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Samenvatting 
Afbakening begrip 
1. Polarisatie is een proces waarbij: (i) onderling homogene groepen steeds meer samen klonteren, en 
(ii) deze groepen op een steeds grotere afstand van elkaar komen te staan. 
 
2. Polarisatie kan zich langs verschillende dimensies voltrekken: (i) inkomen, vermogen en woningbezit, 
(ii) opleiding en baan, (iii) etniciteit, (iv) leeftijd, (v) gezondheid, (vi) grootte van het netwerk, (vii) 
politieke voorkeuren, etc. Deze dimensies hangen vaak met elkaar – en met inkomen en opleiding - 
samen. 
 
3. Het bestaan van verschillen tussen bevolkingsgroepen hoeft niet te betekenen dat er ook sprake is 
van wrijving of tegenstellingen. Bestaand onderzoek suggereert dat de economische dimensies 
(inkomen, opleiding, baan) een belangrijke as vormen waarlangs verschillen tussen groepen als 
tegenstellingen kunnen worden ervaren. 
 
4. Drijvende factoren van polarisatie kunnen economisch, sociaal-demografisch, technologisch, 
beleidsmatig en ruimtelijk van aard zijn. Ruimtelijke segregatie van kansarme groepen kan een 
belangrijke rol bij polarisatie spelen, en moet daarom goed in de gaten worden gehouden. Omgekeerd 
kan polarisatie van bevolkingsgroepen ruimtelijke segregatie versterken.  
 

Huidige stand van zaken  
5. In gemeente Eindhoven zijn momenteel weinig tekenen van polarisatie te merken. De samenstelling 
van bevolking is vrij gemengd naar leeftijd, huishoudensamenstelling, etniciteit en inkomen. Het aandeel 
van risicogroepen is relatief laag. De dynamiek van de bevolking is beperkt en de woningvoorraad is 
aantrekkelijk.  
 
6. Er is weinig ruimtelijke segregatie in de stad. Verschillende bevolkingsgroepen leven in de buurten 
naast elkaar. De verdeling naar inkomen heeft een breed midden, er zijn relatief weinig buurten met 
heel hoog of heel laag gemiddeld inkomen. Ook mensen met een inkomen rond of onder het sociale 
minimum zijn relatief evenredig over de stad verspreid. 
 
7. In het huurdersbestand van Woonbedrijf zitten relatief grote bevolkingsgroepen die een positief 
effect op de buurt kunnen hebben. Dit zijn senioren en studenten. Senioren zijn relatief vaak geneigd 
om zich in te zetten voor de buurt en de woonomgeving. Studenten kunnen door hun opleidingsniveau 
en levensstijl bijdragen aan gentrification (opwaardering) van de buurt. Senioren zijn in alle buurten van 
Woonbedrijf goed vertegenwoordigd. Studenten wonen echter in een beperkt aantal buurten.  
 

Vooruitblik en risicofactoren  
8. Voor de toekomst bestaat een risico van een groeiende tweedeling tussen inwoners van de 
koopsector en de sociale huur sector. 
- De koopsector in de stad kan minder toegankelijk voor brede groepen worden, door stijgende vraag 
naar stedelijk wonen en stijgende woningprijzen. Dit kan bijdragen aan polarisatie aan de bovenkant. 
- De sociale huursector kan steeds meer kansarme bevolkingsgroepen gaan huisvesten, mede als gevolg 
van recente beleidsontwikkelingen. Nieuwe instroom bij Woonbedrijf laat inderdaad een groeiend 
aandeel bijzondere (urgente) doelgroepen en lagere inkomens zien.  
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9. In Eindhoven klonteren sociale huurwoningen in specifieke buurten samen en is het aandeel 
markthuur beperkt. Beide factoren kunnen de tweedeling tussen koop en sociale huur versterken. Ook 
het feit dat goedkopere en minder aantrekkelijke sociale huurwoningen in specifieke buurten staan, 
werkt segregatie in de hand en kan dus een risicofactor voor polarisatie zijn. 
 

Aanbevelingen  
10. Woonbedrijf heeft niet veel invloed op de externe factoren die polarisatie kunnen drijven. De 
corporatie kan echter wel proberen om buurten gemengd te houden en niet te laten segregeren. 
Gerichte investeringen in woningen en gerichte toewijzing van woningen aan huurders zijn hiervoor 
geëigende instrumenten. Hieronder staan enkele voorbeelden. 
 
11. In de komende jaren staat Woonbedrijf voor een renovatieopgave van circa 30% van de woningen. 
Deze liggen geconcentreerd in een aantal specifieke buurten. Woonbedrijf kan deze renovatie gebruiken 
om de buurtbevolking meer te mengen, bijvoorbeeld door extra wooneenheden te creëren voor de 
doelgroepen zoals studenten en senioren. Ook andere mogelijkheden om buurten te mengen – 
bijvoorbeeld door bouw van meer koopwoningen te stimuleren – kan positief uitwerken.  
 
12. Een klein aantal buurten wordt gekenmerkt door een relatief minder aantrekkelijke woningvoorraad 
(goedkope woningen, meergezinswoningen zonder lift) en/of door een relatief hoog aandeel zeer lage 
inkomens. Deze buurten verdienen extra aandacht. Ook verdient het aanbeveling om bij het toewijzen 
van bijzondere huurders aan woningen deze huurders gelijkmatig te spreiden over de stad. 
 
13. De woningvoorraad van Woonbedrijf is vrij oud. Bij sommige van de circa 40% woningen die al een 
keer een renovatie hebben ondergaan, kan in de komende jaren nieuwe renovatie nodig zijn. Het is 
belangrijk om deze woningen in de gaten te houden en tijdig aan te pakken, want slechte kwaliteit 
woningen kan segregatie van kansarme groepen in de hand werken. 
 

Verder onderzoek 
14. De woningmarkt heeft een regionaal karakter. Daarom verdient het aanbeveling om het vervolg op 
dit onderzoek op het niveau van de metropoolregio Eindhoven te laten plaatsvinden. Daarnaast kan het 
toegevoegde waarde hebben om de data te verrijken met extra informatie aanwezig bij bijvoorbeeld 
microdata van CBS en uit speciaal voor dit onderzoek te ontwerpen survey.  
 
15. Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te doen naar de veranderingen in het 
kandidatenbestand (dat wil zeggen mensen die op zoek naar een nieuwe woning zijn en op advertenties 
reageren). In de afgelopen jaren is het voor reguliere kandidaten - mede door de toename van 
bijzondere toewijzingen – mogelijk moeilijker geworden om een woning te bemachtigen. Inzicht hierin 
kan helpen om mogelijke polarisatietrends op te sporen. Zijn de wachttijd en de zoekduur veranderd? 
Komen bepaalde groepen mensen moeilijker aan de woning in vergelijking met vroeger en wie zijn ze? 
Et cetera. 
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1 Inleiding 
Om te kunnen anticiperen op de toekomst heeft Woonbedrijf, de grootste woningcorporatie van 
Eindhoven, vier scenario’s gemaakt die elk een mogelijke ontwikkeling van de regio Eindhoven richting 
2025 beschrijven. De scenario’s zijn geschreven op basis van twee kernonzekerheden, oftewel trends die 
een grote invloed hebben op de toekomst van de sociale woningbouw, maar tegelijk een onzekere 
uitkomst hebben. Dit zijn: 
 
(i)  Regionale economische ontwikkeling: de mate waarin de Eindhovense economie internationaal 

concurrerend is en economische waarde en werkgelegenheid kan toevoegen. 
(ii) Polarisatie en tweedeling: de mate waarin (nieuwe) maatschappelijke tegenstellingen en groepen 

zullen ontstaan, in gescheiden werelden leven en zich weinig solidair en accepterend tegenover de 
ander opstellen. 

 
Om de scenario’s beter vorm te kunnen geven, worden de twee kernonzekerheden nader onderzocht. In 
dit rapport wordt ingegaan op polarisatie en tweedeling. 

De vragen waar we op in gaan, zijn: Hoe kan het begrip polarisatie operationeel worden gedefinieerd, 
wat zijn de drijvende factoren en gevolgen van polarisatie? In hoeverre zijn er tekenen van polarisatie te 
zien in Eindhoven en in het huurdersbestand van Woonbedrijf? Hoe heeft dit zich ontwikkeld in het 
afgelopen decennium? Welk effect hebben de wijzigingen in het overheidsbeleid van 2011 en 2016 
gehad? We maken gebruik van de data over wijken en buurten van het CBS en de data over woningen 
en huurders van Woonbedrijf zelf. 

De structuur van het rapport is als volgt. Paragraaf 2 maakt het begrip polarisatie operationeel en 
bespreekt langs welke scheidingslijnen polarisatie zich kan voltrekken. Paragraaf 3 gaat in op de 
drijvende factoren achter polarisatie, met een bijzondere aandacht voor de woon- en leefomgeving. 
Paragraaf 4 rapporteert de eerste empirische resultaten voor de woningmarkt en de bevolking in de 
gemeente Eindhoven. Paragraaf 5 zoomt in op het woningen- en huurdersbestand van Woonbedrijf. 
Paragraaf 6 concludeert en zoomt in op verder onderzoek. 
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2  Begripsbepaling polarisatie en diverse scheidingslijnen 
In dit onderzoek wordt de volgende definitie van het begrip polarisatie gehanteerd: een proces waarin 
de verdeling van een populatie over een bepaalde variabele steeds meer bimodaal wordt doordat 
relatief meer observaties naar de polen van de verdeling verschuiven (naar Hamnett, 2001). Figuur 1 
illustreert deze definitie. Laten we aannemen dat de figuur de verdeling van de bevolking over variabele 
inkomen weergeeft. Tussen het linker paneel en het rechter paneel is polarisatie gaande. In het linker 
paneel heeft het gros van de mensen een inkomen rond het gemiddelde, en er zijn relatief weinig hoge 
en lage inkomens. In het rechter paneel daarentegen is het midden dun, terwijl de groepen hoge en lage 
inkomens relatief groot zijn geworden.  

 

Figuur 1. Illustratie begrip polarisatie 

 

 
Figuur 1 laat twee belangrijke kenmerken zien die het fenomeen polarisatie volgens de literatuur 
vertoont (zie bijvoorbeeld Esteban en Ray, 1994, Duclos e.a., 2004):  

(i) onderling homogene groepen klonteren steeds meer samen, en  
(ii) deze groepen komen op een steeds grotere afstand van elkaar te staan.  

De combinatie van (i) en (ii) wordt vaak in verband gebracht met toenemende tegenstellingen in de 
maatschappij, en ook met zaken als de afname van sociale cohesie, meer onbegrip voor en minder 
acceptatie van anderen, groeiende sociale onvrede, spanningen tussen groepen, etc. 

In de literatuur en het maatschappelijke debat worden verschillende dimensies (scheidingslijnen) 
genoemd langs welke polarisatie zich kan voltrekken. Deze betreffen: (i) inkomen, vermogen en 
woningbezit, (ii) opleiding en baan, (iii) etniciteit, (iv) leeftijd, (v) gezondheid, (vi) grootte van het 
netwerk, (vii) politieke voorkeuren, etc. (Vrooman e.a., 2014). Een bekend recent voorbeeld is 
polarisatie langs de scheidingslijn van opleiding en baan, als gevolg van de ICT-ontwikkelingen. Autor en 
Dorn (2013) laten voor de VS zien dat de werkgelegenheid en de lonen aan de bovenkant en de 
onderkant van de arbeidsmarkt zijn gegroeid, terwijl ze in het middensegment gedaald zijn. Ze noemen 
als reden dat taken in het middensegment relatief gemakkelijk overgenomen kunnen worden door de 
computer, terwijl dit in het lage en hoge segment niet zo is. Ook in Nederland zijn er aanwijzingen dat 
een dergelijke polarisatie gaande is (Van den Berge en Ter Weel, 2015; PBL, 2016).  
 
Het komt regelmatig voor dat de genoemde scheidingslijnen met elkaar samenvallen. Bijvoorbeeld, 
mensen met een hoger inkomen, vermogen en in bezit van een (dure) woning hebben vaker dan 
gemiddeld een goede opleiding, een betere baan en een betere gezondheid. Aan de andere kant, de 
eerste generatie niet-westerse immigranten is vaker dan gemiddeld laag opgeleid en geen 
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woningbezitter. Het SCP (Vrooman et al, 2014) heeft getracht een beperkt aantal groepen in de 
Nederlandse bevolking te definiëren die homogeen zijn in termen van de in de vorige alinea genoemde 
eigenschappen. Dit op basis van een door middel van een survey verzamelde data en gebruikmakende 
van statistische technieken zoals factor- en clusteranalyse. Figuur 2 laat de uitkomst zien, waarbij de 
groepen zijn gerangschikt in termen van het totaal aan economisch, sociaal, cultureel en fysiek kapitaal 
die mensen uit een groep bezitten. 
 
Figuur 2. SCP indeling van de Nederlandse bevolking in groepen 

Precariaat Onzekere  
werkenden 

Comfortabel 
gepensioneerden 

Werkende 
middengroep 

Jongere 
kansrijken 

Gevestigde 
bovenlaag 

15% 14% 17% 27% 13% 15% 
      
      
Weinig totaalkapitaal Gemiddeld totaalkapitaal Veel totaalkapitaal 

 

 
 
  
Bron: Vrooman e.a. (2014) 
 
 
De groepen, bekeken van rechts naar links, zijn: 
• Gevestigde bovenlaag (15% van de bevolking). Deze groep is hoog opgeleid, heeft een goed 

inkomen en is vermogend. Ze beschikt zowel over een groot sociaal netwerk (aantal contacten met 
familie, vrienden en buurtgenoten) als over een groot instrumenteel netwerk (persoonlijk 
invloedrijke mensen kennen). De groep bevat mensen in loondienst, een groot deel van de 
zelfstandigen en ook gepensioneerden. Mensen uit deze groep hebben zelden een huurwoning.  

• Jongere kansrijken (13%). Deze groep beschikt ook over relatief veel kapitaal, hoewel dit minder is 
dan bij de gevestigde bovenlaag. Dit komt mede door hun jongere leeftijd. Het kapitaal is hier ook 
anders: een sterkere ICT-kennis en een sterker sociaal netwerk, maar een kleiner instrumenteel 
netwerk. Deze groep woont relatief vaak in een huurhuis. 

• Werkende middengroep (27%). Deze groep omvat relatief veel mensen in loondienst. Van geen 
enkele kapitaalvorm hebben ze erg veel of erg weinig. Net als de gevestigde bovenlaag woont de 
werkende middengroep veelal in een koopwoning.  

• Comfortabel gepensioneerden (17%). Deze groep bestaat vooral uit ouderen (gepensioneerden), 
velen met een lage opleiding en relatief weinig ICT-vaardigheden en weinig beheersing van het 
Engels. Een deel woont in een huurhuis, maar een groter deel in een koopwoning. Ze hebben 
redelijke vermogens en een vrij gemiddeld inkomen.  

• Onzekere werkenden (14%). Qua leeftijdsopbouw lijkt dit segment op de werkende middengroep. 
Een groot deel is in loondienst, een ander deel is werkzoekend, en weer een ander deel niet-
werkend. Aanhaken op de arbeidsmarkt is geen vanzelfsprekendheid en een relatief groot deel van 
de werkenden heeft een tijdelijke baan. Het cultureel kapitaal is vooral door goede ICT-
vaardigheden nog tamelijk gemiddeld. Een behoorlijk aandeel huurt de woning.  

• Precariaat (15%). Dit is het spiegelbeeld van de gevestigde bovenlaag en beschikt over zeer weinig 
kapitaal van welke vorm dan ook. Deze groep omvat veel laagopgeleiden, mensen met weinig 
inkomen en weinig vermogen, maar ook relatief weinig sociale contacten en een nagenoeg afwezig 
instrumenteel netwerk. De woningen worden voor het overgrote deel gehuurd.  

 

Het SCP ziet een risico van 
polarisatie langs deze lijn 
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De zes groepen verschillen in termen van opleiding, inkomen, leeftijd en sociaal netwerk. Echter, de 
meest bepalende factoren voor de relatieve plek van de groep blijken toch het inkomen, de opleiding en 
de baan te zijn, economisch kapitaal dus. Het is dan ook niet voor niets dat de twee groepen met de 
meest onzekere economische positie door het SCP als een aparte klasse worden onderscheiden, met de 
grootste kans om te polariseren. Dit zijn onzekere werkenden en het precariaat. Dit zijn ook uitgerekend 
de groepen die klant zijn van woningcorporaties zoals Woonbedrijf. Woningcorporaties hebben echter 
ook andere groepen als klant: jonge kansrijken (vaak studenten of net afgestudeerden) en comfortabel 
gepensioneerden. 

Het bestaan van verschillen hoeft niet te betekenen dat er ook sprake is van wrijving of conflicten tussen 
groepen. Uit de studie van het SCP (Boelhouwer e.a. 2014) komt bijvoorbeeld naar voren dat 
tegenstellingen tussen jong en oud minder vaak als wrijving-gevend worden ervaren dan tegenstellingen 
op basis van etniciteit en religie. Dus de mate waarin het uit elkaar groeien van groepen samenvalt met 
het ervaren van tegenstellingen kan variëren naar gelang de dimensie waarop de afstand ontstaat. 
Ponds e.a. (2015a) hebben een literatuurstudie gedaan naar verschillen en ongelijkheid in Nederland. Ze 
vinden dat verschillen tussen de groepen in Nederland op dit moment niet tot scherpe maatschappelijke 
scheidingslijnen leiden waarlangs bepaalde groepen zich afkeren van de rest. Ze zien echter wel een 
risico dat dit op termijn kan gebeuren. Polarisatie moet dus worden gemonitord. De studie van Vrooman 
e.a. (2014) suggereert dat de onderste twee groepen uit Figuur 2 meer dan anderen wrijvingen ervaren 
en gevoelens van politieke onvrede hebben. Deze twee groepen kunnen in belangrijke mate worden 
beschreven aan de hand van variabelen zoals leeftijd, opleiding en inkomen. Deze variabelen, en ook 
etniciteit zullen we in het vervolg van dit onderzoek zien als belangrijke dimensies voor het monitoren 
van polarisatie. 
 

 



9 
 

3  Drijvende krachten polarisatie  
Drijvende krachten van polarisatie zijn factoren die ertoe kunnen bijdragen dat: 

(i) onderling homogene groepen steeds meer samenklonteren, en  
(ii) deze groepen op een steeds grotere afstand van elkaar komen te staan.  

 
Zonder volledig te willen zijn, kunnen we deze drijvende krachten in een aantal groepen onderbrengen 
(zie Appendix D voor een uitgebreidere discussie en verwijzingen): 

• Opleiding en arbeidsmarkt. Een betere opleiding betekent doorgaans betere perspectieven. In 
Nederland is het opleidingsniveau van de bevolking in de afgelopen decennia sterk toegenomen. 
Ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld immigratie van grote groepen laagopgeleiden kunnen echter 
leiden tot het groter worden van de risicogroep aan de onderkant. Een nog betere scholing van 
de bevolking heeft een tegenovergestelde werking; hierdoor worden de verschillen tussen de 
groepen kleiner. 

• Inkomen, vermogen en woningbezit. In Nederland is ongelijkheid in inkomensverdeling relatief 
klein. Desalniettemin kunnen economische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de recente 
economische crisis en de ermee samenhangende werkloosheid de groep mensen met lage 
inkomens en slechtere perspectieven op de arbeidsmarkt vergroten.  

• Technologische ontwikkelingen. Processen van kwalificatie en de-kwalificatie op de 
arbeidsmarkt als gevolg van robotisering en automatisering kunnen de perspectieven van 
mensen op de arbeidsmarkt beïnvloeden. De algemene verwachting is dat automatisering van 
routinematige taken met name banen in het middensegment zal raken. Dit kan leiden tot 
polarisatie op de arbeidsmarkt waarbij de onder- en bovenkant groeit en het midden krimpt.  

• Beleid en politiek. De versobering van de welvaartstaat, de afbouw van subsidies op wonen, 
zorg en onderwijs, en flexibilisering van de arbeidsmarkt zouden kunnen leiden tot grotere 
verschillen in kansen op de arbeids- en woningmarkt en tot toenemende inkomensverschillen. 
Dit treft oudere en jongere groepen verschillend.  

• Ruimtelijke segregatie. Deze factor bespreken we hieronder in meer detail omdat dit een factor 
is waar een woningcorporatie met haar beleid invloed op kan uitoefenen.  
 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het ruimtelijk samenklonteren van groepen met lagere 
maatschappelijke kansen de perspectieven van deze mensen negatief beïnvloedt, en dus polarisatie in 
de hand kan werken. Boeri e.a. (2012) hebben voor Italië laten zien dat migranten die in gemengde 
wijken terecht komen, sneller en gemakkelijker werk vinden dan vergelijkbare migranten die in 
migrantenwijken komen te wonen. Chetty & Hendren (2015) hebben de kansen van arme kinderen 
onderzocht en vonden dat het verhuizen naar een betere wijk een groot effect heeft in termen van 
toekomstige arbeidscarrière. Aliprantis en Hartley (2018) hebben de effecten bekeken van het slopen 
van hoogbouw in Chicago waar veel kansarme mensen bij elkaar zaten. Ze vonden dat dit leidde tot 
lagere misdaad, en niet alleen in de betreffende buurt, maar ook stad breed.1  
 
Een eenzijdige kwalitatief minder goede woningvoorraad en slechte leefbaarheid zijn risicofactoren die 
kunnen bijdragen aan segregatie van kansarme groepen in een specifieke buurt (zie e.g. Ponds e.a., 
2015). Tegelijkertijd kan aanwezigheid van bevolkingsgroepen met hogere maatschappelijke kansen 
en/of hoge buurtparticipatiegraad een positief effect op de buurt uitoefenen en zo segregatie 
tegengaan.2 Een voorbeeld zijn jonge hoger opgeleiden. Zij kunnen door hun levensstijl en behoeftes de 

                                                           
1 Zie ook Florida en Mellander (2015), PBL (2016). Hoewel segregatie ook voordelen kan hebben (zoals betere 
sociale cohesie), hebben de nadelen in het geval van kansarme bevolkingsgroepen waarschijnlijk de overhand. 
2 Zie Leidelmeijer voor een bespreking van de samenhang tussen buurtparticipatie en leefbaarheid (2012). 
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zogenaamde ‘gentrification’ (opwaardering) van een buurt in gang zetten, met als gevolg het toenemen 
van het aantal en variëteit van voorzieningen en faciliteiten (zie bijvoorbeeld Diamond, 2016). Een ander 
voorbeeld zijn actieve senioren (65-75). Deze mensen hebben relatief veel vrije tijd en contact met 
buren, en zetten zich relatief vaak op vrijwilligersbasis in voor de buurt en de woonomgeving (CBS, 
2017a). 
 
Om begripsverwarring te voorkomen is het goed om stil te staan bij het onderscheid tussen polarisatie 
en (ruimtelijke) segregatie. Polarisatie in tegenstelling tot ruimtelijke segregatie heeft geen ruimtelijke 
dimensie, maar duidt op een toenemende afstand tussen maatschappelijke groepen. Het is daarom 
weinig zinvol om van polarisatie te spreken op straat- of buurtniveau; polarisatie heeft vaak te maken 
met processen die zich op een hoger ruimtelijk niveau afspelen. Dat gezegd hebbende is er wel een 
afhankelijkheidsrelatie tussen de twee processen. Deze relatie is tweezijdig (zie Figuur 3). Enerzijds, kan 
ruimtelijke segregatie polarisatie versterken in de zin dat ruimtelijke clustering van groepen de 
maatschappelijke afstand tussen die groepen kan vergroten doordat zij niet langer met elkaar in contact 
staan in hun alledaagse leefomgeving. Omgekeerd, kan polarisatie ruimtelijke segregatie versterken in 
de zin dat onderlinge verwijdering van groepen aanleiding kan geven tot een neiging om niet in dezelfde 
buurten te gaan wonen (segregatie). Ruimtelijke segregatie kunnen we vaststellen door te kijken naar 
ruimtelijke clustering van groepen. In hoeverre ruimtelijke segregatie ook een goede indicator is van 
polarisatie hangt af van de significantie van de relatie. Het bestaan van de relatie betekent hoe dan ook 
dat ruimtelijke segregatie, vanuit het oogpunt van polarisatie, een belangrijke variabele is om te 
monitoren als indicator (een gevolg) van dan wel als een risicofactor (oorzaak) voor polarisatie. In de 
volgende analyses zullen we daarom centrale aandacht besteden aan ruimtelijke segregatie. 
 
 
Figuur 3. Relatie tussen sociale polarisatie en ruimtelijke segregatie 

 

SOCIALE 
POLARISATIE 

RUIMTELIJKE 
SEGREGATIE 
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4  Weinig tekenen van polarisatie in Eindhoven 2017 
In deze paragraaf kijken we voor de stad Eindhoven of er in de bevolkingsontwikkeling van de afgelopen 
jaren tekenen van polarisatie zijn te vinden. We onderzoeken tevens mogelijke risicofactoren, inclusief 
de mate van segregatie op buurtniveau. We maken gebruik van openbare CBS data (Statline). 

 

4.1 Bevolking in de stad redelijk stabiel van samenstelling en woont weinig gesegregeerd 
Eindhoven is de vijfde grote stad van Nederland. In 2017 telde het 227 duizend inwoners. Dit is 
anderhalf keer minder dan de vierde grote stad, Utrecht en vier keer zo weinig als de hoofdstad 
Amsterdam. Economisch gezien meet Eindhoven zich echter graag met de vier grote steden, en met 
recht. Bijvoorbeeld, in 2016 groeide het BBP van Eindhoven harder dan van Amsterdam (CBS, 2017b). 
Wat betreft de bevolkingssamenstelling, bevindt Eindhoven zich in een rustiger vaarwater dan de grote 
vier steden (zie Figuur 4 en Appendix A). De stad heeft wel een hoger dan landelijk aandeel 
eenpersoonshuishoudens en allochtonen. Het percentage allochtonen is echter met 33% beduidend 
lager dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waar ongeveer de helft van de bevolking eerste of 
tweede generatie immigrant is. Ook het percentage huishoudens met inkomens rond het sociale 
minimum ligt in Eindhoven met 10% een stuk lager dan in de grote vier (Tabel 1). De landelijke 
bevolkingstrends van de afgelopen tien jaar zijn merkbaar in Eindhoven: het aandeel senioren, 
alleenstaanden en allochtonen is tussen 2007 en 2017 – beperkt – gegroeid.  

 

Figuur 4. Bevolkingssamenstelling Eindhoven naar etniciteit, leeftijd, en huishoudens naar grootte 

Etniciteit Leeftijd Huishoudgrootte 

   
   

                     
Bron: CBS Statline 
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Tabel 1. Inkomen van personen en huishoudens in 2015 

 Nederland Eindhoven Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht 
Gemiddeld inkomen per persoon  
(euro) 

23.4 dzd 23.6 dzd 25.2 dzd 21.6 dzd 23.4 dzd 24.5 dzd 

% huishoudens met inkomen rond 
of onder het sociale minimum 

8.4% 10.0% 15.3% 15.9% 14.2% 9.8% 

Bron: CBS Statline 
 

Het gemiddelde inkomen per persoon is in Eindhoven vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde en 
is dus lager dan in Amsterdam en Utrecht (Tabel 1). Als we op buurtniveau inzoomen, dan lijken 
inkomens in Eindhoven gelijker te zijn verdeeld dan in de vier grote steden. Figuur 5 geeft het aandeel 
bevolking weer naar hoogte gemiddeld buurtinkomen (geïnspireerd door Bisschoff en Reardon, 2014). 
Hierin worden zes strata onderscheiden: drie strata bevatten buurten waar gemiddeld inkomen per 
persoon hoger is dan het stadsgemiddelde en drie waar gemiddeld inkomen lager is dan het 
stadsgemiddelde. Opvallend is dat het laagste stratum (onder 67% van het stadsgemiddelde) in 
Eindhoven nagenoeg geen waarnemingen telt. Het gros van de Eindhovense bevolking woont in buurten 
waar het gemiddelde buurtinkomen tussen 80% en 125% van het stadsgemiddelde ligt. Zowel door de 
grote middengroep als door de afwezigheid van het laagste stratum onderscheidt Eindhoven zich 
positief van de vier grote steden (Figuur 5). De crisis lijkt hier geen verandering in te hebben gebracht: 
de verdeling van bevolking naar hoogte gemiddeld buurtinkomen is in Eindhoven relatief stabiel 
gebleven tussen 2009 en 2015. 

 

Figuur 5. Verdeling bevolking naar hoogte gemiddeld buurtinkomen, Eindhoven en de vier grote steden 

 

 

 

 

Bron: eigen berekening, op basis van data CBS Statline 
 

Figuur 6 laat de spreiding van zeer lage inkomens (mensen met inkomens rondom het sociale minimum) 
over de stad zien. Hier moet nogmaals worden benadrukt dat de stad zich kenmerkt door een relatief 
laag aandeel van deze groep. Er is dus geen sprake van een tweedeling van de stad in arm en rijk. Er is 
wel enig verschil tussen de buurten te merken. Net buiten de ring bevinden zich enkele clusters van 
buurten met hoger dan gemiddeld aandelen van zeer lage inkomens. 
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Figuur 6. Percentage huishoudens met inkomens rond of onder het sociale minimum, Eindhoven 

 

Bron: CBS Statline 
 

Appendix A laat de spreiding van bevolkingsgroepen naar andere kenmerken zien, zoals leeftijd, 
etniciteit en huishoudensgrootte. Ook deze analyse suggereert dat verschillende bevolkingsgroepen in 
de stad relatief gemengd naast elkaar wonen. 

 

4.2 Woningvoorraad gevarieerd, woningen sterker gesegregeerd dan bevolking 
Zoals hiervoor gesteld, kan ruimtelijke segregatie een belangrijke drijvende factor zijn achter polarisatie. 
Grote verschillen in woningvoorraad per buurt kunnen bijdragen aan segregatie van bevolkingsgroepen. 
Hieronder onderzoeken we in hoeverre de woningvoorraad in Eindhoven ruimtelijk gesegregeerd is. 

Woningen in Eindhoven zijn gevarieerd en aantrekkelijk. De stad telt 63% eengezinswoningen, dit is 
aanzienlijk meer dan in andere grote steden (see Figuur 7 en Appendix A). Het aandeel markthuur is 
daarentegen lager dan in de grote vier, terwijl het aandeel sociale huur vergelijkbaar is.  

 

Figuur 7. Samenstelling woningvoorraad in Eindhoven  

 
Bron: CBS Statline 
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Figuur 8 brengt de ruimtelijke spreiding van verschillende woningtypes in beeld. Woningtypes worden 
hierbij als bolletjes van verschillende kleur afgebeeld, waarbij ieder bolletje voor 5% van het totaal aan 
woningen in een buurt staat. Neem als voorbeeld de afbeelding links in Figuur 8. Deze geeft de 
samenstelling van de woningen naar eigendom weer. Groene bolletjes staan voor koopwoningen, rode 
bolletjes voor sociale huur en blauwe bolletjes voor markthuur woningen. Elke buurt telt 20 bolletjes. 
De verhouding tussen de kleuren in een buurt geeft de relatieve aandelen van de drie groepen 
woningen in deze buurt weer. Afbeeldingen in figuur 8 suggereren dat de buurten slechts beperkt 
gemengd zijn in termen van woningtypes. Sociale huurwoningen klonteren samen, ook markthuur 
woningen staan bij elkaar; verder zijn eengezinswoningen geconcentreerd in andere buurten dan 
meergezinswoningen. Zoals kon worden verwacht, zijn de buurten met een hoog aandeel sociale huur 
ook vaak de buurten met een hoger dan gemiddeld aandeel zeer lage inkomens (vergelijk Figuur 6). 

Om de mate van ruimtelijke segregatie van inwoners en woningen in een getal te vangen, berekenen we 
de waardes van de in de literatuur veel gebruikte dissimilarity index (zie Cutler e.a., 2008, Ponds e.a., 
2015b). Deze index kan een waarde aannemen tussen 0% (gelijke verdeling van een specifieke groep 
over de stad) en 100% (volledige segregatie van die groep), zie Appendix B voor nader uitleg. Doorgaans 
wordt als vuistregel genomen dat een waarde van de index onder de 30% een lage mate van ruimtelijke 
segregatie aangeeft, een waarde tussen 30% en 60% een gemiddelde mate van segregatie en een 
waarde van boven de 60% een sterke mate van segregatie (Autor, 2009). De uitkomsten - zie Figuur 9 - 
bevestigen het beeld van Figuur 8 en Appendix A. De woningvoorraad wordt gekenmerkt door een 
gemiddelde mate van ruimtelijke segregatie, terwijl segregatie van de bevolkingsgroepen laag is.  
 
 
Figuur 8. Samenstelling woningvoorraad per buurt in Eindhoven 

Woningvoorraad naar eigendom 2017    Woningvoorraad naar type pand 2017 

                      

Bron: eigen berekening, op basis van data CBS Statline 
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Figuur 9. Dissimilarity index woningen en inwoners Eindhoven, 2017 3 

 

Bron: eigen berekening, op basis van data CBS Statline 
 

 

4.3 Samenvatting en vooruitblik: zijn er tekenen van polarisatie? 
Economisch gezien meet Eindhoven zich graag met de vier grote steden, en met name Amsterdam. 
Vanuit het sociale en demografische oogpunt, lijkt Eindhoven zich echter in een rustiger vaarwater te 
bevinden dan de grote vier. De inkomensverdeling kent een zeer breed midden, en ondanks de crisis 
veranderde dit weinig. Het aandeel risicogroepen - zoals inkomens rond het minimum - is relatief laag 
en ze wonen sterk gemengd met andere groepen. De woningvoorraad is aantrekkelijk, mede vanwege 
het grote aandeel eengezinswoningen. 

De vraag is echter hoe de situatie zich voortzet in de komende jaren en wat dit zal betekenen voor 
polarisatie. Een trend die een rol kan spelen is de hernieuwde trek van de bevolking naar de steden, die 
vanaf begin van de jaren negentig te zien is. Vooral in Amsterdam, maar ook in andere grote steden 
heeft dit geleid tot een sterke prijsstijging van woningen (zie Figuur 10). Hoewel Eindhoven en de 
omgeving momenteel achterlopen in de prijsstijging, is het niet uitgesloten dat de trend op een gegeven 
moment ook Eindhoven raakt. Hogere prijzen kunnen tot polarisatie aan de bovenkant leiden, doordat 
brede groepen steeds moeilijker aan een woning kunnen komen in de stad. Een relatief laag aandeel 
markthuur in de stad kan deze trend versterken.  

                                                           
3 Inkomensdata zijn uit 2015. 
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Figuur 10. Woningprijsontwikkeling Nederland en vijf grootste steden en hun randgemeenten4 

 

Bron: eigen berekening op basis van data van NVM  
 

                                                           
4 Voor alle jaren zijn de NVM Woningprijs Indices van het vierde kwartaal van het desbetreffende jaar gebruikt. 
Met ‘regio’s’ bedoelen we hier de betreffende NVM-regio’s. Zie nvm.nl/marktinformatie. 
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5  Woonbedrijf: populatie verandert, grote renovatieopgave 
Woonbedrijf is de grootste woningcorporatie in Eindhoven. Ze bezit ruim 25 duizend woningen in de 
stad en is hiermee eigenaar van een kwart van de woningvoorraad in Eindhoven.5 In deze paragraaf 
bespreken we de populatie huurders en de woningvoorraad van Woonbedrijf. We gaan na welke 
ontwikkelingen kunnen bijdragen aan polarisatie binnen het inwonersbestand, of deze juist kunnen 
tegengaan. 

5.1 Inwonersbestand Woonbedrijf  
Ouderen en studenten als buffer tegen polarisatie 
De hoofddoelgroep van Woonbedrijf zijn huishoudens met een inkomen onder de sociale huurgrens. 
Deze groep bevat ook studenten. De data die door Woonbedrijf beschikbaar zijn gesteld, staan toe om 
de gehele populatie van inwoners van Woonbedrijf te bekijken naar leeftijd en studentstatus. 

Figuur 11 laat zien dat circa 10% van de wooneenheden van Woonbedrijf door studenten wordt 
bewoond6 en dat studenten sterk geclusterd wonen (dissimilarity index ruim 70%). Van de niet-student 
huishoudens heeft een derde de leeftijd tussen 25 en 45 jaar, een derde tussen 45 en 65 jaar en bijna 
30% hoger dan 65 jaar.7 Jongere huishoudens zijn met 2% sterk ondervertegenwoordigd. De 
leeftijdsgroepen wonen vrij gemengd door elkaar (dissimilarity index van ca 20%). 

Zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd, kunnen zowel senioren als studenten een smeermiddel voor de buurt 
zijn en zo indirect segregatie en polarisatie van kansarme groepen tegengaan. Senioren wonen al 
gemengd in de buurten waar Woonbedrijf actief is. Bij studenten is dit echter veel minder het geval.  

Figuur 11. Woonbedrijf: samenstelling wooneenheden en huishoudens per buurt in Eindhoven 8  

Wooneenheden student/niet-student Huishoudens naar leeftijd hoofdhuurder, niet-student  

            
 

 
Bron: eigen berekening op basis van data van Woonbedrijf  

                                                           
5 Woonbedrijf bezit daarnaast nog circa 5 duizend woningen in andere gemeenten van de metropoolregio 
Eindhoven. 
6 Verhuurde kamers tellen hier ook als wooneenheid. 
7 In een meerpersoonshuishouden gaat het om de leeftijd van de hoofdhuurder. 
8 Verschillende types wooneenheden/huishoudens worden in de figuur als bolletjes van verschillende kleur 
afgebeeld, waarbij ieder bolletje voor 5% van de totale populatie in een buurt staat. Zie voor nader uitleg 
Paragraaf 4. Buurten waar Woonbedrijf minder dan 50 woningen heeft, zijn grijs gearceerd. 
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Instroom verandert: steeds meer bijzondere huurders en lage inkomens 
De populatie van inwoners verandert door uitstroom van zittende huurders en instroom van nieuwe 
huurders. Woonbedrijf heeft informatie over de instroom van nieuwe huurders over de afgelopen 10 
jaar beschikbaar gesteld. Door hiernaar te kijken kunnen we conclusies proberen te trekken over de 
veranderingen die in de populatie gaande zijn.  
 
In het afgelopen decennium zijn verschillende trends van invloed geweest op de instroom in de sociale 
huursector. De eerste was de economische crisis, ingeleid door de Amerikaanse huizencrisis in 2008. De 
economische malaise heeft in de jaren daarna de financiële positie van veel Nederlandse huishoudens 
verzwakt. Dit leidde tot een toename van het aantal potentiële klanten voor de sociale huursector. De 
tweede trend was het sociale huurbeleid dat in Europa en Nederland is gevoerd. Vanaf 2011 is door de 
Europese commissie een inkomensplafond van 33.614 euro bruto jaarinkomen ingevoerd voor 
toewijzing van de sociale huurwoningen.9 Vanaf 2016 zijn er vanuit Nederland regels voor passend 
toewijzen aangescherpt, waarbij huishoudens met een jaarinkomen tot ca 30.000 euro niet meer in 
aanmerking komen voor woningen met een huur hoger dan circa 600 euro per maand.10 Tenslotte heeft 
de sociale huursector de vluchtelingeninstroom van de afgelopen jaren moeten accommoderen. 
 
In de afgelopen jaren was de doorstroom in de woningen van Woonbedrijf jaarlijks circa 7%, oftewel 
circa 2000 huishoudens. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het hele huurdersbestand binnen circa 
15 jaar wordt ververst, want veel mensen blijven lang huren. Van de huidige inwoners woont 20% er 
korter dan 3 jaar, 50% langer dan 9 jaar en 20% langer dan 20 jaar. 
 
Figuur 12 laat de samenstelling van de jaarlijkse instroom zien, naar type huurder (regulier versus 
bijzonder) en naar inkomen. Reguliere huurders krijgen een woning toegewezen aan de hand van hun 
inschrijftijd terwijl bijzondere huurders (vluchtelingen, door de gemeente aangewezen urgente gevallen, 
etc.) voorrang krijgen op de reguliere gevallen. Het aandeel bijzondere huurders ligt hoog (tussen 20 en 
30%) en is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook het aandeel huurders met lage inkomens (lager 
dan het minimumloon) nam toe, zie Figuur 12. Met name het aandeel huurders dat een nulinkomen 
rapporteert op het moment van het tekenen van het huurcontract, is groter geworden. 

Appendix C laat zien dat de samenstelling van de nieuwe huurders naar leeftijd en huishoudengrootte is 
veranderd in lijn met de sociaal-demografische ontwikkeling in de stad. De groep ouderen en de groep 
alleenstaanden is (marginaal) toegenomen.  

Een groeiend aandeel bijzondere huishoudens en huishoudens met lage inkomens in de nieuwe 
instroom is een risicofactor voor polarisatie, want hiermee stijgt het aandeel van kansarme groepen in 
het huurdersbestand. Verder kan toename van het aandeel bijzondere huurders ertoe leiden dat 
reguliere huurders moeilijker aan een woning kunnen komen. Het verdient aanbeveling om dit effect 
nader te onderzoeken. 

 

                                                           
9 Vanaf 1 januari 2011 moesten woningcorporaties 90 procent van de woningen met een huur tot 652,52 euro per 
maand verhuren aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.614 euro (de getallen worden jaarlijks 
geüpdatet). De overige 10 procent mocht worden verhuurd aan mensen met hogere inkomens.  
10 Het exacte plafond voor zowel het inkomen als de huur is afhankelijk van de huishoudgrootte en leeftijd. Ook 
hier hebben woningcorporaties een beperkte mogelijkheid om van deze regel af te wijken. 
(www.woningwet2015.nl) 
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Figuur 12. Samenstelling nieuwe huurders Woonbedrijf, per jaar, 2007-2017 

  

 
 

Bron: eigen berekening op basis van data van Woonbedrijf  

 
5.2 Woningvoorraad Woonbedrijf: sterke segregatie naar type, grote renovatieopgave  
Woonbedrijf bezit circa 60% van de sociale huurwoningen in Eindhoven. De woningvoorraad van 
Woonbedrijf is aantrekkelijk, met ruim 60% eengezinswoningen en slechts 13% meergezinswoningen 
zonder lift. Bijna een vijfde van de woningvoorraad valt in de categorie goedkope woningen, 72% zijn 
middeldure woningen en de rest zijn dure en commerciële eenheden.11 Zie Figuur 13 hieronder. 
 
 

Figuur 13. Woningvoorraad Woonbedrijf naar type woning en naar huur, 2017 12 

 
Bron: eigen berekening op basis van data van Woonbedrijf  

                                                           
11 De classificatie in goedkoop, middelduur, duur en commercieel is conform de regels passend toewijzen 2017. 
Goedkoop is onder 414,02 euro/maand; middelduur is tussen 414,02 en 635,05 euro/maand; duur is tussen 635,05 
en 710,68 euro/maand; commercieel is boven 710,68 euro/maand. 
12 Tenzij anders vermeld, wordt onder de woningvoorraad verstaan: woningvoorraad zonder de 
studenteneenheden. 

% % 

jaar jaar 
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De samenstelling van de woningvoorraad naar het bouwjaar laat een aantal uitdagingen zien in termen 
van onderhoud en levensduur (Figuur 14). Circa 40 procent van de voorraad is ouder dan 50 jaar, en 30 
procent heeft de leeftijd tussen 40 en 50 jaar. De laatstgenoemde groep woningen komt in het komende 
decennium aan het einde van de levensduur en moet grondig worden gerenoveerd. De eerstgenoemde 
groep woningen heeft als het goed is al een keer een renovatie ondergaan. Omdat deze renovatie de 
levensduur met 20 tot 40 jaar heeft verlengd, kan het zijn dat ook deze woningen in de komende tien 
jaar weer aan de beurt zijn. Er ligt dus een grote renovatieopgave. 

 

Figuur 14. Samenstelling woningvoorraad Woonbedrijf naar bouwjaar type, per jaar, 2007-2017 13 

 

Bron: eigen berekening op basis van data van Woonbedrijf 

 

Laten we nu kijken naar de spreiding van woningen van verschillende typen over de buurten. Figuur 15 
laat zien dat Woonbedrijf in nagenoeg alle buurten waar sociale huurwoningen staan, actief is. Per buurt 
zijn de woningen echter sterk geclusterd. Segregatie is het hoogst naar bouwjaar type (dissimilarity 
index boven de 60%, zie Figuur 16). Dit betekent dat een renovatieopgave een hele buurt of zelfs een 
verzameling aanpalende buurten kan treffen. Dit kan gevolgen hebben voor de bevolking van deze 
buurten en de instroom hierin, en van invloed zijn voor bijvoorbeeld de mate van segregatie van 
bevolkingsgroepen. Het is dus aan te bevelen om hier aandacht aan te besteden tijdens renovatie. 
Renovatie kan ook als instrument worden gebruikt om de bevolkingssamenstelling op de gewenste wijze 
te beïnvloeden, bijvoorbeeld door woningen geschikt te maken voor de groepen die de buurt positief 
kunnen beïnvloeden, zoals senioren en studenten.  

Ook goedkope woningen en minder aantrekkelijke meergezinswoningen zonder lift zijn sterk geclusterd 
in een beperkt aantal buurten (Figuur 15 en 16). Ook deze segregatie kan een risico zijn. Een aantal van 

                                                           
13 De indeling naar bouwjaar types is ontleend aan Woonbedrijf, iedere periode wordt gekenmerkt door eigen 
specifieke bouweigenschappen. 

% 

jaar 
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deze buurten wordt dan ook gekenmerkt door een hoger dan gemiddeld aandeel mensen met zeer lage 
inkomens (vergelijk Figuur 6). Deze buurten verdienen extra aandacht.  

 

Figuur 15. Samenstelling woningvoorraad Woonbedrijf, per buurt 14 

naar bouwjaar type 
 

   

naar woningtype      naar huurniveau  

           

    
Bron: eigen berekening op basis van data van Woonbedrijf  
 

 
  
 

                                                           
14 Woningtypes worden hier als bolletjes van verschillende kleur afgebeeld, waarbij ieder bolletje voor 5% van het 
totaal aan woningen in een buurt staat. Buurten waar Woonbedrijf minder dan 50 woningen heeft, zijn grijs 
gearceerd. 
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Figuur 16. Dissimilarity index woningen Woonbedrijf, 2017 

 
Bron: eigen berekening op basis van data van Woonbedrijf  
 
 

5.3 Samenvatting en vooruitblik: zijn er tekenen van polarisatie in sociale huur? 
Ontwikkelingen van afgelopen jaren leiden ertoe dat het aandeel economisch zwakke huishoudens in de 
instroom in sociale huurwoningen steeds groter wordt. Dit is ook zichtbaar in de populatie nieuwe 
huurders van Woonbedrijf. Deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan polarisatie aan de onderkant. 
Het feit dat woningen van Woonbedrijf sterk geclusterd zijn naar woningtype, en goedkope en 
kwalitatief minder goede woningen bij elkaar geclusterd staan in een aantal buurten, versterkt de trend. 
 
Woonbedrijf kan echter haar eigen populatie inzetten om clustering van risicogroepen in specifieke 
buurten tegen te gaan. Twee bevolkingsgroepen die een positieve invloed op de buurt kunnen hebben - 
senioren en studenten – zijn goed vertegenwoordigd in de populatie huurders. Een grote 
renovatieopgave die Woonbedrijf in de komende jaren moet uitvoeren creëert mogelijkheden om 
wooneenheden voor deze groepen te creëren in de te renoveren buurten. 
 
Selectieve toewijzing en ruimtelijke spreiding van bijzondere huurders, met als doel geen concentraties 
van kansarme mensen te laten ontstaan is een andere mogelijke maatregel. Ook verdient het 
aanbeveling om het beperkte aantal risicobuurten goed in de gaten te houden. Dit zijn buurten waar 
ofwel de woningvoorraad minder aantrekkelijk is, ofwel de bevolking door een relatief hoog aandeel 
zeer lage inkomens wordt gekenmerkt. 
 
Ook andere maatregelen om buurten meer gemengd te maken naar bevolkingssamenstelling 
(bijvoorbeeld door de bouw van koopwoningen te stimuleren) kunnen bijdragen aan het voorkomen van 
polarisatie.  
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6  Verder onderzoek 
Deze studie is een eerste fase van het onderzoek naar polarisatie in opdracht van Woonbedrijf. 
Hieronder geven we enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.  

Deze studie werd uitgevoerd voor de stad Eindhoven. De woningmarkt heeft echter een regionaal 
karakter. Bijvoorbeeld, groei van de tweedeling tussen de koopsector en de sociale huursector zou op 
een gegeven moment ertoe kunnen leiden dat de middeninkomens steeds meer geschikte woningen 
gaan zoeken in andere gemeenten van de metropoolregio Eindhoven. Daarom verdient het aanbeveling 
om in de vervolgstappen van dit onderzoek heel de metropoolregio mee te nemen. 

Verder is het van groot belang om de analyse te baseren op zo volledig mogelijke data over de 
eigenschappen en gedrag van individuele mensen. Vanuit dit oogpunt verdient het aanbeveling om in de 
volgende fase gebruik te maken van CBS-microdata en een speciaal voor dit onderzoek ontworpen 
enquête. 

Ten slotte lijkt het nuttig om nader onderzoek te doen naar de veranderingen in het kandidatenbestand 
(dat wil zeggen mensen die op zoek naar een nieuwe woning zijn en op advertenties reageren). In de 
afgelopen jaren is het voor reguliere kandidaten - mede door de toename van bijzondere toewijzingen – 
mogelijk moeilijker geworden om een woning te bemachtigen. Inzicht hierin kan helpen om mogelijke 
polarisatietrends op te sporen. Zijn de wachttijd en de zoekduur veranderd? Komen bepaalde groepen 
mensen moeilijker aan de woning in vergelijking met vroeger en wie zijn ze? Et cetera. 
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Appendix A  Bevolking en woningmarkt in de vijf grootste steden 
In Figuur A1 worden verschillende bevolkingsgroepen als bolletjes van verschillende kleuren afgebeeld, 
waarbij ieder bolletje voor 5% van de populatie in de buurt staat. Neem als voorbeeld de afbeelding 
linksboven in Figuur A1. Deze geeft de samenstelling van de bevolking naar etniciteit weer. Groene 
bolletjes staan voor autochtonen, rode bolletjes voor niet-westerse allochtonen en blauwe bolletjes 
voor westerse allochtonen. Elke buurt telt 20 bolletjes. De verhouding tussen de kleuren in een buurt 
geeft de relatieve aandelen van de drie groepen in deze buurt weer. Afbeeldingen in figuur A1 
suggereren dat mensen in Eindhoven over het algemeen sterk gemengd wonen, naar etniciteit, leeftijd, 
inkomen en huishoudensamenstelling. 

Figuur A1. Bevolking per buurt in Eindhoven 

Bevolking naar etniciteit 2017     Bevolking naar inkomen 2015 

       

 
Bevolking naar huishoudsamenstelling 2017  Bevolking naar leeftijd 2017 

           
Bron: eigen berekening op basis van data van CBS Statline  
 

Tabellen A1-A3 rapporteren beschrijvende statistieken over de bevolking en de woningmarkt in 
Eindhoven en de vier grootste steden. 
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Tabel A1. Inkomen per capita in Nederland en vijf grootste steden  

Gemiddeld 
inkomen/jaar/persoon 
(dzd) 

Nederland Eindhoven Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht 

2009 20.5 21.2 22.6 19.7 21.5 22.3 
2011 21.7 21.7 23 20.2 21.9 22.9 
2013 22.4 22.5 23.7 20.6 22.2 23.4 
2015 23.4 23.6 25.2 21.6 23.4 24.5 

Bron: CBS Statline 

 
Tabel A2. Woningmarkt in Nederland en vijf grootste steden  

2017 Nederland Eindhoven Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht 
Woningen dzd 7686 107 428 310 255 151 
% eengezins 72 63 12 25 21 43 
% meergezins 28 37 88 75 79 57 
% koop 56 45 30 35 42 45 
% huur sociaal 29 37 42 44 31 32 
% huur markt 13 16 28 20 25 21 
Gemid.woningprijs in dzd 269 275 409 224 282 305 

Bron: CBS Statline, NVM 

 

Tabel A3. Bevolkingsamenstelling in Nederland en vijf grootste steden  

 Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindoven 
 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 
Etniciteit %           
Autochtonen 52 48 54 50 54 48 69 67 71 67 
Westers 14 17 10 12 13 17 10 11 12 14 
Niet-westers 34 35 36 38 33 35 21 22 17 19 

 

Leeftijd %           
<25 28 28 31 30 30 30 33 33 29 29 
25-65 61 60 54 55 57 56 57 57 56 53 
>65 11 12 15 15 13 14 10 10 16 18 

 

Huishoudens 
% 

          

1 persoons 56 55 47 48 48 48 53 53 45 48 
2 persoons 20 20 24 22 22 21 23 36 28 25 
3 of meer 24 25 29 30 29 31 24 21 27 27 

Bron: CBS Statline 
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Appendix B  Dissimilarity index 
De dissimilarity index - ook ongelijkheid of segregatie index genoemd - is geïntroduceerd door Duncan & 
Duncan in 1955 (zie ook Massey en Denton, 1988). De index meet hoe gelijk twee groepen ruimtelijk 
verdeeld zijn in ruimtelijke eenheden die samen een groter geografisch gebied vormen. Stelt u 
bijvoorbeeld een stad voor die uit drie buurten bestaat. In deze stad zijn twee bevolkingsgroepen 
aanwezig, een minderheidsgroep x en een meerderheidsgroep y. De formule voor de dissimilarity index 
van x voor de stad is dan: 

1
2��

𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑋𝑋 −

𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑌𝑌 �   =   

1
2 ��

𝑥𝑥1
𝑋𝑋 −

𝑦𝑦1
𝑌𝑌 � + �

𝑥𝑥2
𝑋𝑋 −

𝑦𝑦2
𝑌𝑌 � + �

𝑥𝑥3
𝑋𝑋 −

𝑦𝑦3
𝑌𝑌 �� 

𝑛𝑛=3

𝑖𝑖=1

 

waar 𝑥𝑥𝑖𝑖 het aantal inwoners van groep x in buurt i is, en X is de totale populatie van deze groep in de 
stad. Variabelen 𝑦𝑦𝑖𝑖  en Y zijn op de vergelijkbare wijze gedefinieerd.  

De formule is een optelling van de componenteenheden per buurt. Hoe hoger de waarde van de index, 
des te hoger de gemeten mate van dissimilarity (segregatie). De minimale waarde is 0 (de 
minderheidsgroep is gelijkmatig over de stad verdeeld) en de maximale waarde is 1 (de 
minderheidsgroep woont volledig gesegregeerd). Vaak wordt de index in percentages uitgedrukt, dan 
liggen de waarden tussen 0% en 100%. 

Bij de interpretatie van de index moet rekening worden gehouden met een aantal zaken. De waarde van 
de index is bijvoorbeeld afhankelijk van de precieze afbakening van de ruimtelijke eenheden (hier 
buurten) en het grotere geografische gebied (hier stad), en van de definitie van de verschillende 
bevolkingsgroepen. Zo zal de index hoger uitvallen als men in plaats van buurten straten zou nemen als 
ruimtelijke eenheden, omdat straten veel homogener zijn dan buurten. Ponds e.a. (2015b) adviseren om 
de ruimtelijke eenheden niet te groot en niet te klein te nemen, om de index goed interpreteerbaar te 
houden. Ook moeten de onderscheiden bevolkingsgroepen voldoende massa hebben in de gehele 
populatie van de stad. Met deze aandachtspunten is rekening gehouden in deze studie. 
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Appendix C  Nieuwe huurders Woonbedrijf 
Figuur C1. Samenstelling nieuwe huurders naar leeftijd en huishoudengrootte, per jaar, 2007-2017 

 
 

       
           

Bron: eigen berekening op basis van data van Woonbedrijf  

jaar jaar 

% % 
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Appendix D  Drijvende krachten van polarisatie en trends in Nederland 
Een recente studie die polarisatie tendensen in Nederland in kaart brengt is beschreven in het rapport 
van het SCP dat in 2014 is verschenen. Het rapport presenteert de tendensen en resultaten van een 
uitgebreide landelijke survey genaamd Verschil in Nederland. Op basis van deze bron en andere 
bronnen bespreken we in deze Appendix kort de belangrijkste veranderingen die zich hebben 
voorgedaan in Nederland en de consequenties daarvan voor tegenstellingen tussen maatschappelijke 
groepen. 

Opleiding en arbeidsmarkt 
In de periode 1996-2003 is het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking 
toegenomen en het verschil in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. 
Door toename van de openheid van het onderwijs zijn de onderwijskansen op de lange termijn 
gelijker geworden. Echter de verschillen in opleidingsniveau tussen jongeren uit verschillende 
herkomstmilieus zijn nog aanzienlijk (Herweijer en Josten, 2014). Dit vertaalt zich door naar de 
kansen op de arbeidsmarkt. Hoog opgeleiden hebben een voorspong op de arbeidsmarkt - zij 
hebben een lagere kans om werkloos te raken en de voorspong in uurloon vergeleken met laag- en 
middelbaar opgeleiden is in de afgelopen jaren gegroeid (Herweijer en Josten, 2014). Hoger 
opgeleiden hebben ook een groter sociaal netwerk, een betere gezondheid en een langere 
levensverwachting van gemiddeld zes jaar.  

Kijken we naar etnische groepen dan zien we dat het opleidingsniveau van autochtonen duidelijk 
hoger ligt dan dat van allochtonen. In het basisonderwijs hebben leerlingen met een niet-westerse 
achtergrond hun grote achterstand flink ingelopen sinds de jaren negentig (Herweijer en Josten 
2014). De voornaamste reden is de groei van de groep tweede generatie immigranten. Hierdoor is 
de groep die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst sterk afgenomen. Betere kansen op de 
basisschool betekent ook betere kansen in het voortgezet onderwijs. De instroom van niet-
westerse immigranten in het hoger onderwijs is in de afgelopen vijftien jaar verdubbeld (Dagevos 
en Huijnk 2014). Turken en Marokkanen vormen nog altijd de laagst opgeleide groep in Nederland. 
Bij beide groepen allochtonen is echter het opleidingsniveau het sterkst gestegen. Door het 
gestegen opleidingsniveau is ook de deelname van personen van migrantengroepen in hogere 
wetenschappelijke beroepen belangrijk toegenomen. Hierdoor is inmiddels onder 
migrantengroepen een middenklasse ontstaan (Dagevos en Huijnk 2014). In termen van 
werkloosheid is er echter nog sprake van een grote achterstand met een flink hogere werkloosheid 
onder de migrantengroep. In 2013 is ruim 30% van de niet-westerse jongeren werkloos tegen 10% 
onder autochtone jongeren (Dagevos en Huijnk 2014).  

Inkomen, vermogen en woningbezit 
Als gevolg van globalisering is de migratie toegenomen. Immigratie van grote groepen laagopgeleiden 
kan leiden tot het groter worden van de risicogroep aan de onderkant. Zoals boven al is geconstateerd is 
er nog steeds sprake van een aanzienlijke afstand tussen niet-westerse immigranten en autochtonen op 
de arbeidsmarkt in termen van hogere werkloosheid, lagere scholing en ondervertegenwoordiging in 
hoger opgeleide banen. De toegenomen gelijkheid van kansen in het onderwijs heeft daarin geen 
verandering gebracht. Economische groei leidt tot een groeiende welvaart. Al naar gelang de 
welvaartsverdeling zullen verschillende bevolkingsgroepen in gelijke mate profiteren van 
welvaartsgroei.  Belangrijk in dit verband zijn de trends in de inkomens- en vermogensverdeling. In 
Nederland ontvangt 60% van de huishoudens met het laagste inkomen 35% van het totale inkomen 
(Soede e.a. 2014). Hiermee behoort Nederland tot de groep van landen waar de ongelijkheid in 
inkomensverdeling relatief klein is. Dit patroon is vrij stabiel. Vanaf 2000 is er geen sprake van een 
duidelijke toename van inkomensongelijkheid (Soede e.a. 2014). Volgens de analyse van de Franse 
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econoom Piketty neemt de vermogensongelijkheid in ontwikkelde landen stelselmatig toe. Echter in 
Nederland lijkt deze tendens mee te vallen; er is geen duidelijke trend van stijgende 
vermogensongelijkheid zichtbaar en er zijn geen aanwijzingen dat de kloof tussen vermogenden en niet 
vermogenden in recente jaren is toegenomen (Soede e.a. 2014).  

Een belangrijke component van het vermogen van huishoudens is het bezit van een eigen woning. Het 
eigen woningbezit is in de afgelopen decennia in Nederland sterk toegenomen. In 1981  bezat 40% van 
de huishoudens een eigen woning. In 2012 was dat toegenomen tot 60% (Soede e.a. 2014). Eigen 
woningbezit is scheef verdeeld over inkomensgroepen onder invloed van de fiscale stimulus 
(hypotheekrente-aftrek) die woningebezit vooral voor hoge inkomens aantrekkelijk maakt en de ruime 
woningvoorraad in de sociale huursector die huren voor de lagere inkomensgroepen mogelijk maakt. De 
scheefheid is in de afgelopen decennia toegenomen. In 2012 heeft de 20% hoogste inkomensgroep bijna 
4,5 keer zo vaak als de laagste inkomensgroep een huis.   

Technologische ontwikkelingen 
Processen van kwalificatie en de-kwalificatie op de arbeidsmarkt als gevolg van robotisering en 
automatisering kunnen de perspectieven op de arbeidsmarkt slechter maken. De algemene verwachting 
is dat automatisering van routinematige taken met name banen in het middensegment zal raken. Als 
deze verwachting klopt dan zou dat inderdaad tot polarisatie op de arbeidsmarkt leiden waarbij de 
onder- en bovenkant groeit en het midden krimpt. Feitelijke ontwikkelingen laten inderdaad een (lichte) 
polarisering op de arbeidsmarkt zien (Autor en Dorn, 2013, Van den Berge en Ter Weel, 2015). Vanaf 
2008 is het aandeel van banen op vmbo en mbo niveau gedaald en is het hooggeschoold werk dus een 
groter aandeel in de werkgelegenheid gaan uitmaken (Herweijer en Josten 2014).  

Op sociaal-cultureel niveau heeft ontwikkeling van ICT een sterke invloed op het gebruik van media. 
Deze heeft de tendens verschillen tussen generaties te vergroten. Jongeren spenderen meer tijd aan 
sociale media en internet waarin informatie via netwerken van peers wordt uitgewisseld. Ouderen 
hebben nog wel een achterstand op internetgebruik maar lopen deze snel in. Toenemend gebruik van 
digitale media maakt het leggen van contacten gemakkelijker maar leidt niet tot verkleining van sociale 
afstanden tussen groepen (Vermeij e.a. 2014). Men zoekt vooral contact met gelijkgestemden voor 
verkrijgen van informatie en uitwisselen van meningen waardoor groepen mensen in hun eigen bubble 
kunnen leven. Het gevolg is dat bestaande sociale afstanden eerder worden bestendigd dan verkleind 
door deze ontwikkeling (Vermeij e.a. 2014). 

Beleid en politiek 
De versobering van de welvaartstaat,  de afbouw van subsidies op wonen, zorg en onderwijs  en 
flexibilisering van de arbeidsmarkt zouden kunnen leiden tot grotere verschillen in kansen op de 
arbeids- en woningmarkt en tot toenemende inkomensverschillen. Dit treft ouderen en jongeren 
groepen verschillend (Vermeij e.a. 2014). Vooral onder ouderen is de ongerustheid over recente 
bezuinigingen in de pensioenen, gezondheidszorg en ouderenzorg sterk toegenomen. De collectieve 
regelingen van pensioen en zorg doen vooral een groot beroep op jongeren. Het pensioen voor jongeren 
zal aanmerkelijk kariger zijn dan de pensioenen van de huidige generatie ouderen en zij zullen tot een 
hogere leeftijd moeten doorwerken, terwijl ouderen door bezuinigingen op de pensioenen en zorg een 
directe negatieve invloed ervaren. De flexibilisering van de arbeidsmarkt treft vooral de jongere 
werknemers. Onder de groep tot 25 jaar steeg het aantal flexwerkers van 35% in 2001 naar 55% in 2013 
(Vermeij e.a. 2014). Flexwerkers hebben vaker een tijdelijke aanstelling, meer inkomensonzekerheid en 
vaak minder salaris. Hoewel ook oudere werknemers die hun baan verliezen de nadelen van 
flexibilisering ondervinden treft het toch vooral de jongere leeftijdsgroepen (Vermeij e.a. 2014). Recente 
ontwikkelingen op de woningmarkt zijn ook nadelig voor jongeren. Als starter hebben zij beperktere 
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mogelijkheden op zowel de koop- als de huurmarkt met als gevolg dat zij vaak gedwongen zijn langer 
onzelfstandig te blijven wonen.  
 
Ruimtelijke segregatie 
De Nederlandse woningmarkt is weinig gesegregeerd in vergelijking met andere westerse landen in en 
buiten Europa. Er is een grote mate van menging van huur- en koopwoningen binnen wijken. In potentie 
heeft menging een positieve invloed op het verkleinen van sociale afstanden tussen groepen (Soede e.a. 
2014). Er kunnen echter ook conflicten ontstaan die de scheidslijnen verscherpen. Dat effect lijkt groter 
te zijn bij menging op een klein schaalniveau zoals een complex of straat. Soede e.a. (2014) concluderen 
dat voordelen van menging vermoedelijk beter gerealiseerd kunnen worden door “homogene 
wooncomplexen in heterogene buurten en wijken.” Tot slot is van belang in welke mate in het beleid, de 
politiek en media verschillen tussen maatschappelijke groepen binnen en tussen wijken ook als zodanig 
worden voorgesteld. Een sterke representatie van verschillen is risicovol voor de status quo en kan 
leiden tot maatschappelijke corrosie en een bedreiging van de legitimiteit en effectiviteit van instituties 
zoals woningcorporaties. 

Het bestaan van verschillen hoeft niet direct te leiden tot het daadwerkelijk ervaren van tegenstellingen. 
In de enquête Verschil in Nederland van het SCP is gepeild in hoeverre mensen conflicten ervaren 
(Boelhouwer e.a. 2014). In de survey werd aan mensen gevraagd om aan te geven in welke mate zij 
wrijving ervaren tussen verschillende groepen in Nederland naar (onder andere) etniciteit (autochtoon 
versus allochtoon), religie, leeftijd (jong en oud), inkomen (arm en rijk) en opleiding (hoog en laag 
opgeleid). Hieruit komt naar voren dat de tegenstelling die het meest als conflictueus wordt gezien de 
tegenstelling is tussen autochtonen en allochtonen: 60% van de bevolking ziet veel of heel veel wrijving 
tussen deze bevolkingsgroepen. Tussen religieuze groepen (waar ook een etnische dimensie doorheen 
kan lopen) wordt in mindere mate maar eveneens relatief vaak grote wrijvingen gezien (40% ziet veel of 
heel veel wrijving). Bij de tegenstelling arm en rijk is dat 30%, bij hoog en laag opgeleid 25% en bij jong 
en oud 22%. Dus bestaande maatschappelijke verschillen worden het zwaarst ervaren met betrekking 
tot etniciteit en religie en in veel mindere mate bij inkomen, opleiding en leeftijd. 
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