteerd, waarvan 32 mannen en 36 vrouwen. 28 van 

de 68 personen zijn HAVO-4 scholieren, en 40 respondenten zijn VWO-5 scholieren15 16. In de 

enquête is gemeten in hoeverre de jongeren hun woonregio waarderen, en aan de hand van de 

indicatoren van tabel 1 is getoetst welke redenen jongeren in de regio Delfzijl en omgeving 

hebben om wel of niet te blijven in het gebied17.  

 

Stellingen 

 De geënquêteerden konden reageren op de stellingen door middel van een vijfpuntsschaal. 

Voor de blijvers en vragers is een deel van de enquête gelijk, en voor een deel zijn de stellingen 

afgesplitst door middel van routing. Derhalve is de spreiding van de scores in de resultaten van dit 

onderzoek tussen 1 en 5. Statistische bewijzen voor significantie zijn te vinden in bijlage 6. 
Profiel M CM NG NT NG+NT EM+CM 

Mannen  22 1  2 5 1 1 

Vrouwen 23 4 4 1 4 - 

Totaal 45 5 6 6 5 1 

Niveau VWO HAVO Totaal 

Mannen  18  14 32 

                                                
15 In verband met eindexamens in de periode van enquetering, zijn VWO 6- en HAVO 5-klassen niet in 
de onderzoeksgroep opgenomen.  

 
16 Het aantal HAVO-scholieren is lager dan het aantal VWO scholieren, en het aantal respondenten met het 
profiel Economie en Maatschappij is hoger dan het aantal respondenten met andere profielen. Dit is het 
geval, omdat slechts één HAVO-klas benaderd kon worden, tijdens een les economie. 

 
17 Onder de respondenten bevinden zich 10 jongeren uit buurgemeenten van de regio Delfzijl en 

omgeving, en zijn wel opgenomen in de resultaten, gezien de nabijheid van deze plaatsen, en het feit dat de 
jongeren gebruik maken van onderwijsvoorzieningen in de regio Delfzijl en omgeving. 
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Vrouwen 22 14 36 

Totaal 40 28 68 

Tabel 36: Opleidingsniveau  en profiel binnen opleiding van respondenten. 

 
Gemeente Appingedam Loppersum Delfzijl Slochteren Ten Boer 

Mannen  11 2  15 3  1 

Vrouwen 9 5 16 6 - 

Totaal 20 7 31 9 1 

Tabel 37: Gemeente van herkomst respondenten 

 

Stellingen enquête 

Aan de dimensies voor verhuismotieven, ontleend aan Mulder (1993) zijn stellingen 

gekoppeld, die aan de respondenten zijn voorgelegd. De stellingen zijn opgenomen in tabel 38. 
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Tabel 38: Stellingen enquête gekoppeld aan dimensies en indicatoren 

Voorkeuren en 

mogelijkheden 

Dimensie 

 

 

Indicator 

 

 

Stelling enquête  

Rijkdom hoog inkomen, stabiel 
inkomen. 

Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen 
op een goed inkomen. 

Status een	  hooggeplaatste	  
baan	  hebben	  

	  
 

Ik vertrek uit de regio omdat ik elders ga studeren of werken. 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen 
op een goede baan. 
 

aanzien van 
gemeenschap krijgen 
(geen ‘mislukking’ zijn)  
	  

Ik vertrek uit de regio omdat mensen mij anders mogelijk als 
onsuccesvol zien. 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen 
op een succesvolle toekomst.	  

 
goede educatie krijgen 	  

 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen 
op een goede opleiding. 
 
 
	  

Comfort - in een prettige 
leefomgeving wonen  

Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen 
op een leefomgeving waarin ik mij prettig voel. 
 
Ik vind de regio Delfzijl een prettig gebied om in te wonen. 

Ik vind de regio Delfzijl een regio waar je als jongere prettig 
kunt wonen. 

Ik vertrek uit de regio Delfzijl omdat ik een andere regio 
prettiger vind. 

Ik blijf in de regio Delfzijl en omgeving omdat ik deze regio 
prettiger vind dan andere regio’s. 

Spanning/verandering spanning	  en	  plezier	  
hebben,	  nieuwe dingen 
doen 
 
 
 
 

Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen 
om mijzelf te ontplooien. Dat wil zeggen, nieuwe ervaringen 
opdoen en mijzelf ontwikkelen. 
Ik vertrek uit de regio omdat ik mijn leefsituatie en/of levensstijl 
wil veranderen. 
 
 

groter sociaal leven 
opbouwen	  

Ik vertrek uit de regio om een groter sociaal leven op te bouwen. 
 
	  

Zelfstandigheid - streven naar 
zelfstandigheid 

Ik vertrek uit de regio omdat ik zelfstandiger wil worden. 

Relaties  nabij	  familie	  en/of	  
vrienden	  wonen	  
 

De nabijheid van vrienden, familie of partner speelt een 
belangrijke rol in mijn keuze om te blijven of te vertrekken uit 
de regio Delfzijl. 
 

een onderdeel van een 
gemeenschap worden of 
blijven	  

Ik blijf in de regio omdat ik hier mijn familie, vrienden en/of 
kennissenkring heb. 
 
Ik vertrek uit de regio omdat hier te weinig jonge mensen 
wonen.. 
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Moraliteit - in een gemeenschap 
wonen met een prettig 
moreel klimaat 

Ik vind de manier waarop mensen in de regio Delfzijl met elkaar 
omgaan prettig. 

Middelen en 

beperkingen 

Dimensie 

 

 

Indicator 

 

 

Vraag enquête  

Huisvesting - aanwezigheid van 
geschikte, betaalbare 
woningen 

In de regio Delfzijl kan ik waarschijnlijk een woonruimte vinden 
zodra ik zelfstandig wil gaan wonen (bijvoorbeeld kamer of 
starterswoning). 

Economie - economische 
omstandigheden in een 
plaats 
 

Economisch is de regio Delfzijl er goed aan toe. 

Individual resources 
 

- middelen om een 
verhuizing te realiseren 
 

Ik blijf in de regio omdat de kosten te hoog zijn om mij elders te 
vestigen. 

Locatiespecifieke 
verplichtingen 

- verplichtingen die aan 
een plaats verbonden zijn 
(zoals het lidmaatschap 
bij een vereniging) 
 

Ik blijf in de regio omdat ik hier bepaalde verplichtingen heb 
(bijvoorbeeld werk, opleiding, sociale verplichtingen, sport). 

Verzet tegen 
veranderingen 

- Verzet tegen het 
veranderen van de 
leefsituatie en levensstijl 
 

Ik blijf in de regio omdat ik geen behoefte heb aan verandering in 
mijn leefsituatie of levensstijl. 

Tijd-ruimte 
beperkingen  

Verbindingen	  binnen	  de	  
regio	  
	  
 
 
 

De verbindingen binnen de regio Delfzijl zijn goed. Dat wil 
zeggen, ik kan mij gemakkelijk verplaatsen tussen plaatsen in de 
regio. 
 
Het openbaar vervoer binnen de regio is goed. 
 

Verbindingen vanuit de 
regio	  

Ik vertrek uit de regio omdat de dagelijkse reisafstanden anders 
voor mij te lang zullen zijn. 
 
De regio Delfzijl heeft goede verbindingen met andere delen van 
Nederland. Dat wil zeggen: het is gemakkelijk om vanuit de regio 
naar andere plaatsen in Nederland te reizen.	  
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Resultaten 

De resultaten zijn opgedeeld in de onderdelen ‘voorkeuren en mogelijkheden’ en ‘middelen in 

beperkingen’, zoals in het theoretisch kader opgestelde schema van dimensies voor 

verhuismotieven.  

 

Voorkeuren en mogelijkheden 

Rijkdom 

De respondenten hebben met een 

gemiddelde score van 2.82 een neutrale 

verwachting over de kans op een hoog 

inkomen in de regio (tabel 39). De 

vertrekkers zijn negatief over de 

perspectieven op dit gebied, terwijl de 

blijvers neutraal zijn. Van een significant 

verschil tussen de twee groepen is geen 

sprake. 
 

Tabel 39: Indicator: Rijkdom 

Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een goed inkomen. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.82 2.67* 3.14 

Mediaan 3 3 4 

 

Status 

De vertrekkers geven aan het studie- of werkmotief zeer belangrijk te vinden in hun 

overweging te verhuizen uit het gebied (tabel 40). De gemiddelde score, 4.43, geeft aan dat dit 

een belangrijk verhuismotief is. Werkperspectief wordt neutraal beoordeeld, waarbij zowel de 

vertrekkers als de blijvers een gemiddeld een score rond de 3 geven (tabel 40). 

Een aanzienlijk verschil tussen de vertrekkers en de blijvers ligt in de vraag of zij voldoende 

kans hebben op een succesvolle toekomst, waarbij vertrekkers slechts een score van 2.7 geven 

(negatief), terwijl blijvers hoopvoller zijn, met een gemiddelde score van 3.5 (positief). (tabel 41) 

Hier is een duidelijk significant verschil aangetoond tussen de twee groepen. De overweging dat 

iemand als niet succesvol wordt bevonden wanneer diegene blijft in de regio, is duidelijk geen 

belangrijke overweging  (tabel 41)  

Op de vraag of men voldoende kans heeft op een goede opleiding, wanneer men in de regio 

Toelichting resultaten enquêtes  

Omdat er gebruik is gemaakt van een 5-puntsschaal, 

wordt het getal 3 als ‘neutraal’ beschouwd. Als positief 

wordt beschouwd: significant positief afwijkend van het 

getal 3, en zijn in de tabellen aangegeven met een *. Als 

negatief wordt beschouwd: significant negatief afwijkend 

van het getal 3, en zijn tevens aangegeven in de tabellen 

met een *. Getallen zonder * worden als ‘neutraal’ 

beschouwd, en wijken niet significant af van het getal 3. 
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Tabel 20: 

blijft wonen, geven de respondenten opnieuw een vrij lage score, waarbij de vertrekkers met 2.43 

een negatieve en de blijvers een neutrale uitkomst geven (tabel 42). Er is een significant verschil 

tussen de blijvers en de vertrekkers, als het gaat om de verwachting of zij voldoende kans hebben 

op goede educatie, wanneer zij in het gebied blijven.  
 

Tabel 40: Indicator: een hooggeplaatste baan hebben 

Ik vertrek uit de regio omdat ik elders ga studeren of werken. 

 Vertrekkers 

Gemiddeld 4.43*  

Mediaan 5 

Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een goede baan. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.81 2.76 2.91 

Mediaan 3 3 3 

 

Tabel 41: Indicator: aanzien van gemeenschap krijgen (geen ‘mislukking’zijn) 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een succesvolle toekomst. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.96 2.7* 3.50* 

Mediaan 3 3 3.5 

Ik vertrek uit de regio omdat mensen mij anders mogelijk als onsuccesvol zien. 

 Vertrekkers totaal 

Gemiddeld 1.72* 

 

Tabel 42: Indicator: goede educatie krijgen 
Indicator: goede educatie krijgen 

Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een goede opleiding. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.63* 2.43* 3.05 

Mediaan 3 2 3 

 

Comfort 

De respondenten denken over het algemeen kans te hebben op een voor hun prettige 

leefomgeving, waarbij alle scores positief zijn, en vooral de blijvers een hoge score aangeven 

(tabel 43). Er is een significant hogere verwachting onder blijvers dat zij kans hebben op een voor 

hun prettige leefomgeving. De waardering van de regio is positief onder de respondenten bij 

zowel de vertrekkers als de blijvers. Er is geen significant verschil tussen de blijvers en 

vertrekkers in dit geval.  
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Veel negatiever zijn de scholieren over hun waardering van de regio als jongere. Bij de vraag 

in hoeverre zij het gebied beschouwen als een prettig woongebied als jongere, zijn de vertrekkers 

negatief, terwijl de blijvers een neutrale uitkomst geven. Ook hier is geen significant verschil te 

herkennen tussen de vertrekkers en blijvers. De vertrekkers gaven gemiddeld een score van 3.72 

op de vraag of zij vertrekken omdat zij een andere regio prettiger vinden dan hun huidige 

woongebied, terwijl blijvers gemiddeld slechts een score van 2.59 geven op de vraag of zij blijven 

omdat zij de regio Delfzijl en omgeving prettiger vinden dan andere regio’s . Het lijkt er daarom 

op dat vertrekkers de waardering van een andere regio laten meespelen, terwijl blijvers hun 

waardering voor de regio Delfzijl en omgeving geen rol speelt in hun keuze te blijven in het 

gebied. 

 
Tabel 43: Indicator: in een prettige leefomgeving wonen 
Indicator: in een prettige leefomgeving wonen 

Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een leefomgeving waarin 

ik mij prettig voel. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 3.54* 3.30* 4.05* 

Mediaan 4 3 4 

Ik vind de regio Delfzijl een prettig gebied om in te wonen. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 3.37* 3.26* 3.59* 

Mediaan 3 3 4 

Ik vind de regio Delfzijl een regio waar je als jongere prettig kunt wonen. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.76* 2.70* 2.91 

Mediaan 3 3 3 

Ik vertrek uit de regio Delfzijl omdat ik een andere regio prettiger vind. 

 Vertrekkers 

Gemiddeld 3.72* 

Mediaan 4 

Ik blijf in de regio Delfzijl en omgeving omdat ik deze regio prettiger vind dan andere 
regio’s. 
 Blijvers 

Gemiddeld 2.59* 

Mediaan 2.5 
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Spanning/verandering 

De vertrekkers geven aan weinig kans te zien zichzelf te kunnen ontplooien en nieuwe 

ervaringen op te doen in de regio Delfzijl en omgeving.. Tussen de blijvers en vertrekkers bestaat 

een significant verschil in beoordeling (tabel 44). De vertrekkers geven met 2.20 negatieve score, 

terwijl de blijvers met een score van 2.68 neutraal zijn over de mogelijkheden om zichzelf te 

ontplooien in de regio.  De vertrekkers geven met een gemiddeld cijfer van 3.28 geen belangrijke 

rol speelt in de keuze om te vertrekken uit de regio (tabel 44).  

De vertrekkers laten zien dat zij het leren kennen van nieuwe mensen wel laten meewegen in 

hun keuze uit de regio te vertrekken Gemiddeld geven de respondenten een score van 3.41 op de 

vraag of zij verhuisden om een groter sociaal leven op te bouwen (tabel 45). 
 

Tabel 44: Indicator: spanning en plezier hebben, nieuwe dingen doen 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen om mijzelf te ontplooien. Dat 

wil zeggen, nieuwe ervaringen opdoen en mijzelf ontwikkelen. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.35* 2.20* 2.68 

Mediaan 2 2 3 

Ik vertrek uit de regio omdat ik mijn leefsituatie en/of levensstijl wil veranderen. 

 Vertrekkers 

Gemiddeld 3.28  

Mediaan 3 

 

Tabel 45: Indicator: groter sociaal leven opbouwen 
Ik vertrek uit de regio om een groter sociaal leven op te bouwen. 

 Vertrekkers  

Gemiddeld 3.41*  

Mediaan 3 

 

Zelfstandigheid 

De vertrekkers geven aan dat de keuze om zelfstandiger te worden een belangrijke rol kan 

spelen om te verhuizen uit het gebied, gezien de hoge score van 3.78 (tabel 46).  
 

Tabel 46: Indicator: streven naar zelfstandigheid 
Ik vertrek uit de regio omdat ik zelfstandiger wil worden. 

 Vertrekkers 

Gemiddeld 3.78* 

Mediaan 4 
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Relaties 

Blijvers blijken de aanwezigheid van familie en vrienden als zeer belangrijke reden om te 

blijven in het gebied te classificeren, met een score van 3.95 (tabel 47). Toch lijken vertrekkers 

zich ook ten dele te laten leiden door bestaande relaties. 

 Op de vraag in hoeverre vrienden en familie hun verhuisgedrag beïnvloeden, geven zij een 

neutrale score van 3.20, terwijl blijvers een significant hogere, positieve score van 3.95 toekennen 

(tabel 48). Als het gaat om de hoeveelheid jonge mensen in de regio, en de rol die dit speelt in 

hun verhuisgedrag, zijn de vertrekkers gemiddeld neutraal. Dit lijkt daarom geen grote rol te 

spelen in hun verhuisgedrag. 
 

Tabel 47: Indicator: nabij familie en/of vrienden wonen 
De nabijheid van vrienden, familie of partner speelt een belangrijke rol in mijn keuze om 

te blijven of te vertrekken uit de regio Delfzijl. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 3.44* 3.20 3.95* 

Mediaan 4 3 4 

 

Tabel 48: Indicator: een onderdeel van een gemeenschap worden of blijven 
Ik blijf in de regio omdat ik hier mijn familie, vrienden en/of kennissenkring heb. 

 Blijvers 

Gemiddeld 3.95*  

Mediaan 4 

Ik vertrek uit de regio omdat hier te weinig jonge mensen wonen. 

 Vertrekkers  

Gemiddeld 3.00 

Mediaan 3 

 

Moraliteit 

De respondenten zijn gemiddeld positief over de mentaliteit van mensen in de regio. Op de 

vraag hoe zij het gedrag en de omgang tussen mensen in de regio beoordelen, geven zowel de 

vertrekkers als de blijvers een positieve beoordeling (tabel 49). Er is geen significant verschil 

tussen deze twee groepen te ontdekken.  
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Tabel 49: Indicator: in een gemeenschap wonen met een prettig moreel klimaat 
Ik vind de manier waarop mensen in de regio Delfzijl met elkaar omgaan prettig. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 3.47* 3.37* 3.68* 

Mediaan 4 4 4 

 

Analyse voorkeuren en mogelijkheden 

Wat direct opvalt aan de uitkomsten van de voorkeuren en mogelijkheden, is dat binnen de 

dimensie comfort er uiteenlopende resultaten zijn. Zowel de vertrekkers als de blijvers geven aan 

het gebied een prettige woonomgeving te vinden, waarbij de blijvers gemiddeld nog positiever 

zijn. Echter geven de vertrekkers aan dat het voor jongeren geen prettig leefgebied is, terwijl de 

blijvers hier neutraal over zijn. Dit lijkt zich onder de vertrekkers te manifesteren in de keuze om 

te verhuizen, omdat een andere regio als prettiger ervaren wordt. Tegelijkertijd is het feit dat de 

regio als prettiger wordt ervaren dan andere regio’s, geen belangrijke reden om te blijven in het 

gebied voor de blijvers. 

Dat de regio als weinig geschikt voor jongeren wordt bevonden, lijkt ook te blijken uit de 

dimensie spanning en verandering. Er wordt een zeer lage score gegeven door de vertrekkers voor 

de mogelijkheden om jezelf als jongere te ontplooien in de regio.  

Ook op het gebied van werk en studie laten vertrekkers weten dat studiemotief erg belangrijk 

is in hun overweging om te vertrekken. Educatie zou in de regio ontoereikend zijn. Tegenover 

werkperspectieven staan de vertrekkers neutraal. Hoewel blijvers duidelijk positiever zijn 

hierover, staan zij niet meer dan overwegend neutraal tegenover werk- en studieperspectieven. De 

afwezigheid van educatie na de middelbare school, en de perceptie van laag aanbod van banen 

voor jongeren, dragen er mogelijk aan bij dat de regio als weinig geschikt voor jongeren wordt 

bevonden, met verhuisbewegingen als logisch gevolg. De perceptie van inkomens van de 

vertrekkers is negatief, terwijl blijvers neutraal zijn hierover. 

Een groot verschil tussen de vertrekkers en blijvers, is dat laatst genoemden veel positiever 

zijn over de kansen op een succesvolle toekomst, wanneer zij in de regio blijven wonen.  

Hoewel beide groepen wat betreft relaties aangeven de aanwezigheid familie en vrienden te 

laten meewegen in verhuisbeslissingen, lijkt het erop dat blijvers zich vooral laten leiden door 

deze relaties. Op de vraag in hoeverre dit hun verhuisgedrag beïnvloedt, en in hoeverre dit hun 

keuze om te blijven heeft bepaald, geven ze een hoge score. Het lijkt erop dat vertrekkers minder 

sterke binding hebben met mensen die in de regio Delfzijl en omgeving, en uit de dimensie 
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zelfstandigheid blijkt dat het loskomen van de familie een belangrijke rol speelt in hun 

verhuisgedrag.  

 

Middelen en beperkingen 

Huisvesting 

De mensen die aangeven te zullen vertrekken, denken weinig kans te maken op een geschikte 

woonruimte wanneer zij in het gebied zouden blijven. Met een score van 2.61 zijn zij negatief 

over de perspectieven op het gebied van huisvesting (tabel 50). De blijvers lijken gemiddeld 

positiever, maar met een neutrale score van 3.09, maar er is er geen significant verschil aan te 

tonen met vertrekkers. 
 

Tabel 50: Indicator: aanwezigheid van geschikte, betaalbare woningen 
In de regio Delfzijl kan ik waarschijnlijk een woonruimte vinden zodra ik zelfstandig wil 

gaan wonen (bijvoorbeeld kamer of starterswoning). 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.76 2.61* 3.09 

Mediaan 3 3 3 

 

Economie 

De vertrekkers beoordelen de economie van de regio Delfzijl en omgeving negatief. Hoewel er 

geen significant verschil bestaat tussen de vertrekkers en blijvers, blijkt uit de analyse dat de 

blijvers neutraal zijn over de economie (tabel 51). 
 

Tabel 51: Indicator: economische omstandigheden in een plaats    
Economisch is de regio Delfzijl er goed aan toe. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 2.64* 2.63* 2.67 

Mediaan 3 3 3 

 

Individual resources 

Kosten lijken voor blijvers een vrij onbelangrijke reden om niet te verhuizen. Met een score 

van 2.91 op de vraag of zij blijven omdat zij de kosten om te verhuizen en zelfstandig te wonen te 

hoog vinden, lijkt deze overweging niet een van de belangrijkste motieven (tabel 52). 
 

 

 

 



 72 

Tabel 52: Indicator: middelen om een verhuizing te realiseren 
Ik blijf in de regio omdat de kosten te hoog zijn om mij elders te vestigen. 

 Blijvers 

Gemiddeld 2.91 

Mediaan 3 

 

Locatiespecifieke verplichtingen 

De blijvers geven aan dat bepaalde verplichtingen in de regio Delfzijl omgeving, bijvoorbeeld 

lidmaatschap van een vereniging of sportclub, geen belangrijke factor zijn in de overweging om 

in het gebied te blijven. Met een score van 3.23 is deze factor als neutraal te beschouwen (tabel 

53).  

Hoewel er voor de vertrekkers geen vraag over locatiespecifieke verplichtingen in de enquête 

is opgenomen, is het aannemelijk dat tabel 40 over studie- en werkmotieven een belangrijke 

indicator is voor het belang van locatiespecifieke verplichtingen. Studeren op universitair of Hbo-

niveau is niet mogelijk in de regio, en ook in provinciehoofdstad Groningen zijn niet alle studies 

beschikbaar. 

 
Tabel 53: Indicator: verplichtingen die aan een plaats gebonden zijn 
Ik blijf in de regio omdat ik hier bepaalde verplichtingen heb (bijvoorbeeld werk, opleiding, 

sociale verplichtingen, sport). 

 Blijvers 

Gemiddeld 3.23 

Mediaan 3 

 

Verzet tegen verandering 

De blijvers geven met een gemiddelde score van 3.64 een hoge score voor de vraag of zij 

blijven in de regio omdat zij geen behoefte hebben aan veranderingen (tabel 54). De keuze om te 

blijven in de regio wordt mogelijk ten dele bepaald niet door een keuze, maar door de 

afwezigheid van een drang om te veranderen. 
 

Tabel 54: Indicator: Indicator: verzet tegen veranderingen 
Ik blijf in de regio omdat ik geen behoefte heb aan verandering in mijn leefsituatie of 

levensstijl. 

 Blijvers 

Gemiddeld 3.64* 

Mediaan 4 
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Tijd-ruimte beperkingen 

 De verbindingen binnen de regio (tabel 55), het openbaar vervoer in de regio en de 

verbindingen vanuit de regio naar andere gebieden (tabel 56) worden overwegend positief 

beoordeeld, waarbij er geen significant verschil aangetoond kan worden tussen blijvers en 

vertrekkers. 

Toch zijn reisafstanden zijn een belangrijk motief voor vertrekkers, met een score van 3.85 

(tabel 56).   Er is een duidelijk verschil tussen vertrekkers en blijvers in de waardering van de 

verbindingen vanuit de regio naar andere gebieden. Blijvers zijn positief over de verbindingen, 

terwijl vertrekkers neutraal staan tegenover de verbindingen.  

 
 Tabel 55: Indicator: verbindingen binnen de regio 
De verbindingen binnen de regio Delfzijl zijn goed. Dat wil zeggen, ik kan mij gemakkelijk 

verplaatsen tussen plaatsen in de regio. 

  Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddelde 3.54* 3.39* 3.86* 

Mediaan 3 4 4 

Het openbaar vervoer binnen de regio is goed. 

  Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddelde 3.43* 3.30 3.68* 

Mediaan 4 4 4 

 

Tabel 56: Indicator: Verbindingen vanuit de regio 
Ik vertrek uit de regio omdat de dagelijkse reisafstanden anders voor mij te lang zullen zijn. 

 Vertrekkers 

Gemiddeld 3.85*  

Mediaan 4 

De regio Delfzijl heeft goede verbindingen met andere delen van Nederland. Dat wil zeggen: 

het is gemakkelijk om vanuit de regio naar andere plaatsen in Nederland te reizen. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Gemiddeld 3.22 3.04 3.59* 

Mediaan 3 3 4 

 
Analyse middelen en beperkingen 

Wat betreft middelen en beperkingen valt direct op dat de tijd-ruimte beperkingen binnen en 

vanuit de regio erg positief worden beoordeeld. De vertrekkers en blijvers geven aan dat de 

verbindingen en het openbaar vervoer binnen de regio goed zijn, en zijn ook neutraal tot positief 

over de verbindingen vanuit de regio met andere plaatsen in Nederland. Toch geven vertrekkers 
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aan dat vervoersverbindingen een belangrijke reden zijn om te verhuizen uit het gebied.  

Veel negatiever zijn de jongeren over de mogelijkheden tot het vinden van een geschikte 

woning binnen afzienbare tijd. Blijkbaar is hun beeld dat het aanbod van huisvesting weinig 

afgestemd is op jongere leeftijdsgroepen. Dit duidt opnieuw op het feit dat men het gebied op 

meerdere vlakken als weinig geschikt vinden om als jongere te wonen. 

Een opvallende overeenkomst tussen de blijvers en vertrekkers, is dat zij de economie van de 

regio erg negatief inschatten. Blijkbaar hebben jongeren niet het idee dat er veel bedrijvigheid is 

en economische perspectieven zijn in de regio. 

Blijvers geven aan dat individual resources geen belangrijke overweging is in de keuze te 

blijven. Aan locatiespecifieke verplichtingen hechten de blijvers meer waarde, maar ook dit lijkt, 

gezien de vrij neutrale score geen doorslaggevende factor te zijn. Men lijkt volgens de resultaten 

simpelweg geen behoefte te hebben aan verandering in leefsituatie. 

 

Verhuisvoornemens 

Buiten de vragen over verhuismotieven om, is in de enquête ook gevraagd naar in waar blijvers 

en vertrekkers zich op de lange termijn zouden willen vestigen. Het blijkt dat ook blijvers op de 

langere termijn vaak denken te vertrekken uit het gebied. Ook blijkt er een significant in de 

waardering en het verhuisgedrag uit de regio tussen verschillende gemeenten. Verdere toelichting 

op deze en andere bevindingen in de enquêtes zijn te vinden in bijlage 3: overige bevindingen 

enquêtes. 

 

Conclusie resultaten enquêtes 

Bij de geënquêteerde schoolverlaters spelen zowel voorkeuren en mogelijkheden als middelen 

en beperkingen een rol in de keuze om wel of niet te blijven in het gebied.  

Wat betreft de voorkeuren en mogelijkheden laten vertrekkers zich vooral te laten leiden door  

de dimensies rijkdom, comfort, status, spanning/verandering en zelfstandigheid. De andere 

dimensies lijken een minder grote rol te spelen, aangezien de gemiddelde scores overwegend 

neutraal zijn. De lage waardering van het gebied als geschikte regio voor jongeren speelt zeer 

waarschijnlijk mee in de verhuismotieven te vertrekken, en zal sterk gerelateerd zijn aan de lage 

waardering van mogelijkheden op de arbeidsmarkt, scholing en zelfontplooiing. Daarnaast is de 

wens om zelfstandiger te leven een belangrijke factor gebleken in de verhuismotieven van 

vertrekkers. 

De blijvers lijken vooral te zijn beïnvloed door comfort, relaties en moraliteit. Hoewel ook de 

blijvers het gebied niet als prettig voor jongeren classificeren, zijn ze wel zeer positief over hun 
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waardering van de regio in het algemeen. De aanwezigheid van familie en vrienden en het gedrag 

en de houding van mensen lijken er verder aan bij te dragen dat zij het gebied in zo’n mate 

waarderen, dat zij hebben besloten te blijven. 

 

Wat betreft de middelen en beperkingen zijn bij de vertrekkers vooral de tijd-ruimteaspecten, 

economie en huisvesting belangrijke factoren in de verhuismotieven. Wanneer studie tot 

locatiespecifieke verplichtingen wordt gerekend, speelt ook dit een grote rol in de 

verhuismotieven van jongeren. De reisafstanden zijn volgens de vertrekkers een belangrijke 

overweging te verhuizen. Hoewel vertrekkers aangeven onder andere door te lange reisafstanden 

te verhuizen uit de regio, zijn zij niet negatief over de tijd-ruimtebeperkingen in en vanuit de 

regio. Wellicht zijn de afstanden tot andere plaatsen te lang om dagelijks te overbruggen, ook al 

schieten de verbindingen niet te kort. 

 

De blijvers lijken zich met name te leiden door verzet tegen veranderingen, Tijd-

ruimtebeperkingen zijn ook voor de blijvers een belangrijke, positief gewaardeerde factor. Met 

name door aanwezigheid van goede vervoersverbindingen, die de regio onder andere verbinden 

met de stad Groningen, ligt het voor de hand dat schoolverlaters thuis blijven wonen omdat dit in 

de kosten scheelt. Echter blijkt uit de uitkomsten dat financiële middelen juist geen grote rol 

spelen. De respondenten blijken verzet tegen verandering te hebben. Met andere woorden, ze 

hebben geen behoefte aan verandering in hun leefsituatie of levensstijl. 

 

In de uitkomsten is een opmerkelijk patroon te vinden. Hoewel niet alle afwijkingen statistisch 

significant zijn, is het opmerkelijk dat bij alle indicatoren de blijvers positiever oordelen over de 

regio dan de vertrekkers. Dit is een belangrijk teken dat personen die vertrekken uit de regio, de 

regio vaak minder positief ervaren op verschillende vlakken. Het feit dat vertrekkers aangeven te 

vertrekken uit de regio Delfzijl en omgeving omdat ze een ander gebied prettiger vinden, 

versterkt dit vermoeden. 
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5. Conclusie, reflectie en aanbevelingen 

 

5.1 Conclusie 

In dit onderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling met betrekking 

tot verhuismotieven van schoolverlaters in krimpgebieden, door te onderzoeken welke 

overwegingen leiden tot een keuze om te verhuizen uit een gebied of daar te blijven. Door middel 

van enquêtes en interviews is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag welke motieven 

hoogopgeleide jongeren hebben om te vertrekken uit de regio Delfzijl en omgeving.  

 

Gebleken is dat personen die van plan zijn te vertrekken, of al vertrokken zijn, zich zowel door 

voorkeuren en mogelijkheden als middelen en beperkingen laten leiden in hun verhuisgedrag. 

Wat betreft voorkeuren en mogelijkheden is zowel uit de interviews als de enquêtes gebleven dat 

vertrekkers zich met name laten leiden door rijkdom, status spanning/verandering en 

zelfstandigheid. De vertrekkers geven aan dat zij de kansen op een hoog inkomen laag inschatten, 

en niet voldoende kans maken op een goede opleiding, wanneer zij in de regio zouden blijven. 

Daarnaast zien de respondenten de mogelijkheden tot zelfontplooiing als zeer beperkt in de regio. 

Tot slot speelt de behoefte om zelfstandiger te leven een belangrijke rol in de verhuismotieven 

van schoolverlaters, zo is gebleken uit de enquêtes en interviews. Een verschil tussen de 

uitkomsten van de interviews en enquêtes, is dat comfort bij de enquêtes als verhuismotief naar 

voren is gekomen, terwijl dit bij de interviews niet het geval was. Het lijkt erop dat de scholieren 

die nog in de regio wonen een minder positief beeld van de regio hebben dan de personen die de 

regio al hebben verlaten. De scholieren geven in veel gevallen aan te vertrekken omdat zij een 

andere regio prettiger zouden vinden om in te wonen. De personen die al verhuisd zijn, lijken 

positiever terug te kijken op de regio. Eén van de geïnterviewde vertrekkers geeft expliciet aan 

dat sinds zij verhuisd is uit de regio, zij positiever kijkt naar de regio dan toen ze daar nog 

woonde als tiener. Of de scholieren die vertrekken de regio wellicht beter zullen waarderen dan 

zij nu denken, of dat de reeds vertrokken personen hun beeld van de regio romantiseren terwijl ze 

vertrokken zijn, blijft in het midden. Wel lijkt er een duidelijk patroon dat personen die nog 

moeten vertrekken negatiever zijn over de regio als leefomgeving dan de personen die al 

vertrokken zijn.  

Voor de verhuismotieven van vertrekkers zijn daarnaast middelen en beperkingen van belang. 

Tijd-ruimtebeperkingen, economie en locatiespecifieke verplichtingen zijn zowel in de interviews 

als de enquêtes naar voren gekomen als belangrijke factoren. Gebleken is dat de vertrekkers de 

verbindingen binnen de regio positief beoordelen, en ook niet sterk negatief staan tegenover de 
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ontsluiting van de regio met andere gebieden in Nederland. Ondanks de aanwezigheid van goede 

verbindingen, zijn de afstanden met andere plaatsen blijkbaar alsnog te groot om te overbruggen. 

De economie wordt door de vertrekkers negatief beoordeeld. Er is een beeld dat er in de regio niet 

veel gebeurt, en dat nieuwe bedrijven weinig kans hebben te slagen. In de interviews kwam 

meerdere malen naar voren dat het beeld van de economie vooral voortkwam uit leegstand van 

winkelpanden en het feit dat bedrijven al snel vertrekken wanneer zij zich gevestigd hebben in de 

regio. Locatiespecifieke verplichten spelen vrij vanzelfsprekend een rol in de keuze om te 

verhuizen. Studeren of werken in een andere regio is volgens de respondenten vaak de 

belangrijkste reden om te vertrekken naar een ander gebied. Een dimensie die in de wel in de 

enquêtes maar niet uit de interviews naar voren kwam als mogelijk verhuismotief, is de 

mogelijkheden van huisvesting in de regio voor jongeren. De scholieren gaven aan in de nabije 

toekomst geen kans te maken op een voor hun geschikte en betaalbare woning. Een mogelijke 

verklaring voor dit verschil is het leeftijdsverschil tussen de twee groepen. De geïnterviewde 

vertrokken personen zijn in een verder stadium in hun leven, waarbij zij niet zozeer denken aan 

huisvesting voor tijdens de studententijd, maar vooral voor wanneer zij aan het werk gaan. 

 

De personen die gebleven zijn in de regio, hebben heel andere motieven om te blijven, dan de 

vertrekkers hebben om te vertrekken. Zowel uit de interviews als de enquêtes bleek dat zij zich 

met name laten leiden door relaties, moraliteit en iets mindere mate comfort. De aanwezigheid 

van vrienden, familie en kennissen is voor de blijvers een belangrijke overweging om in het 

gebied te blijven, en zij denken dat relaties in de toekomst ook een rol zullen blijven spelen in hun 

verhuisgedrag. Uit de interviews is gebleken dat blijvers vaak vriendengroepen in de regio 

hebben, terwijl vertrekkers vaak weinig binding met de regio hebben, en hier niet veel mensen 

meer kennen. De blijvers blijken de regio beter te waarderen dan de vertrekkers. Zij zien de regio 

als een prettige leefomgeving, waar zij met plezier wonen. Echter geven zij in de enquêtes aan dat 

dit geen rol speelde in hun keuze te blijven in het gebied. Of de dimensie comfort daadwerkelijk 

een rol speelt in het verhuisgedrag, is daarom onduidelijk. 

Middelen en beperkingen lijken geen grote rol te spelen in de motieven van jongeren om te 

blijven in de regio. De dimensies die wel in kleine mate lijken bij te dragen aan de beslissing, zijn 

verzet tegen verandering en tijd-ruimtebeperkingen. Uit de interviews blijkt dat er niet zozeer 

sprake is van een verzet tegen verandering, maar meer van de afwezigheid van een behoefte de 

levensstijl en leefsituatie te veranderen. De geïnterviewde blijvers laten weten zich niet te 

verzetten tegen veranderingen, maar meer gemakshalve zijn blijven wonen in de regio. De 

aanwezigheid van goede verbindingen in de regio en de ontsluiting met andere gebieden, lijken 
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het mogelijk te maken voor de jongeren om te blijven in de regio. De afstand die zij moeten 

afleggen naar voorzieningenhart en universiteitsstad Groningen is door deze verbindingen 

behapbaar voor de jongeren. 

 

Het lijkt er aldus op dat jongeren vertrekken uit de regio Delfzijl en omgeving, omdat zij op 

meerdere vlakken de regio minder positief beleven. De perspectieven dat zij weinig kunnen 

verdienen en geen goed onderwijs kunnen volgen in de regio, naast een minder positieve 

waardering van de regio in het algemeen, leidt waarschijnlijk tot de keuze om het gebied te 

verlaten. Daarnaast zijn zij vaak op zoek naar een nieuw stadium in hun leven, waar 

zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal staan. Hier hoort voor de respondenten een nieuwe 

woonplaats bij. Blijvers zijn veel positiever over het gebied, en hoewel ook zij geen grote 

verwachtingen hebben op economisch- en werkperspectief, vinden zij dat het volgen van een 

studie in Groningen goed mogelijk is, als zij blijven in de regio. De korte reisafstanden en het 

gebrek aan behoefte om hun leven te veranderen, zorgen daarbij voor de keuze om te blijven, of 

zoals een van de geïnterviewde blijvers aangaf, het uitblijven van een keuze om de woonsituatie 

te veranderen. Het moet nog blijken of blijvers ook op de lange termijn niet zullen verhuizen. 

Door de lage verwachtingen op het gebied van banen en economische perspectieven, zullen 

blijvers wellicht na hun studie er toch voor kiezen het gebied te verlaten. In bijlage 3, tabel B 

wordt dit vermoeden bevestigd. Hieruit blijkt dat ook jongeren die aanvankelijk blijven in het 

gebied op de lange termijn denken te vertrekken.  
Tabel 57: Verhuismotieven en motieven om te blijven van jongeren uit de regio Delfzijl en omgeving 

 Interviews Enquêtes  
 
 

Voorkeuren/ 
mogelijkheden 

Middelen/ 
beperkingen 

Voorkeuren/ 
mogelijkheden 

Middelen/ 
beperkingen 

 
 
 
 
Vertrekkers 

 
Rijkdom 
 
Status 
 
Spanning/ 
 verandering 
 
Zelfstandigheid 

 
Tijd-
ruimtebeperkingen 
 
Economie 
 
Locatiespecifieke 
verplichtingen 
 

 
Rijkdom 
 
Comfort 
 
Status 
 
Spanning/ 
 verandering 
 
Zelfstandigheid 
 

 
Tijd-ruimtebeperkingen 
 
Economie 
 
Huisvesting 
 
Locatiespecifieke 
verplichtingen 

 
 
Blijvers 

 
Comfort 
 
Relaties 
 
Moraliteit 

 
Verzet tegen 
veranderingen 

 
Comfort 
 
Relaties 
 
Moraliteit 
 

 
Verzet tegen veranderingen 
 
Tijd-ruimtebeperkingen 
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5.2 Aanbevelingen voor beleid 

Naar aanleiding van het betoog van Hospers (2010), zoals beschreven in bijlage 2, zou het 

voor de gemeente het verstandigst zijn in de eerste plaats zich te richten op de personen die 

gebleven zijn in de regio, en in de tweede plaats op bewoners die vertrokken zijn, maar wel een 

bepaalde binding met de regio hebben. Het aantrekken van jonge bewoners uit andere gebieden 

zou volgens de bevindingen van Hospers geen realistische ambitie zijn. De personen die 

vooralsnog gebleven zijn in de regio hebben vaak meer affiniteit met de regio, en zullen onder de 

juiste omstandigheden vaak blijven in het gebied. Vertrekkende jongeren zijn vaak op zoek naar 

een stedelijke omgeving en nieuwe ervaringen en mogelijkheden. De regio Delfzijl en omgeving 

leent zich hier voor velen niet voor, en ambities om in deze wensen te voorzien, lijken voor dit 

gebied onrealistisch. Jongeren die verhuisd zijn omdat zij geen andere keuze hadden door 

bijvoorbeeld studie en/of reisafstanden zouden wel mogelijke ‘terugkeermigranten’ zijn.  Die 

omstandigheden moeten voor blijvers en mogelijke terugkeermigranten met name op economisch 

en werkperspectief voldoende zijn. Hoewel de jongeren de regio positief waarderen, moet er na 

hun studie wel werk te vinden zijn, dat aansluit op hun universitaire of HBO-opleiding, met een 

passend inkomen. Mogelijk is een regionaal programma zoals beschreven door Timmermans 

(2011) toe te passen in deze regio, op de manier dat deze ook is toegepast in Friesland. 

Aanwezige werkgelegenheid voor hoogopgeleiden werd met dit programma gecoördineerd, 

waardoor verschillende jongeren die bij voorkeur in de regio zouden blijven, in hun eigen regio 

een baan vonden. Daarnaast zou onderzoek gedaan moeten worden naar mogelijkheden om de 

positieve kanten van de economie meer naar buiten te brengen. Zichtbare stuiptrekkingen van 

stervende sectoren van de regionale economie in de vorm van verloedering en terugkerende 

leegstand geven de jongeren een negatief beeld van de economische perspectieven in de regio. 

Wellicht kunnen sectoren die beter functioneren in de regio door middel van campagnes beter 

belicht worden, om dit beeld bij te stellen. 

Wat betreft vervoersverbindingen lijkt er weinig verbetering mogelijk voor de regio. Ondanks 

dat de vertrekkers overwegend positief zijn over de vervoersverbindingen in en vanuit de regio, 

kiezen zij ervoor de regio Delfzijl en omgeving te verlaten, omdat afstanden alsnog te groot zijn 

om te overbruggen. Het lijkt daarom erop dat het afbreken van tijd-ruimtebeperkingen  door 

middel van investeringen in vervoersverbindingen geen grote effecten zullen hebben op de 

hoeveelheid verhuizingen van jongeren. 
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5.3 Kritische reflectie 

Op een aantal vlakken is verbetering mogelijk wat betreft de toegepaste onderzoeksmethode. 

Allereerst is er in het kader van dit onderzoek slechts één gebied onderzocht. Er is daarom 

geen vergelijkend onderzoek aanwezig om de conclusies tegen af te zetten. Om een verklaring, of 

wellicht een oplossing te vinden voor de relatief hoge selectieve migratie van hoogopgeleide 

jongeren uit de regio Delfzijl en omgeving, is vergelijkend onderzoek nodig met andere gebieden 

in Nederland, om te bekijken welke factoren afwijken in het casusgebied.  

Daarnaast is met het geringe tijdbestek van dit onderzoek een vrij laag aantal diepte-interviews 

gehouden. Gezien het sterk individuele karakter van migratiebewegingen zijn uit de dertien 

interviews geen goede conclusies te trekken over de migratiebeslissingen en waardering van de 

regio. Deze bleken sterk uiteen te lopen, wat om een grotere onderzoeksgroep vraagt.  

Ten derde is de methode toegepast in de statistische analyse te betwisten. Aangenomen is dat 

wanneer respondenten gemiddeld rond de 3 op een schaal van 1 tot 5 antwoorden, de bewuste 

indicator geen rol speelt in het verhuisgedrag. Ze zijn daar immers neutraal over. Echter is het de 

vraag of dit juist is. Mogelijk het feit dat jongeren neutraal zijn over bepaalde zaken genoeg reden 

om te vertrekken, wanneer zij de bewuste indicator als zeer positief zien in een ander gebied. 

Hiervoor is wederom vergelijkend onderzoek nodig.  

Ten vierde is de rol van regiobinding niet meegenomen in dit onderzoek. Sommige jongeren 

zullen zich sterker verbonden voelen met de regio dan anderen. Wanneer iemand zich niet 

verbonden voelt met het gebied, zal hij of zij ook niet snel de neiging hebben te blijven, of terug 

te keren naar het gebied, zo bleek uit de interviews.  

Tot slot zou een meer diverse groep respondenten aangesproken moeten worden. Een vrij 

grote proportie van de geïnterviewde personen woont in de stad Groningen, terwijl bij de 

enquêtes HAVO-scholieren ondergerepresenteerd waren. Ook waren er relatief veel scholieren 

met het profiel economie en maatschappij, wat de uitkomsten mogelijk beïnvloed kan hebben. 

Ondanks deze punten, zou een aanpak zoals in dit onderzoek, gebaseerd op meervoudige 

keuzepatronen rondom het begrip migratie, doorgezet moeten worden. Personen hebben nooit één 

enkele reden te verhuizen, en een integrale aanpak op het gebied van demografisch onderzoek is 

van belang, als beter begrip van het onderwerp demografische krimp moet kunnen ontstaan. 

 

Wat betreft de theorie zijn er tevens enkele aanmerkingen te maken. Waarschijnlijk omdat de 

theorie door Mulder (1993) is samengesteld uit meerdere theorieën, lijkt er enige overlap te 

bestaan tussen de verschillende dimensies. Locatiespecifieke verplichtingen, waaronder het 

volgen van onderwijs in een bepaalde plaats valt en status, waaronder goed onderwijs en een 
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hooggeplaatste baan vallen, lijken grotendeels hetzelfde te meten in de onderzoeksgroep. 

Daarnaast is het niet duidelijk of de theorie goed toepasbaar is op jongeren die blijven in de regio. 

Zelf gaven de geïnterviewde personen vaak aan dat zij niet zozeer bleven in de regio vanuit een 

bewuste keuze, of bepaalde motieven, maar dat een keuze om de leefsituatie en levensstijl te 

heroverwegen niet is gemaakt. Een gebrek aan behoefte aan verandering kan hiervan een oorzaak 

zijn. Aan de andere kant laat de overwegend positieve houding ten opzichte van de regio zien dat 

zij met plezier in de regio wonen, wat – dan wel bewust, dan wel onbewust – mee zal spelen in 

hun keuzes om in het gebied te blijven, nu en in de toekomst. 

 

 
  



 82 

Literatuur  
 

Alston, M. (2004). ‘You don’t want to be a check-out chick all your life’: The out-migration 

of young people from Australia’s small rural towns. Australian Journal of Social Issues. 39 (3). 

299-311 

 

Boyle, P., Halfacree, K. & Robinson, V. (1998). Exploring Contemporary Migration. Harlow: 

Pearson Education Limited 

 

Breman, B.C. & Veeneklaas, F. (201). ‘Tegen krimp kun je niet vechten’. Kennis Online. 

Wageningen UR-onderzoek voor EL&I. 8 (1). 5-6 

 

Clark, W.A.V. (1980). Preface: looking back at ‘Why Families Move’. Why families move. 2nd 

edition. Beverly Hills: SAGE 

 

McClave, J.T., Benson, P.G., Sincich, T. (2007). Statistiek. Een inleiding voor het hoger 

onderwijs. Negende editie. Amsterdam: Pearson Education Benelux BV. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (z.j.). Bevolkingspiramide. Vinddatum 22 maart 2010, op 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm 

 

Dalen, H. van & Henkens, K. (2009). Bevolkingskrimp in Nederland: somber stemmend of 

een wekend perspectief? Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009. Van groei naar krimp. 

Een demografische omslag in beeld. Amsterdam: NIDI/KNAW. 207-225 

 

Dam, F. van, Groot, C. de & Verwest, F. (2010). Zeven misverstanden over de ruimtelijke 

gevolgen van bevolkingskrimp. Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in 

Nederland. Beleidsstrategiën voor huidige en toekomstige krimpregio's. Den Haag/Bilthoven: 

PBL. 63-66 

 

Delaere, M. (2010). Gassel knokt voor leefbaarheid. Binnenlands Bestuur, 36. 38-43 

 

Geldens, P. (2007). Out-migration: young Victorians and the family farm. People and Place, 

15 (1). 80-89 



 83 

 

Groot, C.H. de, Manting, D. & Boschman, S. (2008). Verhuiswensen en verhuisgedrag in 

Nederland. Een landsdekkend onderzoek. Den Haag/Bilthoven: PBL 

 

Hägerstrand, T. What about people in regional science? Papers Regional Science Association, 

24, 1970, p.7-21 

 

Hospers, G. (2010). Krimp!. Amsterdam: Uitgeverij SUN 

 

Howell, D.C. (2010). Statistical Methods for Psychology. Belmont: Cengage Wadsworth. 

 

Huis, M. van & Wobma, E. (2010). Verhuisgedrag van jongeren. Bevolkingstrends. 1e 

kwartaal 2010. 22-27 

 

INDEPTH (z.j.). Migration definition. Vinddatum 25 mei 2011, op http://www.indepth-

network.org/Resource%20Kit/INDEPTH%20DSS%20Resource%20Kit/Migrationdefinition.htm 

 

Jong, A. de, & Duin, C. van, (2009). Regionale prognose 2009-2040: Vergrijzing en omslag 

van groei naar krimp. In: Planbureau voor de Leefomgeving (2010). Van bestrijden naar 

begeleiden: demografische krimp in Nederland. Beleidsstrategieën voor huidige en toekomstige 

krimpregio's. Den Haag/Bilthoven: PBL. 35-46 

 

Kaa, D.J. van de & Lesthaeghe, R. (1986). Twee demografische transities? Bevolking: groei 

en krimp. Deventer: Van Loghum Slaterus. 9-24 

 

Koopman, M. (2010). Krimp en woningmarktbeleid. Tijdschrift voor de volkshuisvesting. 15 

(6). 11-16 

 

Kuipers, D. (2010). Demografische krimp & leefbaarheid. Onderzoek naar de gevolgen van 

demografische krimp op leefbaarheid. Master thesis Vastgoedkunde. Groningen: Rijksuniversiteit 

Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 

 

Mulder, C.H. (1993). Migration Dynamics: A life course approach. Amsterdam: Thesis 

Publishers 



 84 

 

Mulder, C.H. (1996). Housing choice: Assumptions and approaches. Journal of Housing and 

the Built Environment. 11 (3). 209-232 

 

Mulder, C.H. & Manting, D. (1994). Strategies of Nest-Leavers: ‘Settling down’ Versus 

Flexibility. European Sociological Review. 10 (2). 155-172 

 

Nimwegen, N. van (2009). Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009. Van groei naar 

krimp. Een demografische omslag in beeld. Amsterdam: NIDI/KNAW 

 

Niedomysl, C. (2004). ‘Evaluating the Effects of Place-Marketing Campaigns on 

Interregional Migration in Sweden’. Environment and Planning A, 56 (11). 1991-2009 

 

Planbureau voor de Leefomgeving (2010). Van bestrijden naar begeleiden: demografische  

krimp in Nederland. Beleidsstrategieën voor huidige en toekomstige krimpregio's. Den 

Haag/Bilthoven: PBL 

 

Priemus, H. (1984). Verhuistheorieën en de verdeling van de woningvoorraad. Delft: Delftse 

Universitaire Pers. 

 

Provincie Groningen (2010). Kijk op krimp. Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling. 

Concept. Groningen: Provincie Groningen 

 

Rossi, P.H. (1955). Why Families Move. Beverly Hills: SAGE 

 

Sociaal en Cultureel Planbureau (1994). Rapportage jeugd 1994. Rijswijk: SCP 

 

Sociaal Economische Raad (2011). Ontwerpadvies. Bevolkingskrimp benoemen en benutten. 

Vinddatum 31 januari 2011, op 

http://www.ser.nl/~/media/DB_Deeladviezen/2010_2019/2011/b29472/b29472_sam.ashx 47-51 

 

Timmermans, W. ‘Bied jongeren kansen’. Kennis Online. Wageningen UR-onderzoek voor 

EL&I. 8 (1). 12 

 



 85 

Verkade (2009). Regionaal economische gevolgen van bevolkingskrimp. 

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009. Van groei naar krimp. Een demografische 

omslag in beeld. Amsterdam: KNAW 

 

Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Vierde druk. 

Den Haag: Uitgeverij Lemma 

 

Willekens, F. (1987). Migration and development: a micro-perspective. Journal of Institute of 

Economic Research, 22 (2). 

 

Wolpert, J. (1966). Migration as an Adjustment to Environmental Stress. Journal of Social 

Issues, 22 (4). 92–102 

 

 

  



 86 

Bijlagen 
 

Bijlage 1 enquête schoolverlaters     86 

Bijlage 2: Krimp en strategieën     93 

Bijlage 3: Overige bevindingen enquêtes     94 

Bijlage 4: Figuren       97 

Bijlage 5: Interviewguide      99   

Bijlage 6: Statistische onderbouwingen en output PASW  102 

  6.1 Kenmerken populatie    102 

  6.2 Frequentietabellen     107 

  6.3 Kruistabelanalyse met Cramér’s V   117 

  6.4 T-toetsen      120 

  



 87 

Bijlage 1: Enquête schoolverlaters Delfzijl en omgeving 
	  

De	  regio	  Delfzijl	  en	  omgeving	  ‘vergrijst’.	  Dat	  

wil	  zeggen	  dat	  de	  bevolking	  gemiddeld	  steeds	  

ouder	  wordt.	  Dit	  komt	  voor	  een	  groot	  deel	  

doordat	  veel	  jongeren	  vertrekken	  uit	  de	  regio,	  

en	  vaak	  niet	  terugkeren.	  	  

Dit	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  de	  vraag	  hoe	  jullie	  

de	  regio	  waarderen	  en	  welke	  motieven	  jullie	  

hebben	  om	  wel	  of	  niet	  in	  de	  regio	  te	  blijven.	  

Tot	  de	  regio	  Delfzijl	  en	  omgeving	  rekenen	  we	  	  

de	  gemeenten	  Delfzijl,	  Appingedam	  en	  

Loppersum,	  zoals	  aangegeven	  op	  de	  kaart	  

hiernaast.	  

Alvast	  bedankt	  voor	  het	  invullen!	  

Maarten	  Kwakernaak,	  student	  sociale	  geografie	  en	  planologie	  aan	  de	  Radboud	  Universiteit	  Nijmegen	  

Leeftijd:  
....................  
Woonplaats: 
............................................................. 
Geslacht: 
M / V  (omcirkel wat van toepassing is) 
 
Opleiding:   
HAVO / VWO (omcirkel wat van toepassing is) 
Profiel binnen opleiding 
EM / CM / NG / NT (omcirkel wat van toepassing is) 
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Stelling 1 
Ik vind de regio Delfzijl een prettig gebied om in te wonen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 2 
Ik vind de regio Delfzijl een regio waar je als jongere prettig kunt wonen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3 
Ik verwacht na het behalen van mijn eindexamen binnen twee jaar te verhuizen naar een 
andere regio. 
O Ja à Ga door naar vraag 3.1 
O Nee à Ga door naar vraag 3.10 
 

Stelling 3.1 
Ik vertrek uit de regio Delfzijl omdat ik een andere regio prettiger vind. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.2 
Ik voel de noodzaak om te verhuizen uit de regio. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.3 
Ik vertrek uit de regio omdat ik elders ga studeren of werken. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
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Stelling 3.4 
Ik vertrek uit de regio omdat ik mijn leefsituatie en/of levensstijl wil veranderen.  
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O  
 
Stelling 3.5 
Ik vertrek uit de regio omdat ik zelfstandiger wil worden. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.6 
Ik vertrek uit de regio omdat de dagelijkse reisafstanden anders voor mij te lang 
zullen zijn. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O  
 
Stelling 3.7 
Ik vertrek uit de regio omdat mensen mij anders mogelijk als onsuccesvol zien. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.8 
Ik vertrek uit de regio om een groter sociaal leven op te bouwen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.9 
Ik vertrek uit de regio omdat hier te weinig jonge mensen wonen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 

à  Ga door naar vraag 4 
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Stelling 3.10 
Ik blijf in de regio Delfzijl en omgeving omdat ik deze regio prettiger vind dan 
andere regio’s. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.11 
Ik voel de noodzaak te blijven in de regio. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.12 
Ik blijf in de regio omdat de kosten te hoog zijn om mij elders te vestigen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.13 
Ik blijf in de regio omdat ik hier bepaalde verplichtingen heb (bijvoorbeeld werk, 
opleiding, sociale verplichtingen, sport). 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.14 
Ik blijf in de regio omdat ik geen behoefte heb aan verandering in mijn leefsituatie 
of levensstijl. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 3.15 
Ik blijf in de regio omdat ik hier mijn familie, vrienden en/of kennissenkring heb.  
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O  
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Stelling 4 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een goed inkomen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 5 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een goede opleiding. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 6 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een goede baan. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 7 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een succesvolle 
toekomst. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 8 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen op een leefomgeving 
waarin ik mij prettig voel. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 9 
Ik heb, als ik in de regio Delfzijl blijf wonen, voldoende kansen om mijzelf te ontplooien. 
Dat wil zeggen, nieuwe ervaringen opdoen en mijzelf ontwikkelen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
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Stelling 10 
Ik vind de manier waarop mensen in de regio Delfzijl met elkaar omgaan prettig.  
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 11 
De nabijheid van vrienden, familie of partner speelt een belangrijke rol in mijn keuze om 
te blijven of te vertrekken uit de regio Delfzijl. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 12 
In de regio Delfzijl kan ik waarschijnlijk een woonruimte vinden zodra ik zelfstandig wil 
gaan wonen (bijvoorbeeld kamer of starterswoning). 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 13 
Economisch is de regio Delfzijl er goed aan toe. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 14 
De verbindingen binnen de regio Delfzijl zijn goed. Dat wil zeggen, ik kan mij 
gemakkelijk verplaatsen tussen plaatsen in de regio. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Stelling 15 
Het openbaar vervoer binnen de regio is goed. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
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Stelling 16 
De regio Delfzijl heeft goede verbindingen met andere delen van Nederland. Dat wil 
zeggen: het is gemakkelijk om vanuit de regio naar andere plaatsen in Nederland te 
reizen. 
Helemaal    Helemaal  
niet mee eens   mee eens 
O O O O O 
 
Afsluitende vraag 1 
Waar zou jij je later (bijvoorbeeld na het afronden van je vervolgopleiding) het liefst 
willen vestigen? 
O In de regio Delfzijl 
O Anders, 
nl.:.......................................................................................................................................... 
O Weet niet 
 
Afsluitende vraag 2 
Wat zou jij graag verbeterd willen zien in de regio Delfzijl? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Bedankt voor je medewerking! 
Mocht je geïnteresseerd zijn in de resultaten van dit onderzoek, laat dan je e-mail hier 
achter. 
 
E-mail: 
................................................................................................................................................ 
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Bijlage 2: Krimp en strategieën 

 

Om op basis van de uitkomsten beleidsaanbevelingen te kunnen doen, zijn recente discoursen 

over beleidsmaatregelen in krimpgebieden belicht. 

In recente publicaties van krimp wordt geregeld gesteld dat er grofweg drie soorten strategieën 

zijn wat betreft demografische krimp: bestrijden, begeleiden en bagatelliseren (ontkennen) (bv 

Hospers, 2010, PBL, 2010, SER, 2011/2011b). Er is inmiddels vrij algemeen aangenomen dat 

bestrijden van krimp geen sterke optie is wanneer een overheid effectief wil inspelen op 

demografische krimp (Hospers 2010, Niedomysl, 2004, Breman & Veeneklaas, 2011, p.4-5). Het 

aantrekken van nieuwe bewoners heeft weinig zin, aangezien elk krimpgebied zich dan richt w 

het aantrekken dezelfde mensen. Groei in alle gebieden is daarom onmogelijk en ‘als iedereen 

[probeert nieuwe bewoners aan te trekken], dan bouwt iedereen voor de leegstand’ (Breman & 

Veeneklaas, 2011, p. 5).Daarnaast worden de gevolgen van demografische krimp vaak 

gebagatelliseerd, vooral omdat een algemeen aangenomen definitie ontbreekt. Het is inderdaad 

mogelijk dat afname van inwoneraantal weinig invloed zal hebben op een regio, maar een 

demografische ontwikkeling zoals ontgroening verdient wel degelijk aandacht vanuit overheden 

(Provincie Groningen, 2011). Wanneer meervoudige demografische krimp plaatsvindt, zal krimp 

begeleid moeten worden, om in te spelen op de ontwikkelingen die gaande zijn. In de gemeente 

Kerkrade worden bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe woningen oude woningen gesloopt[1], 

waarbij in wezen een ‘rood voor rood’ strategie wordt toegepast. Hospers (2010, p.47) pleit niet 

voor het herintroduceren ‘koude’ krimpbestrijding - nieuwe bewoners zijn erg moeilijk aan te 

trekken - maar hij schetst wel mogelijkheden tot het behouden van inwoners, of het terugwinnen 

van bewoners die uit het gebied komen. Wanneer wordt gedacht aan geschikte strategieën om 

demografische krimp en met name ontgroening tegen te gaan, kan dus beter gericht worden op 

het behouden of terugwinnen van jongeren en niet op het aantrekken van jongere 

bevolkingsgroepen. Het aantrekken van nieuwe bewoners, die nog geen binding met het gebied 

hebben lijkt een weinig realistische aanpak, en kan leiden tot wat Breman & Veeneklaas (2011) 

‘bouwen voor leegstand’ noemen. 
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Bijlage 3: Overige bevindingen enquêtes 

 

Verhuisvoornemens: woonplaats en de lange termijn 

Er is een significante samenhang in de uitkomsten tussen de gemeente waar iemand vandaan 

komt, en het voornemen om wel of niet te verhuizen binnen twee jaar na het afronden van de 

middelbare schoolopleiding. Uit een analyse met behulp van Cramér’s V blijkt deze samenhang 

duidelijk aanwezig.18 Met name het verschil tussen de gemeenten Appingedam en Delfzijl is erg 

groot, zo is te zien in onderstaande tabel. Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen 

opleidingsniveau of geslacht en het voornemen om binnen twee jaar na het eindexamen te 

verhuizen.  Opvallend is dat deze uitkomsten verschillen van de resultaten die uit de vraag 

gekomen zijn over verhuisplannen in de verdere toekomst. Gemeente van herkomst en geslacht 

maken bij deze terugkeermigratieplannen geen significant verschil. Wel lijkt het er op dat 

HAVO-scholieren vaker verwachten terug te keren naar de regio, of hierover twijfelen ten 

opzichte van vwo-scholieren (tabel 16). Daarnaast is er een significante samenhang tussen de 

keuze of iemand van plan is te verhuizen binnen twee jaar na het afronden van het examen, en het 

de voorkeur waar iemand in de toekomst zou willen wonen. De respondenten die van plan zijn te 

verhuizen, wensen (op één respondent na) zich in de toekomst op een andere plaats te vestigen 

dan de regio Delfzijl en omgeving, of hebben hierover nog geen mening. 

 
Tabel A 

Aantal vertrekkers en blijvers, per gemeente. 

 Totaal Vertrekkers Blijvers 

Appingedam 20 17 3 

Delfzijl 31 17 14 

Loppersum 7 3 4 

Slochteren 9 9 0 

Ten Boer 1 0 1 

Tabel B 

Wens woonplaats lange termijn 

 Totaal Blijvers Vertrekkers HAVO--

scholieren 

Vwo-

scholieren 

Delfzijl en omgeving 5 1 4 4 1 

Buiten Delfzijl en omgeving 39 29 10 18 21 

Weet niet 24 16 8 6 18 

                                                
18 Deze toets is daarvoor bij uitstek geschikt, omdat het in dit geval om nominale gegevens gaat 
(Howell, 2010, p.164). 
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Verschillen tussen mannen en vrouwen 

Er zijn een aantal significante verschillen aangetoond tussen mannen en vrouwen in de 

antwoorden op de stellingen van de enquêtes. De statistische onderbouwing is te vinden in bijlage 

6. 

 

Vrouwen denken significant minder kans te maken op een goede opleiding dan mannen (tabel 

C). Ook nemen vrouwen vaker dan mannen in overweging dat ze als onsuccesvol worden gezien, 

als ze de regio verlaten, hoewel in beide gevallen deze indicator geen noemenswaardige rol in het 

verhuisgedrag zal speelt (tabel D). Zelfstandigheid is tevens voor vrouwen belangrijker dan voor 

mannen; zij zeggen significant vaker te verhuizen om zelfstandig te gaan wonen (tabel E). 

Ditzelfde geldt voor de overweging of iemand vertrekt omdat er te weinig jonge mensen in de 

regio wonen (tabel F). Geven mannen nog een laag cijfer hiervoor, vrouwen vinden deze 

overweging significant belangrijker. Ook lijken vrouwen zich meer te laten leiden door de wens 

van een groter sociaal leven. Vrouwen geven significant vaker aan te vertrekken om nieuwe 

mensen te leren kennen (tabel G).  

Tot slot is er nog één significant verschil aangekondigd tussen VWO en HAVO-scholieren. 

De verbindingen binnen de regio worden door de HAVO-scholieren positiever beoordeeld dan 

door VWO-scholieren (tabel H). 

 
Tabel C 

Voldoende kans goede opleiding 
 Totaal Vertrekkers Blijvers Mannen Vrouwen 

Gemiddeld 2.63 2.43 3.05 2.94 2.36 

 

Tabel D 

Anders niet succesvol 
 Vertrekkers totaal Mannen Vrouwen 

Gemiddeld 1.72 1.20 2.12 

 

Tabel E 

Zelfstandig worden als reden vertrek 
 Vertrekkers  totaal Mannen Vrouwen 

Gemiddeld 3.78  3.35 4.12 

 

Tabel F 

Te weinig jonge mensen als reden vertrek 
 Vertrekkers totaal Mannen Vrouwen 
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Gemiddeld 3.00 2.50 3.38 

 

Tabel G 

Wens groter sociaal leven als reden vertrek 
 Vertrekkers totaal Mannen Vrouwen 

Gemiddeld 3.41   3 3.73 

 

Tabel H 

Verbindingen binnen de regio 

  Totaal Vertrekkers Blijvers HAVO VWO 

Gemiddeld 3.22 3.39 3.86 3.89 3.30 
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Bijlage 4: Figuren 
Figuur A: Verandering leeftijdsopbouw 1988-2040. De diagrammen voor 2011, 2025 en 2040 zijn gebaseerd op 
prognoses van het CBS. Bron: CBS, z.j.  
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Figuur B: Huishoudensontwikkeling Nederland  
Bron: De Jong & Van Duin (2009) 
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Bijlage 5: Interviewguide 

 

Naam: 

 __________________________________ 

Leeftijd*: 

_______ 

Geslacht*:  

M / V 

Opleidingsniveau 

WO / HBO 

Opleiding: 

__________________________________ 

Huidige woonplaats:  

__________________________________ 

Voormalige woonplaats in regio Delfzijl en omgeving: 

__________________________________ 

Introducerende vragen 
Comfort 
Vertrekkers:  Je bent afkomstig uit de regio Delfzijl en omgeving. Hoe kijk jij terug op de 
jaren waarin jij in deze regio woonde? 
Blijvers:  Je woont in de regio Delfzijl en omgeving. Hoe ervaar je deze regio als 20er? 
 
Comfort 
Vertrekkers: Je bent verhuisd uit deze regio. Waarom heb je deze stap genomen? 
Blijvers 
V: Je bent vooralsnog niet verhuisd uit deze regio, in tegenstelling tot veel anderen. Waarom 
heb je besloten te blijven in de regio? 
 
Vertrekkers: Voelde je de noodzaak om te verhuizen uit deze regio, of kwam dit voort uit een 
wens om je op een andere plaats te vestigen? 
 
Blijvers: Voelde je de noodzaak om te blijven in de regio, of komt dit voort uit een wens om te 
blijven in dit gebied? 
 
Heb je enig idee waar je je wil gaan vestigen na het afronden van je studie? 
 
Voorkeuren en mogelijkheden 
 
Rijkdom 
Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving voldoende kans hebt op een goed inkomen? 
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Status 
Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving voldoende kans hebt op succes, een goede 
educatie en een hooggeplaatste baan? 
 
Comfort 
Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving nu en in de toekomst voldoende kans hebt op 
een voor jou prettige leefomgeving? 
 
Spanning en verandering 
Denk je dat je in de regio Delfzijl en omgeving voldoende mogelijkheden hebt om jezelf te 
ontplooien, en nieuwe ervaringen op te doen? 
 
Moraliteit 
Hoe waardeer jij je nieuwe woonplaats vergeleken met de regio Delfzijl en omgeving in 
morele zin? Dat wil zeggen, het gedrag en de houding van mensen? 
 

Relaties 
In hoeverre en op welke manier speelde de nabijheid van familie en vrienden een rol in je 
keuze van woonplaats?  
 
Middelen en beperkingen 

Huisvesting 

Denk jij dat er voldoende geschikte, betaalbare woningen zijn voor jouw leeftijdsgroep in de 
regio Delfzijl en omgeving? 
 
Economie 
Hoe zou jij de economie van de regio Delfzijl en omgeving typeren? 
 
Zelfstandigheid 
Zou je, mocht je dat willen, de mogelijkheid hebben zelfstandig in je voormalige woonplaats 
(bv. Delfzijl) te wonen? 
 

Verzet tegen veranderingen:  
Blijvers: Mocht je ooit verhuizen uit de regio, hoe kijk jij aan tegen veranderingen in je 
leefsituatie en levensstijl? 
 

Vertrekkers: Toen jij bent verhuisd, hoe keek jij aan tegen het veranderen van je leefsituatie 
en levensstijl? 
 

Tijd-ruimte beperkingen 

Blijvers: Vanuit je huidige woonplaats zijn andere grote plaatsen (bv. Groningen) misschien 

niet optimaal bereikbaar. Hoe ervaar jij de verbindingen met andere plaatsen waar jij 

geregeld heen moet vanuit jouw regio? 
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Vertrekkers: Vanuit je huidige woonplaats is je nieuwe woonplaats (bv. Groningen) 

misschien niet optimaal bereikbaar. In hoeverre spelen reisafstanden tussen een rol in de 

keuze om te verhuizen naar je nieuwe woonplaats (bv. Groningen). 

 

Afsluitende vraag 

Blijvers: Zijn er bepaalde zaken die jij verbeterd zou willen zien in jouw woonplaats? 

Vertrekkers: Zou jij, wanneer bepaalde omstandigheden worden verbeterd, overwegen om 

terug te keren naar je voormalige woonplaats? 
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Bijlage 6: Statistische onderbouwingen en output PASW 
 
Bijlage 6.1 Kenmerken populatie 

 
Statistics 

 Plaats van 
herkomst 

Gemeente 
waar plaats in 

ligt Leeftijd Geslacht 
Opleidingsnive

au 
Profiel binnen 

opleiding 
N Valid 68 68 68 68 68 68 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean   16.57    
Median   17.00    
Mode   17    
Range   3    

 

 
Plaats van herkomst 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 't Zandt 1 1.5 1.5 1.5 
Appingedam 19 27.9 27.9 29.4 
Borgsweer 1 1.5 1.5 30.9 
Delfzijl 27 39.7 39.7 70.6 
Garrelsweer 2 2.9 2.9 73.5 
Leermens 1 1.5 1.5 75.0 
Loppersum 3 4.4 4.4 79.4 
Overschild 2 2.9 2.9 82.4 
Schildwolde 1 1.5 1.5 83.8 
Siddeburen 2 2.9 2.9 86.8 
Slochteren 1 1.5 1.5 88.2 
Spijk 1 1.5 1.5 89.7 
Steendam 1 1.5 1.5 91.2 
Ten Post 1 1.5 1.5 92.6 
Tjuchem 2 2.9 2.9 95.6 
Wagenborgen 2 2.9 2.9 98.5 
Woldendorp 1 1.5 1.5 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

1.  
Gemeente waar plaats in ligt 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Appingedam 20 29.4 29.4 29.4 
Delfzijl 31 45.6 45.6 75.0 
Loppersum 7 10.3 10.3 85.3 
Slochteren 9 13.2 13.2 98.5 
Ten Boer 1 1.5 1.5 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 
Leeftijd 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 15 10 14.7 14.7 14.7 
16 17 25.0 25.0 39.7 
17 33 48.5 48.5 88.2 
18 8 11.8 11.8 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 
Geslacht 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid m 32 47.1 47.1 47.1 
v 36 52.9 52.9 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 
Opleidingsniveau 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid havo 28 41.2 41.2 41.2 
vwo 40 58.8 58.8 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 
Profiel binnen opleiding 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid cm 5 7.4 7.4 7.4 
em 45 66.2 66.2 73.5 
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emcm 1 1.5 1.5 75.0 
ng 6 8.8 8.8 83.8 
ngnt 5 7.4 7.4 91.2 
nt 6 8.8 8.8 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 
 

Statistics 

 
Waardering 
algemeen 

Waardering 
als jongere 

Voornemen 
om te 

verhuizen 
binnen 2 jaar 

Andere regio 
prettiger 

Noodzaak te 
verhuizen 

Studeren of 
werken 

N Valid 68 68 68 46 46 46 
Missing 0 0 0 22 22 22 

Mean 3.37 2.76  3.72 3.37 4.43 
Median 3.00 3.00  4.00 3.50 5.00 
Mode 4 3  5 4 5 
Std. Deviation .827 .916  1.205 1.040 .834 
Variance .684 .839  1.452 1.083 .696 

 
 

Statistics 

 
Levensstijl 

of 
leefsituatie 

Zelfstandig 
worden 

Reisafstand
en tussen 

regio 
Anders niet 
succesvol 

Groter 
sociaal leven 

Te weinig 
jonge 

mensen 
N Valid 46 46 46 46 46 46 

Missing 22 22 22 22 22 22 
Mean 3.28 3.78 3.85 1.72 3.41 3.00 
Median 3.00 4.00 4.00 1.00 3.00 3.00 
Mode 5 4 4 1 3 3 
Std. Deviation 1.409 1.094 1.210 .935 .884 1.333 
Variance 1.985 1.196 1.465 .874 .781 1.778 

 
 

Statistics 

 
Deze regio 

prettiger 
Noodzaak te 

blijven 

Kosten te 
hoog om te 
verhuizen 

Locatiegebo
nden 

verplichtinge
n 

Geen 
behoefte 

verandering 
levensstijl 

Familie, 
vrienden, 
kennissen 

N Valid 22 22 22 22 22 22 
Missing 46 46 46 46 46 46 
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Mean 2.59 2.36 2.91 3.23 3.64 3.95 
Median 2.50 2.50 3.00 3.50 4.00 4.00 
Mode 2 3 2a 4 4 5 
Std. Deviation .796 1.049 1.377 1.193 1.217 1.133 
Variance .634 1.100 1.896 1.422 1.481 1.284 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

Statistics 

 Voldoende 
kans op 
inkomen 

Voldoende 
kans op 
opleiding 

Voldoende 
kans goede 

baan 

Voldoende 
kans 

succesvolle 
toekomst 

Voldoende 
kans prettige 
leefomgevin

g 

Voldoende 
kans 

zelfontplooii
ng 

N Valid 68 68 68 68 68 68 
Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.82 2.63 2.81 2.96 3.54 2.35 
Median 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 
Mode 3 2 3 2a 4 2 
Std. Deviation .976 1.171 .902 .999 1.043 .877 
Variance .953 1.370 .814 .998 1.088 .769 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

Statistics 

 
Prettige 
omgang 

Nabijheid 
vrienden, 

familie 
partner 

Mogelijkheid 
vinden 

woonruimte 
Economie is 

goed 

Verbindinge
n binnen de 

regio 

Openbaar 
vervoer 

binnen de 
regio 

N Valid 68 68 68 67 68 68 
Missing 0 0 0 1 0 0 

Mean 3.47 3.44 2.76 2.64 3.54 3.43 
Median 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 3 3 4 4 
Std. Deviation .938 1.262 1.094 .900 1.014 1.163 
Variance .880 1.594 1.198 .809 1.028 1.353 

 
* 1 waarde in dit onderzoek is door een respondent niet ingevuld 

Statistics 

 Verbindingen 
vanuit de regio 

Verhuisvoorne
men verdere 

toekomst 
N Valid 68 68 

Missing 0 0 
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Mean 3.22 2.28 
Median 3.00 2.00 
Mode 4 2 
Std. Deviation 1.183 .595 
Variance 1.398 .354 
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Bijlage 6.2 Frequentietabellen 
 

 
Waardering algemeen 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.5 1.5 1.5 
2 9 13.2 13.2 14.7 
3 25 36.8 36.8 51.5 
4 30 44.1 44.1 95.6 
5 3 4.4 4.4 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Waardering als jongere 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 6 8.8 8.8 8.8 
2 20 29.4 29.4 38.2 
3 26 38.2 38.2 76.5 
4 16 23.5 23.5 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 46 67.6 67.6 67.6 
nee 22 32.4 32.4 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 
Andere regio prettiger 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 2.9 4.3 4.3 
2 7 10.3 15.2 19.6 
3 8 11.8 17.4 37.0 
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4 14 20.6 30.4 67.4 
5 15 22.1 32.6 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 
Noodzaak te verhuizen 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 4.4 6.5 6.5 
2 5 7.4 10.9 17.4 
3 15 22.1 32.6 50.0 
4 18 26.5 39.1 89.1 
5 5 7.4 10.9 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 
Studeren of werken 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 2.9 4.3 4.3 
3 4 5.9 8.7 13.0 
4 12 17.6 26.1 39.1 
5 28 41.2 60.9 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 
Levensstijl of leefsituatie 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 7 10.3 15.2 15.2 
2 7 10.3 15.2 30.4 
3 10 14.7 21.7 52.2 
4 10 14.7 21.7 73.9 
5 12 17.6 26.1 100.0 
Total 46 67.6 100.0  
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Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 

 
Zelfstandig worden 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 2.9 4.3 4.3 
2 4 5.9 8.7 13.0 
3 9 13.2 19.6 32.6 
4 18 26.5 39.1 71.7 
5 13 19.1 28.3 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 
Reisafstanden tussen regio 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 5.9 8.7 8.7 
2 2 2.9 4.3 13.0 
3 7 10.3 15.2 28.3 
4 17 25.0 37.0 65.2 
5 16 23.5 34.8 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 

 
Anders niet succesvol 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 25 36.8 54.3 54.3 
2 12 17.6 26.1 80.4 
3 6 8.8 13.0 93.5 
4 3 4.4 6.5 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
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Anders niet succesvol 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 25 36.8 54.3 54.3 
2 12 17.6 26.1 80.4 
3 6 8.8 13.0 93.5 
4 3 4.4 6.5 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 

 
Groter sociaal leven 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 2.9 4.3 4.3 
2 2 2.9 4.3 8.7 
3 21 30.9 45.7 54.3 
4 17 25.0 37.0 91.3 
5 4 5.9 8.7 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

 

 
Te weinig jonge mensen 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 8 11.8 17.4 17.4 
2 8 11.8 17.4 34.8 
3 14 20.6 30.4 65.2 
4 8 11.8 17.4 82.6 
5 8 11.8 17.4 100.0 
Total 46 67.6 100.0  

Missing System 22 32.4   
Total 68 100.0   

Deze regio prettiger 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.5 4.5 4.5 
2 10 14.7 45.5 50.0 
3 8 11.8 36.4 86.4 
4 3 4.4 13.6 100.0 
Total 22 32.4 100.0  

Missing System 46 67.6   
Total 68 100.0   

 

 
Noodzaak te blijven 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 6 8.8 27.3 27.3 
2 5 7.4 22.7 50.0 
3 8 11.8 36.4 86.4 
4 3 4.4 13.6 100.0 
Total 22 32.4 100.0  

Missing System 46 67.6   
Total 68 100.0   

 

 
Kosten te hoog om te verhuizen 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 5.9 18.2 18.2 
2 6 8.8 27.3 45.5 
3 3 4.4 13.6 59.1 
4 6 8.8 27.3 86.4 
5 3 4.4 13.6 100.0 
Total 22 32.4 100.0  

Missing System 46 67.6   
Total 68 100.0   

 
Locatiegebonden verplichtingen 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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Valid 1 3 4.4 13.6 13.6 
2 2 2.9 9.1 22.7 
3 6 8.8 27.3 50.0 
4 9 13.2 40.9 90.9 
5 2 2.9 9.1 100.0 
Total 22 32.4 100.0  

Missing System 46 67.6   
Total 68 100.0   

 

 
Geen behoefte verandering levensstijl 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.5 4.5 4.5 
2 4 5.9 18.2 22.7 
3 3 4.4 13.6 36.4 
4 8 11.8 36.4 72.7 
5 6 8.8 27.3 100.0 
Total 22 32.4 100.0  

Missing System 46 67.6   
Total 68 100.0   

 

 
Familie, vrienden, kennissen 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 4.4 13.6 13.6 
3 5 7.4 22.7 36.4 
4 4 5.9 18.2 54.5 
5 10 14.7 45.5 100.0 
Total 22 32.4 100.0  

Missing System 46 67.6   
Total 68 100.0   

 

 
 

Voldoende kans op inkomen 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 5 7.4 7.4 7.4 
2 21 30.9 30.9 38.2 
3 26 38.2 38.2 76.5 
4 13 19.1 19.1 95.6 
5 3 4.4 4.4 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 
Voldoende kans op opleiding 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 13 19.1 19.1 19.1 
2 20 29.4 29.4 48.5 
3 18 26.5 26.5 75.0 
4 13 19.1 19.1 94.1 
5 4 5.9 5.9 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Voldoende kans goede baan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 5.9 5.9 5.9 
2 22 32.4 32.4 38.2 
3 26 38.2 38.2 76.5 
4 15 22.1 22.1 98.5 
5 1 1.5 1.5 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Voldoende kans succesvolle toekomst 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 4.4 4.4 4.4 
2 22 32.4 32.4 36.8 
3 22 32.4 32.4 69.1 
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4 17 25.0 25.0 94.1 
5 4 5.9 5.9 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Voldoende kans prettige leefomgeving 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 4.4 4.4 4.4 
2 7 10.3 10.3 14.7 
3 20 29.4 29.4 44.1 
4 26 38.2 38.2 82.4 
5 12 17.6 17.6 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Voldoende kans zelfontplooiing 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 11 16.2 16.2 16.2 
2 29 42.6 42.6 58.8 
3 21 30.9 30.9 89.7 
4 7 10.3 10.3 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Prettige omgang 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 2.9 2.9 2.9 
2 9 13.2 13.2 16.2 
3 18 26.5 26.5 42.6 
4 33 48.5 48.5 91.2 
5 6 8.8 8.8 100.0 
Total 68 100.0 100.0  
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Nabijheid vrienden, familie partner 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 7 10.3 10.3 10.3 
2 9 13.2 13.2 23.5 
3 14 20.6 20.6 44.1 
4 23 33.8 33.8 77.9 
5 15 22.1 22.1 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Mogelijkheid vinden woonruimte 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 10 14.7 14.7 14.7 
2 17 25.0 25.0 39.7 
3 23 33.8 33.8 73.5 
4 15 22.1 22.1 95.6 
5 3 4.4 4.4 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Economie is goed 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 7 10.3 10.4 10.4 
2 22 32.4 32.8 43.3 
3 26 38.2 38.8 82.1 
4 12 17.6 17.9 100.0 
Total 67 98.5 100.0  

Missing System 1 1.5   
Total 68 100.0   

 

 
Verbindingen binnen de regio 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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Valid 1 1 1.5 1.5 1.5 
2 12 17.6 17.6 19.1 
3 15 22.1 22.1 41.2 
4 29 42.6 42.6 83.8 
5 11 16.2 16.2 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Openbaar vervoer binnen de regio 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 6 8.8 8.8 8.8 
2 9 13.2 13.2 22.1 
3 13 19.1 19.1 41.2 
4 30 44.1 44.1 85.3 
5 10 14.7 14.7 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Verbindingen vanuit de regio 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 5 7.4 7.4 7.4 
2 17 25.0 25.0 32.4 
3 13 19.1 19.1 51.5 
4 24 35.3 35.3 86.8 
5 9 13.2 13.2 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

 

 
Verhuisvoornemen verdere toekomst 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 5 7.4 7.4 7.4 
2 39 57.4 57.4 64.7 
3 24 35.3 35.3 100.0 
Total 68 100.0 100.0  
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Bijlage 6.3 Kruistabelanalyse met Cramér´s V 
 

Aangezien nominale data niet via een t-toets benaderd kunnen worden, deze gegevens hebben immers geen 

gemiddelden om te vergelijken, is gebruik gemaakt van twee toetsen die zich lenen voor ordinale gegevens: de Phi-

toets en Cramérs V. Voor de conclusies in dit onderzoek is het met name van belang te bezien waar er verschillen 

liggen tussen blijvers en vertrekkers. Derhalve is alleen vanuit deze splitsing van gegevens een analyse uitgevoerd. 

 

Gebleken is dat er een significante afwijking bestaat onder de onderzoeksgroep: het lijkt erop dat de keuze om wel of 

nie tte verhuizen uit het gebied afhangt van de gemeente waaruit iemand afkomstig is.  

à Cramér’s V en Phi lenen zich voor het meten van samenhang tussen nominale variabelen. Waarden liggen tussen 0 

en 1. Bij een waarde van 0 is er onderlinge afhankelijkheid, bij een waarde van 1 is er volledige onderlinge samenhang. 

Phi wordt alleen gebruikt van kruistabellen met een omvang van 2x2. 

 

Nulhypothese (H0): Er is geen onderlinge samenhang 

Alternatieve hypothese (H1): er is een onderlinge samenhang 

 

 
Gemeente waar plaats in ligt * Voornemen om te verhuizen binnen 
2 jaar 
 
Deze mogelijke samenhang is volgens de analyse middelmatig sterk, met een waarde van 0.445 en een 

significantieniveau van 0.009, wat betekent dat bij een alfa van 0.05 de nulhypothese verworpen wordt. 
 
 

 
Crosstab 

Count 

 
Voornemen om te verhuizen 

binnen 2 jaar 
Total ja nee 

Gemeente waar plaats in 
ligt 

Appingedam 17 3 20 
Delfzijl 17 14 31 
Loppersum 3 4 7 
Slochteren 9 0 9 
Ten Boer 0 1 1 
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Crosstab 
Count 

 
Voornemen om te verhuizen 

binnen 2 jaar 
Total ja nee 

Gemeente waar plaats in 
ligt 

Appingedam 17 3 20 
Delfzijl 17 14 31 
Loppersum 3 4 7 
Slochteren 9 0 9 
Ten Boer 0 1 1 

Total 46 22 68 

 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi .445 .009 

Cramer's V .445 .009 
N of Valid Cases 68  

 
 
Geslacht * Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar 
 
Deze mogelijke samenhang is volgens de analyse zwak, met een Phi-waarde van 0.104 en een significantieniveau van 

0.392, wat betekent dat bij een alfa van 0.05 de nulhypothese niet verworpen kan worden. 

 
Crosstab 

Count 

 
Voornemen om te verhuizen 

binnen 2 jaar 
Total ja nee 

Geslacht m 20 12 32 
v 26 10 36 

Total 46 22 68 

 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
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Nominal by Nominal Phi -.104 .392 
Cramer's V .104 .392 

N of Valid Cases 68  

 
 
Opleidingsniveau * Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar 
 
Deze mogelijke samenhang is volgens de analyse zwak, met een Phi-waarde van 0.188 en een significantieniveau van 

0.121, wat betekent dat bij een alfa van 0.05 de nulhypothese niet verworpen kan worden. 

  

 
Crosstab 

Count 

 
Voornemen om te verhuizen 

binnen 2 jaar 
Total ja nee 

Opleidingsniveau havo 16 12 28 
vwo 30 10 40 

Total 46 22 68 

 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi -.188 .121 

Cramer's V .188 .121 
N of Valid Cases 68  

 

 
  

N 68 68 67 68 68 68 68 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Bijlage 6.4 T-toetsen 
Verschillen tussen groepen binnen populatie 

 

Om te kunnen beoordelen of er verschillen bestaan binnen tussen verschillende groepen binnen de populatie in de beoordeling 

van de regio, zijn t-toetsen uitgevoerd onder drie gesplitste groepen: blijvers en verrekkers, vwo-scholieren en havo-scholieren en 

mannen en vrouwen. Hierbij is gebruik gemaakt van een independent samples t-test, aangezien het steeds gaat om twee 

onafhankelijke groepen. Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% toegepast. 

Daarnaast zijn t-toetsen uitgevoerd over alle gemiddelden van de stellingen, om te kijken of ze significant afwijken van het 

neutrale getal 3. Ook hier is een betrouwbaarheidsinterval van 95% toegepast. 

 
Group Statistics 

 Voornemen om te 
verhuizen binnen 2 jaar N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Waardering algemeen 
dimension1 

ja 46 3.26 .801 .118 
nee 22 3.59 .854 .182 

Waardering als jongere 
dimension1 

ja 46 2.70 .916 .135 
nee 22 2.91 .921 .196 

Andere regio prettiger 
dimension1 

ja 46 3.72 1.205 .178 
nee 0a . . . 

Noodzaak te verhuizen 
dimension1 

ja 46 3.37 1.040 .153 
nee 0a . . . 

Studeren of werken 
dimension1 

ja 46 4.43 .834 .123 
nee 0a . . . 

Levensstijl of leefsituatie 
dimension1 

ja 46 3.28 1.409 .208 
nee 0a . . . 

Zelfstandig worden 
dimension1 

ja 46 3.78 1.094 .161 
nee 0a . . . 

Reisafstanden tussen 
regio dimension1 

ja 46 3.85 1.210 .178 
nee 0a . . . 

Anders niet succesvol 
dimension1 

ja 46 1.72 .935 .138 
nee 0a . . . 

Groter sociaal leven 
dimension1 

ja 46 3.41 .884 .130 
nee 0a . . . 

Te weinig jonge mensen 
dimension1 

ja 46 3.00 1.333 .197 
nee 0a . . . 

Deze regio prettiger 
dimension1 

ja 0a . . . 
nee 22 2.59 .796 .170 

Noodzaak te blijven 
dimension1 

ja 0a . . . 
nee 22 2.36 1.049 .224 
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Kosten te hoog om te 
verhuizen dimension1 

ja 0a . . . 
nee 22 2.91 1.377 .294 

Locatiegebonden 
verplichtingen dimension1 

ja 0a . . . 
nee 22 3.23 1.193 .254 

Geen behoefte 
verandering levensstijl dimension1 

ja 0a . . . 
nee 22 3.64 1.217 .259 

Familie, vrienden, 
kennissen dimension1 

ja 0a . . . 
nee 22 3.95 1.133 .242 

Voldoende kans op 
inkomen dimension1 

ja 46 2.67 .944 .139 
nee 22 3.14 .990 .211 

Voldoende kans op 
opleiding dimension1 

ja 46 2.43 1.068 .157 
nee 22 3.05 1.290 .275 

Voldoende kans goede 
baan dimension1 

ja 46 2.76 .874 .129 
nee 22 2.91 .971 .207 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst dimension1 

ja 46 2.70 .891 .131 
nee 22 3.50 1.012 .216 

Voldoende kans prettige 
leefomgeving dimension1 

ja 46 3.30 .986 .145 
nee 22 4.05 .999 .213 

Voldoende kans 
zelfontplooiing dimension1 

ja 46 2.20 .806 .119 
nee 22 2.68 .945 .202 

Prettige omgang 
dimension1 

ja 46 3.37 .928 .137 
nee 22 3.68 .945 .202 

Nabijheid vrienden, 
familie partner dimension1 

ja 46 3.20 1.258 .186 
nee 22 3.95 1.133 .242 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte dimension1 

ja 46 2.61 1.125 .166 
nee 22 3.09 .971 .207 

Economie is goed 
dimension1 

ja 46 2.63 .853 .126 
nee 21 2.67 1.017 .222 

Verbindingen binnen de 
regio dimension1 

ja 46 3.39 .977 .144 
nee 22 3.86 1.037 .221 

Openbaar vervoer binnen 
de regio dimension1 

ja 46 3.30 1.190 .175 
nee 22 3.68 1.086 .232 

Verbindingen vanuit de 
regio dimension1 

ja 46 3.04 1.173 .173 
nee 22 3.59 1.141 .243 

Verhuisvoornemen 
verdere toekomst dimension1 

ja 46 2.33 .519 .076 
nee 22 2.18 .733 .156 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

 
Independent Samples Test 
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Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Waardering 
algemeen 

Equal variances 
assumed 

.169 .683 -1.556 66 .124 -.330 

Equal variances 
not assumed 

  -1.521 39.150 .136 -.330 

Waardering als 
jongere 

Equal variances 
assumed 

.006 .940 -.897 66 .373 -.213 

Equal variances 
not assumed 

  -.896 41.246 .376 -.213 

Voldoende kans op 
inkomen 

Equal variances 
assumed 

.067 .796 -1.860 66 .067 -.462 

Equal variances 
not assumed 

  -1.829 39.725 .075 -.462 

Voldoende kans op 
opleiding 

Equal variances 
assumed 

.718 .400 -2.061 66 .043 -.611 

Equal variances 
not assumed 

  -1.927 35.247 .062 -.611 

Voldoende kans 
goede baan 

Equal variances 
assumed 

.038 .845 -.631 66 .530 -.148 

Equal variances 
not assumed 

  -.608 37.763 .547 -.148 

Voldoende kans 
succesvolle 
toekomst 

Equal variances 
assumed 

.681 .412 -3.332 66 .001 -.804 

Equal variances 
not assumed 

  -3.184 37.090 .003 -.804 

Voldoende kans 
prettige 
leefomgeving 

Equal variances 
assumed 

.540 .465 -2.888 66 .005 -.741 

Equal variances 
not assumed 

  -2.874 40.974 .006 -.741 

Voldoende kans 
zelfontplooiing 

Equal variances 
assumed 

1.614 .208 -2.199 66 .031 -.486 

Equal variances 
not assumed 

  -2.078 36.102 .045 -.486 

Prettige omgang Equal variances 
assumed 

.366 .548 -1.291 66 .201 -.312 

Equal variances 
not assumed 

  -1.282 40.753 .207 -.312 
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Nabijheid vrienden, 
familie partner 

Equal variances 
assumed 

1.654 .203 -2.400 66 .019 -.759 

Equal variances 
not assumed 

  -2.492 45.666 .016 -.759 

Mogelijkheid 
vinden woonruimte 

Equal variances 
assumed 

1.619 .208 -1.725 66 .089 -.482 

Equal variances 
not assumed 

  -1.817 47.467 .075 -.482 

Economie is goed Equal variances 
assumed 

1.223 .273 -.152 65 .880 -.036 

Equal variances 
not assumed 

  -.142 33.381 .888 -.036 

Verbindingen 
binnen de regio 

Equal variances 
assumed 

.009 .924 -1.828 66 .072 -.472 

Equal variances 
not assumed 

  -1.790 39.303 .081 -.472 

Openbaar vervoer 
binnen de regio 

Equal variances 
assumed 

.190 .665 -1.257 66 .213 -.377 

Equal variances 
not assumed 

  -1.299 45.103 .200 -.377 

Verbindingen 
vanuit de regio 

Equal variances 
assumed 

.193 .662 -1.816 66 .074 -.547 

Equal variances 
not assumed 

  -1.835 42.539 .074 -.547 

Verhuisvoornemen 
verdere toekomst 

Equal variances 
assumed 

2.855 .096 .935 66 .353 .144 

Equal variances 
not assumed 

  .829 31.433 .413 .144 

 
Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Waardering algemeen Equal variances assumed .212 -.754 .093 

Equal variances not 
assumed 

.217 -.769 .109 

Waardering als jongere Equal variances assumed .238 -.688 .261 
Equal variances not 
assumed 

.238 -.695 .268 

Voldoende kans op Equal variances assumed .249 -.959 .034 
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inkomen Equal variances not 
assumed 

.253 -.974 .049 

Voldoende kans op 
opleiding 

Equal variances assumed .296 -1.202 -.019 
Equal variances not 
assumed 

.317 -1.254 .033 

Voldoende kans goede 
baan 

Equal variances assumed .235 -.617 .321 
Equal variances not 
assumed 

.244 -.642 .346 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst 

Equal variances assumed .241 -1.286 -.322 
Equal variances not 
assumed 

.253 -1.316 -.293 

Voldoende kans prettige 
leefomgeving 

Equal variances assumed .257 -1.254 -.229 
Equal variances not 
assumed 

.258 -1.262 -.220 

Voldoende kans 
zelfontplooiing 

Equal variances assumed .221 -.928 -.045 
Equal variances not 
assumed 

.234 -.961 -.012 

Prettige omgang Equal variances assumed .242 -.795 .171 
Equal variances not 
assumed 

.244 -.804 .180 

Nabijheid vrienden, familie 
partner 

Equal variances assumed .316 -1.390 -.128 
Equal variances not 
assumed 

.305 -1.372 -.146 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte 

Equal variances assumed .280 -1.040 .076 
Equal variances not 
assumed 

.265 -1.016 .051 

Economie is goed Equal variances assumed .239 -.513 .440 
Equal variances not 
assumed 

.255 -.555 .482 

Verbindingen binnen de 
regio 

Equal variances assumed .258 -.988 .043 
Equal variances not 
assumed 

.264 -1.006 .061 

Openbaar vervoer binnen 
de regio 

Equal variances assumed .300 -.977 .222 
Equal variances not 
assumed 

.291 -.963 .208 

Verbindingen vanuit de 
regio 

Equal variances assumed .301 -1.149 .054 
Equal variances not 
assumed 

.298 -1.149 .055 

Verhuisvoornemen 
verdere toekomst 

Equal variances assumed .154 -.164 .452 
Equal variances not 
assumed 

.174 -.210 .499 
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Group Statistics 

 Geslacht 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Waardering algemeen 
dimension1 

m 32 3.38 .793 .140 
v 36 3.36 .867 .144 

Waardering als jongere 
dimension1 

m 32 2.75 .880 .156 
v 36 2.78 .959 .160 

Andere regio prettiger 
dimension1 

m 20 3.80 1.436 .321 
v 26 3.65 1.018 .200 

Noodzaak te verhuizen 
dimension1 

m 20 3.25 1.209 .270 
v 26 3.46 .905 .177 

Studeren of werken 
dimension1 

m 20 4.40 .995 .222 
v 26 4.46 .706 .138 

Levensstijl of leefsituatie 
dimension1 

m 20 3.00 1.522 .340 
v 26 3.50 1.304 .256 

Zelfstandig worden 
dimension1 

m 20 3.35 1.348 .302 
v 26 4.12 .711 .140 

Reisafstanden tussen 
regio dimension1 

m 20 3.65 1.565 .350 
v 26 4.00 .849 .166 

Anders niet succesvol 
dimension1 

m 20 1.20 .523 .117 
v 26 2.12 .993 .195 

Groter sociaal leven 
dimension1 

m 20 3.00 .918 .205 
v 26 3.73 .724 .142 

Te weinig jonge mensen 
dimension1 

m 20 2.50 1.469 .328 
v 26 3.38 1.098 .215 

Deze regio prettiger 
dimension1 

m 12 2.33 .651 .188 
v 10 2.90 .876 .277 

Noodzaak te blijven 
dimension1 

m 12 2.42 1.165 .336 
v 10 2.30 .949 .300 

Kosten te hoog om te 
verhuizen dimension1 

m 12 2.58 1.505 .434 
v 10 3.30 1.160 .367 

Locatiegebonden 
verplichtingen dimension1 

m 12 3.42 1.165 .336 
v 10 3.00 1.247 .394 

Geen behoefte 
verandering levensstijl dimension1 

m 12 3.33 1.371 .396 
v 10 4.00 .943 .298 

Familie, vrienden, 
dimension1 

m 12 4.17 .835 .241 
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kennissen v 10 3.70 1.418 .448 
Voldoende kans op 
inkomen dimension1 

m 32 2.69 .931 .165 
v 36 2.94 1.013 .169 

Voldoende kans op 
opleiding dimension1 

m 32 2.94 1.076 .190 
v 36 2.36 1.199 .200 

Voldoende kans goede 
baan dimension1 

m 32 2.78 .975 .172 
v 36 2.83 .845 .141 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst dimension1 

m 32 2.91 .928 .164 
v 36 3.00 1.069 .178 

Voldoende kans prettige 
leefomgeving dimension1 

m 32 3.72 .888 .157 
v 36 3.39 1.153 .192 

Voldoende kans 
zelfontplooiing dimension1 

m 32 2.41 .837 .148 
v 36 2.31 .920 .153 

Prettige omgang 
dimension1 

m 32 3.38 1.040 .184 
v 36 3.56 .843 .141 

Nabijheid vrienden, familie 
partner dimension1 

m 32 3.44 1.343 .237 
v 36 3.44 1.206 .201 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte dimension1 

m 32 2.75 1.244 .220 
v 36 2.78 .959 .160 

Economie is goed 
dimension1 

m 32 2.69 1.061 .188 
v 35 2.60 .736 .124 

Verbindingen binnen de 
regio dimension1 

m 32 3.63 .976 .172 
v 36 3.47 1.055 .176 

Openbaar vervoer binnen 
de regio dimension1 

m 32 3.38 1.185 .209 
v 36 3.47 1.158 .193 

Verbindingen vanuit de 
regio dimension1 

m 32 3.13 1.185 .209 
v 36 3.31 1.191 .198 

Verhuisvoornemen 
verdere toekomst dimension1 

m 32 2.16 .574 .101 
v 36 2.39 .599 .100 

 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 
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Waardering 
algemeen 

Equal 
variances 
assumed 

.066 .798 .069 66 .945 .014 .202 -.390 .418 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.069 65.9

38 
.945 .014 .201 -.388 .416 

Waardering 
als jongere 

Equal 
variances 
assumed 

.845 .361 -
.124 

66 .902 -.028 .224 -.475 .420 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.125 
65.9

28 
.901 -.028 .223 -.473 .418 

Andere regio 
prettiger 

Equal 
variances 
assumed 

2.818 .100 .404 44 .688 .146 .362 -.583 .875 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.387 32.7

87 
.702 .146 .378 -.623 .916 

Noodzaak te 
verhuizen 

Equal 
variances 
assumed 

1.905 .175 -
.679 

44 .500 -.212 .311 -.839 .416 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.654 
34.0

96 
.517 -.212 .323 -.868 .445 

Studeren of 
werken 

Equal 
variances 
assumed 

1.383 .246 -
.245 

44 .807 -.062 .251 -.567 .444 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.235 
32.8

32 
.816 -.062 .262 -.595 .472 

Levensstijl of 
leefsituatie 

Equal 
variances 
assumed 

.833 .366 -
1.19

9 

44 .237 -.500 .417 -1.340 .340 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.17
5 

37.4
43 

.248 -.500 .426 -1.362 .362 

Zelfstandig 
worden 

Equal 
variances 
assumed 

13.981 .001 -
2.48

5 

44 .017 -.765 .308 -1.386 -.145 
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Equal 
variances not 
assumed 

  
-

2.30
4 

27.0
64 

.029 -.765 .332 -1.447 -.084 

Reisafstande
n tussen 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

10.567 .002 -
.972 

44 .337 -.350 .360 -1.076 .376 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.903 
27.4

93 
.374 -.350 .388 -1.145 .445 

Anders niet 
succesvol 

Equal 
variances 
assumed 

7.901 .007 -
3.73

6 

44 .001 -.915 .245 -1.409 -.422 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

4.02
9 

39.5
24 

.000 -.915 .227 -1.375 -.456 

Groter sociaal 
leven 

Equal 
variances 
assumed 

.014 .906 -
3.02

0 

44 .004 -.731 .242 -1.218 -.243 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

2.92
8 

35.3
96 

.006 -.731 .250 -1.237 -.224 

Te weinig 
jonge 
mensen 

Equal 
variances 
assumed 

3.178 .082 -
2.33

9 

44 .024 -.885 .378 -1.647 -.122 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

2.25
2 

34.0
65 

.031 -.885 .393 -1.683 -.086 

Deze regio 
prettiger 

Equal 
variances 
assumed 

1.101 .307 -
1.74

0 

20 .097 -.567 .326 -1.246 .113 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.69
3 

16.3
67 

.109 -.567 .335 -1.275 .142 

Noodzaak te 
blijven 

Equal 
variances 
assumed 

1.434 .245 .254 20 .802 .117 .459 -.841 1.075 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.259 19.9

96 
.798 .117 .451 -.823 1.057 

Kosten te 
hoog om te 
verhuizen 

Equal 
variances 
assumed 

2.717 .115 -
1.23

0 

20 .233 -.717 .583 -1.932 .498 
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Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.26
1 

19.9
07 

.222 -.717 .569 -1.903 .470 

Locatiegebon
den 
verplichtingen 

Equal 
variances 
assumed 

.086 .773 .809 20 .428 .417 .515 -.657 1.491 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.804 18.7

36 
.431 .417 .518 -.669 1.502 

Geen 
behoefte 
verandering 
levensstijl 

Equal 
variances 
assumed 

4.011 .059 -
1.30

1 

20 .208 -.667 .513 -1.736 .403 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.34
6 

19.3
95 

.194 -.667 .495 -1.702 .369 

Familie, 
vrienden, 
kennissen 

Equal 
variances 
assumed 

12.990 .002 .960 20 .348 .467 .486 -.547 1.480 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.917 13.9

94 
.375 .467 .509 -.625 1.559 

Voldoende 
kans op 
inkomen 

Equal 
variances 
assumed 

.113 .738 -
1.08

4 

66 .282 -.257 .237 -.730 .216 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.09
0 

65.9
16 

.280 -.257 .236 -.728 .214 

Voldoende 
kans op 
opleiding 

Equal 
variances 
assumed 

.576 .450 2.07
6 

66 .042 .576 .278 .022 1.131 

Equal 
variances not 
assumed 

  
2.09

0 
65.9

92 
.041 .576 .276 .026 1.127 

Voldoende 
kans goede 
baan 

Equal 
variances 
assumed 

1.759 .189 -
.236 

66 .814 -.052 .221 -.493 .389 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.234 
61.8

15 
.816 -.052 .223 -.497 .393 

Voldoende 
kans 
succesvolle 

Equal 
variances 
assumed 

1.898 .173 -
.384 

66 .702 -.094 .244 -.581 .394 
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toekomst Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.387 
65.9

70 
.700 -.094 .242 -.577 .390 

Voldoende 
kans prettige 
leefomgeving 

Equal 
variances 
assumed 

4.009 .049 1.30
9 

66 .195 .330 .252 -.173 .833 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.32

9 
64.7

49 
.189 .330 .248 -.166 .826 

Voldoende 
kans 
zelfontplooiin
g 

Equal 
variances 
assumed 

.237 .628 .470 66 .640 .101 .214 -.327 .529 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.472 65.9

59 
.638 .101 .213 -.325 .526 

Prettige 
omgang 

Equal 
variances 
assumed 

1.317 .255 -
.790 

66 .432 -.181 .229 -.637 .276 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.780 
59.7

62 
.438 -.181 .231 -.643 .282 

Nabijheid 
vrienden, 
familie 
partner 

Equal 
variances 
assumed 

.212 .647 -
.022 

66 .982 -.007 .309 -.624 .610 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.022 
62.7

98 
.982 -.007 .311 -.628 .615 

Mogelijkheid 
vinden 
woonruimte 

Equal 
variances 
assumed 

4.404 .040 -
.104 

66 .918 -.028 .268 -.563 .507 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.102 
58.0

62 
.919 -.028 .272 -.572 .517 

Economie is 
goed 

Equal 
variances 
assumed 

5.035 .028 .395 65 .694 .087 .221 -.355 .530 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.389 54.6

30 
.699 .087 .225 -.363 .538 

Verbindingen 
binnen de 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

.329 .568 .617 66 .539 .153 .247 -.341 .647 
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Equal 
variances not 
assumed 

  
.620 65.8

89 
.537 .153 .246 -.339 .645 

Openbaar 
vervoer 
binnen de 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

.078 .780 -
.342 

66 .734 -.097 .284 -.665 .471 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.341 
64.6

98 
.734 -.097 .285 -.666 .472 

Verbindingen 
vanuit de 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

.020 .889 -
.626 

66 .534 -.181 .289 -.757 .396 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.626 
65.1

48 
.534 -.181 .289 -.757 .396 

Verhuisvoorn
emen verdere 
toekomst 

Equal 
variances 
assumed 

2.550 .115 -
1.63

0 

66 .108 -.233 .143 -.518 .052 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.63
4 

65.6
07 

.107 -.233 .142 -.517 .052 

 
 

Group Statistics 
 Opleidingsniveau 

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Waardering algemeen 

dimension1 

havo 28 3.21 .686 .130 
vwo 40 3.48 .905 .143 

Waardering als jongere 
dimension1 

havo 28 2.57 .997 .188 
vwo 40 2.90 .841 .133 

Andere regio prettiger 
dimension1 

havo 16 4.00 .894 .224 
vwo 30 3.57 1.331 .243 

Noodzaak te verhuizen 
dimension1 

havo 16 3.44 1.094 .273 
vwo 30 3.33 1.028 .188 

Studeren of werken 
dimension1 

havo 16 4.25 .931 .233 
vwo 30 4.53 .776 .142 

Levensstijl of leefsituatie 
dimension1 

havo 16 3.81 1.047 .262 
vwo 30 3.00 1.509 .275 

Zelfstandig worden 
dimension1 

havo 16 3.75 .931 .233 
vwo 30 3.80 1.186 .217 

Reisafstanden tussen 
dimension1 

havo 16 3.56 1.209 .302 



133 
 

regio vwo 30 4.00 1.203 .220 
Anders niet succesvol 

dimension1 

havo 16 1.56 .727 .182 
vwo 30 1.80 1.031 .188 

Groter sociaal leven 
dimension1 

havo 16 3.63 .885 .221 
vwo 30 3.30 .877 .160 

Te weinig jonge mensen 
dimension1 

havo 16 2.88 1.360 .340 
vwo 30 3.07 1.337 .244 

Deze regio prettiger 
dimension1 

havo 12 2.42 .793 .229 
vwo 10 2.80 .789 .249 

Noodzaak te blijven 
dimension1 

havo 12 2.33 1.073 .310 
vwo 10 2.40 1.075 .340 

Kosten te hoog om te 
verhuizen dimension1 

havo 12 2.42 1.311 .379 
vwo 10 3.50 1.269 .401 

Locatiegebonden 
verplichtingen dimension1 

havo 12 3.50 1.087 .314 
vwo 10 2.90 1.287 .407 

Geen behoefte 
verandering levensstijl dimension1 

havo 12 3.67 1.155 .333 
vwo 10 3.60 1.350 .427 

Familie, vrienden, 
kennissen dimension1 

havo 12 4.00 1.044 .302 
vwo 10 3.90 1.287 .407 

Voldoende kans op 
inkomen dimension1 

havo 28 2.68 .772 .146 
vwo 40 2.93 1.095 .173 

Voldoende kans op 
opleiding dimension1 

havo 28 2.71 1.084 .205 
vwo 40 2.58 1.238 .196 

Voldoende kans goede 
baan dimension1 

havo 28 2.71 .713 .135 
vwo 40 2.88 1.017 .161 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst dimension1 

havo 28 2.86 1.044 .197 
vwo 40 3.03 .974 .154 

Voldoende kans prettige 
leefomgeving dimension1 

havo 28 3.43 1.069 .202 
vwo 40 3.63 1.030 .163 

Voldoende kans 
zelfontplooiing dimension1 

havo 28 2.43 .790 .149 
vwo 40 2.30 .939 .148 

Prettige omgang 
dimension1 

havo 28 3.46 .838 .158 
vwo 40 3.48 1.012 .160 

Nabijheid vrienden, familie 
partner dimension1 

havo 28 3.68 1.188 .225 
vwo 40 3.28 1.301 .206 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte dimension1 

havo 28 2.75 1.175 .222 
vwo 40 2.78 1.050 .166 

Economie is goed 
dimension1 

havo 28 2.71 .810 .153 
vwo 39 2.59 .966 .155 

Verbindingen binnen de 
dimension1 

havo 28 3.89 .875 .165 
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regio vwo 40 3.30 1.043 .165 
Openbaar vervoer binnen 
de regio dimension1 

havo 28 3.61 1.066 .201 
vwo 40 3.30 1.224 .193 

Verbindingen vanuit de 
regio dimension1 

havo 28 3.46 1.036 .196 
vwo 40 3.05 1.260 .199 

Verhuisvoornemen 
verdere toekomst dimension1 

havo 28 2.07 .604 .114 
vwo 40 2.42 .549 .087 

 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Waardering 
algemeen 

Equal 
variances 
assumed 

3.065 .085 -
1.28

6 

66 .203 -.261 .203 -.666 .144 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.35
0 

65.5
31 

.182 -.261 .193 -.646 .125 

Waardering 
als jongere 

Equal 
variances 
assumed 

2.929 .092 -
1.46

8 

66 .147 -.329 .224 -.775 .118 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.42
4 

51.7
11 

.160 -.329 .231 -.792 .134 

Andere regio 
prettiger 

Equal 
variances 
assumed 

7.710 .008 1.16
6 

44 .250 .433 .372 -.315 1.182 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.31

2 
41.4

48 
.197 .433 .330 -.233 1.100 

Noodzaak te 
verhuizen 

Equal 
variances 
assumed 

.106 .746 .320 44 .750 .104 .325 -.552 .760 
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Equal 
variances not 
assumed 

  
.314 29.1

33 
.756 .104 .332 -.574 .782 

Studeren of 
werken 

Equal 
variances 
assumed 

.761 .388 -
1.10

0 

44 .277 -.283 .258 -.802 .236 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.04
0 

26.3
10 

.308 -.283 .272 -.843 .276 

Levensstijl of 
leefsituatie 

Equal 
variances 
assumed 

3.387 .072 1.91
7 

44 .062 .813 .424 -.041 1.666 

Equal 
variances not 
assumed 

  
2.13

9 
40.7

64 
.039 .813 .380 .045 1.580 

Zelfstandig 
worden 

Equal 
variances 
assumed 

.287 .595 -
.146 

44 .885 -.050 .342 -.740 .640 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.157 
37.6

28 
.876 -.050 .318 -.694 .594 

Reisafstande
n tussen 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

.050 .824 -
1.17

2 

44 .247 -.438 .373 -1.190 .315 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.17
1 

30.6
12 

.251 -.438 .374 -1.200 .325 

Anders niet 
succesvol 

Equal 
variances 
assumed 

2.129 .152 -
.818 

44 .418 -.238 .290 -.823 .348 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.908 
40.3

73 
.369 -.238 .262 -.766 .291 

Groter sociaal 
leven 

Equal 
variances 
assumed 

.022 .883 1.19
3 

44 .239 .325 .272 -.224 .874 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.19

0 
30.4

95 
.243 .325 .273 -.232 .882 

Te weinig 
jonge 
mensen 

Equal 
variances 
assumed 

.024 .877 -
.460 

44 .648 -.192 .416 -1.031 .648 
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Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.458 
30.2

91 
.650 -.192 .419 -1.046 .663 

Deze regio 
prettiger 

Equal 
variances 
assumed 

.005 .942 -
1.13

2 

20 .271 -.383 .339 -1.090 .323 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.13
2 

19.3
27 

.271 -.383 .339 -1.091 .324 

Noodzaak te 
blijven 

Equal 
variances 
assumed 

.021 .887 -
.145 

20 .886 -.067 .460 -1.026 .893 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.145 
19.2

77 
.886 -.067 .460 -1.028 .895 

Kosten te 
hoog om te 
verhuizen 

Equal 
variances 
assumed 

.034 .857 -
1.95

7 

20 .064 -1.083 .553 -2.238 .071 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.96
3 

19.5
05 

.064 -1.083 .552 -2.236 .069 

Locatiegebon
den 
verplichtingen 

Equal 
variances 
assumed 

1.277 .272 1.18
6 

20 .249 .600 .506 -.455 1.655 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.16

8 
17.7

53 
.258 .600 .514 -.481 1.681 

Geen 
behoefte 
verandering 
levensstijl 

Equal 
variances 
assumed 

1.760 .200 .125 20 .902 .067 .534 -1.046 1.180 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.123 17.8

82 
.903 .067 .542 -1.072 1.205 

Familie, 
vrienden, 
kennissen 

Equal 
variances 
assumed 

1.489 .237 .201 20 .842 .100 .497 -.936 1.136 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.197 17.3

24 
.846 .100 .506 -.967 1.167 

Voldoende 
kans op 
inkomen 

Equal 
variances 
assumed 

1.850 .178 -
1.02

5 

66 .309 -.246 .241 -.727 .234 
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Equal 
variances not 
assumed 

  
-

1.08
8 

65.9
89 

.281 -.246 .226 -.699 .206 

Voldoende 
kans op 
opleiding 

Equal 
variances 
assumed 

1.210 .275 .480 66 .633 .139 .290 -.440 .719 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.492 62.6

59 
.625 .139 .283 -.427 .706 

Voldoende 
kans goede 
baan 

Equal 
variances 
assumed 

2.536 .116 -
.720 

66 .474 -.161 .223 -.606 .285 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.766 
65.9

98 
.446 -.161 .210 -.580 .258 

Voldoende 
kans 
succesvolle 
toekomst 

Equal 
variances 
assumed 

.028 .867 -
.679 

66 .499 -.168 .247 -.661 .326 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.671 
55.6

15 
.505 -.168 .250 -.669 .334 

Voldoende 
kans prettige 
leefomgeving 

Equal 
variances 
assumed 

.002 .961 -
.762 

66 .449 -.196 .258 -.711 .318 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.757 
56.8

66 
.452 -.196 .259 -.716 .323 

Voldoende 
kans 
zelfontplooiin
g 

Equal 
variances 
assumed 

.771 .383 .592 66 .556 .129 .217 -.305 .562 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.611 63.6

87 
.544 .129 .211 -.292 .549 

Prettige 
omgang 

Equal 
variances 
assumed 

1.883 .175 -
.046 

66 .963 -.011 .233 -.476 .454 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.048 
64.0

59 
.962 -.011 .225 -.461 .439 

Nabijheid 
vrienden, 
familie 

Equal 
variances 
assumed 

.844 .362 1.30
4 

66 .197 .404 .309 -.214 1.021 
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partner Equal 
variances not 
assumed 

  
1.32

6 
61.3

93 
.190 .404 .304 -.205 1.012 

Mogelijkheid 
vinden 
woonruimte 

Equal 
variances 
assumed 

.854 .359 -
.092 

66 .927 -.025 .272 -.567 .517 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

.090 
53.9

55 
.928 -.025 .277 -.581 .531 

Economie is 
goed 

Equal 
variances 
assumed 

1.474 .229 .556 65 .580 .125 .224 -.323 .572 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.572 63.3

49 
.569 .125 .218 -.310 .559 

Verbindingen 
binnen de 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

3.538 .064 2.46
1 

66 .016 .593 .241 .112 1.074 

Equal 
variances not 
assumed 

  
2.53

9 
63.7

44 
.014 .593 .234 .126 1.059 

Openbaar 
vervoer 
binnen de 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

1.849 .178 1.07
3 

66 .287 .307 .286 -.264 .879 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.10

0 
62.7

96 
.276 .307 .279 -.251 .865 

Verbindingen 
vanuit de 
regio 

Equal 
variances 
assumed 

1.658 .202 1.43
3 

66 .157 .414 .289 -.163 .992 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.48

3 
64.2

08 
.143 .414 .279 -.144 .972 

Verhuisvoorn
emen verdere 
toekomst 

Equal 
variances 
assumed 

2.395 .126 -
2.50

6 

66 .015 -.354 .141 -.635 -.072 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-

2.46
4 

54.6
34 

.017 -.354 .143 -.641 -.066 
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Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar = ja 
 
 

 
One-Sample Statisticsc 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Voldoende kans op 
inkomen 

46 2.67 .944 .139 

Waardering algemeen 46 3.26 .801 .118 
Waardering als jongere 46 2.70 .916 .135 
Andere regio prettiger 46 3.72 1.205 .178 
Noodzaak te verhuizen 46 3.37 1.040 .153 
Studeren of werken 46 4.43 .834 .123 
Levensstijl of leefsituatie 46 3.28 1.409 .208 
Zelfstandig worden 46 3.78 1.094 .161 
Reisafstanden tussen 
regio 

46 3.85 1.210 .178 

Anders niet succesvol 46 1.72 .935 .138 
Groter sociaal leven 46 3.41 .884 .130 
Te weinig jonge mensen 46 3.00 1.333 .197 
Deze regio prettiger 0a,b . . . 
Noodzaak te blijven 0a,b . . . 
Kosten te hoog om te 
verhuizen 

0a,b . . . 

Locatiegebonden 
verplichtingen 

0a,b . . . 

Geen behoefte 
verandering levensstijl 

0a,b . . . 

Familie, vrienden, 
kennissen 

0a,b . . . 

Voldoende kans op 
opleiding 

46 2.43 1.068 .157 

Voldoende kans goede 
baan 

46 2.76 .874 .129 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst 

46 2.70 .891 .131 

Voldoende kans prettige 
leefomgeving 

46 3.30 .986 .145 
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Voldoende kans 
zelfontplooiing 

46 2.20 .806 .119 

Prettige omgang 46 3.37 .928 .137 
Nabijheid vrienden, familie 
partner 

46 3.20 1.258 .186 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte 

46 2.61 1.125 .166 

Economie is goed 46 2.63 .853 .126 
Verbindingen binnen de 
regio 

46 3.39 .977 .144 

Openbaar vervoer binnen 
de regio 

46 3.30 1.190 .175 

Verbindingen vanuit de 
regio 

46 3.04 1.173 .173 

a. t cannot be computed because the sum of caseweights is less than or equal 1. 
b. t cannot be computed. There are no valid cases for this analysis because all 
caseweights are not positive. 
c. Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar = ja 
 

 
One-Sample Testa 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Voldoende kans op 
inkomen 

-2.343 45 .024 -.326 -.61 -.05 

Waardering algemeen 2.209 45 .032 .261 .02 .50 
Waardering als jongere -2.254 45 .029 -.304 -.58 -.03 
Andere regio prettiger 4.038 45 .000 .717 .36 1.08 
Noodzaak te verhuizen 2.409 45 .020 .370 .06 .68 
Studeren of werken 11.667 45 .000 1.435 1.19 1.68 
Levensstijl of 
leefsituatie 

1.360 45 .180 .283 -.14 .70 

Zelfstandig worden 4.853 45 .000 .783 .46 1.11 
Reisafstanden tussen 
regio 

4.750 45 .000 .848 .49 1.21 

Anders niet succesvol -9.305 45 .000 -1.283 -1.56 -1.00 
Groter sociaal leven 3.170 45 .003 .413 .15 .68 
Te weinig jonge 
mensen 

.000 45 1.000 .000 -.40 .40 
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Voldoende kans op 
opleiding 

-3.590 45 .001 -.565 -.88 -.25 

Voldoende kans goede 
baan 

-1.856 45 .070 -.239 -.50 .02 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst 

-2.316 45 .025 -.304 -.57 -.04 

Voldoende kans 
prettige leefomgeving 

2.094 45 .042 .304 .01 .60 

Voldoende kans 
zelfontplooiing 

-6.768 45 .000 -.804 -1.04 -.56 

Prettige omgang 2.702 45 .010 .370 .09 .65 
Nabijheid vrienden, 
familie partner 

1.055 45 .297 .196 -.18 .57 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte 

-2.359 45 .023 -.391 -.73 -.06 

Economie is goed -2.940 45 .005 -.370 -.62 -.12 
Verbindingen binnen de 
regio 

2.716 45 .009 .391 .10 .68 

Openbaar vervoer 
binnen de regio 

1.734 45 .090 .304 -.05 .66 

Verbindingen vanuit de 
regio 

.251 45 .803 .043 -.30 .39 

a. Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar = ja 

 
 
Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar = nee 
 
 

 
One-Sample Statisticsc 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Voldoende kans op 
inkomen 

22 3.14 .990 .211 

Waardering algemeen 22 3.59 .854 .182 
Waardering als jongere 22 2.91 .921 .196 
Andere regio prettiger 0a,b . . . 
Noodzaak te verhuizen 0a,b . . . 
Studeren of werken 0a,b . . . 
Levensstijl of leefsituatie 0a,b . . . 



142 
 

Zelfstandig worden 0a,b . . . 
Reisafstanden tussen 
regio 

0a,b . . . 

Anders niet succesvol 0a,b . . . 
Groter sociaal leven 0a,b . . . 
Te weinig jonge mensen 0a,b . . . 
Deze regio prettiger 22 2.59 .796 .170 
Noodzaak te blijven 22 2.36 1.049 .224 
Kosten te hoog om te 
verhuizen 

22 2.91 1.377 .294 

Locatiegebonden 
verplichtingen 

22 3.23 1.193 .254 

Geen behoefte 
verandering levensstijl 

22 3.64 1.217 .259 

Familie, vrienden, 
kennissen 

22 3.95 1.133 .242 

Voldoende kans op 
opleiding 

22 3.05 1.290 .275 

Voldoende kans goede 
baan 

22 2.91 .971 .207 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst 

22 3.50 1.012 .216 

Voldoende kans prettige 
leefomgeving 

22 4.05 .999 .213 

Voldoende kans 
zelfontplooiing 

22 2.68 .945 .202 

Prettige omgang 22 3.68 .945 .202 
Nabijheid vrienden, familie 
partner 

22 3.95 1.133 .242 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte 

22 3.09 .971 .207 

Economie is goed 21 2.67 1.017 .222 
Verbindingen binnen de 
regio 

22 3.86 1.037 .221 

Openbaar vervoer binnen 
de regio 

22 3.68 1.086 .232 

Verbindingen vanuit de 
regio 

22 3.59 1.141 .243 

a. t cannot be computed because the sum of caseweights is less than or equal 1. 
b. t cannot be computed. There are no valid cases for this analysis because all 
caseweights are not positive. 
c. Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar = nee 
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One-Sample Testa 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Voldoende kans op 
inkomen 

.646 21 .525 .136 -.30 .58 

Waardering algemeen 3.245 21 .004 .591 .21 .97 
Waardering als jongere -.463 21 .648 -.091 -.50 .32 
Deze regio prettiger -2.409 21 .025 -.409 -.76 -.06 
Noodzaak te blijven -2.846 21 .010 -.636 -1.10 -.17 
Kosten te hoog om te 
verhuizen 

-.310 21 .760 -.091 -.70 .52 

Locatiegebonden 
verplichtingen 

.894 21 .381 .227 -.30 .76 

Geen behoefte 
verandering levensstijl 

2.453 21 .023 .636 .10 1.18 

Familie, vrienden, 
kennissen 

3.952 21 .001 .955 .45 1.46 

Voldoende kans op 
opleiding 

.165 21 .870 .045 -.53 .62 

Voldoende kans goede 
baan 

-.439 21 .665 -.091 -.52 .34 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst 

2.318 21 .031 .500 .05 .95 

Voldoende kans 
prettige leefomgeving 

4.909 21 .000 1.045 .60 1.49 

Voldoende kans 
zelfontplooiing 

-1.578 21 .129 -.318 -.74 .10 

Prettige omgang 3.382 21 .003 .682 .26 1.10 
Nabijheid vrienden, 
familie partner 

3.952 21 .001 .955 .45 1.46 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte 

.439 21 .665 .091 -.34 .52 

Economie is goed -1.503 20 .149 -.333 -.80 .13 
Verbindingen binnen de 
regio 

3.906 21 .001 .864 .40 1.32 

Openbaar vervoer 
binnen de regio 

2.944 21 .008 .682 .20 1.16 
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Verbindingen vanuit de 
regio 

2.430 21 .024 .591 .09 1.10 

a. Voornemen om te verhuizen binnen 2 jaar = nee 
 
 

 
One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Voldoende kans op 
inkomen 

68 2.82 .976 .118 

Waardering algemeen 68 3.37 .827 .100 
Waardering als jongere 68 2.76 .916 .111 
Andere regio prettiger 46 3.72 1.205 .178 
Noodzaak te verhuizen 46 3.37 1.040 .153 
Studeren of werken 46 4.43 .834 .123 
Levensstijl of leefsituatie 46 3.28 1.409 .208 
Zelfstandig worden 46 3.78 1.094 .161 
Reisafstanden tussen 
regio 

46 3.85 1.210 .178 

Anders niet succesvol 46 1.72 .935 .138 
Groter sociaal leven 46 3.41 .884 .130 
Te weinig jonge mensen 46 3.00 1.333 .197 
Deze regio prettiger 22 2.59 .796 .170 
Noodzaak te blijven 22 2.36 1.049 .224 
Kosten te hoog om te 
verhuizen 

22 2.91 1.377 .294 

Locatiegebonden 
verplichtingen 

22 3.23 1.193 .254 

Geen behoefte 
verandering levensstijl 

22 3.64 1.217 .259 

Familie, vrienden, 
kennissen 

22 3.95 1.133 .242 

Voldoende kans op 
opleiding 

68 2.63 1.171 .142 

Voldoende kans goede 
baan 

68 2.81 .902 .109 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst 

68 2.96 .999 .121 

Voldoende kans prettige 
leefomgeving 

68 3.54 1.043 .126 
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Voldoende kans 
zelfontplooiing 

68 2.35 .877 .106 

Prettige omgang 68 3.47 .938 .114 
Nabijheid vrienden, familie 
partner 

68 3.44 1.262 .153 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte 

68 2.76 1.094 .133 

Economie is goed 67 2.64 .900 .110 
Verbindingen binnen de 
regio 

68 3.54 1.014 .123 

Openbaar vervoer binnen 
de regio 

68 3.43 1.163 .141 

Verbindingen vanuit de 
regio 

68 3.22 1.183 .143 

 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Voldoende kans op 
inkomen 

-1.490 67 .141 -.176 -.41 .06 

Waardering algemeen 3.666 67 .000 .368 .17 .57 
Waardering als jongere -2.118 67 .038 -.235 -.46 -.01 
Andere regio prettiger 4.038 45 .000 .717 .36 1.08 
Noodzaak te verhuizen 2.409 45 .020 .370 .06 .68 
Studeren of werken 11.667 45 .000 1.435 1.19 1.68 
Levensstijl of 
leefsituatie 

1.360 45 .180 .283 -.14 .70 

Zelfstandig worden 4.853 45 .000 .783 .46 1.11 
Reisafstanden tussen 
regio 

4.750 45 .000 .848 .49 1.21 

Anders niet succesvol -9.305 45 .000 -1.283 -1.56 -1.00 
Groter sociaal leven 3.170 45 .003 .413 .15 .68 
Te weinig jonge 
mensen 

.000 45 1.000 .000 -.40 .40 

Deze regio prettiger -2.409 21 .025 -.409 -.76 -.06 
Noodzaak te blijven -2.846 21 .010 -.636 -1.10 -.17 
Kosten te hoog om te 
verhuizen 

-.310 21 .760 -.091 -.70 .52 
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Locatiegebonden 
verplichtingen 

.894 21 .381 .227 -.30 .76 

Geen behoefte 
verandering levensstijl 

2.453 21 .023 .636 .10 1.18 

Familie, vrienden, 
kennissen 

3.952 21 .001 .955 .45 1.46 

Voldoende kans op 
opleiding 

-2.590 67 .012 -.368 -.65 -.08 

Voldoende kans goede 
baan 

-1.748 67 .085 -.191 -.41 .03 

Voldoende kans 
succesvolle toekomst 

-.364 67 .717 -.044 -.29 .20 

Voldoende kans 
prettige leefomgeving 

4.302 67 .000 .544 .29 .80 

Voldoende kans 
zelfontplooiing 

-6.084 67 .000 -.647 -.86 -.43 

Prettige omgang 4.137 67 .000 .471 .24 .70 
Nabijheid vrienden, 
familie partner 

2.882 67 .005 .441 .14 .75 

Mogelijkheid vinden 
woonruimte 

-1.773 67 .081 -.235 -.50 .03 

Economie is goed -3.260 66 .002 -.358 -.58 -.14 
Verbindingen binnen de 
regio 

4.426 67 .000 .544 .30 .79 

Openbaar vervoer 
binnen de regio 

3.024 67 .004 .426 .14 .71 

Verbindingen vanuit de 
regio 

1.538 67 .129 .221 -.07 .51 

 


