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In Nederland maakten in 2019 volgens het CBS ongeveer 43.000 kinderen en jongeren gebruik van jeugdhulp met verblijf 

(dit wordt ook wel residentiële jeugdzorg genoemd). Dit is de duurste vorm van hulpverlening waarin een kind of jongere 

dag en nacht buiten zijn of haar eigen omgeving verblijft. Soms op vrijwillige basis, soms gedwongen. Volgens 

gemeentelijke experts kunnen deze kosten oplopen tot meer dan 50.000,- per jaar.  

Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat het aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg toeneemt. Dit drijft de 

kosten verder op, is niet wenselijk vanuit het perspectief van de jongeren en geeft extra druk op de gemeentelijke 

begroting. Een van de mogelijke oorzaken die hierbij genoemd wordt is een krappe woningmarkt. In dit State of the State 

rapport wordt onderzocht of de stijging van het relatieve aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg kan worden 

verklaard door veranderingen op de woningmarkt. Nog niet eerder werd deze relatie gekwantificeerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat er een verband is tussen het relatieve aantal 18-plussers in de jeugdzorg met verblijf en de 

veranderingen op de woningmarkt. De in deze data-analyse onderzochte kenmerken van de woningmarkt verklaren voor 

ruim een kwart (26%) de variantie van het relatieve aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg. Hiermee wordt de 

hypothese, dat er een causaal verband is, bevestigd. 

Het verband geeft aan dat het moeite loont om bij aanpak terugdringen residentiele jeugdzorg naar de component 

woningmarkt te kijken. Daarnaast kan er geconcludeerd worden dat er andere factoren zijn die een rol spelen in dit 

verband. Verder onderzoek moet uitwijzen welke factoren dat zijn en hoe belangrijk die zijn. 

Deloitte onderzocht negen CBS-databronnen over jeugdzorg en de woningmarkt. Hierin staat data over alle ongeveer 350 

Nederlandse gemeenten over de periode 2015-2018. Aanvullend ontving Deloitte van vijf gemeenten verdiepende 

gegevens. De inzichten die hieruit werden gehaald worden in het volgende hoofdstuk. 

Een onderzoek naar het verband tussen veranderingen op de woningmarkt en het aandeel 18-23 
jarigen in de residentiële jeugdzorg 

Invloed veranderingen woningmarkt op residentiële jeugdzorg

18-plussers in de 
residentiële jeugdzorg

Stijgend percentage 18-23 jarigen 
in de residentiële jeugdzorg

Woningmarkt

Veranderingen op de woningmarkt

De onderzochte relatie in dit onderzoek

https://longreads.cbs.nl/jeugdhulp2019/
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Residentiële jeugdzorg

De totale residentiële jeugdzorg neemt in de periode van 2015-2017 toe en neemt lichtelijk af in 2018. Een deel hiervan is 
ouder dan achttien en hun aandeel loopt op van 4,0% in 2015 naar 5,1% in 2018. Dat is opvallend, want formeel vallen 
jongeren vanaf het moment dat ze volwassen worden niet meer onder jeugdzorg.

Woningmarkt 

In Nederland is een groot tekort aan woningen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen vrijwel overal op en uit 
de data van het CBS blijkt dat ook de huurprijzen in de vrije sector en de prijzen van koopwoningen toenemen. Zo steeg 
in 97% van de gemeenten de gemiddelde woningwaarde tussen 2015 en 2018 en nam de ratio verkoopprijs/vraagprijs 
tussen 2015 en 2017 toe van 94,4% naar 96,8%. Het percentage onbewoond neemt ook al jaren af: tussen 2015 en 2018 
van ruim 4,8% naar iets meer dan 4,4%. 

Residentiële jeugdzorg, woningmarkt en gemeenten
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Het totale aandeel 18-23 jarigen in de residentiële jeugdzorg
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Het totale aantal in de residentiële jeugdzorg



© 2020 Deloitte The Netherlands© 2020 Deloitte Nederland
3State of the State

Gemeenten

Om de analyse verder te valideren zijn door vijf grote gemeenten extra gegevens aangeleverd. De gemeentelijke data 
bevestigen grotendeels de resultaten van de analyse van de openbare data. Ook zij zien dat 18-plussers in de residentiële 
jeugdzorg een groeiend probleem is en hebben ook een vermoeden dat de woningmarkt hier een rol in speelt. Hieronder 
worden de resultaten per gemeente toegelicht. 

In de eerste gemeente groeide in 2015 tot 2018 het percentage 18-plussers in de residentiële jeugdzorg sterk. Dat was 
overigens minder voor het totaal aantal jeugdigen in de residentiële jeugdzorg, wat duidt op een verschuiving van 18-min 
naar 18-plussers in deze zorgvorm. Bijna een kwart van het budget voor de residentiële jeugdzorg gaat inmiddels naar 
18-plussers. Daarnaast nam in deze periode het percentage sociale huurwoningen licht af.

In de tweede onderzochte gemeente nam het aantal cliënten in de residentiële jeugdzorg in totaal sterk af, maar groeide 
het aantal 18-plussers binnen deze groep. De kosten per cliënt in de residentiële jeugdzorg namen in de onderzochte 
periode ook toe. Het percentage sociale huurwoningen in deze gemeente nam in deze periode af. Ook groeide in deze 
periode het verschil tussen de WOZ-waarde en de verkoopprijs.   

In de derde gemeente bleef in de onderzochte periode het aantal personen in de residentiële jeugdzorg nagenoeg gelijk, 
evenals de totale kosten. Het aantal 18-plussers in de residentiële jeugdzorg nam af van 50 tot 31 cliënten. Dit komt 
vooral doordat in deze gemeente werd gestuurd op uitstroom naar de Wmo. De ratio verkoopprijs/vraagprijs steeg in 
deze gemeente in de afgelopen jaren en was relatief hoog.

In de vierde gemeente nam het percentage 18-plussers in de residentiële jeugdzorg in de onderzochte periode toe. Ook 
stegen hier in de afgelopen paar jaar de prijzen van zowel koop- als huurwoningen.

De data van laatst onderzochte gemeente laten zien dat er een sterke toename is van het aantal 18-plussers in de 
jeugdzorg met verblijf. Ook namen de kosten per cliënt in de residentiële jeugdzorg toe. De krapte op de woningmarkt 
neemt ook in deze gemeente toe: een indicator daarvoor is bijvoorbeeld dat er steeds meer huizen boven de vraagprijs 
verkocht worden. 

Residentiële jeugdzorg, woningmarkt en gemeenten
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Om het verband tussen kenmerken van de woningmarkt en de residentiële jeugdzorg te onderzoeken is gekozen om het 
aantal 18-plussers als percentage van het totaal aantal kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg per gemeente 
als basis te nemen. Deze methode stelde ons in staat om gemeentes met elkaar te kunnen vergelijken.

Het verband is op twee verschillende manieren onderzocht. De eerste methode onderzoekt de individuele kenmerken en 
de tweede methode onderzoekt de relatie van meerdere woningmarktkenmerken tegelijk. De methodes worden 
hieronder in meer detail besproken gevolgd door een conclusie. In de bijlage staan de definities van de 
woningmarktelementen.

Methode 1

Uit de eerste onderzoeksmethode bleek dat acht individuele kenmerken een positief significant verband hadden en drie 
individuele kenmerken een negatief significant verband. In de onderstaande afbeelding staat weergegeven welke 
woningmarkt kenmerken dit zijn. Een positief verband betekent bijvoorbeeld: meer duurdere woningen in een gemeente 
leidt tot een hoger percentage 18-plussers in de residentiële jeugdzorg.

Het verband tussen individuele kenmerken van de woningmarkt en 18 plussers in residentiële jeugdzorg 

Resultaten 

Positief verband

• Woningvoorraad

• Ratio verkoop/vraag

• Gemiddelde woningwaarde

• Percentage meergezinswoningen

• Percentage bewoond

• Percentage huurwoningen

• Bezit woningcorporatie

• Bezit overige huurders

Negatief verband

• Percentage ééngezinswoningen

• Percentage onbewoond

• Percentage koopwoningen

Duurdere woningen 
in een gemeente

Hoger percentage 
18-plussers in 

residentiële jeugdzorg

18+ 18+

Hoger percentage 
eengezinswoningen 

in een gemeente

Lager percentage 
18-plussers in 

residentiële jeugdzorg

18+ 18+
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Methode 2

De tweede onderzoeksmethode combineert meerdere woningmarktkenmerken, aangezien de woningmarkt moeilijk te 
duiden is met individuele kenmerken. In de praktijk hebben deze woningmarktkenmerken ook onderling invloed op 
elkaar en daarvoor moet gecorrigeerd worden. 

De in deze methode onderzochte combinatie van kenmerken van de woningmarkt verklaren voor ruim een kwart de 
variantie van het relatieve aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg. Hiermee wordt de hypothese, dat er een 
causaal verband is, bevestigd. De belangrijkste kenmerken uit deze methode zijn: woning per inwoner, gemiddelde 
woningwaarde, percentage meergezinswoning, koopwoningen, in bezit van woningcorporatie, in bezit van overige 
verhuurders en percentage onbewoond. Tegelijkertijd kan geconcludeerd worden dat er ook andere factoren van invloed 
zijn die niet zijn meegenomen in dit onderzoek. 

Het verband tussen meerdere woningmarktkenmerken en residentiële jeugdzorg 

Resultaten

Jeugdzorg

De onderzochte kenmerken van de woningmarkt 
samen verklaren voor ongeveer een kwart het 

aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg

Woningmarkt

• woning per inwoner

• gemiddelde woningwaarde

• percentage meergezinswoning

• koopwoningen

• in bezit van woningcorporatie

• in bezit van overige verhuurders

• percentage onbewoond

Woningmarktkenmerken:



© 2020 Deloitte The Netherlands© 2020 Deloitte Nederland
6State of the State

Conclusie

Uit de analyse blijkt dat er een significant verband is tussen de veranderingen op de woningmarkt en het aandeel 18-23 
jarigen in de residentiële jeugdzorg. De woningmarkt is echter niet de enige draaiknop in dit verband. Dit betekent dat 
het moeite loont voor gemeenten om naar de woningmarkt te kijken bij de aanpak om residentiële jeugdzorg terug te 
dringen. Tegelijkertijd kan geconcludeerd worden dat er ook andere factoren van invloed zijn die niet zijn meegenomen in 
dit onderzoek. 

Onderzoeksverantwoording

Het verband is op twee verschillende manieren onderzocht. De eerste methode is een enkelvoudige lineaire regressie en 
de tweede een random forest. Met de enkelvoudige lineaire regressie kon statistisch worden vastgesteld of en welke 
correlatie er is tussen individuele kenmerken van de woningmarkt en het percentage 18-plussers in de residentiële 
jeugdzorg. Hierbij zijn meerdere kenmerken van de woningmarkt als statistisch significant getest. Voor verder onderzoek 
is de Kendall Tau correlatie test uitgevoerd, die de resultaten uit de lineaire regressie ondersteunen. 

Omdat de kenmerken van de woningmarkt in de praktijk onderling invloed op elkaar uitoefenen zijn meerdere 
kenmerken over de woningmarkt met een Random Forest model afgezet tegen het percentage. Het model is statistisch 
significant met een p-waarde van 0.01 en de belangrijkste kenmerken die naar boven kwamen uit deze analyse zijn: 
woning per inwoner, gemiddelde woningwaarde, percentage meergezinswoning, koopwoningen, in bezit van 
woningcorporatie, in bezit van overige verhuurders en percentage onbewoond. Het resultaat uit de analyse is een 𝑅2-
score van 0.258. Dat betekent dat de onderzochte kenmerken van de woningmarkt samen voor 25,8% (of bijna 26%) de 
variantie in het aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg verklaren. Uit deze score blijkt dat er ook andere 
factoren zijn die niet binnen de scope van dit onderzoek vallen.

De onderzochte woningmarkt kenmerken: aantal inwoners, totaal huishouden, eenpersoonshuishouden, huishouden 
zonder kinderen, huishouden met kinderen, gemiddelde huishoudgrootte, bevolkingsdichtheid, woningvoorraad, 
gemiddelde woningwaarde, percentage eengezinswoning, percentage meergezinswoning, percentage bewoond, 
percentage onbewoond, koopwoningen, huurwoningen, in bezit van woningcorporatie, in bezit overige verhuurders, 
eigendom onbekend, bouwjaar voor 2000, bouwjaar vanaf 2000, mate van stedelijkheid, omgevingsadressendichtheid.

Doordat het onderzoek is uitgevoerd met openbare data van het CBS ontbreken sommige cijfers. Wegens privacy 
redenen wordt geen waarde gegeven bij gemeenten waar het aantal jeugdigen in een leeftijdscategorie onder de 10 is. 
Hierdoor vallen gemeenten met kleine aantallen weg uit de analyse. 

Over State of the State

Deloitte voerde dit onderzoek uit in het kader van State of the State: een actuele data-analyse van ons land op basis van 
open data. Het doel is beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van 
maatschappelijke kwesties als onderwijs, zorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en (cyber)criminaliteit.

Conclusie & onderzoeksverantwoording  
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Bijlage (1/3): definities  

Variabele Definitie
Totaal alle jeugdzorg in natura Het geheel van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming en jeugdreclassering 

dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens de Jeugdwet 
(2014).

Jeugdhulp met verblijf Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in 

natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan 

jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een 

verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere 

verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit 

betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een 

overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, 

vallen onder jeugdhulp met verblijf.
jeugdzorg_0_tot_4_jaar

jeugdzorg_4_tot_12_jaar

jeugdzorg_12_tot_18_jaar

jeugdzorg_18_tot_23_jaar

Het aantal jongeren per leeftijdsgroep, afgerond op vijftallen, voor de desbetreffende soort 

jeugdzorg.

Percentage residentiële 

jeugdzorg 18+

De leeftijdscategorie jeugdzorg 18 tot 23 jaar gedeeld door het totaal ‘jeugdhulp met verblijf’, 

uitgedrukt in een percentage.

Woningvoorraad [aantal] Het totale aantal woningen op 1 januari van het desbetreffende jaar. Een woning is een 

verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere 

gebruiksfuncties.
Aantal inwoners [aantal] Het aantal inwoners. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn 

opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt 

iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister 

van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie 

geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de 

gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland 

wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de 

bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal 

in Nederland verblijven.
Bevolkingsdichtheid [aantal 
inwoners per km2] 

Het (niet afgeronde) aantal inwoners per km² land is bepaald door het (niet afgeronde) aantal 
inwoners op 1 januari te delen door de (niet afgeronde) landoppervlakte. 
De bevolkingsdichtheid is opgenomen indien er 10 of meer inwoners in de buurt voorkomen.

Huishoudens totaal [aantal] Totaal particuliere huishoudens.

Eenpersoonshuishoudens 
[aantal]

Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Huishoudens zonder kinderen 
[aantal]

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder 
kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens.

Huishoudens met kinderen 
[aantal] 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren met kinderen, 
echtparen met kinderen en eenouderhuishoudens.

Gemiddelde huishoudensgrootte 
[aantal] 

Dit gemiddelde is berekend als het aantal in particuliere huishoudens levende personen 
gedeeld door het aantal particuliere huishoudens.
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Bijlage (2/3): definities 

Woning per inwoner Het aantal woningvoorraad gedeeld door het aantal inwoners per gemeente.

Gemiddelde woningwaarde [x 1 

000 euro]

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.

Percentage eengezinswoning [%] Peildatum: 1 januari van het desbetreffende jaar. Het aantal eengezinswoningen is vermeld als 

percentage van de totale woningvoorraad en wordt alleen vermeld bij minimaal 20 woningen. 

Eengezinswoning: Elke woning die tevens een geheel pand vormt. Hieronder vallen vrijstaande 

woningen, aaneengebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, 

boerderijen met woningen en voorts alle rijenhuizen.

Percentage meergezinswoning 

[%]

1 januari van het desbetreffende jaar. Het aantal meergezinswoningen is vermeld als 

percentage van de totale woningvoorraad en wordt alleen vermeld bij minimaal 20 woningen. 

Meergezinswoning : Elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een 

geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, 

appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een 

buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Percentage bewoond [%] Peildatum: 1 januari van het desbetreffende jaar. Het aantal bewoonde woningen is vermeld 

als percentage van de totale woningvoorraad en wordt alleen vermeld bij minimaal 20 

woningen. Bewoonde woningen: Woningen waar op de peildatum 1 januari minimaal 1 

persoon stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Percentage onbewoond [%] Peildatum: 1 januari van het desbetreffende jaar. Het aantal leegstaande woningen is vermeld 

als percentage van de totale woningvoorraad en wordt alleen vermeld bij minimaal 20 

woningen. Niet-bewoonde woningen: Woningen waar op de peildatum 1 januari niemand 

stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Koopwoningen [%] Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. 
Peildatum: 1 januari van het desbetreffende jaar. 
Het aantal is vermeld 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.

Huurwoningen totaal [%] Peildatum: 1 januari van het desbetreffende jaar. 
Het aantal is vermeld 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.

In bezit woningcorporatie [%] Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Het betreft het 
aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het 
betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is 
en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs. Toegelaten instellingen: 
woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie. Sociale huurwoningen: woningen 
met een huur onder de liberalisatiegrens. Peildatum: 1 januari van het desbetreffende jaar. 
Het aantal is vermeld 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.

In bezit overige verhuurders [%] Een huurwoning in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en institutionele 
beleggers. Huurwoningen waarvan het eigendom wel kon worden vastgesteld maar de 
eigenaar niet vallen hier ook onder. Bedrijven: alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter 
zoals bv's en nv's, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen. 
Particulieren: alle natuurlijke personen. Institutionele beleggers: pensioenfondsen, beurs-, 
beleggings- en verzekeringsmaatschappijen. Peildatum: 1 januari van het desbetreffende jaar. 
Het aantal is vermeld 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.
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Bijlage (3/3): definities  

Huishoudens met een laag 
inkomen [%] 

Bij de bepaling van laag inkomen is van de particuliere huishoudens een aantal groepen niet 
meegenomen. Dit betreft enerzijds studentenhuishoudens en anderzijds huishoudens met 
een onvolledig jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dan ook uit particuliere huishoudens 
waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele partner) het gehele jaar inkomen heeft en niet 
afhankelijk is van studiefinanciering. 

Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het inkomen van een 
huishouden omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen (exclusief eventueel ontvangen 
huurtoeslag). Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het prijsindexcijfer) 
herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde
inkomen is laag wanneer het minder is dan 9249 euro. Deze grens komt ongeveer overeen 
met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979 toen deze op 
zijn hoogst was. 

Het percentage is vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens behorende tot de 
doelpopulatie per regio. Het betreft voorlopige cijfers.  

Huish. onder of rond sociaal 
minimum [%] 

Huishoudens onder of rond het sociaal minimum. Bij de bepaling van het sociaal minimum is 
van de particuliere huishoudens een aantal groepen niet meegenomen. Dit betreft enerzijds 
studentenhuishoudens en anderzijds huishoudens met een onvolledig jaarinkomen. De 
doelpopulatie bestaat dan ook uit particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of 
eventuele partner) het gehele jaar inkomen heeft en niet afhankelijk is van studiefinanciering. 
Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke 
besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen beoordelen hoe het inkomen zich verhoudt tot 
het minimum, is aan de hand van de regelgeving vastgesteld welke norm voor het 
desbetreffende huishouden van toepassing is. 

De norm voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen is bijvoorbeeld 
gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de 
(leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm 
gekozen. 

Het waargenomen inkomen van huishoudens, die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn 
aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. 
Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan komt een deel van 
deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum uit. Daarom is niet 100%, 
maar 101% van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd. Het percentage is 
vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens behorende tot de doelpopulatie per regio.
Het betreft voorlopige cijfers.

Mate van stedelijkheid [code] Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een 
stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling is gehanteerd: 
1: zeer sterk stedelijk >= 2 500 adressen per km² 
2: sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km² 
3: matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km² 
4: weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km² 
5: niet stedelijk < 500 adressen per km²

Ratio verkoopprijs/vraagprijs Na de verkoop van een bestaande koopwoning kan de ratio verkooprijs / vraagprijs worden 
berekend. Een ratio van 1 wil zeggen dat de verkoopprijs van een bestaande woning gelijk is 
aan de laatst bekende vraagprijs.

Bron: CBS, Kadaster, Jaap.nl
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