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Het doel van wat later de Taxonomie is gaan heten was om 
een overkoepelend ruimtelijk model te bouwen ( een 
“unifying model”) om de processen die van economie naar 
welvaart en welzijn leiden beter te begrijpen.  Voordat we de 
verbindende schakel daadwerkelijk hebben gevonden 
noemden we dit project “de functionele regio”. Pas nadat we 
het zuivere DNA van gemeenten in handen hebben gekregen 
hebben we het project de “Taxonomie” genoemd. Dit is een 
niet-hiërarchisch classificeringssysteem waarbij niet alleen 
DNA (genotype) maar ook de identiteit (het fenotype of de 
verschijningsvorm) een belangrijke rol spelen in de 
classificatie in het planten en dierenrijk.
Uiteraard is de set van kenmerken waar we naar kijken 
beduidend anders dan in de biologie. De overeenkomsten 
zitten in de structuur en de onderlinge samenhang van deze 
indicatoren die in hun gezamenlijkheid het verhaal vertellen 
van de Nederlandse gemeenten. En daarbij elke gemeente 
een unieke identiteit geven.
Alles bij de Taxonomie draait om die samenhang. Als we niet 
weten hoe de ruimtelijke en sociaal economische structuur 
vorm heeft gekregen uit de elementen en welke processen 
hier voor verantwoordelijk zijn, dan kan je ook geen grip 
krijgen op deze processen en hier regie op voeren. De 
Taxonomie is geen Newtoniaans model, een automaat die de 
wereld vormgeeft. Het geeft wel inzicht in welke processen er 
zich afspelen en hoe deze kansen en mogelijkheden 
scheppen. De kansen grijpen is nog makkelijker gezegd dan 
gedaan. Regie hierop voeren is vaak een kwestie van 
eenduidige inzet en lange adem, de veranderingen in DNA en 
identiteit zijn op jaarbasis slechts gering. Vergelijkbaar met de 
koersverandering van een mammoettanker. In ruimtelijke 
termen is het laagsgewijs werken aan een modificatie van het 
DNA. Die laagsgewijs tot stand komt. Zoals je spekkoek 
maakt.

Dit deelrapport geeft de onderbouwing en de verantwoording 
van de Taxonomie. We laten het pad zien dat we bewandelen 
dat voert van economie en welzijn. De keuze van de 
indicatoren die dat pad uitlichten. De data die daarvoor 
gebruikt worden. En de technieken om deze in een bruikbaar 
format te zetten waarmee de verborgen informatie ook 
manifest wordt. Is dat traject compleet? Nee en dat zal het 
ook nooit worden. Nieuwe doelstellingen vragen om nieuwe 
indicatoren en verfijning van het systeem. Zo zijn we nu 
doende met duurzaamheid te definiëren, te integreren in het 
gedachtegoed en de samenhang hiervan met de overige 
indicatoren te doorgronden.
We leggen ook de samenhang uit tussen de indicatoren, 
waarvoor we vaak complexe technieken hebben moeten 
gebruiken. Maar juist door de opgave niet te reduceren tot 
een (al dan niet oplosbaar) stelsel van 
differentiaalvergelijkingen hebben we recht proberen te doen 
aan de complexiteit in de samenhang en deze zo goed 
mogelijk manifest te maken. Zodat we ook daadwerkelijk 
kunnen snappen hoe en waarom identiteit en ruimtelijke 
verschijningsvormen zijn ontstaan. En vooral ook hoe je DNA 
en (ruimtelijke) identiteit kunt modificeren en wie en wat 
daar allemaal voor nodig is.

EISEN AAN IN DE TAXONOMIE GEBRUIKTE DATA

• Lands dekkend
• Betrouwbaar
• Zonder kosten verkrijgbaar
• Regelmatige aanvullingen en updates

INTRODUCTIE



HET PAD VAN WELVAART NAAR WELZIJN NADER INGEVULD

Het pad dat we daarbij aflopen  begint bij economie en 
eindigt bij medicijngebruik (als de onwillekeurige 
welzijnscomponent) en bij de verkiezingsuitslagen (de 
bewuste keuze van de politieke partij die het best zorg draagt 
van het welzijn van zijn kiezers).

We streven naar een benaderingswijze die de kern van het 
functioneren van onze maatschappij betreft. Daarbij richten 
we ons niet op Nederland als geheel of  het niveau van het 
individu, maar op de schaal waar economie en 
maatschappelijke processen tot onderscheidende verschillen 
leidt: de regio, de gemeente en de buurt. Waarbij de 
gemeente als regie voerder een centrale positie inneemt.
We proberen grip te krijgen op de determinanten die sturend 
zijn op de doorvertaling van economie naar welvaart en van 
welvaart naar welzijn
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HET PURE DNA (GENOTYPE) VAN GEMEENTEN
HET BEDRIJVIGHEIDSPROFIEL (CBS 2017)
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Het bedrijvigheidprofiel, bepaald door clusteranalyse 
van  de CBS gegevens over 13 SBI-groepen, zien wij als 
het pure DNA, het genotype, van gemeenten. 
Overheid gerelateerde diensten, zoals zorg, onderwijs 
en overheid hebben we niet meegenomen, omdat zij 
zich niet ontwikkelen op basis van bedrijfseconomische 
motieven, maar op basis van beleid.

Taxonomie van de Nederlandse gemeenten



De werkgelegenheidsstructuur is een zeker mate een reflectie 
van het bedrijvigheidsprofiel. Het is echter lastig om volledige 
en betrouwbare gegevens te verkrijgen, die bovendien ook 
vaak verouderd zijn. Werken in franchises en filialen maakt 
het lastig om werknemers aan de juiste gemeente toe te 
bedelen. Daarnaast kent de data hiaten die moeten worden 
aangevuld. 

Gemeente Enschede
Bedrijvigheid (tov Nederlands gemiddelde)

Gemeente Enschede
Werkgelegenheid (tov Nederlands gemiddelde)

DE EERSTE AFGELEIDEN: DE WERKGELEGENHEIDSTRUCTUUR (CBS 2015)

Het grote voordeel is echter dat de publieke sector 
vertegenwoordigd is in deze data. (en niet bij het 
bedrijvigheidsprofiel want dat zijn alleen ondernemers en 
ondernemingen). Gemeenten met een zware publieke sector 
zijn aldus te identificeren.



Voorzieningen kunnen op verschillende manieren in beeld 
worden gebracht.
• Beschikbaarheid (is het er?
• Kwantiteit (hoeveel is er?)
• Kwaliteit (is het ook goed?)

Wij hebben gekozen voor een robuuste kwantiteitsindicator 
voor commerciële en niet-commerciële voorzieningen die een 
duidelijke samenhang heeft met het systeem als geheel. We 
gebruiken hiervoor het percentage oppervlak dat de 
voorzieningen inneemt in een gemeente. Hiermee kan het 
relatieve belang van deze voorzieningen worden bepaald. 
Daarnaast kijken we naar bedrijfsterreinen, landbouw en 
natuur. Van deze percentuele oppervlakten wordt het 
gemiddelde en de standaard deviatie bepaald en wordt de 
percentuele oppervlakte omgezet in een Z-score. Aan de 
hand van deze Z-scores is het mogelijk om gemeenten verder 
te karakteriseren aan de hand van landelijke maatvoering. 

DE EERSTE AFGELEIDEN: VOORZIENINGEN (CBS 2015)

Voorzieningen kunnen gedetailleerd worden op buurtniveau 
om beter zicht te krijgen op de ruimtelijke verdeling van 
voorzieningen binnen een gemeente, en bijvoorbeeld ter 
beoordeling van binnenstadskracht. Dit kan nuttig zijn als 
expansie op de primaire Taxonomische analyse. Daarnaast 
kan gekeken worden naar kwaliteitsindicatoren die de 
kwaliteit van de voorzieningen reflecteren, ook als expansie 
van de primaire taxonomische analyse.

Voorzieningenscores voor de 22 groepen
Een negatieve Z-score betekent onder 

gemiddeld. Een score van 1,0 betekent 1 
standaard deviatie afwijking.

Detailhandel en 

horeca 

voorzieningen

Openbare 

voorzieningen

Culturele 

voorzieningen

GROEP 1a -0,61 -0,36 -0,51

GROEP 1b -0,65 -0,38 -0,61

GROEP 1c -0,48 -0,32 -0,46

GROEP 1d -0,56 -0,43 -0,55

GROEP 1e -0,50 -0,12 -0,51

GROEP 1f 0,02 -0,19 -0,37

GROEP 1g -0,43 -0,50 -0,43

GROEP 2a 0,33 -0,15 -0,24

GROEP 2b -0,36 0,01 -0,32

GROEP 2c -0,16 0,41 -0,17

GROEP 2d 0,56 0,51 0,27

GROEP 2e 0,35 -0,12 0,05

GROEP 2f 0,30 0,00 0,13

GROEP 2g 0,57 -0,12 0,21

GROEP 2h 0,31 1,47 0,22

GROEP 3a 0,07 0,19 0,04

GROEP 3b 0,56 0,55 0,89

GROEP 3c 2,06 1,23 2,67

GROEP 3d 0,19 0,25 1,25

GROEP 3e 0,90 1,51 0,84

GROEP 3f 0,07 -0,18 -0,05

GROEP 4 -0,63 -0,49 -0,69



Demografie is zonder twijfel een van de belangrijkste 
onderdelen van de Taxonomie. Het is de kwantitatieve 
bevolkingscomponent. Groei en krimp worden hierdoor 
bepaald en de effecten hiervan zijn direct merkbaar in alle 
andere onderdelen van de ruimtelijke omgeving. Een 
diepgaand begrip van demografie is essentieel om de 
Taxonomie te begrijpen. We beschouwen 
huishoudensopbouw naar leeftijd, in de vorm van 
diagrammen waarin verleden, heden en toekomst van 
gemeenten zich aftekenen. Daarnaast beschouwen we de 
demografische kengetallen: migratiesaldo, geboorte/sterfte 
saldo en de migratiesaldo’s voor de relevante 
leeftijdscohorten. Allen als 3 jaars-gemiddelden. Tenslotte 
beschouwen we de groene druk, de grijze druk en de 
gemiddelde leeftijd van gemeenten. De migratiesaldo’s voor 
de relevante leeftijdscohorten is de belangrijkste 
outputvariabele van het begripsmodel dat verder op zal 
worden toegelicht.

DE TWEEDE AFGELEIDEN: DEMOGRAFIE (CBS 2017)



Het sociaal economisch spectrum (SES) vormt de kwalitatieve 
bevolkingscomponent. Het wordt bepaald op buurtniveau. 
Hiertoe worden vier sociale indicatoren en vier economische 
indicatoren gebruikt als variabelen voor een K-means 
clusteranalyse. De vier sociale variabelen (gemiddelde 
leeftijd, %gescheiden, %niet westerse allochtonen, en 
alleenstaanden-ratio) geven een indicatie van de sociale 
stabiliteit van een buurt. De vier economische indicatoren 
(Buurt-WOZ, inkomen per inkomensontvanger, 
inkomensspreiding en de UK-index voor het promillage 
bijstands- en WW-uitkeringen) zijn samen een maat voor de 
economische stabiliteit van een buurt). 
Met de K-means clusteranalyse worden deze buurten in 10 
categorieën ingedeeld naar analogie van de indeling die het 
Sociaal Cultureel Planbureau hanteert in het rapport “Verschil 
in Nederland” uit 2014. Door het percentage van elk van deze 
groepen te bepalen ontstaat het Sociaal economisch 
spectrum (SES) van een gemeente. Door uit gemiddelden en 
standaard deviatie de Z-scores te berekenen ontstaat de 
sociaal economische structuur, de afwijking van elk van deze 
groepen ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.

DE TWEEDE AFGELEIDEN: HET SOCIAAL ECONOMISCH SPECTRUM (CBS 2017)

Het SES kan vanzelfsprekend per gemeente geografische 
worden weergegeven om de ruimtelijke verdeling van de 
verschillende SES-groepen in de gemeente te kunnen 
beschouwen. Het is daarmee een verdiepingsslag op de 
primaire Taxonomische analyse.

Sociaal Economisch Spectrum Eindhoven Tov Nederland gemiddelde Verandering 2010-2015
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De woningmarkt is bij uitstek de ideale thermometer om het 
economisch wel-en-wee van een gemeente in beeld te 
brengen. We kijken per gemeente naar de ontwikkeling van 
de voor verkoop beschikbare voorraad en de omloopsnelheid 
in kwartaalfrequentie. Daarnaast beschouwen  we per 
gemeente de ontwikkeling van de prijs per vierkante meter 
als Z-score ten opzichte van het Nederlands gemiddelde in 
maandfrequentie. Verdieping naar woningtype, prijsklasse en 
buurt is mogelijk om verschillen binnen een gemeente 
inzichtelijk te krijgen en te koppelen aan bijvoorbeeld de SES. 
Het is daarmee een verdiepingsslag op de primaire 
Taxonomische analyse.

DE DERDE AFGELEIDEN: DE WONINGMARKT (CBS 2016; Funda 2017 

Huizenzoeker 2017)

Ontwikkeling woningmarkt

Detail ontwikkeling woningmarkt Hengelo

Ontwikkeling m2-prijs tov Nederlands gemiddeldeOmslagpunten in ontwikkeling m2-prijs (Nederland)



Het vinden van bruikbare welzijnsindicatoren is lastig, het is 
de reactie van de “gebruiker” op zijn omgeving, van de klant 
op het product. Meestal wordt per enquête de 
klant/gebruiker bevraagd over specifieke zaken in zijn 
omgeving. Echter een gestandaardiseerde en 
gesynchroniseerde methode is tot op heden nog niet landelijk 
toegepast. We hebben dan ook alternatieven toegepast die 
bruikbaar en accuraat zijn.

Daarvoor gebruiken we het medicijngebruik, omdat het 
beschouwd kan worden als een waarheidsgetrouwe 
afspiegeling van hoe het gesteld is met de gezondheid. 
Medicijngebruik is de reflectie van een breed spectrum aan 
ziekten en aandoeningen. We noemen dit de 
“onwillekeurige” welzijnscomponent. Ziekte overkomt je 
tenslotte – je kiest er niet voor- en trekt een wissel op het 
welzijn van de patiënt en zijn gezin.
Voor de “doorvertaling” naar welzijn kijken we in het 
bijzonder naar de psycholeptica en psychoanaleptica. 
Psychoseremmers, tranquilizers, slaapmiddelen, 
antidepressiva, etc. We hebben hiervoor de groep 50-65 
jarigen gekozen zodat correctie op leeftijd niet meer nodig is, 
en omdat het medicijngebruik in die groep sowieso al hoger is 
dan voor jongere leeftijden. Het gebruik wordt uitgedrukt als 
verschilpercent met het Nederlands gemiddelde waarbij een 
positieve waarde staat voor meer gebruik. 

Een meer bewuste vorm van welzijnspeiling zijn de landelijke 
verkiezingen voor de tweede kamer, in de regel één keer per 
vier jaar. De keuze voor de politieke vertegenwoordiger die 
het welzijnsbelang zo goed mogelijk beheert. Afgezien van de 
weergave van de grootste partij gebruiken we deze uitslagen 
vooral als outputvariabele om de samenhang met het 
systeem vast te stellen en te onderbouwen.

HET EINDPUNT: WELZIJNSINDICATOREN (CBS 2015; Kiesraad 2017)

Medicijngebruik tov Nederlands gemiddelde

Tweede Kamer 2017



Een momentopname is vooral voor de statistieken en de 
jaarlijkse “lijstjes” interessant. Een tijdreeks (van een of 
meerdere indicatoren) vertelt al wat meer, maar trekt nog 
geen dwarsverbanden. Pas als de tijd het cement wordt 
waarmee de ontwikkelingen van indicatoren worden gevolgd, 
ontsluit de informatie zich en krijgen we beeld over datgene 
dat zich over tijd heeft afgespeeld. Tijdcement diagrammen 
vragen vaak veel uitleg en interpretatie.
De grafieken 1 en 2 vormen de essentie van de Taxonomie en 
geven elke gemeente een plaats in de ruimte die gevormd 
wordt door stadskracht/plattelandskracht enerzijds en 
bevolkingsdichtheid anderzijds. 
Grafiek 1 geeft de spreiding van de individuele gemeenten 
weer. Grafiek 2 laat zien waar de 22 Taxonomie groepen zich 
in deze ruimte bevinden. 

TIJDCEMENT: TIJDREEKSEN LEGGEN DE DWARSVERBANDEN

Uit deze grafieken blijkt een herkenbare ordening die steden 
“rechtsonder” plaatst en plattelandsgemeenten juist 
“linksboven” in deze ruimte. De positie van de gemeente in 
deze ruimte bepaald ook andere sociaaleconomische en 
ruimtelijke karakteristieken. 

Grafiek 1

Grafiek 2

De bijbehorende tijdcement diagrammen (grafiek 3 en verder 
op de volgende pagina) voegen een extra (tijd)dimensie toe 
aan bijgaande grafieken. We zien daarin hoe de ontwikkeling 
is geweest van de stadskracht/plattelandskracht en het aantal 
inwoners per vierkante kilometer in de periode 2007-2017 en 
kunnen hiermee zijn welke afstand een gemeente heeft 
afgelegd in de betreffende periode. 
Het traject is vaak veelzeggend voor het beleid. Als de 
dichtheid toeneemt als sprake van groei, als deze juist 
afneemt is er sprake van (demografische) krimp. Wordt een 
gemeente “stedelijker” of juist meer “plattelands”?



Het traject is vaak veelzeggend voor het beleid. Als de 
dichtheid toeneemt als sprake van groei, als deze juist 
afneemt is er sprake van (demografische) krimp. Wordt een 
gemeente “stedelijker” of juist meer “plattelands”?

Grafiek 3 laat zien dat de gemeente Amersfoort in die periode 
van 11 jaar ruim 10% in dichtheid toeneemt waarbij de 
stadskracht/plattelandskracht nagenoeg ongewijzigd blijft. 
Het nabijgelegen Hilversum neemt in dezelfde periode ruim 
5% in dichtheid toe en wordt in die periode iets minder 
stedelijk. Tenslotte zien we Delfzijl dat in dezelfde periode de 
tegenovergestelde richting ingaat waarbij de dichtheid juist 
afneemt en de gemeente steeds plattelandser wordt.

Daarnaast beschikken we over tijdcement diagrammen van 
de ontwikkeling van huishoudensopbouw en leeftijd waarin 
zichtbaar is welke demografische ontwikkeling gemeenten 
(hebben) doorgaan. En zijn er tijdcement diagrammen van de 
veranderingen van de sociaal economische structuur. 
Hieruit begrijpen we bijvoorbeeld beter of een gemeente zich 
ontwikkelt naar bevolkingsgroepen met een sterker sociale 
cohesie.

Door deze weer te koppelen aan de omloopsnelheid van 
woningen kunnen we een dergelijke trend bevestigen dan 
ontkennen.
De tijdcement diagrammen geven weer wel pad een 
gemeente bewandelt en op wat voor consequenties dit heeft 
voor de sociaaleconomische en ruimtelijke structuur.



RUIMTECEMENT: HET FUNCTIONEEL VERBAND TUSSEN GEMEENTEN

Inzicht in het functioneren van een gemeente is essentieel. 
Maar geen enkele gemeente functioneert als een eiland 
(wellicht de Waddeneilanden uitgezonderd). Elke gemeente 
functioneert in een regio en heeft binnen die regio 
economische en sociale relaties met gemeenten in zijn regio. 
Die functionele regio is gemeente specifiek en kan los staan 
van een bestuurlijke regio.
We noemen die onderlinge relaties ruimtecement, dat 
neergelegd kan worden in kaartbeelden die soms duidelijk 
sprekend zijn en soms uitleg en interpretatie vragen.

Voor het economisch ruimtecement hanteren we de woon-
werk relaties van een gemeente. Zij geven een goed beeld 
van de economische betekenis en aantrekkingskracht van de 
gemeente voor de ruimere regio.
Voor het sociale ruimtecement hanteren we de 
verhuisbewegingen tussen gemeenten. Zij vormen een goede 
indicatie van het “vrijwillig” verhuisgedrag, dat overwegend 
plaats vindt binnen de sociale context van een huishouden.

Sociaal RuimtecementEconomisch Ruimtecement

Functionele relaties Utrecht.
Naast de directe regio 
gemeenten een 
duidelijke relatie 
met Amsterdam
en universiteits-
en HBO steden



Onze visie op de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen van de Taxonomie is gebaseerd op onderstaand 
conceptueel model waarin we de relaties tussen de 
verschillende componenten duiden. 
De in een gemeente aanwezige bedrijvigheid structureert 
voor een belangrijk deel de werkgelegenheid en het 
commerciële deel van de voorzieningen. De werkgelegenheid 
en de ontwikkelingen daarin beïnvloeden via migratie de 
demografische ontwikkeling van de bevolking, maar ook de 
sociaal economische segmentering daarin. Deze twee 
componenten zijn sturend voor ontwikkelingen op de 
woningmarkt en de behoeftekant van de voorzieningen. En 
alle componenten samen werken daarmee door in 
gezondheid en welzijn van de inwoners.
Door beleid aangestuurde diensten zoals zorg, onderwijs en 
overheid hebben hier wel invloed op, maar ontwikkelingen 
zich niet vanuit autonome economische principes.

We gebruiken hier véél-op-véél relatiemodellen die vooral 
verklarend zijn en de interne samenhang in beeld brengen, 
zonder daarmee persé causaliteit te veronderstellen. De 
techniek die we daarbij toepassen is Canonieke Correlatie 
Analyse. Hierbij worden uit de gegeven set nieuwe 
(Canonieke) variabelen geconstrueerd (gerecombineerd) 
waarbij de onderlinge correlatie tussen de afhankelijke en 
onafhankelijke variabelen wordt geoptimaliseerd. Die nieuwe 
sets van variabelen bevatten dus informatie van elk van de 
originele variabelen. Twee zaken zijn nu van belang:
• Hoe sterk is de correlatie tussen de nieuwe canonieke 

variabelen?
• Wat is het verband tussen de (nieuwe) canonieke 

variabelen en de oorspronkelijke variabelen?

Als de correlatie tussen de (nieuwe) canonieke variabelen > 
0,5 is dan is het de moeite waard om deze te beschouwen. 
Hieruit openbaart zich de structuur en samenhang tussen 
bedrijfsstructuur en de andere indicatoren.

INTERNE SAMENHANG: HOE DE BEDRIJVIGHEIDSSTRUCTUUR VORM 
GEEFT AAN DE RUIMTELIJKE OMGEVING.

Om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de 
Taxonomie inzichtelijk te maken is het noodzakelijk om 
gebruik te maken van een wat meer geavanceerd analytisch 
instrumentarium. De bedrijfsstructuur is opgebouwd uit 13 
verschillende sectoren. De meeste andere indicatoren zijn 
ook multidimensionaal. Het zoeken naar één-op-één 
verbanden waarbij de samenhang met eendimensionale 
modellen wordt onderzocht levert in de regel weinig meer op 
dan structuurloze puntenwolken.



Hierbij is een selectie van 10 variabelen uit de 
bedrijfsstructuur gecorreleerd met de 10 verschillende sociaal 
economische groepen uit het sociaal economisch profiel. De 
correlatie tussen het eerste paar canonieke variabelen is 
0,636. In het diagram staan de originele onafhankelijke 
variabelen in het paarse vak (de bedrijfsstructuur).  De 
correlatie met de Canonieke variabelen is weergegeven in de 
bijbehorende balk die de sterkte van de correlatie weergeeft. 
De eerste canonieke variabele set projecteert enerzijds de 
typische stedelijke bedrijfssectoren en laat feitelijk zien welke 
sociaal economische groepen er typisch in die stedelijke 
omgeving voorkomen. Het reflecteert hiermee vooral 
Taxonomiegroepen 3b,3c en 3e. Alle steden hebben een flink 
aandeel onderklasse, in het bijzonder precariaat in relatief 
vaste verhoudingen. En aan de bovenzijde Young Potentials in 
wisselende verhoudingen, waardoor de correlatie minder 
sterk is. 

Het tweede paar canonieke variabelen heeft een onderlinge 
correlatie van 0,500. De tweede canonieke variabele 
reflecteert de situatie in de sub-urbane groepen 3d en 3f. 
Hier zien we de bedrijfssectoren specialistische 
dienstverlening en financiële dienstverlening vooral 
gekoppeld aan de elite. Bovendien blijkt dat de sector 
informatie en communicatie typisch stedelijk is en financiële 
dienstverlening typisch sub urbaan en tot op zekere hoogte 
ruraal. Zowel de 1ste als de 2de set canonieke variabelen 
reflecteren ook de contramal. We zien in beide diagrammen 
de plattelandssectoren landbouw, industrie en 
bouwnijverheid gekoppeld aan twee typische 
plattelandsgroepen, jong midden en de rurale bovenklasse.

De bedrijfsstructuur is dus in sterke mate geassocieerd met  
de sociaal economische structuur van gemeenten. 

 

1. SAMENHANG TUSSEN BEDRIJFSSTRUCTUUR EN HET SOCIAAL 
ECONOMISCH SPECTRUM



Migratie is in toenemende mate de belangrijkste factor die 
bepaalt of een gemeente groeit of demografisch krimpt. Grip 
krijgen op de factoren die migratie sturen is daarom van 
essentieel belang om te bepalen in hoeverre de ingrediënten 
die nodig zijn om migratie te stimuleren ook daadwerkelijk 
aanwezig zijn. Het conceptuele model hieronder postuleert 
het belang van aantrekkelijk werk, een aantrekkelijke en 
toegankelijke sociale structuur en voldoende culturele 
mogelijkheden als die van de elementaire zaken waaraan 
voldaan moet worden om positieve migratie (en daarmee 
demografische groei) te bewerkstelligen. We onderzoeken 
met canonieke correlatieanalyse in welke mate migratie 
gestuurd wordt door dit soort factoren, en in hoeverre 
andere minder materiele zaken een rol spelen (zoals vrienden 
en familie).

2. SAMENHANG TUSSEN BEDRIJFSSTRUCTUUR (STADSKRACHT EN 
CULTUURKRACHT) EN MIGRATIE



Wederom hebben we gekozen voor een 10 op 10 model. 
Voor de onafhankelijke (verklarende) variabelen zijn 
Stadskracht, Plattelandskracht en Cultuurkracht gekozen als 
afgeleiden van de bedrijfsstructuur en een maat voor 
enerzijds kwaliteit van het werk en anderzijds kwaliteit van de 
culturele omgeving. Daarnaast is een variabele gekozen die 
de gemeentebestedingen aan culturele voorzieningen tot 
uitdrukking brengt (Euro/inwoner). De overige zes variabelen 
beschrijven de kwantitatieve component van de 
voorzieningen (Detailhandel en Horeca, Openbare 
voorzieningen en Culturele voorzieningen) en het percentage 
oppervlak dat wordt ingenomen door bedrijventerreinen, 
landbouw en natuur. De verklarende variabelen staan in het 
paarse vak en de grootte van de balk representeert de 
correlatie met de oorspronkelijke variabelen

Voor de afhankelijke variabelen zijn de migratiegetallen 
(verhuizers/1000 inwoners) voor een tiental leeftijdscohorten 
beschouwd. De correlatie van het eerste paar canonieke 
variabelen bedraagt 0,580. Uit de correlatie met de 
oorspronkelijke variabelen blijkt dat:
Cultuur, detailhandel en horeca (voorzieningen), en 
bedrijvigheid (werk) zijn de belangrijkste factoren die 
jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar aantrekken.
Voor ouderen met kinderen in de leeftijd van 30 tot 40 en ook 
40 tot 50 zijn de factoren die jongeren aantrekken juist de 
factoren die deze ouderen afstoten (push-factoren). 
Daarnaast spelen Stadskracht, natuur en landbouw een 
bescheiden rol als pull-factoren.

We zijn in staat om een belangrijk van de variantie van de 
migratie te kunnen verklaren op een manier die in 
overeenstemming is met het conceptuele model. Daarnaast 
blijkt ook dat het voor gemeenten die jongeren aantrekken 
zeer lastig is om deze ook daadwerkelijk vast te kunnen 
houden. Simpelweg omdat datgene dat de jongeren aantrok 
als een magneet ompoolt naar pushfactoren als deze 
jongeren eenmaal gesetteld zijn en kinderen hebben.



Hier hebben we gekozen voor een 10 op 3 model. De 
onafhankelijke (verklarende) variabelen zijn wederom het 
percentuele aandeel in de bedrijfsstructuur voor de 
verschillende sectoren. Er zijn slechts drie 
woningmarktvariabelen gekozen. Voor het onderhavige geval 
kijken we naar het prijspeil van woningen (prijs per m2) tem 
opzichte van het Nederlands gemiddelde. Een van de 
variabelen (de meest dominante) is het prijspeil op 1 oktober 
2017. De overige twee hebben betrekking op de 
waardeontwikkeling vanaf 2014 en zijn respectievelijk de 
richtingscoëfficiënt van deze ontwikkelingen van de 
regressielijn en het snijpunt met de Y-as (het oorspronkelijke 
prijspeil). Als de richtingscoëfficiënt negatief is dan verliezen 
de woningen waarde ten opzichte van het Nederlands 
gemiddelde in de beschouwde periode. Aangezien een van de 
woningmarktvariabelen redelijk dominant is kunnen we laten 
zien wat de uitkomst is van het één-op-één model, een 
lineaire regressie van het aandeel zakelijke dienstverlening 
met het prijspeil woningwaarde op 1 oktober 2017 ten 
opzichte van het Nederlands gemiddelde.

Zelfs bij dit model levert dit een puntenwolk op waar wel 
structuur in zit, maar de R-kwadraat is toch zeer mager met 
0,306.

Met de canonieke correlatie wordt het beeld veel scherper. 
De 1ste set canonieke variabelen heeft een correlatie van 
0,659. Uit de correlatie met de oorspronkelijke variabelen 
blijkt dat De canonieke variabele voor woningen bijna 
identiek is aan het prijspeil oktober 2017. Specialistische en 
zakelijke dienstverlening en verhuur en handel van onroerend 
goed zijn de bedrijfssectoren die vooral geassocieerd worden 
met een hoog prijspeil van woningen.

We zien hier dat het prijsniveau van woningen dus in 
belangrijke mate gestuurd wordt door de in een gemeente 
aanwezige bedrijvigheidstructuur.

3. SAMENHANG TUSSEN BEDRIJFSSTRUCTUUR EN WONINGMARKT



De cirkel is rond als we aantonen dat de bedrijfsstructuur een 
correlatie heeft met welzijn. Dan hebben we aangetoond dat 
de bedrijfsstructuur zijn stempel drukt op de manier waarop 
de sociaaleconomische en ruimtelijke omgeving vorm heeft 
gekregen en krijgt, en dat deze in het hele traject van 
economie naar welvaart naar welzijn als een prominente 
sturende factor aanwezig is. We hebben de onwillekeurige 
welzijnscomponent geïntroduceerd in de vorm van 
medicijngebruik. Uit analyse blijkt dat de correlatie tussen 
bedrijfsstructuur en medicijngebruik hoog is. Dit laten we 
verder hier niet zien. Het is interessanter om de 
verkiezingsuitslagen van de tweede kamer te matchen met de 
bedrijfsstructuur waarbij de bedrijfsstructuur wederom de 
onafhankelijke (verklarende) variabele is. De uitslagen de 
politieke partijen als percent van het totaal wordt dan de 
afhankelijke variabele. Verkiezingen zijn een manier om uit te 
drukken welke partij het best kan omgang met het realiseren 
van welzijn voor het electoraat. Het is dus een landelijke 
welzijnsexpressie.

De 1ste set canonieke variabelen heeft een zeer sterke 
correlatie van 0,846. Uit de correlatie met de oorspronkelijke 
variabelen blijkt dat D66 en Groen Links sterk associëren met 
informatie en communicatie, specialistische zakelijke 
dienstverlening en cultuur sport en recreatie. Daarnaast blijkt 
dat beide partijen “uit elkaars ruif eten”.  CDA en in mindere 
mate SGP zijn geassocieerd met landbouw, industrie en 
bouwnijverheid.
Ook de 2de canonieke variabelen set is interessant en heeft 
een hoge correlatie van 0,691, Hierin liggen dus nog meer 
details besloten over de manier waarop stemgedrag op 
politieke partijen geassocieerd is met bedrijfsstructuur.
Deze set laat vooral de unieke relatie zien tussen de sector 
financiële dienstverlening en de VVD. Aan de andere kant 
wordt zichtbaar dat PVV, SP en 50-plus elkaars concurrenten 
zijn, maar dat het electoraat daarvan – los van de negatieve 
associatie met financiële dienstverlening- geen duidelijk 
“bedrijfsprofiel” kent. Waar D66, Groen Links en VVD duidelijk 
geassocieerd zijn met (stedelijke) bedrijfssectoren en CDA 
met plattelands bedrijfssectoren is dat voor PVV, SP, PvdA en 
50-plus veel minder het geval.

4. SAMENHANG TUSSEN BEDRIJFSSTRUCTUUR EN WELZIJN
(UITSLAGEN VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER STATEN GENERAAL VAN 2017)



CORRELATIE EN CAUSALITEIT
Iedereen begrijpt dat correlatie tussen variabelen niet 
hetzelfde is als causaliteit. De medische wetenschapper 
Austin Bradford Hill heeft reeds in 1965 een aantal 
eenvoudige criteria gedefinieerd waarmee kan worden 
bepaald of correlatie ook causaliteit betekent. Deze zijn:
1. Sterkte van het verband: hoe sterker het verband 

(correlatiecoëfficiënt) des te waarschijnlijker de 
causaliteit.

2. Consistentie: causaliteit is waarschijnlijker als het 
verband herhaalbaar is in experimenten.

3. Specificiteit: causaliteit is waarschijnlijk als er geen 
alternatieve verklaringen zijn.

4. Oorzaak ligt in de tijd voor het gevolg: er kan alleen 
sprake zijn van causaliteit als de oorzaak (onafhankelijke 
variabele(n)) in de tijd vóór het gevolg (afhankelijke 
variabele(n)) optreedt.

5. Dosis/effect relatie: causaliteit is waarschijnlijk als bij 
toenemende dosis ook sprake is van een toename van 
het effect.

6. Plausibiliteit: causaliteit is waarschijnlijk als aan het 
verband een logisch conceptueel model ten grondslag 
ligt.

7. Coherentie: causaliteit is waarschijnlijk als het verband 
gestaafd wordt door bestaande bewezen feiten en kennis

8. Experimenteel bewijs: causaliteit is waarschijnlijk als het 
per experiment bewezen kan worden

9. Analogie: causaliteit is waarschijnlijk als er bewezen 
causaliteit is tussen vergelijkbare oorzaken en gevolgen.

Wij beseffen dat we werken met zeer complexe verbanden, 
meestal veel-op-veel relaties tussen onafhankelijke 
(verklarende) en afhankelijke (effect) variabelen.
Zelden of nooit is er sprake van directe causaliteit…. Als je A 
doet gebeurt er B……Zelden of nooit vinden we in de 
Taxonomie zulke simpele een-op-een verbanden. De realiteit 
van de Taxonomie zit complexer in elkaar en door die 
complexiteit te ontwarren leren we steeds meer over de 
mechanismen die de ruimtelijke omgeving vormen. 

In de meeste gevallen hebben we in de ruimtelijke 
ontwikkeling te maken dat een combinatie van oorzaken A1 
t/m An een combinatie van effecten (B1 t/m Bn) tot gevolg 
heeft. Canonieke Correlatie Analyse is in dat soort gevallen 
het middel dat ingezet wordt om de onderlinge correlatie vast 
te stellen.

Wij gebruiken relatief eenvoudige diagrammen om de logica 
van de relatie tussen beide sets van variabelen te 
onderzoeken. En pas als wij er van overtuigd zijn dat de 
relatie ook logisch en verklaarbaar is, dan is onze hypothese 
dat er sprake is van causaliteit. Zonder dat er dan ook direct 
sprake is van een Newtoniaanse deterministische relatie 
tussen de sets van variabelen. 
Het mechanisme waarbij veranderingen van de oorzaak ook 
veranderingen van het gevolg tot gevolg heeft kan over vele 
schijven lopen waarbij de causaliteit niets zegt over de 
responssnelheid van het systeem. Er kan een “traagheid” van 
vele jaren in de relatie zitten voordat het effect manifest 
wordt en waardoor een relatie ook nooit in evenwicht is maar 
zich altijd in een dynamische fase bevindt. De ontwikkeling 
van woningwaarde en de opname van relevante 
marktinformatie in de woningmarkt is hier een voorbeeld van.

Onze missie is niet om de causaliteit van het Taxonomisch 
model aan te tonen, maar om aan de hand hiervan de 
onderliggende processen en mechanismen steeds beter te 
gaan begrijpen. Waardoor ingrepen in de ruimtelijke 
omgeving efficiënter en effectiever kunnen worden en meer 
doelgericht voor het duurzaam waarborgen van vitaliteit en 
leefbaarheid van de ruimtelijke omgeving.



We hebben kunnen aantonen dat de bedrijfsstructuur de 
dominante motor is achter ruimtelijke en sociaal 
economische structuur en de vorming hiervan. Hetgeen 
betekent dat de bedrijvigheidsstructuur tevens het aan 
aangrijpingspunt is om veranderingen in de ruimtelijke 
omgeving duurzaam vormvast te kunnen maken. Dit is het 
basisprincipe van de Taxonomie van de Nederlandse 
gemeenten.

SLOTWOORD
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