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- Een CBS Urban Data Center: een samenwerking tussen het CBS en een 
gemeente.  

- Doel is om de gemeentelijke statistieken te verbreden, verdiepen en verrijken 
door deze te koppelen aan CBS data. 

- Gemeente kan gebruik maken van expertise CBS.  



     Tweedeling(en) 

Opleidingsniveau 

Beroep 

Inkomen 



Volgens SCP en WRR feitelijk sprake van een zesdeling van de Nederlandse 
bevolking op basis van vier kapitaalvormen:  
 
economisch kapitaal (inkomen, vermogen, opleiding, arbeid),  
 
sociaal kapitaal (netwerken voor sociale en instrumentele steun),  
 
cultureel kapitaal (leefstijl, ICT-vaardigheden, beheersing Engels)   
 
persoonskapitaal (fysieke en mentale gezondheid, uiterlijk, BMI).  
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Kwalitatieve analyse 
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Overzicht van 6 deling geeft mooi beeld voor Nederland 
 
Maar hoe zit dat in Eindhoven? 
 
Is om dat te weten te komen SCP / WRR  methodiek makkelijk te reproduceren 
voor Eindhoven? 
 
Nee, dus aan de slag in UDC verband.. 



Enkele strategische vragen:  
 
• Hoe groot zijn de diverse groepen mensen?  
• Zijn er groepen die steeds meer worden bedreigd / kampen met grotere 

onzekerheid? 
• Nemen met name deze groepen toe? 
 



Overdracht UDC: 

 
• Intensieve samenwerking gemeente en CBS 
• Iteratief proces 
• Elke week een tussenproduct 
• Resultaat: inwonersprofielen (zie later) 
 



 Algemene doelgroepen vs. persona’s 



 



Indicatoren: 
 
• Getoetst op relevantie 
• Demografisch 
• Sociaal-economisch 
• Wonen 
 



 

Persona’s 
 

• Studenten en 
huisvrouwen 

• Bescheiden 
pensionado’s 

• Rijke babyboomers 
• Uitkeringsontvangers 
• Jong en werkend 
• Powerkoppel 

 
 

 
 
 

 
 

Kenmerken 
 

Werk/Financiën 
Werknemer (soort & duur) 
Zelfstandige (zzp en ondernemers) 
Uitkering (duur) 
Minima 
Pensioen 
Aantal banen 
Branche 

Opleiding 
Opleidingsniveau 
Vroegtijdig schoolverlater 

Financiën 
Huishoudinkomen 

Huisvesting 
Soort woning (koop/huur) 
WOZ waarde 
Hypotheekschuld 

Persoonskenmerken 
Huishoudtype 
Herkomst 
Burgerlijke staat 
Leeftijd 

 
 

 
 Kenmerken clusteranalyse persona’s 

 

Vervolgstappen 
 

• Inkleuring persona’s 
• Ruimtelijk en 

gebiedsgericht 
• Koppeling 

gemeentelijke 
bronnen 
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9 inwonersprofielen:  
•   Werk, hoog opgeleid en huisbezitter; 
•  Werkend, jong en alleenstaand; 
•  Jong, studerend en thuiswonend;  
•  Zelfstandigen; 
•  Uitkering, huurwoning en alleenstaand; 
•  Afhankelijk van partner/uitkering; 
•  Gepensioneerd, sociale huurwoning; 
•  Gepensioneerd, huisbezitter; 
•  Jong, studerend en uitwonend.  

 



The population of Eindhoven 



Resultaten (3) 
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voorbeeld cluster 
‘working, young and single’ 
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• https://www.cbs.nl/nl-
nl/maatwerk/2018/08/clusteranalyse-
eindhoven-2015 
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• Vragen/discussie 


