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Voorwoord  

Het document dat voor u ligt is het eindresultaat van een half jaar onderzoek bij het Kennislab voor 

Urbanisme. In dit onderzoek is gezocht naar een instrument die de vitaliteit van woonwijken kan 

meten, hieruit is de stresstest voortgekomen. Deze test is mede tot stand gekomen door de 

begeleiding die vanuit school geboden is door Jeroen Kuyper en Andre Bus. Bij het Kennislab in 

Amersfoort was er wekelijks een overleg met hoofdlaborant Jan Willem Wesselink, hierdoor konden 

we wekelijks feedback verwachten en aanpassingen doen. Voor verdere begeleiding hebben we ook 

kunnen rekenen op de hulp van Hank Groenhof, deelnemer van het vorige Kennislab. Ook willen we 

de founding partners van het Kennislab bedanken voor de gesprekken die we hebben mogen voeren. 
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1. Inleiding  

 

De stresstest is geen product op zich, maar maakt deel uit van een groter geheel: De ReVIEW-

Methode. In dit hoofdstuk zal allereerst een korte beschrijving gegeven worden van de ReVIEW-

Methode. Vervolgens zal de opdracht van de Stresstest beschreven worden.  

1.1 Groter geheel: ReVIEW-Methode 

 

Vorig jaar is er vanuit het Kennislab voor Urbanisme door een groep studenten een methode 

ontwikkeld die een antwoord geeft op veranderingen die plaatsvinden binnen de Planologie. 

Verschillende partijen als de Gemeente, burgers en woningcorporaties zullen zich moeten aanpassen 

aan de veranderende maatschappij, zonder dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verloren 

gaat (bron: ReVIEW-Methode).  

 

Vanuit deze gedachte is de ReVIEW-methode ontwikkeld. Met de ReVIEW-methode wordt er 

gestreefd naar een zelfsturende woonwijk in een context waarin nog weinig problemen zijn. Dit wil 

zeggen, een woonwijk waar problemen nog niet aan de gang zijn, maar voorkomen moeten worden. 

Aan de hand van verschillende fases, waar de Stresstest er een van is, wordt er voor gezorgd dat 

problemen in de toekomst uitblijven en dat een wijk in staat is om externe bedreigingen op te 

kunnen vangen. Belangrijk hierbij is dat dit wordt gedaan door alle partijen die een belang hebben in 

een wijk mee te laten denken hoe de veranderingen opgevangen kunnen worden. Als laatst moet 

worden opgemerkt dat het er bij de ReVIEW-methode niet gaat om een eindbeeld, maar om een 

proces waarbij alle betrokkenen invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkeling van een wijk (Bron: 

ReVIEW-methode).  

 

De ReVIEW-methode kent de volgende fases:  

1. De initiator: Voordat begonnen kan worden met het uitvoeren van de verschillende 

methode’s dient er eerst een belanghebbende op te staan die aanleiding ziet om actie te 

gaan ondernemen in een wijk. De  initiator die tot actie wil overgaan en de aanleiding die de 

initiator heeft verschilt natuurlijk in wat voor belang de initiator in de wijk heeft.  

2. De Stresstest: Dit is de eerste stap die ondernomen wordt door een initiator. Het 

belangrijkste doel van de stresstest is om snel te kunnen zien op welke thema’s binnen een 

wijk problemen dreigen te ontstaan. Daarbij kan de initiator de test gebruiken om externe 

partijen te overtuigen dat er veranderingen aan komen in de wijk waarop ingespeeld kan 

gaan worden. Opgemerkt moet worden dat in deze fase de wijk van bovenaf wordt bekeken 

en er niet binnen de wijk wordt gekeken naar de ontwikkelingen. 

3. Social Information System: Dit is de vervolgstap van de Stresstest. Als de initiator aan de 

hand van de Stresstest heeft bepaald dat een wijk interessant genoeg is om actie te 

ondernemen kan het Social Information System gemaakt gaan worden. Deze methode zorgt 

ervoor dat zowel directe- als indirecte belanghebbende rondom een thema binnen de wijk in 

kaart worden gebracht en met elkaar worden verbonden.  

4. Wijkvisie: Als in kaart is gebracht welke belanghebbende gekoppeld zijn aan een thema kan 

er door de interne actoren begonnen worden met het opstellen van een langetermijnvisie.  
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1.2 Wat is de Stresstest?  

Nu duidelijke is waar de Stresstest gepositioneerd is binnen het grote geheel van de ReVIEW-

methode zal worden uitgelegd wat er precies met de Stresstest bedoeld wordt. Aan de hand van een 

algemene beschrijving van de test, het doel van de test en toekomstige gebruikers van de test zal dit 

verder worden toegelicht.  

1.2.1 De Stresstest 

 

Zoals hiervoor onder het kopje ReVIEW-methode al is beschreven vormt de stresstest de eerste stap 

die een initiator kan nemen. De Stresstest heeft als doel inzicht te krijgen in welke ontwikkelingen 

gevolgen hebben op de wijkvitaliteit. Dit kan zowel betekenen dat een wijk aan het afglijden is 

waardoor de vitaliteit van een wijk op het spel staat als dat de test laat zien dat bepaalde 

ontwikkelingen positief naar voren komen en juist versterkt kunnen worden. Echter betekent het in 

beide gevallen niet dat problemen en sterktes zichtbaar zijn. In dat geval wordt er afgeweken van het 

doel van zowel de Stresstest als de ReVIEW-methode om vroegtijdig in te grijpen om problemen 

daarwerkelijk te voorkomen.  

Het in kaart brengen van de ontwikkelingen rondom de wijkvitaliteit staat dus centraal bij de 

Stresstest. Omdat er geen eenduidige definitie bestaat rondom het begrip vitaliteit is dit begrip 

rondom de Stresstest gedefinieerd als de sociale, fysieke en economische thema’s. Deze thema’s 

zullen aan de hand van parameters getoetst gaan worden. Welke parameters dit zijn wordt in 

hoofdstuk 3 verder toegelicht.  

Verder bestaan er rondom de Stresstest de volgende randvoorwaarden:  

- De test zal hanteerbaar worden voor alle woonwijken in Nederland.  

- De stresstest sluit aan bij de Review methode.  

- De stresstest moet snel, goedkoop en gemakkelijk te gebruiken zijn.  

- De test moet kunnen blijven monitoren. D.w.z. vaker te gebruiken. 

- Het moet geen uitvoerige test worden maar een soort QuickScan. 

- De test heeft een toekomst voorspellende waarde.  

- Het concept van de stresstest moet uiteindelijk op de markt gebracht kunnen worden.  

- Het gaat om een early warning system. 

 

Zoals de randvoorwaarden laten zien zal de Stresstest dus toepasbaar worden voor alle woonwijken. 

Daarbij zal de test snel en gemakkelijk te gebruiken zijn. Dit komt omdat de test moet aansluiten op 

de verschillende belangen die horen bij de uiteenlopende gebruikers van de test. Met de  uitslag van 

de test kan er door de initiator bepaald worden of een wijk interessant genoeg is om er te gaan 

ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen vroeg in beeld te brengen kan er ook sneller op 

geanticipeerd worden en in een vroeg stadium kunnen externe partijen en bewoners ervan overtuigd 

worden dat er dingen gaan veranderen in de wijk. De test vormt hiermee de eerste stap van een 

nieuwe manier van wijkaanpak die aansluit op de ReVIEW-methode.  
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1.2.2 De doelstelling van de Stresstest 

Uit bovenstaande beschrijving van de opdracht hebben wij de volgende doelstelling opgesteld: 

‘’Het maken van een stresstest die voor alle directe belanghebbende van woonwijken op een 

snelle, goedkope en universele manier in kaart kan brengen of er  ontwikkelingen zijn die van 

invloed zijn op de wijkvitaliteit. Op deze manier wordt snel duidelijk of een wijk interessant genoeg 

is om er ontwikkelingen op te starten en eventuele problemen vroegtijdig aan te kunnen pakken. 

De Stresstest vormt daarmee de eerste stap van bottum up initiatieven’’.   

 

1.2.3 Wie kan de test gaan gebruiken?  

Eerder in dit document is beschreven dat de gebruiker van de test een belanghebbende van een wijk 

is die aanleiding ziet om actie te gaan ondernemen: de Initiator genoemd. Omdat deze initiator 

bestaat uit verschillende groepen met elk hun eigen belangen zijn hieronder de vijf belangrijkste 

groepen beschreven die als gebruiker van de test genoemd kunnen worden.  

Peter Verbeter: Peter Verbeter is voortgekomen uit de ReVIEW-methode en kan omschreven 

worden als een soort wijkmanager. Peter Verbeter is een onafhankelijke, zelfstandig professional die 

de schakel vormt tussen de verschillende actoren binnen een wijk en heeft als doel woonwijken 

vitaal te houden. Peter Verbeter zal de Stresstest gebruiken om de kijken of een wijk interessant 

genoeg is voor hem om actie te ondernemen en om externe partijen te overtuigen om in Peter 

Verbeter te investeren. Voor verdere informatie over Peter Verbeter wordt door verwezen naar de 

ReVIEW-methode.  

Gemeenten: Hoewel het doel van de ReVIEW-methode is wijken uiteindelijk zelfredzaam te maken 

betekent het niet dat de Gemeente geen rol van betekenis speelt. De gemeente heeft baat bij vitale 

woonwijken en kan er door het aanstellen van een professional voor zorgen dat het als initiator 

actief is. Verdere acties zal het echter aan de professional over laten.  

Burgers: Hoewel de burger pas in een later stadium van de ReVIEW-methode daadwerkelijk 

betrokken wordt bestaat er toch een link met de Stresstest. De Stresstest kan in het geval van de 

burger gebruikt worden als communicatiemiddel om burgers ervan te overtuigen dat ontwikkelingen 

in de wijk nodig zijn, zonder dat er al daadwerkelijk zichtbare veranderingen gaande zijn.  

Woningcorporaties: De woningcorporaties hebben, doordat ze woningen in de wijk bezitten, baat bij 

een vitale leefomgeving. Als de wijk in de toekomst zelfredzaam kan worden, hoeven de corporaties 

zelf minder te investeren in de leefomgeving. Net zoals bij de Gemeente zal de initiator binnen de 

corporatie bestaan uit een persoon en niet als gehele partij.  

Private partijen: Als laatste groep kunnen de private partijen aangemerkt worden. Deze partijen 

hebben vaak weinig kennis over de wijk maar een georganiseerde wijk kan wel goed dienen als 

nieuwe markt. Private partijen als zorgverzekeraars die door de veranderende maatschappij inspeelt 

op veranderende rollen, behoeftes en wijzen van denken (bron: ReVIEW-methode).   
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1.3 Leeswijzer 

 

In het document dat voor u ligt, Einddocument: De Stresstest,  zal de Stresstest zowel op inhoud als 

systematiek beschreven worden. Allereerst  is er in hoofdstuk 1.2  ingegaan op de ReVIEW-Methode. 

Dit is de overkoepelende methode waar de stresstest een onderdeel van uit maakt. Hierop 

aansluitend is de opdracht van de stresstest, met de daarbij behorende doelstelling en doelgroep, 

omschreven.  

 

In de hoofdstukken die volgen zal stapsgewijs uitgelegd worden hoe de uiteindelijke stresstest 

gerealiseerd is. In hoofdstuk 2 zal er in worden gegaan op de inhoud van de test. Hierin word 

duidelijk voor welke wijken de test bedoeld is, aan de hand van welke parameters de test uitgevoerd 

gaat worden en op welke manier er tot een uitslag van de test is gekomen. In de hoofdstukken 3, 4 

en 5 wordt vervolgens zichtbaar op welke manier de gebruiker van de test de test zal gaan ervaren. 

Welke stappen moeten er ondernomen worden om uiteindelijk tot een uitslag te komen? In 

hoofdstuk 6 wordt vervolgens de definitieve test aan de hand van een aantal afbeeldingen 

weergeven zoals die voor de gebruiker zichtbaar zal zijn.  

Dit document wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. Want, zo zal blijken, zullen er nog een 

aantal stappen moeten volgen voordat de test daadwerkelijk op de markt gebracht kan worden.  
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2. Inhoud Stresstest 
 

Zoals duidelijk is geworden in voorgaand hoofdstuk is de Stresstest  een middel om op een snelle 

manier vroegtijdige ontwikkelingen rondom de wijkvitaliteit in kaart te brengen. In dit hoofdstuk zal 

beschreven worden hoe dit wordt gedaan. Aan de hand van een omschrijving van de gebruikte 

parameters, de manier van meten en de uitslagen van de test wordt duidelijk hoe de Stresstest 

functioneert.   

2.1.1 Wijken 
 

In eerste instantie was de doelstelling om de test voor jaren ’70 en ’80 wijken te maken. Na 

onderzoek te hebben gedaan is besloten om de test toepasbaar te maken op alle soorten 

woonwijken. Hierdoor is de test uniform en beperk je de gebruikers niet tot specifieke wijken waar 

deze op toegepast kan gaan worden. Vanaf het begin is een richtlijn geweest om de test op de markt 

te brengen en door de test zo breed mogelijk te maken wordt het marktconcept versterkt.  

2.1.2 Parameters & vragen 
Hieronder zijn de parameters die de Stresstest vormen uiteen gezet. In het document van toelichting 

staat beschreven waarom deze parameters zijn gebruikt en welke niet zijn meegenomen met de 

argumentering hiervan.  Achter elke parameter staat in vraagvorm aangegeven in welke richting de 

gebruiker dient te denken.   

 

Inwonersaantal  Wat zijn de ontwikkelingen rondom het inwonersaantal van de wijk?  

Leeftijdsopbouw Wat zijn de ontwikkelingen rondom de leeftijdsopbouw van de wijk?  

   0 tot 15 jaar: 
   15 tot 25 jaar:  
   25 tot 45 jaar: 
   45 tot 65 jaar: 
   65 jaar en ouder:  
 
Huishoudentype  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de huishoudentype van de wijk?  

   Eenpersoonshuishoudens: 
   Huishoudens zonder kinderen: 
   Huishoudens met kinderen:  
 
Inkomen   Wat zijn de ontwikkelingen rondom het gem. inkomen van de wijk?  

Woningwaarde  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de woningwaarde van de wijk?  

Bedrijfsvestigingen  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de bedrijfsvestigingen van de wijk?  

Openbaar groen  In welke mate is openbaar groen aanwezig in de wijk?  

Uitkeringsontvangers Wat zijn de ontwikkelingen rondom de uitkeringsontvangers in de wijk? 

(alleen WW uitkering)    
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huur / koop   Wat is de ontwikkeling rondom de koop / huur verhouding in de wijk? 

Voorzieningenniveau: Hoe is het gesteld met het voorzieningenniveau in de wijk?  

a. Supermarkten  

b. Basisonderwijs  

c. Kinderopvang   

2.2  Toelichting vragen 
 

Per vraag wordt het mogelijk voor de gebruiker om een toelichting te krijgen bij de vraag. Deze 

toelichting beschrijft waarom de vraag is opgenomen in de test en wat het doel is van deze vraag. De 

toelichting zal in eerste instantie niet zichtbaar zijn maar verschijnt wanneer er op het vraagteken 

achter de parameter wordt geklikt. Hieronder zijn de toelichtingen van de vragen beschreven zoals ze 

in de test verwerkt zullen worden.  

Inwonersaantal: Het inwoneraantal op zichzelf lijkt weinig te zeggen over de vitaliteit van een wijk. 

Het is wel belangrijk om de ontwikkeling van deze parameter in kaart te brengen want een sterke toe 

of afname kan wel consequenties hebben voor meerdere factoren die van invloed zijn op de vitaliteit 

van de wijk.  

Uitleg Statline    

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). De standcijfers van het aantal inwoners kunt u niet gebruiken voor een 

correcte weergave van de ontwikkeling in de tijd. De grenzen of codes van wijken en buurten kunnen 

jaarlijks wijzigen waardoor adressen van een andere code worden voorzien. De cijfers zijn tot en met 

het jaar 2009 afgerond op tientallen. Vanaf het jaar 2010 zijn ze afgerond op vijftallen (Statline, 

2012). 

Leeftijdsopbouw: De leeftijdsopbouw op zichzelf lijkt weinig te zeggen over de vitaliteit van een wijk. 

Een wijk met alleen jongeren, alleen ouderen of een gemengde wijk kan immers vitaal zijn. Over het 

algemeen kan toch worden aangenomen dat een betere verdeling van de leeftijdsgroepen voor een 

vitale wijk zorgt.  Het is ook belangrijk om de ontwikkeling van deze parameter in kaart te brengen 

want een sterke toe of afname van een leeftijdsgroep kan wel consequenties hebben voor meerdere 

factoren die van invloed zijn op de vitaliteit van de wijk. Een algemeen effect is dat het woningtype 

niet mee verandert. Hierdoor kan de vraag minder goed aansluiten op het woningaanbod of het sluit 

juist beter aan omdat het in de huidige situatie al slecht op elkaar aansloot.  

Uitleg Statline   

Dit veld geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari zich in een bepaalde leeftijdsgroep bevind, 

uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het percentage is vermeld bij 50 of meer inwoners per 

buurt (Statline, 2012). 
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Huishoudentype: Het type huishoudens die zich in de wijk bevinden vragen bepaalde voorzieningen 

of woningtype. Het type woningen binnen de wijk verandert natuurlijk niet snel mee en kan 

onvoldoende aansluiten op de vraag als er een ontwikkeling plaatsvindt in het type huishoudens. In 

deze vraag worden dus veranderingen als negatief beschouwd omdat dan de vraag minder aansluit 

op de bestaande woningvoorraad. Hierdoor zullen er meer huishoudens verhuizen naar een 

passende woning buiten de bestaande wijk. Hierdoor zullen sociale structuren binnen de wijk 

verdwijnen wat slecht is voor de sociale cohesie. Ontwikkelingen in huishoudentype kunnen ook 

positief zijn zoals de komst van meer gezinnen, maar hier wordt in de beoordeling op deze vraag 

geen rekening mee gehouden. 

Uitleg Statline    

Eenpersoonshuishoudens: Het aantal huishoudens met één persoon, die ouder is dan 14 jaar 

uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal particuliere huishoudens. Het aandeel 

eenpersoonshuishoudens is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie 

(GBA). Het percentage is opgenomen indien er 10 of meer huishoudens in de buurt voorkomen. 

Huishoudens zonder kinderen: Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-

gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens. Het aandeel 

huishoudens zonder kinderen is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke  Basisadministratie 

(GBA). Het percentage is opgenomen indien er 10 of meer huishoudens in de buurt voorkomen. 

Huishoudens met kinderen: Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde 

paren met kinderen, echtparen met kinderen en eenouderhuishoudens. Het aandeel huishoudens 

met kinderen is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het 

percentage is opgenomen indien er 10 of meer huishoudens in de buurt voorkomen (Statline, 2012). 

Huur / Koop: Door de verhoudingen tussen de koop- en huurwoningen binnen een wijk in kaart te 

brengen kan worden geconstateerd of er genoeg diversiteit aan woningen  beschikbaar is in een wijk. 

Bij deze vraag is er van uitgegaan dat een wijk sterker is naarmate er in verhouding meer 

koopwoningen zijn. 

Uitleg Statline    

Als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij 20 woningen of meer per buurt en 

wanneer het aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg (Statline, 

2012). 

Inkomen: Het inkomen per huishouden is erg belangrijk voor de vitaliteit van een wijk. Het inkomen 

van het huishouden heeft natuurlijk gevolgen op economische aspecten maar kan ook invloed 

hebben op de sociale en fysieke situatie van een wijk. Een lager inkomen zorgt bijvoorbeeld voor 

minder geld om in de woning te investeren of heeft het gevolg dat men niet het lidmaatschap van 

een vereniging kan betalen. 
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Uitleg statline: 

Particuliere huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen in 

drie groepen. De indeling vindt plaats nadat alle particuliere huishoudens zijn gerangschikt van laag 

naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. Bij de laagste 40-procent-groep worden de eerste 

(laagste) veertig procent huishoudens geteld met een besteedbaar inkomen tot maximaal 25 100 

euro. In de hoogste 20-procent-groep worden de huishoudens geteld behorend tot de twintig 

procent huishoudens met het hoogste besteedbaar inkomen (hoger dan 46 500 euro). De groep van 

40 procent die hier tussen valt zijn de middeninkomens. Het percentage is vermeld bij minimaal 70 

particuliere huishoudens per buurt. Waarden lager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, 

waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.    

Woningwaarde: De woningwaarde komt aan de hand van veel aspecten tot stand. De geografische 

ligging, algemene ontwikkelingen op de woningmarkt maar ook de populariteit van de wijk. In deze 

vaag wordt de populariteit gemeten. De populariteit wordt bepaald door de fysieke, sociale  en 

functionele kenmerken van de woonomgeving. De populariteit zegt veel over de daadwerkelijk 

vitaliteit en kwaliteit van de woonomgeving.  

Uitleg Statline    

Woningwaarde: De gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet 

Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde 

wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ-objecten omschreven als woningen dienend tot 

hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een 

waarde groter dan nul euro. De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek Waardering Onroerende 

Zaken. Het zijn voor alle jaren voorlopige cijfers. Het aantal objecten met een vastgestelde WOZ-

waarde kan per jaar sterk verschillen bij de voorlopige cijfers. De gemiddelde woningwaarde van 

2006 van de wijken en buurten in de gemeenten Alphen-Chaam, Appingedam, Baarn, Berkel en 

Rodenrijs, Delfzijl, Deventer, Eijsden, 's-Gravenhage, Loppersum en Utrechtse Heuvelrug, is 

gebaseerd op de gegevens van 2005. De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met 

verschillende waardepeildata: - 2010: waardepeildatum 1 januari 2009; 

- 2009: waardepeildatum 1 januari 2008; 

- 2008: waardepeildatum 1 januari 2007; 

- 2007: waardepeildatum 1 januari 2005; 

- 2005 en 2006: waardepeildatum 1 januari 2003; 

- 2004: waardepeildatum 1 januari 1999. 

Wanneer de woningvoorraad kleiner is dan 5 woningen of het aantal WOZ-objecten kleiner is dan 5 

wordt er geen WOZ-waarde opgenomen. Vanaf 2005 geldt de beveiligingsprocedure ook als er 

minder dan 50 WOZ-objecten aanwezig zijn (Statline, 2012). 

Bedrijfsvestigingen: Bedrijven in de wijk leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit. Ze doen 

investeringen in hun pand, creëren werkgelegenheid en ze zorgen voor creativiteit en levendigheid in 

de wijk.  
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Uitleg Statline    

Het gaat hier om Het aantal bedrijfsvestigingen op 1 januari. Met ingang van 1 januari 2007 zijn de 

bedrijfsvestigingen vermeld in absolute aantallen. Tot en met 2006 werd het aantal 

bedrijfsvestigingen vermeld in grootteklassen. Het aantal bedrijfsvestigingen is vermeld bij minimaal 

20 vestigingen en is afgerond op vijftallen (Statline, 2012). 

Openbaar groen: Openbaar groen is erg belangrijk in de meeste wijken. Het biedt de bewoners de 

ruimte om te recreëren en kinderen een plek om veilig te spelen. Bovendien heeft het een 

belangrijke toegevoegde waarde voor de fysieke uitstraling van de wijk.  

Uitleg Statline    

Openbaar groen is in deze context terrein, in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur 

of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang 

van minimaal één hectare. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het 

dichtstbijzijnde openbaar groen, berekend over de weg. De gemiddelde afstand is opgenomen 

wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van 

het adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 

10 inwoners per buurt (Statline, 2012). 

Uitkeringsontvangers: Deze vraag richt zich op het aantal WW-uitkeringsontvangers. Een toename 

van het aantal werklozen is negatief. Dit betekend dat het inkomen van deze mensen snel  omlaag 

gaat wat gevolgen heeft voor de sociale economische en fysieke situatie van de wijk. Het probleem 

voor deze mensen is dat ze geen zinvolle dagbesteding hebben. Een gevolg van werkloosheid kan een 

toename van de criminaliteit betekenen. Meer criminaliteit binnen een wijk is een erg slechte zaak 

en kan de wijk enorm in vitaliteit doen verminderen.  

Uitleg Statline    

Het aantal WW-uitkeringen per 31 maart van het betreffende jaar. Bij 'Nederland totaal' zijn ook de 

uitkeringen meegeteld waarvan de regio van de aanvrager onbekend is of waarbij de aanvrager 

woonachtig is in het buitenland. De cijfers in deze publicatie wijken af van de cijfers in de Regionale 

Kerncijfers Nederland (RKN). In deze laatste publicatie wordt het standcijfer genomen per 31 

december van het betreffende jaar. Het aantal werd tot en met 2006 vermeld bij 100 of meer 

inwoners van 15-64 jaar per buurt. Vanaf 2009 is het aantal vermeld bij 100 of meer totaal aantal 

inwoners per buurt (Statline, 2012).     

Voorzieningenniveau: Een voorzieningenniveau binnen een wijk moet goed aansluiten op de mensen 

die er wonen. Daarbij kunnen bepaalde voorzieningen ook gebruikt worden om mensen juist naar 

een wijk toe te laten trekken. De volgende basisvoorzieningen zijn in de subvragen meegenomen : 

Basisonderwijs, Kinderopvang en supermarkten. 
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Uitleg Statline    

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichts bij zijnde voorziening, berekend 

over de weg. De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de 

inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld. 

Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per buurt (Statline, 

2012). 

2.3  Manier van meten  
 

In deze paragraaf zal de manier beschreven worden hoe uiteindelijk tot de uitslag van de test 

gekomen gaat worden. Aan de hand van een voorbeeld zullen de verschillende stappen die samen 

tot een uitslag van een parameter leiden, worden beschreven. Het gaat om de volgende stappen: De 

vergelijking binnen de wijk, de vergelijking binnen het gemiddelde van de stad en het koppelen van 

de gegevens van de wijk en stad. 

2.3.1 Algemene beschrijving  

 

De vragen die in het vorige hoofdstuk vermeld staan, zullen door de gebruiker van de test 

beantwoord gaan worden. Dit zal gebeuren door het invullen van gegevens. Per parameter zullen de 

cijfers van zowel de wijk als van het gemiddelde van de stad nodig zijn. In beide gevallen gaat het hier 

zowel om de gegevens van het meest recente jaar en  gegevens van acht jaar terug, berekend vanaf 

het meest recente jaar. In het geval van 2012 als meest recente  jaar  betekent dit dus dat zowel de 

gegevens van 2012 als 2004 per parameter gebruikt worden. Voor de bron van de gegevens is 

Statline gebruikt. In het hoofdstuk 4 Brongebruik  zal hier meer over te vinden zijn.   

Als de gegevens door de gebruiker ingevuld zijn zit voor hem of haar het werk erop. Hoe vervolgens 

toch tot een uitslag van de test gekomen gaat worden zal in de volgende paragraaf aan de hand van 

drie stappen beschreven worden. Opgemerkt moet worden dat dit vooral een technische uitleg is die 

niet zichtbaar voor de gebruiker van de test zal zijn.                                                    

2.3.2 Drie stappen  

 

Als de gegevens door de gebruiker zijn ingevuld volgen de berekeningen met de ingevulde cijfers. De 

berekening tot de uiteindelijke uitslag bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de 

ontwikkeling van de wijk uitgedrukt in een procentuele daling of stijging. In het tweede deel wordt 

de ontwikkeling van het gemiddelde van de stad uitgedrukt in een procentuele daling of stijging. Als 

deze twee berekeningen bekend zijn kunnen ze gekoppeld worden aan elkaar om tot een uitslag te 

komen. Om dit proces zo specifiek mogelijk toe te lichten zal dit gebeuren aan de hand van een 

voorbeeld. Als voorbeeld zal de parameter 

Inwonersaantal worden genomen. De 

gegevens die gebruikt worden zijn van de 

wijk Borgele uit de stad Deventer. Op de 

afbeelding hiernaast is het invulscherm van 

de parameter inwonersaantal te zien   Afb.:voorbeeld invulscherm parameter Inwonersaantal. 

zoals het er uiteindelijk uitziet nadat deze 

 is ingevuld door de gebruiker.  
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Stap 1: vergelijking binnen de wijk. 

Allereerst zal er de berekening binnen de wijk worden gemaakt. Het doel van deze berekening is  om 

de ontwikkeling van het inwonersaantal van de afgelopen acht jaar uit te drukken in een procentuele 

daling of stijging. Om tot deze procentuele daling of stijging te komen wordt gebruik gemaakt van de 

rekenmethode: ((NIEUW – OUD) / OUD) x 100%.  

In het geval van de gegevens die horen bij de 

wijk Borgele (afbeelding hiernaast) zal de 

volgende berekening worden gemaakt.  

 

 

Uit bovenstaande uitslag is te concluderen dat het inwonersaantal in de wijk Borgele de afgelopen 

acht jaar met 3.6 % is afgenomen.  

 

Stap 2:vergelijking binnen het gemiddelde van de stad. 

De tweede stap die genomen wordt is de 

berekening van de ontwikkeling van het 

gemiddelde van de stad. Deze berekening zal 

gemaakt worden volgens het zelfde principe 

als bij de wijk is gedaan. Dit betekent dat met 

het gebruik van de inwonersaantallen van Deventer, zoals op de afbeelding hierboven is te zien, de 

volgende som gemaakt kan worden: 

 

 

 

Uit bovenstaande uitslag is te concluderen dat het inwonersaantal in Deventer de afgelopen acht jaar 

met 10.7% is gestegen.  

Stap 3: koppelen gegevens wijk en stad. 

Nu bekend is wat de uitkomsten zijn van de twee berekeningen die zijn gemaakt kan de laatste stap 

gemaakt worden. Deze stap zal aan de hand van de uitkomsten van beide berekeningen de koppeling 

moeten maken met de vijf mogelijke uitkomsten per parameter die in de volgende paragraaf 

vermeld staan. In het geval van de parameter inwonersaantal van de wijk Borgele kunnen de 

volgende conclusies gemaakt worden:  

1. Binnen de wijk is er sprake van een afname van 3.6% van de bevolking; 

2. binnen de stad is er sprake van een toename van 10.7% van de bevolking; 

((3680-3820)/3820) x 100% = -3.6 % 

((98670-89140)/89140) x 100% = 10.7% 



Einddocument Stresstest. Pagina 15 
 

3. dit betekent dat de ontwikkeling van het inwonersaantal binnen de wijk Borgele negatief is 

en ook negatiever dan de ontwikkeling van het gemiddelde van de stad. In de wijk is er 

namelijk sprake van een afname van de bevolking terwijl er in de stad een stijging van het 

aantal inwoners heeft plaatsgevonden.  

In de volgende paragraaf zal duidelijk worden hoe bovenstaande conclusie aan een uitslag wordt 

gekoppeld en welke andere conclusies en uitslagen er in de test mogelijk zijn.  

2.4 Uitslag 
 

Na de beschrijving van de technische berekeningen van de ingevoerde getallen door de gebruiker zal 

in deze laatste paragraaf duidelijk worden hoe de uitslag zichtbaar word voor de gebruiker.  

Aan de hand van de berekeningen zoals die in de vorige paragraaf zijn beschreven zijn er een vijftal 

mogelijke conclusies te trekken aan de hand van de twee procentuele dalingen of stijgingen. Dit zijn: 

1. Binnen de wijk is er sprake van een positieve ontwikkeling (procentuele stijging) en deze 

ontwikkeling is ook positiever dan de ontwikkeling van het gemiddelde van de stad.  

2. Binnen de wijk is er sprake van een positieve ontwikkeling (procentuele stijging) maar deze 

ontwikkeling is niet positiever dan de stad.  

3. De ontwikkeling binnen de wijk blijft gelijk (geen procentuele daling of stijging) en deze 

ontwikkeling blijft ook gelijk bij de ontwikkeling van de stad.  

4. De ontwikkeling van de wijk is negatief (procentuele daling) maar de ontwikkeling is niet 

negatiever dan de ontwikkeling binnen de stad.  

5. Binnen de wijk is de ontwikkeling negatief (procentuele daling) en ook is de ontwikkeling 

negatiever dan die van de stad.  

Per parameter valt er na het invullen van de gegevens een conclusie te trekken uit een van de vijf 

mogelijkheden zoals hierboven beschreven. In het geval van het voorbeeld van de parameter 

Inwonersaantal van de wijk Borgele zou er na het invullen van de gegevens de vijfde conclusie van 

toepassing zijn:  

In Borgele is er namelijk sprake van een procentuele daling van het inwonersaantal binnen de wijk en 

ook is deze daling sterker dan de stijging van het inwonersaantal van de stad Deventer.  
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Om de uitslag van een parameter meer kracht bij te zetten is er gekozen om de vijf bovenstaande 

conclusies uit te drukken in kleuren. Voor de gebruiker van de test zal de uitslag in eerste instantie 

dus niet als geschreven conclusie zichtbaar worden, maar de uitslag zal uitgedrukt worden in een 

kleur. In onderstaand figuur is te zien welke kleur bij welke conclusie hoort. In het geval van het 

voorbeeld zoals is gebruikt zal de parameter inwonersaantal voor de wijk Borgele met een rode kleur 

worden aangegeven.  

Groen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar die ook 

positiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Lichtgroen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar niet 

positiever dan de stad. 

Geel is de kleur die aangeeft dat een bepaalde parameter gelijk blijft.  

Oranje staat voor een negatieve ontwikkeling binnen de wijk maar die niet 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Rood betekend dat de ontwikkeling negatief is binnen de   wijk maar ook 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad.  

 

3.De Stappen  
 

Hierin staan alle stappen vermeld die de gebruiker door moet nemen om tot een uiteindelijke uitslag 

te komen 

3.1 Stap 1: Startscherm 

 
In dit eerste scherm zal een korte beschrijving worden gegeven van de ReVIEW- methode, zodat de 

gebruiker weet waar deze stresstest vandaan komt en wat de achtergronden van het groter geheel 

zijn. Ook zal hier een verwijzing komen met de SIS (social information system), zodat dit product ook 

onder de aandacht gebracht gaat worden. Hierdoor moet voor de gebruiker duidelijk worden, wat 

eventuele vervolgstappen kunnen zijn en hoe ze hier gebruik van kunnen gaan maken. Door middel 

van een “ga naar Stresstest” button kan worden doorgeklikt naar de volgende pagina. 

3.2 Stap 2: Inleiding & gebruiksaanwijzing test  

 
In het volgende scherm  zal voor de gebruiker te lezen staan hoe de stresstest tot stand is gekomen 

en met welke factoren er rekening worden gehouden. In deze inleiding moet de gebruiker door 

hebben wat de stresstest inhoud en in welke richting de conclusies uitkomen. Onderaan dit 2de 

scherm zal vervolgens een “doe de test” button staan, waardoor de gebruiker kan doorklikken naar 

de daadwerkelijk test. 



Einddocument Stresstest. Pagina 17 
 

3.3 Stap 3: Selecteren wijk 

 
Nu is de gebruiker aangekomen in het scherm waar de Stresstest gemaakt kan worden. Hier kan de 

gebruiker door middel van een zoekoptie de desbetreffende stad en wijk selecteren 

, waarvoor diegene de test wil gaan invullen. Deze zoekoptie dient 

geautomatiseerd te zijn, zodat er snel en gemakkelijk een selectie kan worden gemaakt.  

3.4 Stap 4: Beantwoorden vragen  
Nadat de stad en de desbetreffende wijk is geselecteerd kunnen de vragen worden beantwoord. De 

vragen zijn gebaseerd op de parameters die voor de stresstest van belang zijn. Door met de cursor op  

de desbetreffende vraag te gaan staan, verschijnt er een toelichting, hier krijgt de gebruiker een 

uitleg over de vraag. Het beantwoorden van de vraag is mogelijk door op de aangegeven link te 

klikken. De gebruiker word nu doorgelinkt naar de site van Statline, hier is het de bedoeling dat de 

gegevens van heden worden ingevuld en gegevens van het verleden met betrekking tot de gestelde 

vraag. Door op de link van Statline te gaan zal er een pop-up komen, hierin wordt uitgelegd hoe 

Statline werkt. Hieruit zal het programma zelf de vergelijking maken tussen deze 2 gegevens en deze 

vergelijken met het gemiddelde van de stad. Hierdoor kan er een waarde worden gekoppeld aan de 

uitkomst van deze gegevens.  

 

 

3.5 Stap 5: Uitslag Test 
Uit de verschillende vragen komt een vergelijking van het gemiddelde op wijkniveau en hoe dit in 

verhouding staat tot het gemiddelde van de stad. Het gemiddelde van de stad is de graadmeter waar 

de diverse parameters aan getoetst gaan worden.  In onderstaand figuur is te zien welke uitslagen er 

mogelijk zijn en welke waarden er worden gegeven. Als de uitslag oranje of rood is, geeft dit aan dat 

de wijk op die parameter een negatieve score behaald. Dit moet de gebruiker ” triggeren “ om actie 

te ondernemen. 

Groen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar die ook 

positiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Lichtgroen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar niet 

positiever dan de stad. 

Geel is de kleur die aangeeft dat een bepaalde parameter gelijk blijft.  

Oranje staat voor een negatieve ontwikkeling binnen de wijk maar die niet 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Rood betekend dat de ontwikkeling negatief is binnen de   wijk maar ook 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad.  

 



Einddocument Stresstest. Pagina 18 
 

3.6 Stap 6: Aanbevelingen en doorverwijzing  

 

De test zal gaan werken als een thermometer, het geeft aan in welke kleur de wijk scoort ten 

opzichte van de stad. Daarnaast zal er een korte toelichting volgen, waardoor de uitslag in de 

context kan worden geplaatst. De Stresstest is bedoeld als een eerste signalering, voor 

verder uitgewerkte analyses kan contact op worden genomen met de beheerders van de 

stresstest. Dit kan dan uiteindelijk worden gekoppeld aan eventueel de SIS en leiden tot 

gebruik van de ReVIEW- methode. 

Naast een doorverwijzing naar de overige producten van de ReVIEW-methode komt er op 

deze pagina ook ruimte waarin gebruikers feedback kunnen geven op de test. Mochten 

gebruikers een  parameter die niet in de test is opgenomen missen, dan kunnen zei dat hier 

vermelden.  

 

  



Einddocument Stresstest. Pagina 19 
 

3.  Conclusies op de uitkomsten 
 

De uitslagen worden in dit hoofdstuk verder uitgelegd. Belangrijk hierbij is op welke 

manieren wij de kleur van de uitkomt bepalen. O.a. door de vergelijking met het gemiddelde 

van de stad. Welke waardes worden hier aan gehangen? In dit hoofdstuk vooral de 

toelichtingen op de uitkomsten.  

Wat zijn de ontwikkelingen rondom het inwonersaantal van de wijk?  

 Het relatieve inwoneraantal in de wijk stijgt sneller dan die van de stad. Dit is erg 

positief. Een groeiend inwoneraantal betekend dat er meer draagvlak komt voor 

voorzieningen. Ook betekend dit een stijging van het aantal huishoudens met kinderen en/of een 

daling van het aantal 1-persoonshuishoudens. In de wijk ontstaat een grotere bevolkingsdichtheid 

wat meer levendigheid in de wijk brengt. De wijk is blijkbaar in trek, ook bij jonge gezinnen. Dit duidt 

op een veilige wijk met een goed imago. 

 

Het inwoneraantal in de wijk stijgt. Dit is positief. De groei blijft achter bij de gemiddelde 

groei van andere stadswijken. Een groeiend inwoneraantal betekend dat er meer 

draagvlak komt voor voorzieningen. Ook betekend dit een stijging van het aantal huishoudens met 

kinderen en/of een daling van het aantal 1persoonshuishoudens. In de wijk ontstaat een grotere 

bevolkingsdichtheid wat meer levendigheid in de wijk brengt. De wijk is blijkbaar in trek, ook bij 

jonge gezinnen. Dit duidt op een veilige wijk met een goed imago. 

 

Er verandert niets vergeleken met de huidige situatie.  

 Het inwoneraantal in de wijk daalt. Dit is negatief. De daling is minder groot dan de 

gemiddelde daling van andere stadswijken. Een dalend inwoneraantal betekend dat er 

minder draagvlak komt voor voorzieningen. Ook betekend dit een daling van het aantal huishoudens 

met kinderen en/of een stijging van het aantal 1persoonshuishoudens. In de wijk ontstaat een lagere 

bevolkingsdichtheid wat minder levendigheid in de wijk brengt. De wijk is blijkbaar minder in trek, 

vooral bij jonge gezinnen. Dit duidt op een minder veilige wijk met een minder imago. 

 Het inwoneraantal in de wijk daalt meer dan het gemiddelde van de andere 

stadswijken. Dit is erg negatief. Een dalend inwoneraantal betekend dat er minder 

draagvlak komt voor voorzieningen. Ook betekend dit een daling van het aantal huishoudens met 

kinderen en/of een stijging van het aantal 1-persoonshuishoudens. In de wijk ontstaat een lagere 

bevolkingsdichtheid wat minder levendigheid in de wijk brengt. De wijk is blijkbaar minder in trek, 

vooral bij jonge gezinnen. Dit duidt op een minder veilige wijk met een slechter imago dan andere 

wijken in dezelfde stad. 
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Wat zijn de ontwikkelingen rondom de leeftijdsopbouw van de wijk?  

Groen: De verdeling van de bevolking over de verschillende leeftijdsgroepen raakt beter 

verdeeld vergeleken met de gemiddelde wijk in dezelfde stad. Dit is erg positief. Een 

betere verdeling zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de wijk verbeterd. Er is reden toe om 

voorzieningen voor elke doelgroep op peil te houden. Ook is het beter voor de sociale cohesie binnen 

de wijk. De groepen zijn beter vertegenwoordigt waardoor er geen groep in een isolement hoeft te 

komen.  

 De verdeling van de bevolking over de verschillende leeftijdsgroepen raakt beter 

verdeeld maar in mindere mate dan in de gemiddelde wijk in dezelfde stad. Dit is 

positief. Een betere verdeling zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de wijk verbeterd. Er is reden 

toe om voorzieningen voor elke doelgroep op peil te houden. Ook is het beter voor de sociale 

cohesie binnen de wijk. De groepen zijn beter vertegenwoordigt waardoor er geen groep in een 

isolement hoeft te komen. 

 Er verandert niets vergeleken met de huidige situatie. 

 In de verdeling van de bevolking over de verschillende leeftijdsgroepen ontstaat meer 

ongelijkheid maar in mindere mate dan in de gemiddelde wijk in dezelfde stad. Dit is 

negatief. Een slechtere verdeling zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de wijk verslechterd. Er is 

minder reden toe om voorzieningen voor elke doelgroep op peil te houden. Ook is het slechter voor 

de sociale cohesie binnen de wijk. Enkele groepen zijn minder vertegenwoordigt waardoor deze 

groep in een isolement kan raken. 

 De verdeling van de bevolking over de verschillende leeftijdsgroepen raakt slechter 

verdeeld vergeleken met de gemiddelde wijk in dezelfde stad. Dit is erg negatief. Een 

slechtere verdeling zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de wijk verslechterd. Er is minder reden 

toe om voorzieningen voor elke doelgroep op peil te houden. Ook is het slechter voor de sociale 

cohesie binnen de wijk. Enkele groepen zijn minder vertegenwoordigt waardoor deze groep in een 

isolement kan raken. 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de huishoudentype van de wijk?  

De situatie blijft gelijk. Dit is erg positief. Dit betekend dat de vraag naar voorzieningen en 

woningtype hetzelfde blijft. Hierdoor zullen er in de toekomst geen grotere problemen 

ontstaan doordat de vraag slechter aansluit op het aanbod van voorzieningen of woningtype.  

 De situatie verandert maar niet sterker dan die van de stad. Dit is negatief. Dit betekend 

dat de vraag naar voorzieningen en woningtype  ook verandert. Hierdoor zullen er in de 

toekomst problemen kunnen ontstaan doordat de vraag slechter aansluit op het aanbod van 

voorzieningen of woningtype. 

 De situatie verandert sterker dan die van de stad. Dit is erg negatief. Dit betekend dat de 

vraag naar voorzieningen en woningtype  ook sterk verandert. Hierdoor zullen er in de 

toekomst problemen kunnen ontstaan doordat de vraag slechter aansluit op het aanbod van 

voorzieningen of woningtype.  
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Wat zijn de ontwikkelingen rondom het gem. inkomen van de wijk? 

Het inkomen binnen de wijk stijgt, deze stijging is hoger dan het stadsgemiddelde. Dit is 

erg positief. Het verkleint de kans dat mensen in financiële of sociale problemen komen. 

Het heeft tevens een positief effect op de fysieke uitstraling van de wijk. Mensen hebben meer te 

besteden waardoor er meer in een woning geïnvesteerd kan worden, ook het nodige onderhoud 

wordt beter bijgehouden. Bij kinderen in een gezin met een laag inkomen is de kans op een 

leerachterstand groter, dankzij deze ontwikkeling is de kans hierop dus afgenomen. 

Het inkomen binnen de wijk stijgt, deze stijging is kleiner dan het stadsgemiddelde. Dit is 

positief. Het verkleint de kans dat mensen in financiële of sociale problemen komen. Het 

heeft tevens een positief effect op de fysieke uitstraling van de wijk. Mensen hebben meer te 

besteden waardoor er meer in een woning geïnvesteerd kan worden, ook het nodige onderhoud 

wordt beter bijgehouden. Bij kinderen in een gezin met een laag inkomen is de kans op een 

leerachterstand groter, dankzij deze ontwikkeling is de kans hierop dus afgenomen. 

 Het inkomen blijft gelijk. 

 

 Het inkomen binnen de wijk daalt, deze daling is kleiner dan het stadsgemiddelde. Dit is 

negatief. Het vergroot de kans dat mensen in financiële of sociale problemen komen. Het 

heeft tevens een negatief effect op de fysieke uitstraling van de wijk. Mensen hebben minder te 

besteden waardoor er minder in een woning geïnvesteerd kan worden, ook het nodige onderhoud 

wordt slechter bijgehouden. Bij kinderen in een gezin met een laag inkomen is de kans op een 

leerachterstand groter, dankzij deze ontwikkeling is de kans hierop dus toegenomen. 

Het inkomen binnen de wijk daalt, deze daling is hoger dan het stadsgemiddelde. Dit is 

erg negatief. Het vergroot de kans dat mensen in financiële of sociale problemen komen. 

Het heeft tevens een negatief effect op de fysieke uitstraling van de wijk. Mensen hebben minder te 

besteden waardoor er minder in een woning geïnvesteerd kan worden, ook het nodige onderhoud 

wordt slechter bijgehouden. Bij kinderen in een gezin met een laag inkomen is de kans op een 

leerachterstand groter, dankzij deze ontwikkeling is de kans hierop dus toegenomen. 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de woningwaarde van de wijk?  

De gemiddelde woningwaarde binnen de wijk stijgt, deze stijging is hoger dan het 

stadsgemiddelde. Dit is erg positief. De populariteit van de wijk stijgt ten opzichte van de 

stad. Dit wil onder meer zeggen dat de fysieke, sociale en functionele kwaliteit van de 

woonomgeving vooruit zijn gegaan. 

 De gemiddelde woningwaarde binnen de wijk stijgt, deze stijging is lager dan het 

stadsgemiddelde. Dit is negatief. De woningwaarde stijgt dit is goed voor de 

woningeigenaren maar de wijk is dus minder populair dan ander stadswijken. Dit wil onder meer 

zeggen dat de fysieke, sociale en functionele kwaliteit van de woonomgeving minder is dan in ander 

stadswijken. De stijging van de waarde heeft andere oorzaken zoals de geografische ligging en de 

ontwikkeling van de woningmarkt.  
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 De woningwaarde blijft gelijk. 

 De gemiddelde woningwaarde binnen de wijk daalt, deze daling is minder dan het 

stadsgemiddelde. Dit is positief. De populariteit van de wijk stijgt ten opzichte van de 

stad. Dit wil onder meer zeggen dat de fysieke, sociale en functionele kwaliteit van de 

woonomgeving vooruit zijn gegaan. De daling van de waarde heeft andere oorzaken zoals de 

geografische ligging en de ontwikkeling van de woningmarkt. 

 De gemiddelde woningwaarde binnen de wijk daalt, deze daling is hoger dan het 

stadsgemiddelde. Dit is erg negatief. De populariteit van de wijk daalt ten opzichte van 

de stad. Dit wil onder meer zeggen dat de fysieke, sociale en functionele kwaliteit van de 

woonomgeving achteruit zijn gegaan. De daling van de waarde op stadsniveau heeft andere oorzaken 

zoals de geografische ligging en de ontwikkeling van de woningmarkt. 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de bedrijfsvestigingen van de wijk?  

Het aantal bedrijven in de wijk stijgt, deze stijging is groter dan het stadsgemiddelde. Dit 

is erg positief. De werkgelegenheid stijgt en er ontstaat meer creativiteit en levendigheid 

in de wijk. Bovendien heeft dit positieve gevolgen voor de fysieke kwaliteit. Bedrijven investeren 

vaak in hun pand en dragen bij aan de kwaliteit van hun omgeving.  

Lichtgroen: Het aantal bedrijven in de wijk stijgt, deze stijging is minder dan het 

stadsgemiddelde. Dit is positief. De werkgelegenheid stijgt en er ontstaat meer 

creativiteit en levendigheid in de wijk. Bovendien heeft dit positieve gevolgen voor de fysieke 

kwaliteit. Bedrijven investeren vaak in hun pand en dragen bij aan de kwaliteit van hun omgeving. 

Het aantal bedrijven blijft gelijk. 

 Het aantal bedrijven in de wijk daalt, deze daling is minder dan het stadsgemiddelde. Dit 

is negatief. De werkgelegenheid daalt en er gaat creativiteit en levendigheid in de wijk 

verloren. Bovendien heeft dit negatieve gevolgen voor de fysieke kwaliteit. Bedrijven investeren vaak 

in hun pand en dragen bij aan de kwaliteit van hun omgeving. Dit gebeurd nu in mindere mate.  

Het aantal bedrijven in de wijk daalt, deze daling is groter dan het stadsgemiddelde. Dit 

is erg negatief. De werkgelegenheid daalt en er gaat creativiteit en levendigheid in de 

wijk verloren. Bovendien heeft dit negatieve gevolgen voor de fysieke kwaliteit. Bedrijven investeren 

vaak in hun pand en dragen bij aan de kwaliteit van hun omgeving. Dit gebeurd nu in mindere mate.  

In welke mate is openbaar groen aanwezig in de wijk? 

De afstand naar het openbaar groen is kleiner dan het stadsgemiddelde. Dit betekent 

dat de voorziening voor de bewoners van de wijk sneller te bereiken is dan in andere 

stadswijken. Openbaar groen dicht bij huis draagt bij aan de populariteit van de wijk.  

De afstand naar het openbaar groen ligt gelijk aan het stadsgemiddelde. 
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 De afstand naar het openbaar groen is groter dan het stadsgemiddelde. Dit betekent 

dat de voorziening voor de bewoners van de wijk minder goed te bereiken is dan in 

andere stadswijken. Openbaar groen dicht bij huis draagt bij aan de populariteit van de wijk. Dit geldt 

dus niet voor de betreffende wijk.  

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de uitkeringsontvangers in de wijk? (alleen WW uitkering)    

Het aantal uitkeringsontvangers in de wijk daalt sneller dan het stedelijk gemiddelde. 

Deze daling is erg positief. Deze daling zorgt ervoor dat er minder mensen zijn met een 

laag inkomen wat de kans op sociale en financiële problemen verkleint. Het verkleint de kans op 

gedwongen woning verkopen want, met een baan zijn mensen in staat om de hypotheek te blijven 

betalen. De kans op criminaliteit wordt tevens verkleint.  

Het aantal uitkeringsontvangers in de wijk daalt maar minder snel dan het stedelijk 

gemiddelde. Deze daling is positief. Deze daling zorgt ervoor dat er minder mensen zijn 

met een laag inkomen wat de kans op sociale en financiële problemen verkleint. Het verkleint de 

kans op gedwongen woning verkopen, want met een baan zijn mensen in staat om de hypotheek te 

blijven betalen. De kans op criminaliteit wordt tevens verkleint. 

 Het aantal uitkeringsontvangers blijft gelijk, er verandert niets aan de huidige situatie.  

 Het aantal uitkeringsontvangers in de wijk stijgt maar minder snel dan het stedelijk 

gemiddelde. Deze stijging is negatief. Deze stijging zorgt ervoor dat er meer mensen zijn 

met een  laag inkomen wat de kans op sociale en financiële problemen vergroot. Het vergroot de 

kans op gedwongen woning verkopen, want zonder een baan zijn mensen minder goed in staat om 

de hypotheek te blijven betalen. De kans op criminaliteit wordt tevens vergroot. 

Het aantal uitkeringsontvangers in de wijk stijgt sneller dan het stedelijk gemiddelde. 

Deze daling is erg negatief. Deze daling zorgt ervoor dat er meer mensen zijn met een 

laag inkomen wat de kans op sociale en financiële problemen vergroot. Het vergroot de kans op 

gedwongen woning verkopen want, zonder een baan zijn mensen minder goed in staat om de 

hypotheek te blijven betalen. De kans op criminaliteit wordt tevens vergroot. 
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Wat is de ontwikkeling rondom de koop / huur verhouding in de wijk? 

Binnen de wijk is er sprake van een groei van het aantal koopwoningen. Ook de groei van 
het   aantal koopwoningen ten opzichte van het stadsgemiddelde is sterker. Deze 

ontwikkeling is positief. Door de groei van het aantal koopwoningen groeit het aantal huizenbezitters 
dat zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van zowel de woning als de omgeving van de 
woning. Hierdoor groeit ook het aantal mensen waarbij het belang groot is dat de wijk niet in 
vitaliteit vermindert. Een vermindering van de vitaliteit heeft een negatief effect op de 
woningwaarde en huizeneigenaren hebben hun eigen geld in de woning geïnvesteerd.  
 

Binnen de wijk is er sprake van een groei van het aantal koopwoningen. Deze groei van 
het   aantal koopwoningen is positief maar de groei is minder dan het stadsgemiddelde. 

Door de groei van het aantal koopwoningen groeit het aantal huizenbezitters dat zelf 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van zowel de woning als de omgeving van de woning. 
Hierdoor groeit ook het aantal mensen waarbij het belang groot is dat de wijk niet in vitaliteit 
vermindert. Een vermindering van de vitaliteit heeft een negatief effect op de woningwaarde en 
huizeneigenaren hebben hun eigen geld in de woning geïnvesteerd. 
 

De huidige situatie is niet verandert 

 
Binnen de wijk is er sprake van een afname van het aantal koopwoningen. Deze afname 
van het   aantal koopwoningen is negatief maar de afname is minder dan het 

stadsgemiddelde. Door de afname van het aantal koopwoningen daalt het aantal huizenbezitters dat 
zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van zowel de woning als de omgeving van de woning. 
Hierdoor daalt ook het aantal mensen waarbij het belang groot is dat de wijk niet in vitaliteit 
vermindert. Een vermindering van de vitaliteit heeft een negatief effect op de woningwaarde en 
huizeneigenaren hebben hun eigen geld in de woning geïnvesteerd. 
 

Binnen de wijk is er sprake van een daling van het aantal koopwoningen. Ook de daling 
van het   aantal koopwoningen ten opzichte van het stadsgemiddelde is sterker. Deze 

ontwikkeling is erg negatief. Door de daling van het aantal koopwoningen daalt het aantal 
huizenbezitters dat zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van zowel de woning als de 
omgeving van de woning. Hierdoor daalt ook het aantal mensen waarbij het belang groot is dat de 
wijk niet in vitaliteit vermindert. Een vermindering van de vitaliteit heeft een negatief effect op de 
woningwaarde en huizeneigenaren hebben hun eigen geld in de woning geïnvesteerd. 
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Hoe is het gesteld met het voorzieningenniveau in de wijk?  

Groen: De afstand naar de voorziening is kleiner dan het stadsgemiddelde. Dit betekent 

dat de voorziening voor de bewoners van de wijk sneller te bereiken is dan in andere 

stadswijken. Voorzieningen dicht bij huis dragen bij aan de populariteit van de wijk. Doordat zij 

voorzieningen dicht in de buurt hebben kiezen ze er sneller voor wandelend of fietsend de 

voorziening te bezoeken in plaats van dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.  

De afstand naar de voorziening ligt gelijk aan het stadsgemiddelde. 

 

 De afstand naar de voorziening is groter dan het stadsgemiddelde. Dit betekent dat de 

voorziening voor de bewoners van de wijk minder goed te bereiken is dan in andere 

stadswijken. Voorzieningen verder van huis is slecht voor de populariteit van de wijk. Doordat zij 

voorzieningen niet in de buurt hebben kiezen ze er minder voor wandelend of fietsend de 

voorziening te bezoeken in plaats van dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen. 
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4. Bron- en gegevensgebruik: Statline  
 

In de beschrijvingen uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de test gemaakt moet 

worden aan de hand van het invullen van gegevens. Deze gegevens kunnen via de site Statline van 

het CBS verkregen worden. In dit hoofdstuk zal een korte beschrijving van Statline worden 

beschreven. Hoewel in het hoofdstuk aanbevelingen zal blijken dat de test nog gedigitaliseerd moet 

worden en daarmee veel makkelijker de koppeling met Statline gemaakt kan worden, zullen in dit 

hoofdstuk toch de stappen worden beschreven op welke manieren binnen Statline aan gegevens kan 

worden gekomen.  

Op de site van Statline is de volgende omschrijving gegeven wat Statline is:  

StatLine is de elektronische databank van het CBS. In StatLine staat statistische informatie over vele 

maatschappelijke onderwerpen in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. Alle resultaten zijn 

gratis toegankelijk (bron: Site Statline: Wat is Statline?) 

Statline zal voor deze test de bron zijn om aan gegevens te komen. Door de gratis toegankelijkheid 

en de grote database past Statline goed in de eerder beschreven randvoorwaarden van de Stresstest 

om de test gratis en gemakkelijk te kunnen maken. Hieronder volgt een uitleg hoe binnen Statline 

aan de benodigde gegevens gekomen kan worden.  

Allereerst geeft Statline op verschillende schaalniveau bepaalde informatie weer. Omdat de  

gegevens voor de test alleen op wijk- en stadsniveau nodig zijn is het makkelijk om hier direct binnen 

Statline op uit te komen. Dit kan via de volgende link:  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=70904NED&VW=T 

Na het gebruiken van de link verschijnt er het onderstaande scherm. Aan de hand van vier stappen 

zal worden uitgelegd hoe uiteindelijk aan de benodigde gegevens kan worden gekomen.  

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=70904NED&VW=T
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De volgende vier stappen zullen leiden tot de benodigde gegevens: 1. Onderwerpen 

aangeven, 2. Regio’s selecteren, 3. Perioden selecteren en 4. Gegevens tonen.  

Stap 1: Onderwerpen aangeven.  

 

In de kolom die met de rode cirkel is aangegeven kunnen de benodigde onderwerpen worden 

geselecteerd. Afhankelijk van welke vraag beantwoord moet worden kan het daarbij behorende 

onderwerp worden aangeklikt. In het geval van de parameter inwonersaantal kan op bevolking 

geklikt worden waarnaar het thema aantal inwoners geselecteerd kan worden.  

 

Stap 2: Regio’s selecteren 

 

De tweede stap bestaat uit het selecteren van de regio. In het geval van de wijk Borgele dient eerst 

de stad Deventer geselecteerd te worden, waarnaar Borgele in de lijst met wijken gevonden kan 

worden. In diezelfde lijst van wijken dient nogmaals de desbetreffende stad aangevinkt te worden, 

omdat ook deze gegevens gebruikt worden. 
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Stap 3: Perioden selecteren. 

 

Met de derde stap kunnen de perioden geselecteerd worden waarvan de cijfers nodig zijn. Het gaat 

hier altijd om het meest recente jaartal en het jaartal van acht jaar geleden, berekend vanaf het 

meest recente jaartal.  

Stap 4: Toon gegevens  

 

Als alle benodigde gegevens zijn aangevinkt kunnen de resultaten getoond worden. De resultaten 

worden zichtbaar als de gebruiker op de grote witte pijl ‘toon gegevens’ klikt. Nu verschijnt er een 

scherm met daarin de resultaten die door de gebruiker zijn opgevraagd.  
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5.  Uiteindelijke test 
Hieronder is weergegeven hoe de test eruit komt te zien voor de gebruiker die hem gaat invullen. 

Om een goed beeld te krijgen zijn er bij de uitslagen alvast kleuren aangeven. Als de gebruiker de test 

heeft gemaakt kan hij in een volgend scherm de uitkomsten met toelichting inzien. De toelichting op 

de uitkomsten zijn in hoofdstuk 4 weergegeven. Door deze uitslagen met bijbehorende toelichting 

moet de gebruiker ‘getriggerd’ zijn om actie te ondernemen. De vervolg actie zou dan zijn om contact 

op te nemen met de beheerder van de Stresstest om een gedetailleerde uitwerking te krijgen. De 

gebruiker kan dan tevens aangegeven op welke vlakken meer diepgang gewenst is.   

 

    Stresstest 

 

Stad:       Wijk: 

          

Hoe werkt Statline?  

Inwonersaantal   Wat zijn de ontwikkelingen rondom het inwonersaantal van de wijk?  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

Leeftijdsopbouw  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de leeftijdsopbouw van de wijk?  

 

   0 tot 15 jaar:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

 
   15 tot 25 jaar:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

 
   25 tot 45 jaar:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

 
 



Einddocument Stresstest. Pagina 30 
 

   45 tot 65 jaar:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

 
   65 jaar en ouder:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

  
 
Huishoudentype  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de huishoudentype van de wijk? 

    Eenpersoonshuishoudens:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

 
   Huishoudens zonder kinderen:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

   Huishoudens met kinderen:  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

 
Inkomen   Wat zijn de ontwikkelingen rondom het gem. inkomen van de wijk?  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

  

Woningwaarde  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de woningwaarde van de wijk?  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

Bedrijfsvestigingen  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de bedrijfsvestigingen van de wijk?  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

Openbaar groen `  In welke mate is openbaar groen aanwezig in de wijk?  

Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  
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Uitkeringsontvangers  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de uitkeringsontvangers in de wijk? (alleen 

WW uitkering)  

Wijk 2004  Wijk heden      Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

  

Huur / koop   Wat is de ontwikkeling rondom de koop / huur verhouding in de wijk?  

Wijk 2004  Wijk heden      Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

Voorzieningenniveau:   Hoe is het gesteld met het voorzieningenniveau in de wijk (gemiddelde afstand in km)?  

 

 

a. Supermarkten  
Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

b. Basisonderwijs 
Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

c. Basisonderwijs 
Wijk 2004  Wijk heden    Uitslag 

Stad 2004  Stad heden  

 

  

Mist U nog parameters, geef hier uw tips voor verbetering 
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Groen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar die ook 

positiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Lichtgroen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar niet 

positiever dan de stad. 

Geel is de kleur die aangeeft dat een bepaalde parameter gelijk blijft.  

Oranje staat voor een negatieve ontwikkeling binnen de wijk maar die niet 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Rood betekend dat de ontwikkeling negatief is binnen de   wijk maar ook 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad.  
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6. Aanbevelingen 
 

In het laatste hoofdstuk van dit document zullen de aanbevelingen rondom de Stresstest beschreven 

worden. Deze aanbevelingen zijn beschreven omdat doormiddel van een aantal ingrepen die niet 

binnen onze opdracht vielen de test sterker gemaakt kan worden. Daarbij is het mogelijk dat 

bepaalde onderdelen in de test ontbreken doordat op dit moment nog niet aan de benodigde 

informatie gekomen kan worden.  

7.1  Digitaliseren  

 
Om een aantal redenen is het cruciaal dat de test zoals deze in dit document is uitgewerkt 

gedigitaliseerd wordt. De belangrijkste reden hiervan is dat de test een stuk gemakkelijker in gebruik 

zal zijn als deze via de computer te maken is. Zoals eerder is aangegeven zal onderzocht moeten 

worden of de test op deze manier gemakkelijker gekoppeld kan worden aan Statline. Dit is een 

belangrijke voorwaarde omdat de test op dit moment door het ontbreken van deze koppeling niet 

snel en eenvoudig te maken is omdat de gebruiker zelf de berekeningen zal moeten maken.   Daarbij 

zal de toegankelijkheid van test vergroot worden als deze via een website te maken is. Door de test 

via internet toegankelijk te maken zal een veel grotere groep potentiële gebruikers veel sneller 

bereikt kunnen worden om de test te gaan gebruiken.  

7.2  Hoe gaat de test de markt in  

 
Een belangrijke afweging die gemaakt dient te worden als de test eenmaal via een website te 

gebruiken is, is de vraag of de test voor  iedere internetgebruiker vrij toegankelijk en gratis te maken 

kan zijn. Hoewel deze keuze uiteindelijk door de uitgever van de test gemaakt zal moeten worden 

staan hieronder een aantal voors en tegens, uitgaande van de situatie dat de test volledig 

toegankelijk is voor elke internetgebruiker:  

Voors: 

-  De stresstest maakt onderdeel uit van de ReVIEW-methode. Binnen deze methode zijn 

er naast de Stresstest meerdere producten zoals het S.I.S. te gebruiken. Door het volledig 

toegankelijk maken van de Stresstest kunnen de overige producten van de ReVIEW-

methode  sneller bereikt worden waardoor een grotere groep mensen weet krijgt van de 

overige producten die de ReVIEW-methode te bieden heeft.  

Tegens: 

- Een eerste reden om de test niet volledig toegankelijk te maken is dat in principe de 

toekomstige gebruiker van de test al is afgebakend, namelijk elke partij die een belang 

heeft in een wijk en wilt weten of er ontwikkelingen zijn die de vitaliteit van een wijk kan 

aantasten. Door de test vervolgens volledig openbaar te maken valt de Stresstest niet 

duidelijk meer onder het grote geheel van de ReVIEW-methode. Hoewel dit geen groot 

probleem hoeft te zijn dient wel eerst duidelijk te maken of de test daadwerkelijk een 

onderdeel van de ReVIEW-methode moet zijn of dat het meer een product op zich kan 

worden.  
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- Een belangrijk tegenargument om de test volledig toegankelijk te maken via het internet 

is dat de test dan ook gebruikt kan worden door potentiële huizenkopers binnen een 

wijk. Als mensen die een huis willen kopen de test gaan gebruiken om te kijken hoe de 

wijk zich ontwikkelt en de wijk veel negatieve uitslagen als resultaat heeft, kan het voor 

mensen een reden zijn om geen huis te willen kopen in die wijk. Door het wegblijven van 

kopers van huizen binnen een wijk zou een negatieve spiraal in gang kunnen worden 

gezet met als gevolg dat de wijk nog verder afglijdt. Op deze manier heeft de test juist 

een negatieve doorwerking op de vitaliteit van wijken en wijkt daarmee af van het doel 

om wijken vitaal te houden.  

-  

7.3  Overige parameters 

 
Bij de keuze van de parameters die in de Stresstest gebruikt zijn, is op een aantal punten gelet 

waarom voor deze parameters is gekozen. Allereerst of de parameters bijdrage aan het doel van de 

test om de ontwikkelingen rondom de wijkvitaliteit in kaart te brengen. Daarnaast moeten de 

parameter meetbaar zijn aan de hand van beschikbare cijfers. Onderstaand zijn drie parameters die 

voldoen aan het eerste criterium maar waar op dit moment nog geen toegankelijke cijfers voor zijn 

te vinden. Mocht het in de toekomst mogelijk zijn dat deze cijfers wel makkelijk en gratis openbaar te 

vinden zijn op Statline, dan kunnen deze parameters toegevoegd worden aan de Stresstest.  

Tijdsperiode te koop staande woningen: Wanneer woningen langer dan gemiddeld te koop staan 

kan dit een negatieve indicator zijn voor een wijk. Het wonen in deze wijk is blijkbaar minder 

aantrekkelijk. Als een dergelijke trend doorzet zal de wijk nog verder kunnen afglijden. Door de 

tijdsperiode te vergelijken met die van de stad word niet alleen de economische factor uit het 

resultaat gefilterd maar ook de ligging van de wijk. De geografische ligging is namelijk erg belangrijk 

voor de tijd dat een woning te koop staat. Deze parameter is niet opgenomen in de stresstest maar is 

een erg belangrijke indicator voor de vitaliteit van de wijk. Het probleem is dat deze gegevens niet 

algemeen beschikbaar zijn en zeker niet op wijkniveau.  

Wijkverlaters nieuwkomers: Binnen een wijk komen veel bewoners bij en gaan er veel weg. De grote 

van deze migratie kan een indicator zijn voor de betrokkenheid in de wijk, want dit duidt op een 

grotere doorloopsnelheid. Ook kan de komst van een ander soort bewoner belangrijke 

ontwikkelingen op gang helpen. Hier is de leeftijd belangrijk maar ook het inkomen/opleidingsniveau 

van de nieuwe bewoner.  Het is natuurlijk belangrijk om bewoners met een hoger 

inkomen/opleidingsniveau binnen de wijk te behouden, het is dus ook een slecht teken als veel van 

deze bewoners vertrekken. Het probleem is dat er wel gegevens zijn van het aantal wijkverlaters 

maar niet wie deze personen zijn en waar ze op de maatschappelijke ladder staan. Mochten deze 

gegevens wel beschikbaar zijn dan is het verstandig deze parameter te gebruiken.  

Veiligheid: Zaken als criminaliteit binnen de wijk, aantal winkelinbraken en zaken als diefstal en 

overlast, doen de vitaliteit in een wijk teniet. Dit zijn veelal feiten die voor hoge  

onveiligheidsgevoelens zorgen. Helaas zijn deze gegevens moeilijk te verkrijgen. Ook is er bij de ene 

bron sprake van het veiligheidsgevoel, bij de andere bron sprake van overlast en bij weer een andere 

bron is er sprake van het aantal inbraken/diefstallen. Dit kopje sluit dan ook moeilijk aan bij het 

criterium dat de test universeel moet zijn.  
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7.  Bijlage  
1. De bronnen die voor dit document zijn gebruikt, zijn weergegeven in de bronnenlijst in het 

document van toelichting. 
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2. Test toegepast op de wijk Borgele in Deventer 

In deze bijlage is de test te vinden die op de wijk Borgele in Deventer is toegepast. Hierin is nogmaals 

geïllustreerd hoe de test eruit komt te zien en hoe de gebruiker de toelichting krijgt. 

    Stresstest 

 

Stad:  Deventer            Wijk: Borgele  

          

 

Hoe werkt Statline?  

 

Inwonersaantal   Wat zijn de ontwikkelingen rondom het inwonersaantal van de wijk?  

 

Wijk 2004: 3820   Wijk heden: 3680     Uitslag 

Stad 2004: 89140  Stad heden: 98670 

 

 

Leeftijdsopbouw Wat zijn de ontwikkelingen rondom de leeftijdsopbouw van de wijk?  

 

   0 tot 15 jaar:  

Wijk 2004: 14%   Wijk heden 11%       Uitslag 

Stad 2004: 19%    Stad heden: 18% 

 
   15 tot 25 jaar:  

Wijk 2004: 10%    Wijk heden: 13%      

Stad 2004: 13%   Stad heden: 12% 
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   25 tot 45 jaar:  

Wijk 2004: 21%   Wijk heden: 20%      

Stad 2004: 32%   Stad heden: 28%  

 
   45 tot 65 jaar:  

Wijk 2004: 25%   Wijk heden: 23%      

Stad 2004: 23%   Stad heden: 26% 

 
   65 jaar en ouder:  

Wijk 2004: 31%   Wijk heden: 33%      

Stad 2004: 14%   Stad heden: 15% 

  
 
Huishoudentype  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de huishoudentype van de wijk? 

  

   Eenpersoonshuishoudens:  

Wijk 2004: 40%   Wijk heden: 41%     Uitslag 

Stad 2004: 38%   Stad heden: 38% 

 
   Huishoudens zonder kinderen:  

Wijk 2004: 33%   Wijk heden: 35%      

Stad 2004: 29%   Stad heden: 29% 

   Huishoudens met kinderen:  

Wijk 2004: 27%   Wijk heden: 24%      

Stad 2004: 33%   Stad heden: 33%  

 
 
 
 
Inkomen   Wat zijn de ontwikkelingen rondom het gem. inkomen van de wijk?  

Wijk 2004: -  Wijk heden:laag 42%    Uitslag 

Stad 2004: -  Stad heden:laag 53% 
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Woningwaarde  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de woningwaarde van de wijk?  

Wijk 2004: 102.000  Wijk heden: 169.000    Uitslag 

  

Stad 2004: 110.000  Stad heden: 210.000 

 

 

Bedrijfsvestigingen  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de bedrijfsvestigingen van de wijk?  

Wijk 2004: 45   Wijk heden: 75     Uitslag 

Stad 2004: 3510   Stad heden: 4180 

 

 

Openbaar groen ` In welke mate is openbaar groen aanwezig in de wijk?  

Wijk 2004: 0.4km   Wijk heden: 0.4km    Uitslag 

Stad 2004: 0.4km   Stad heden: 0.4km 

 

 

Uitkeringsontvangers  Wat zijn de ontwikkelingen rondom de uitkeringsontvangers in de wijk? (alleen 

WW uitkering)  

Wijk 2004: 80   Wijk heden: 60     Uitslag 

Stad 2004: 1920   Stad heden: 1920 

 

   

Huur / koop   Wat is de ontwikkeling rondom de koop / huur verhouding in de wijk?  

Wijk 2004: 14% koop  Wijk heden: 26% koop    Uitslag 

Stad 2004: 47% koop  Stad heden: 54% koop 
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Voorzieningenniveau:   Hoe is het gesteld met het voorzieningenniveau in de wijk (gemiddelde afstand in km)?  

 

a. Basisonderwijs 

Wijk 2004:0.4    Wijk heden: 0.5    

          Uitslag 

Stad 2004:0.7    Stad heden: 0.6 

 

b. Supermarkten  

Wijk 2004:0.5    Wijk heden:0.5    

          Uitslag 

Stad 2004:0.8    Stad heden: 0.8 

 

c. Kinderopvang 

Wijk 2004:0.8    Wijk heden: 1.2   Uitslag 

         

Stad 2004:0.8    Stad heden: 0.7 

  

  

 

Mist U nog parameters, geef hier uw tips voor verbetering 

 

 

Groen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar die ook 

positiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Lichtgroen staat voor een positieve ontwikkeling binnen de wijk maar niet 

positiever dan de stad. 

Geel is de kleur die aangeeft dat een bepaalde parameter gelijk blijft.  

Oranje staat voor een negatieve ontwikkeling binnen de wijk maar die niet 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad. 

Rood betekend dat de ontwikkeling negatief is binnen de   wijk maar ook 

negatiever is dan de ontwikkeling van de stad.  
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Uitslag 

De toelichting van de uitslag van de Stresstest zoals de gebruiker het te zien krijgt. Als de gebruiker 

de uitslag met toelichting heeft gezien, is het de bedoeling dat deze verdere stappen gaat 

ondernemen. Dit kan door contact op te nemen met de beheerder van de stresstest. Hier kan de 

gebruiker een gedetailleerde toelichting opvragen en een diepere analyse krijgen op de vlakken waar 

de gebruiker interesse in heeft.  

 Het inwoneraantal in de wijk daalt meer dan het gemiddelde van de andere 

stadswijken. Dit is erg negatief. Een dalend inwoneraantal betekend dat er minder 

draagvlak komt voor voorzieningen. Ook betekend dit een daling van het aantal huishoudens met 

kinderen en/of een stijging van het aantal 1-persoonshuishoudens. In de wijk ontstaat een lagere 

bevolkingsdichtheid wat minder levendigheid in de wijk brengt. De wijk is blijkbaar minder in trek, 

vooral bij jonge gezinnen. Dit duidt op een minder veilige wijk met een slechter imago dan andere 

wijken in dezelfde stad. 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de leeftijdsopbouw van de wijk?  

 De verdeling van de bevolking over de verschillende leeftijdsgroepen raakt slechter 

verdeeld vergeleken met de gemiddelde wijk in dezelfde stad. Dit is erg negatief. Een 

slechtere verdeling zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de wijk verslechterd. Er is minder reden 

toe om voorzieningen voor elke doelgroep op peil te houden. Ook is het slechter voor de sociale 

cohesie binnen de wijk. Enkele groepen zijn minder vertegenwoordigt waardoor deze groep in een 

isolement kan raken..  

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de huishoudentype van de wijk?  

 De situatie verandert sterker dan die van de stad. Dit is erg negatief. Dit betekend dat de 

vraag naar voorzieningen en woningtype  ook sterk verandert. Hierdoor zullen er in de 

toekomst problemen kunnen ontstaan doordat de vraag slechter aansluit op het aanbod van 

voorzieningen of woningtype.  

Wat zijn de ontwikkelingen rondom het gem. inkomen van de wijk? 

Het inkomen binnen de wijk daalt, deze daling is hoger dan het stadsgemiddelde. Dit is 

erg negatief. Het vergroot de kans dat mensen in financiële of sociale problemen komen. 

Het heeft tevens een negatief effect op de fysieke uitstraling van de wijk. Mensen hebben minder te 

besteden waardoor er minder in een woning geïnvesteerd kan worden, ook het nodige onderhoud 

wordt slechter bijgehouden. Bij kinderen in een gezin met een laag inkomen is de kans op een 

leerachterstand groter, dankzij deze ontwikkeling is de kans hierop dus toegenomen. 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de woningwaarde van de wijk?  

 De gemiddelde woningwaarde binnen de wijk stijgt, deze stijging is lager dan het 

stadsgemiddelde. Dit is negatief. De woningwaarde stijgt dit is goed voor de 

woningeigenaren maar de wijk is dus minder populair dan ander stadswijken. Dit wil onder meer 

zeggen dat de fysieke, sociale en functionele kwaliteit van de woonomgeving minder is dan in ander 
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stadswijken. De stijging van de waarde heeft andere oorzaken zoals de geografische ligging en de 

ontwikkeling van de woningmarkt.  

 

 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de bedrijfsvestigingen van de wijk?  

Het aantal bedrijven in de wijk stijgt, deze stijging is groter dan het stadsgemiddelde. Dit 

is erg positief. De werkgelegenheid stijgt en er ontstaat meer creativiteit en levendigheid 

in de wijk. Bovendien heeft dit positieve gevolgen voor de fysieke kwaliteit. Bedrijven investeren 

vaak in hun pand en dragen bij aan de kwaliteit van hun omgeving.  

In welke mate is openbaar groen aanwezig in de wijk? 

De afstand naar het openbaar groen ligt gelijk aan het stadsgemiddelde. 

 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de uitkeringsontvangers in de wijk? (alleen WW uitkering)    

 Het aantal uitkeringsontvangers in de wijk stijgt maar minder snel dan het stedelijk 

gemiddelde. Deze stijging is negatief. Deze stijging zorgt ervoor dat er meer mensen 

zijn met een  laag inkomen wat de kans op sociale en financiële problemen vergroot. Het vergroot de 

kans op gedwongen woning verkopen, want zonder een baan zijn mensen minder goed in staat om 

de hypotheek te blijven betalen. De kans op criminaliteit wordt tevens vergroot. 

Wat is de ontwikkeling rondom de koop / huur verhouding in de wijk? 

Binnen de wijk is er sprake van een groei van het aantal koopwoningen. Ook de groei van 
het   aantal koopwoningen ten opzichte van het stadsgemiddelde is sterker. Deze 

ontwikkeling is positief. Door de groei van het aantal koopwoningen groeit het aantal huizenbezitters 
dat zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van zowel de woning als de omgeving van de 
woning. Hierdoor groeit ook het aantal mensen waarbij het belang groot is dat de wijk niet in 
vitaliteit vermindert. Een vermindering van de vitaliteit heeft een negatief effect op de 
woningwaarde en huizeneigenaren hebben hun eigen geld in de woning geïnvesteerd.  
 

Hoe is het gesteld met het voorzieningenniveau in de wijk?  

Groen: De afstand naar de voorziening is kleiner dan het stadsgemiddelde. Dit betekent 

dat de voorziening voor de bewoners van de wijk sneller te bereiken is dan in andere 

stadswijken. Voorzieningen dicht bij huis dragen bij aan de populariteit van de wijk. Doordat zij 

voorzieningen dicht in de buurt hebben kiezen ze er sneller voor wandelend of fietsend de 

voorziening te bezoeken in plaats van dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.  

 

 

 


