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Taxonomie
van de Nederlandse gemeenten

Inzicht en Monitoring
Versie 2017

De Taxonomie is ontwikkeld om beter inzicht te 
krijgen in het functioneren van gemeenten en in de 
structurele verschillen daarin.

Het functioneren van gemeenten en de structurele 
verschillen daarin zijn geen statisch gegeven, maar 
voortdurend aan veranderingen onderhevig. 
Veranderingen die hun basis vinden in de 
sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland in 
het spanningsveld van de Europese en mondiale 
economie. Maar gemeenten kunnen ten opzichte van 
deze nationale ontwikkelingen positiever, of juist 
negatiever presteren.

Met de door ons ontwikkelde Early Warning Indicator 
zijn we in staat de ontwikkeling van een gemeente of 
regio maandelijks te monitoren. 

Met het daaraan ten grondslag liggende basismodel 
zijn we in staat inzicht te bieden in de componenten 
die voor een gemeente of van betekenis zijn om 
ontwikkelingen te begrijpen.  Waarmee inzichtelijk 
wordt op welke vlakken regie en sturing van 
betekenis kan zijn om ontwikkelingen te kunnen 
beïnvloeden.



Early Warning Indicator

Ons basismodel gaat uit van ons inzicht dat de 
economische ontwikkeling van een gemeente en een 
regio bepaald wordt door de aard en diversiteit van 
de bedrijvigheid in die gemeente en regio. Het 
economisch perspectief van de bedrijvigheid is van 
grote invloed op het verhuisgedrag van jongeren. En 
daarmee op de demografie van de bevolking en de 
sociaaleconomische kenmerken daarvan. En dat 
werkt weer door in de woningmarkt en de 
voorzieningen en uiteindelijk ook in gezondheid en 
welzijn van de bevolking.

Met de Early Warning Indicator kunnen we 
maandelijks de vinger aan de pols houden van de 
sociaaleconomische ontwikkeling van een gemeente. 
Daardoor kunnen we vroeg signaleren of actuele 
ontwikkelingen significant gaan afwijken van de 1-
jarige, 5-jarig en langjarige performance. 
We vergelijken dit met het Nederlands gemiddelde, 
maar kunnen het ook vergelijken met de regio of 
andere referentiegemeenten.
Met behulp van ons basismodel kunnen we inzicht 
bieden in de aspecten die op de performance van 
invloed zijn.



Onze Early Warning Indicator wordt maandelijks 
geactualiseerd. Het belang van actuele monitoring 
blijkt uit de indicator ontwikkeling van een aantal 
gemeenten. Daarin zien we met name in 2017 
veranderingen plaatsvinden die op basis van 
reguliere CBS data nog niet herleidbaar zijn. 

In sommige steden lijken ontwikkelingen te 
versnellen, in anderen juist terug te vallen. Terwijl 
een deel van de gemeenten hun lijn lijken voort te 
zetten. 

Met onze aanpak kunnen we dit 
niet alleen signaleren maar ook 
kijken waar mogelijk haakjes liggen 
om 
ontwikkelingen te ondersteunen of 
juist om te buigen. 

Met ons basismodel kunnen we 
niet alleen nagaan welke aspecten 
daarbij van belang zijn, maar 
hebben we ook inzicht in de 
samenhang tussen de 
verschillende aspecten die van 
belang zijn voor een goed 
functionerende gemeente of regio.



De Taxonomie is een indeling van de Nederlandse 
gemeenten op basis van de diversiteit van de in 2017 
in de gemeenten gevestigde bedrijven. Daarbij is 
gebruikt gemaakt van de CBS data over het aantal 
vestigingen per bedrijfstak per gemeente.

Met behulp van clusteranalyse zijn op basis van 
statistische overeenkomsten in de data eerst 4 
hoofdgroepen onderscheiden van gemeenten met 
een overeenkomstige karakteristiek in de 
samenstelling van haar bedrijvigheid. Deze zijn 
vervolgens met een tweede ronde clusteranalyses 
verder onderverdeeld. Daardoor zijn 22 groepen van 
gemeenten ontstaan.

Taxonomie
Bedrijvigheidsstructuur van de Nederlandse gemeenten



De Taxonomie biedt de mogelijkheid de structuur van 
de bedrijvigheid van een gemeente te vergelijken met 
andere gemeenten of regio’s. Dat maakt inhoudelijke 
verschillen in bedrijvigheidsstructuur inzichtelijk. Wat 
een verklaring kan zijn voor verschil in performance.

Ook kunnen de veranderingen in deze structuur in de 
loop van de tijd inzichtelijk worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld dat Regio B een goede ontwikkeling 
heeft doorgemaakt in de bedrijvensector Informatie 
en communicatie, maar daarbij nog steeds onder het 
Nederlandse gemiddelde blijft. 
En dat het verstandiger is je ontwikkeling te 
vergelijken met regio D en niet met Regio A die 
nadrukkelijk een andere performance heeft.

Vergelijkingen kunnen ook op het niveau van 
werkgelegenheid worden gemaakt.



De samenleving functioneert in huishoudens. 
Huishoudens bewonen woonruimtes, zij hebben een 
totaalinkomen dat besteed wordt aan goederen en 
diensten. Ze scheiden, gaan samenwonen, krijgen 
kinderen, zien kinderen het huis uitgaan en hun 
partner wegvallen. Daarom is voor ons de 
huishoudens opbouw van een gemeente een 
belangrijke indicator voor de demografische 
ontwikkeling.

Demografie
Huishoudensontwikkeling en migratie

In Nederland is niet langer geboorte en sterfte 
dominant in de ontwikkeling van huishoudens maar 
verhuizingen. Vooral de verhuizingen van jongeren, 
voor studie, werk en relatievorming bepalen in 
belangrijke mate de demografische ontwikkeling van 
een gemeente. 
Zo groeit Roermond momenteel voornamelijk omdat 
het veel jongeren uit de regio trekt. 



Jongeren verhuizen voor studie of werk ook over 
grotere afstanden. Uit noodzaak voor een HBO of WO 
studie. Maar ook om met hun opleiding hun kans op 
de arbeidsmarkt te benutten. Daarin speelt de aard 
van de bedrijvigheid een belangrijke rol.
De sociale en culturele omgeving van hun werk 
bepaalt in samenhang met relatievorming de mate 
van binding aan een regio. 

Voor MBO of lager geschoolden is studie of werk veel 
minder een aanleiding om de gemeente of regio te 
verlaten.

De meeste verhuizingen tussen gemeenten vinden 
binnen een beperkt gebied plaats. Waarbij de 
centrale stad een belangrijke plaats in neemt. Vrijwel 
altijd zijn deze verhuisbewegingen wederzijds. 

De binding van huishoudens aan een gemeente of 
regio is ook af te lezen aan de woon-werk relaties 
tussen gemeenten. Ook hier speelt de centrale stad 
uiteraard een belangrijke rol.



Sociaaleconomische verschillen in de bevolking 
hebben altijd bestaan. Leeftijd, huishoudensituatie, 
inkomen, opleiding, arbeidsparticipatie en gezondheid 
leidt tot een toenemend divergeren van groepen in 
de samenleving. Verschillen die ook doorwerken in de 
ontwikkeling van een gemeente.

We hebben voor Nederland, op basis van hun 
kenmerken 10 bevolkingsgroepen onderscheiden. 
Van “precariaat” tot “elite”. De omvang van deze 
groepen in Nederland verschilt, waarbij de 
middengroepen goed vertegenwoordigd zijn.
De young potentials zijn de energieke jongeren die 
veelal aan de basis staan van nieuwe economische 
activiteiten.

Sociaal Economische segmentering
Van precariaat tot elite

Elke gemeente heeft zijn eigen accenten in deze 
sociaal economische segmentering. Het precariaat
zien we vooral in de steden terug. De rurale 
bovenklasse juist in de plattelandsgemeenten.

Borsele
Plattelandsgemeente

Groep 1a 

Enkhuizen
Midden gemeente

Groep 2b 

Hilversum
Urbane gemeente

Groep 3c 



Elke gemeente trekt graag young profesionals aan, of 
probeert ze minimaal vast te houden. De mate van 
succes is een indicator van de aantrekkelijkheid van 
de gemeente in relatie tot de urbane bedrijfssectoren 
waar zij emplooi vinden.
Inzicht in de performance van een regio ten opzichte 
van andere referentieregio’s is daarbij van belang.

De sociaal economische segmentering is niet statisch 
maar ontwikkelt zich in de loop der jaren als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen, migratie, maar 
ook werkgelegenheidsprofiel van de regio. Deze 
veranderingen kunnen effecten hebben op de 
woningmarkt, het gebruik van voorzieningen, het 
beroep op gemeentelijke ondersteuning, maar ook op 
de arbeidsmarkt en daarmee op de aantrekkelijkheid 
van bedrijven om in de gemeente of regio te 
investeren.
Met onze aanpak zijn we in staat de veranderingen in 
de tijd voor een groep in beeld te brengen en deze te 
relateren aan vergelijkbare gemeenten of regio’s.

Borsele
2010-2015

Toename oudere 
middengroep

Afname jong laag 
midden groep 

Enkhuizen
2010-2015

Minimale 
veranderingen

Hilversum
Toename jong laag 

midden groep,
Afname ouder onder 

midden



De woningmarkt is een goede indicator voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van een gemeente. 
Economische verwachtingen, demografische 
ontwikkelingen, werkgelegenheid en sociaal-culturele 
aantrekkelijkheid hebben permanent invloed op de 
woningmarkt. 

Met onze aanpak kunnen we de actuele 
marktpotentie in prijsklassen en woningtypen 
inzichtelijk maken. En waar die uit een acceptabele 
marge (de groende bandbreedte) schieten.

Woningmarkt

De woningmarkt is dynamisch. Daarom zijn 
trendlijnen in de markt van belang. Ook gezien de 
traagheid waarmee veranderingen in de voorraad 
gerealiseerd kunnen worden. In veel gemeenten zien 
we de omslag van een onderkoelde markt (rood) naar 
een overspannen markt (geel).



Voorzieningen

Het voorzieningenniveau in de gemeenten die in 
groep 1 vallen ligt uiteraard lager dan bij de 
gemeenten in groep 2 en zeker ten opzichte van de 
groep 3 gemeenten. 

In groep 1a ligt het niveau voor de meeste 
voorzieningen op ongeveer 6. De voorbeeldgemeente 
Borsele blijft daar bij detailhandel, horeca en 
onderwijs bij achter.
Het gemiddelde voorzieningenniveau bij de groep 2b 
gemeenten ligt op zeven á acht. Hier scoort de 
voorbeeldgemeente Enkhuizen overwegend beter.
Het topniveau aan voorzieningen ligt in de 3c 
gemeenten. De voorbeeldgemeente Hilversum sluit 
daar vrijwel naadloos bij aan met een plusje bij 
cultuur.

Om inzicht te hebben in zowel het absolute niveau 
van voorzieningen als  in het relatieve niveau ten 
opzichte van vergelijkbare gemeenten hebben we het 
voorzieningenniveau  gestandaardiseerd. 



De Taxonomie (sociaaleconomische karakteristiek) 
van een gemeente en de daarmee samenhangende 
sociaal economische structuur van de bevolking 
werkt door naar gezondheid en welzijn van de 
bevolking. We zien dat terug in opvallende verschillen 
in medicijngebruik, niet alleen van individuele 
gemeenten maar ook tussen de Taxonomiegroepen. 
We beoordelen het gebruik als afwijking van het 
Nederlands gemiddelde.
.

Gezondheid en welzijn

Barneveld, Plattelandsgemeente, Groep 1e 

Landgraaf, Midden gemeente, Groep 2h Blaricum, Urbane gemeente, Groep 3d 

In Barneveld blijken veel minder mensen medicijnen 
te gebruiken dan in Landgraaf. In Blaricum is het 
aantal medicijngebruikers redelijk gemiddeld, behalve 
voor hart- en vaatmedicijnen en voor zintuiglijke 
organen wat daar hoger ligt. Op het niveau van de 
Taxonomiegroepen heeft groep 3c het hoogste 
percentage gebruikers en groep 1b het laagste.
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De Taxonomie van de Nederlandse gemeente maakt 
kenmerkende verschillen tussen gemeenten manifest. 
Met de Early Warning Indicator (EWI) zijn we in staat 
maandelijks voor elke gemeente de vinger aan de pols 
te houden. En de ontwikkeling te wegen ten opzichte 
van vergelijkbare gemeenten en andere gemeenten in 
de regio. 
Met de verschillende analyses in ons Basismodel 
krijgen we inzicht in de details die daarbij een rol 
spelen, waardoor we beter begrijpen hoe de 
gemeente zich op deze wijze ontwikkelt.

Daarmee wordt ook helder waar mogelijke 
aanhakingspunten zijn om aan de ontwikkelingen 
sturing te geven.
Voor ons is duidelijk je die sturing alleen kunt geven 
vanuit dat wat je nu bent. Natuurlijk met een ambitie 
naar de toekomst, maar wel vanuit het besef dat die 
alleen met kleine stapjes vanuit het nu mogelijk is.

Aan de slag
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