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Samenvatting 

 

Onderzoeksvraag 

De gemeente Venlo heeft al langere tijd te maken met een binnenlands migratietekort van jonge 

mensen. In leeftijdscategorieën tot 40 jaar zijn er meer vertrekkers dan vestigers. Dit doet zich het 

sterkst voor in de leeftijdscategorie van 15-19 jaar. In deze fase gaan jongeren vaak het huis uit om te 

studeren, te werken of om gewoon zelfstandig te kunnen wonen. Het doel van dit onderzoek is om te 

verkennen wat de voornaamste beweegredenen zijn van jongeren om al dan niet te kiezen voor de 

gemeente Venlo als woonplaats op het moment dat zij het ouderlijk huis verlaten. In het geval zij van 

plan zijn naar een andere gemeente te verhuizen, is getracht te achterhalen of hun binding met 

Venlo sterk genoeg is om later weer terug te keren naar Venlo (bijvoorbeeld na afronding van een 

opleiding).  

 

Opzet van het onderzoek 

Om deze en andere vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van het Gemeentepanel Venlo. 

Dankzij een sterke, recente aanwas van jongeren in dat panel, was het mogelijk 1.142 jongeren via e-

mail uit te nodigen deel te nemen aan een online onderzoek over deze onderwerpen. Omdat dit het 

eerste onderzoek onder jongeren zou worden via het panel, zonder dat aan onderzoeksdeelname 

een beloning was gekoppeld, was dit tevens een proefonderzoek. De respons bleek erg tegen te 

vallen: slechts 16% van de benaderde jongeren vanaf 14 jaar hebben uiteindelijk de vragenlijst 

volledig ingevuld, in aantal 173. Hiervan waren 97 ondervraagden minimaal 16 jaar, de interessantste 

groep voor dit onderwerp.  

 

Binding met de woonplaats 

Het eerste inhoudelijke vragenblok in het onderzoek was gericht op de gehechtheid van jongeren aan 

de buurt, de woonplaats, de regio en de provincie. Van de ondervraagde jongeren is 45% heel 

gehecht aan de eigen woonplaats. Een ongeveer even grote groep zegt een beetje aan de 

woonplaats gehecht te zijn. De gehechtheid aan de buurt is iets lager (34% heel gehecht; 51% een 

beetje). Familie en vrienden zijn verreweg de voornaamste redenen om zich met hun woonplaats 

verbonden te voelen.  

 

Zelfstandig wonen 

Gemeten onder alle ondervraagden denkt een minderheid binnen vijf jaar zelfstandig te gaan wonen: 

16% zegt het zeker te weten en 23% denkt dat het waarschijnlijk is. Onder de 17- en 18-jarigen in het 

onderzoek denkt echter meer dan de helft zeker of waarschijnlijk het huis uit te gaan binnen nu en 

vijf jaar. Als reden om thuis te blijven wonen wordt vaak genoemd: “ik heb het thuis goed naar mijn 

zin” (53%) en “ik weet nog niet wat ik wil / ik kan niet zo ver vooruitkijken” (45%). Degenen die wel 

van plan zijn zelfstandig te gaan wonen, geven daarbij wel vaak aan dat ze pas het huis uit willen als 

zij genoeg geld verdienen om een leuke woning te kunnen betalen (40%). De voornaamste reden om 

het ouderlijk te verlaten is het volgen van een opleiding: voor bijna de helft (46%) is dat de 

voornaamste reden. Ook het verlangen naar zelfstandigheid / onafhankelijkheid (21%) en samen-

wonen of trouwen (15%) wordt redelijk vaak als hoofdreden opgegeven.  
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Voorkeuren bij zelfstandig wonen 

Ongeveer één derde van de jongeren die zelfstandig willen gaan wonen (31%) willen dan binnen de 

gemeente Venlo blijven wonen. Als we de jongeren buiten beschouwing laten die zeggen nog niet te 

weten waar ze zouden gaan wonen, dan zegt 43% in Venlo te zullen blijven. De meest genoemde 

gemeenten waar men naartoe denkt te gaan zijn Nijmegen, Eindhoven en Amsterdam. Veel jongeren 

willen dan op kamers gaan wonen (34%), maar daarnaast verwacht een vrij grote groep te gaan 

samenwonen met een partner (26%). Veel jongeren weten nog niet welke woonvorm ze zouden 

kiezen (24%).  

 

Keuzefactoren 

De voornaamste eis die aan een toekomstige woning wordt gesteld heeft te maken met de 

betaalbaarheid van de woning: een goede prijs is voor ruim driekwart een noodzakelijke voorwaarde 

(74%). Bijna net zo veel jongeren geven aan het noodzakelijk te vinden dat de woning goed 

onderhouden is (72%). Voor meer dan de helft van de jongeren (die denken zelfstandig te gaan 

wonen) zijn de volgende factoren eveneens noodzakelijk: een leuke woonbuurt, leuke huisgenoten, 

dichtbij school of werk, ruimte in de woning en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.  

 

Terug naar Venlo 

Slechts weinig jongeren die in een andere gemeente willen gaan wonen, verwachten voor hun 

dertigste verjaardag weer terug te keren naar Venlo: vier procent denkt zeker terug te komen en 18% 

meent dat waarschijnlijk wel te doen. Uiteraard is dit nu voor veel jongeren moeilijk te zeggen: 26% 

zegt “misschien” en 27% geeft aan dat niet te weten. De meest genoemde reden om niet meer naar 

Venlo terug te keren is dat jongeren verwachten straks ergens anders werk te vinden. 

 

Tot slot  

De lage respons in dit onderzoek had tot gevolg dat voorgenomen analyses, waarbij een onderscheid 

kon worden gemaakt tussen verschillende groepen jongeren (bijvoorbeeld naar leeftijd, mate van 

binding met Venlo, etc.) of waarbij verbanden tussen houdingen en gedragsverwachtingen konden 

worden gelegd, niet zinvol waren. Ook is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de jongeren die wel 

hebben deelgenomen, een goede afspiegeling vormen van de bevolkingsgroep als geheel. Voor 

eventueel toekomstig onderzoek onder jongeren is geconcludeerd dat gebruikmaking van prikkels 

(beloningen) noodzakelijk is om aanvaardbare respons te bewerkstelligen. De waarde van de exacte 

uitkomsten van dit onderzoek is dus beperkt; de resultaten moeten worden geïnterpreteerd als 

indicatief voor jongeren in de gemeente Venlo. Desondanks kunnen de bevindingen in dit rapport 

wellicht inzichten of aanknopingspunten opleveren die voor beleidsmakers behulpzaam zijn. 
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1 Vooraf  

 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Venlo heeft een migratietekort: jaarlijks vertrekken meer mensen uit Venlo dan er zich 

in de gemeente komen vestigen. Het sterkst doet zich dit voor in de leeftijdscategorie van 15-19 jaar. 

Het binnenlands migratiesaldo bedroeg in 2010 onder deze groep –180; in 2008 was dit –179. Voor 

een deel is dit te verklaren doordat (met name hoger opgeleide) jongeren op die leeftijd gaan 

studeren aan opleidingen die mogelijk niet in de Venlo beschikbaar zijn. Maar ook in de 

daaropvolgende leeftijdscategorieën van twintigers en dertigers is er structureel sprake van een 

binnenlands migratietekort voor de Gemeente Venlo. 

 

Het is voor de gemeente van groot belang dat mensen juist in de levensfasen waarin zij sterk 

verbonden raken met opleiding, werk, een eigen gezin en woonbuurt, kiezen voor Venlo als 

gemeente om in te wonen. Momenteel staat Venlo op de ranglijst van 50 grootste Nederlandse 

gemeenten op de 43
e
 plaats voor wat betreft de woonaantrekkelijkheid (Atlas voor Gemeenten, 

2012).  

 

Onderzoek dat beoogt meer inzicht te krijgen in de factoren die het migratiesaldo onder jongeren 

positief kunnen beïnvloeden, kan zich niet beperken tot onderzoek binnen de eigen gemeente alleen. 

Potentiële vestigers wonen immers buiten onze eigen gemeente. Op dit moment is regionaal of 

landelijk onderzoek naar woonwensen om verschillende redenen niet haalbaar. Wel is het nu 

mogelijk een verkenning uit te voeren van de woonwensen van jongeren in Venlo. Het gaat dan om 

de redenen en voorkeuren die 16-18 jarigen in Venlo hebben voor het moment dat zij zelfstandig 

gaan wonen. Zijn zij van plan in Venlo te blijven? Waarom wel of waarom niet? En wat zijn de 

voornaamste overwegingen die daarbij een rol spelen?  

 

 

1.2 Opzet van het onderzoek en respons 

De mogelijkheid voor het uitvoeren van een onderzoek onder jongeren in de gemeente Venlo is 

ontstaan doordat eind 2011 is een grootschalig jongerenonderzoek was uitgevoerd. Daarbij waren 

alle jongeren binnen de gemeente van 12-17 jaar schriftelijk benaderd om deel te nemen aan een 

online onderzoek. De respons is bij dat jongerenonderzoek gestimuleerd door onder de deelnemers 

vijf I-Pads2 te verloten. Uiteindelijk heeft 48% van de jongeren deelgenomen. Aan de deelnemers is 

in dat onderzoek gevraagd een e-mailadres op te geven als zij in de toekomst vaker mee willen doen 

aan onderzoek van de gemeente. Daaraan hebben dermate veel jongeren gehoor gegeven dat de 

mogelijkheid van een digitaal jongerenpanel haalbaar werd geacht.  

 

Die jongeren hebben vervolgens op het opgegeven mailadres een algemene uitnodiging gekregen om 

zich aan te melden op de website www.gemeentepanelvenlo.nl. De primaire doelgroep van het 

onderzoek bestond uit 16-18 jarigen in de gemeente Venlo. Omdat de 15-jarigen ten tijde van het 

Jongerenonderzoek 2011 inmiddels 16 jaar konden zijn, zijn zij ook bij de doelgroep betrokken.  

 

Tezamen met het beperkte aantal 18-jarigen dat al lid was van het gemeentepanel, waren er 1.142 

jongeren aan wie de uitnodiging voor het onderzoek over woonwensen bij zelfstandig wonen zijn 

verzonden. De vragenlijst stond open van 17 april tot 21 mei 2012. Tussendoor is twee maal een 

herinnering verstuurd. In totaal hebben 198 jongeren de moeite genomen vragenlijst te openen en 

hebben 179 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. De respons bedraagt daardoor 16%. 

Onder de onderzoeksdeelnemers bevonden zich verder nog zes personen die niet tot de doelgroep 

van dit onderzoek behoorden. Waarschijnlijk betrof het hier ouders van jongeren die van hetzelfde e-
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mailadres gebruikmaken. De antwoorden van deze personen zijn uit het onderzoeksbestand 

verwijderd. 

 

De respons van 16% is erg laag, zodanig dat de representativiteit van het onderzoek sterk in het 

geding is. De consequenties van de lage deelnamebereid worden in paragraaf 1.4 besproken. De 

voornaamste reden voor de lage respons moet worden gezocht in het ontbreken van een prikkel om 

deel te nemen in de vorm van een beloning of verloting. Inmiddels hebben ook andere pogingen 

(over andere onderwerpen) plaatsgevonden om zonder beloning online onderzoek onder deze groep 

uit te voeren. Ook bij die onderzoeken was de respons onder jongeren zeer laag.  

 

 

1.3 Profiel van de onderzoeksdeelnemers 

Om de resultaten in deze rapportage goed te begrijpen, is het nodig om eerst in kaart te brengen hoe 

de groep ondervraagden uiteindelijk is samengesteld. Ook geeft dat zicht op de vraag in hoeverre de 

groep ondervraagde jongeren een goede afspiegeling vormt van de jongeren in Venlo als geheel. 

Tabel 1.1 geeft allereerst de leeftijd en het geslacht van de 173 onderzoeksdeelnemers.  

  

 

Tabel 1.1  Respondenten naar leeftijd en geslacht. 

Leeftijd Jongens Meisjes Totaal 

 % N % N % N 

       

14 18% 12 16% 17 17% 29 

15 31% 21 25% 26 27% 47 

16 25% 17 21% 22 23% 39 

17 19% 13 26% 27 23% 40 

18 6% 4 12% 13 10% 17 

19 1% 1 0% 0 1% 1 

Totaal  68  105  173 

 

 

Meisjes waren sterker vertegenwoordigd in het onderzoek dan jongens: 105 (61%) tegenover 68 

(39%). Omdat 18-jarigen niet waren meegenomen in het Jongerenonderzoek 2011, is slechts een 

klein deel van de onderzoeksgroep 18 jaar. Het aantal 15-jarigen in het onderzoek is echter vrij hoog 

(43%) en daarnaast bleek zich ook een substantieel aantal 14-jarigen in de onderzoeksgroep te 

bevinden. De eigenlijke doelgroep van 16-18 jarigen vormt 56% van het totaal aantal respondenten 

in het onderzoek.  

 

Gezien de jonge leeftijden van de ondervraagden, zal het niet verbazen dat vrijwel alle deelnemers 

thuis bij ouder(s)/verzorger(s) wonen. Dat geldt voor 170 van 173 ondervraagde jongeren. Eén 

jongere zei bij een hospita te wonen; één woont bij zijn/haar oma; en één in een zelfstandige 

woongroep.  
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In tabel 1.2 staat welk soort onderwijs de onderzoeksdeelnemers momenteel volgen en welk 

onderwijs zij van plan zijn te gaan volgen na het afronden van hun huidige opleiding. Jongeren met 

een hogere opleiding (Havo, VWO/gymnasium) zijn enigszins oververtegenwoordigd ten opzichte van 

de Vmbo- en MBO-leerlingen. Verder valt op dat maar heel weinig jongeren aangeven dat zij na hun 

huidige opleiding willen gaan werken. 

 

 

Tabel 1.2  Respondenten naar huidige opleiding en vervolgopleiding. 

Leeftijd Huidige opleiding Vervolgopleiding 

 % N % N 

     

Vmbo-t (theoretische leerweg) 15% 26 1% 2 

Vmbo overig 10% 17 3% 6 

HAVO 22% 38 5% 8 

VWO 21% 37 4% 7 

Gymnasium 8% 14     

MBO 12% 20 20% 35 

HBO 2% 3 29% 50 

Universiteit 1% 1 27% 46 

Speciaal onderwijs 4% 7 2% 3 

Anders, namelijk ... 5% 9 5% 9 

Geen onderwijs 1% 1   

Geen opleiding, wil gaan werken     3% 6 

 

 

1.4 Interpretatie van de uitkomsten 

De beperkte deelnamebereidheid bij dit onderzoek heeft gevolgen voor de wijze waarop we de 

uitkomsten mogen interpreteren. Een laag responspercentage betekent dat de vraag 

gerechtvaardigd is hoe representatief de groep ondervraagden is voor de jongeren in Venlo als 

geheel.  

 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat jongeren die alleen geneigd zijn aan onderzoek mee te 

doen als zij daarvoor iets terugkrijgen (bijvoorbeeld de kans om een I-Pad te winnen) minder goed 

vertegenwoordigd zijn. Onbekend is in hoeverre deze jongeren ook anders zouden denken over 

zelfstandig wonen. In de vorige paragraaf was al te zien dat met name meisjes en jongeren die een 

hogere opleiding volgen, sterker vertegenwoordigd zijn dan jongens en jongeren op het Vmbo. Dat 

wijst erop dat de deelnamebereidheid niet geheel toevallig is, maar samenhangt met kenmerken van 

de jongeren. Kortom: het is niet mogelijk de groep ondervraagden te zien als een willekeurige en dus 

representatieve afspiegeling van de doelgroep van jongeren in de gemeente Venlo. 

 

Dat ook het absolute aantal ondervraagden (173) laag was, heeft tot gevolg dat er aan uitkomsten in 

het onderzoek tamelijk grote betrouwbaarheidsmarges verbonden zijn, met andere woorden: zelfs 

als de ondervraagden wel een goede afspiegeling zijn van de doelgroep, is er veel onzekerheid 

waarmee we gevonden uitkomsten mogen generaliseren voor de doelgroep als geheel. Het 

analyseplan voorafgaand aan het onderzoek voorzag in het maken van uitsplitsingen naar relevante 

subgroepen van jongeren, in het bijzonder naar leeftijd en opleidingsniveau. Dat is nu niet zinvol. 

Ook het leggen van verbanden tussen verschillende vragen en het berekenen van schaalscores 

waarmee groepen jonger jongeren geclassificeerd konden worden, is nu niet aan de orde. In dit 

rapport zal dan ook worden volstaan met het rechtaan rapporteren van de percentages antwoorden 

op de afzonderlijke vragen.  
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Wat blijft er dan van dit onderzoek over? Ondanks alle beperkingen, kunnen de resultaten in deze 

rapportage wel worden opgevat als indicatief. Dat wil zeggen dat misschien weinig waarde moet 

worden gehecht aan de exacte uitkomsten, de gevonden aantallen en percentrages, maar dat de 

richting van de uitkomsten wel zeggingskracht hebben. Zelfs al is de representativiteit van de 

ondervraagde groep beperkt, als we in dit onderzoek zien dat weinig jongeren in Venlo na hun 18
e
 in 

Venlo willen blijven wonen, dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat een representatiever onderzoek 

zou aantonen dat heel veel jongeren juist in Venlo willen blijven. Door de onderzoeksuitkomsten 

ruimhartig te interpreteren, kunnen daarmee toch inzichten worden verkregen.  
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2 Binding met de woonplaats 

 

2.1 Gehechtheid 

Gevoelens van gehechtheid aan het gebied waar jongeren wonen kunnen van invloed zijn op 

toekomstige vestigingskeuzes. In dit onderzoek zijn vier geografische gebiedsniveaus onderscheiden. 

Gevraagd is achtereenvolgens of men gehecht is aan: de buurt, de woonplaats, de regio en de 

provincie. Hierbij geldt: hoe lager het gebiedsniveau, des te meer wordt de afbakening daarvan 

bepaald door de beleving van de ondervraagde zelf. Zo is ‘de provincie Limburg’ volkomen 

eenduidig’; de ‘regio Venlo/Noord-Limburg’ is al iets meer vatbaar voor eigen interpretatie.  

 

Met opzet is in dit onderzoek gesproken over ‘de woonplaats’ en niet over ‘Venlo’, omdat sommigen 

bij ‘woonplaats’ eerder denken aan hun stadsdeel, zoals Blerick, Tegelen of Velden. Inwoners van 

andere stadsdelen dan Venlo, kunnen zelfs uitgesproken negatieve associaties hebben bij de naam 

Venlo, al is dit gevoel doorgaans sterker bij oudere bevolkingsgroepen (die wellicht hun woonplaats 

nog als zelfstandige gemeente hebben meegemaakt). In dit onderzoek gaat het niet zozeer om de 

gehechtheid aan de gemeente Venlo als geografisch afgebakend gebied, als wel om de gehechtheid 

aan het gebied dat de ondervraagde als zijn plaats erkent, zolang die woonplaats maar binnen de 

gemeente Venlo ligt.  

 

Wat betreft de ‘buurt’ is het helemaal van de beleving van de bewoners afhankelijk wat zij daaronder 

verstaan. Voor sommigen is de buurt niet meer dan een stratenblok, anderen verstaan er een hele 

wijk onder. Dat deze interpretatie kan verschillen van ondervraagde tot ondervraagde is helemaal 

niet erg; het is belangrijker aan te sluiten bij de beleving van de jongeren zelf. 

 

In figuur 2.1 staan de antwoorden op de vier vragen.  

 

Figuur 2.1 Gehechtheid aan buurt / woonplaats / regio / provincie. Antwoorden in % (N=173). 
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Slechts kleine groepen jongeren zeggen totaal niet gehecht te zijn aan hun geografische de vier 

genoemde gebieden. De gehechtheid aan de woonplaats is het grootst. 

 

De onderlinge verbanden tussen de verschillende vormen van gehechtheid zijn tamelijk sterk. Zo 

voelen jongeren, naarmate zij meer gehecht zijn aan hun buurt, ook meer binding met hun 

woonplaats. Ook de hechting aan de regio Venlo/Noord-Limburg en de provincie hangt in belangrijke 

mate met elkaar samen. Het verband is het kleinst (maar nog steeds substantieel en statistisch 

significant) tussen het kleinste en grootste gebiedsniveau, de buurt en de provincie.  



 12 

 

 

2.2 Redenen tot gehechtheid  

Voor wat betreft de woonplaats is de jongeren gevraagd redenen van die gehechtheid aan te geven. 

De vraag is voorgelegd aan de ondervraagden die zich ‘een beetje’ of ‘heel gehecht’ zeiden te voelen 

aan de woonplaats. Dat gold voor 165 van de 179 jongeren. Figuur 2.2 bevat de redenen, gesorteerd 

van meest naar minst vaak genoemd. 

 

Figuur 2.2 Redenen van gehechtheid in % (N=159). 
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2.3 Identificeren met Venlo 

In de vragenlijst waren zes stellingen opgenomen die samen meten in hoeverre jongeren zich 

identificeren met hun woonplaats. Dit was vooral interessant met het oog op het verkennen van 

verschillen tussen groepen jongeren en het leggen van verbanden tussen identificering (aan de hand 

van een schaalscore) en andere relevante variabelen in het onderzoek. Vanwege de lage 

onderzoeksrespons is het helaas niet mogelijk hierover met voldoende zekerheid iets te kunnen 

zeggen. We beperken ons hier daarom tot het weergeven van de antwoorden op de afzonderlijke 

stellingen (figuur 2.3).  
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Figuur 2.3 Identificeren met de woonplaats in % (N=179). 
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Er zijn geen statistisch significante verschillen aangetroffen tussen groepen jongeren naar 

achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, opleiding en stadsdeel. Met andere woorden: we kunnen 

op basis van deze onderzoekgegevens niet concluderen dat sommige groepen jongeren zich sterker 

met hun woonplaats identificeren dan andere.  
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3 Toekomstverwachtingen zelfstandig wonen 

 

3.1 Verhuisgeneigdheid 

De (eerste) centrale vraag in het onderzoek is of de jongeren van plan zijn om binnen vijf jaar 

zelfstandig te gaan wonen. Als zij dit niet van plan zijn, heeft het weinig zin om hen te vragen naar 

hun woonwensen. De aantallen respondenten per leeftijdsgroep zijn er eigenlijk te laag voor, maar 

omdat de leeftijd zo belangrijk is voor de eventuele verhuisplannen, zijn de antwoorden in figuur 3.1 

per leeftijdsgroep weergegeven.  

 

 

Figuur 3.1 Binnen vijf jaar zelfstandig wonen, naar leeftijd. Antwoorden in % (N=173). 
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Zoals verwacht kon worden zijn er meer jongeren die denken binnen vijf jaar zelfstandig te gaan 

wonen naarmate zij ouder zijn. De 17- en 18-jarigen verwachten in meerderheid wel zelfstandig te 

gaan wonen binnen nu en vijf jaar. Geen van de 18-jarigen is er zeker van nog vijf jaar thuis te blijven 

wonen.  

 

 

3.2 De thuisblijvers  

Aan de jongeren die op deze vraag hebben geantwoord dat zij zeker niet, waarschijnlijk niet of 

misschien zelfstandig gaan wonen in de komende vijf jaar, is gevraagd wat voor hen de voornaamste 

is reden om niet binnen vijf jaar zelfstandig te gaan wonen. Zij mochten daarbij meerdere antwoor-

den geven.  
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Figuur 3.2 Redenen om niet zelfstandig te gaan wonen, in % (N=80). 
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Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren geeft als belangrijkste reden op dat zij het goed 

naar hun zin hebben bij hun ouder(s) / verzorger(s). Met name de jongste onderzoeksdeelnemers 

zeggen vaak nog niet zo ver in de toekomst te kunnen kijken. 

 

 

3.3 Urgentie om zelfstandig te gaan wonen 

Zelfs als jongeren in de nabije toekomst zelfstandig willen gaan wonen, kunnen er redenen zijn om 

daarvan af te zien of kunnen zij er voorwaarden aan stellen die eerst moeten worden vervuld. Aan de 

hand van vijf stellingen is getest hoe urgent de verhuizing voor de jongeren is. De antwoorden staan 

in figuur 3.3. 
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Figuur 3.3 Urgentie van verhuizing. Antwoorden in % (N=136). 
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Uit figuur 3.3 blijkt dat de financiële situatie de belangrijkste randvoorwaarde is: ongeveer twee op 

de vijf jongeren die van plan zijn (zeker/waarschijnlijk/misschien) binnen vijf jaar zelfstandig te gaan 

wonen, zeggen pas het huis uit te gaan als ze genoeg geld verdienen om zich een leuke woning te 

permitteren. Nog eens twee op de vijf zeggen zich daar gedeeltelijk in te kunnen vinden. 

 

De groep jongeren die aangeeft liever ergens anders naar een woning te zoeken (dan in de plaats van 

voorkeur) is groter dan de groep die aangeeft in dat geval liever thuis te blijven wonen. Slechts acht 

procent van de ondervraagde jongeren geeft aan dat zij pas het huis uit willen als ze kunnen gaan 

samenwonen. Voor een tweederde meerderheid is dit geen belangrijke voorwaarde.  

 

Dat het voor veel van de ondervraagde jongeren lastig is om vooruit te kijken naar het moment 

waarop ze denken zelfstandig te gaan wonen, blijkt onder meer uit de antwoorden op de vraag op 

welke termijn ze denken uit huis te gaan. Veel jongeren zeggen dit niet te weten (43%). Acht procent 

denkt binnen het jaar zelfstandig te gaan wonen en twaalf procent binnen één tot twee jaar.  

 

In figuur 3.4 zijn de antwoorden gecombineerd op twee vragen, namelijk: “Wat is voor jou de 

belangrijkste reden om te gaan verhuizen?” en “Heb je behalve deze reden nog andere redenen om 

te gaan verhuizen?”.  
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Figuur 3.4 Redenen om zelfstandig te gaan wonen, in % (N=136). 
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De meest genoemde reden om uit huis te gaan, heeft te maken met de opleiding die jongeren willen 

gaan volgen. De wens om zelfstandig te leven wordt het vaakst als bijkomende reden genoemd. De 

derde reden die vrij vaak wordt genoemd is verhuizen om te gaan samenwonen. Alle andere redenen 

worden beduidend minder vaak genoemd. 

  

 

3.4 Woonvoorkeuren 

Deze paragraaf gaat achtereenvolgens in op de gewenste verhuisbestemming, de woonvorm en de 

eisen die jongeren stellen aan hun woning. Figuur 3.5 geeft allereerst de antwoorden op de vraag 

waar naartoe de jongeren willen verhuizen. 
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Figuur 3.5 Bestemming, in % (N=136). 
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Kijkend naar de gewenste verhuisbestemmingen van de jongeren, valt op dat nog geen derde van de 

ondervraagden die denken te gaan verhuizen, dan binnen de gemeente Venlo denkt te blijven: 9% 

zou in dezelfde wijk willen blijven wonen en 22% gaat het liefst naar een andere wijk binnen de 

gemeente. Als we degenen die nog niet weten waar ze naar toe zouden willen hier even buiten 

beschouwing laten, dan zegt 43% van de jongeren die het wel al weten dat ze in Venlo willen blijven.  

 

Overigens kunnen de meeste jongeren die zeggen naar een andere wijk te willen verhuizen nog niet 

aangeven welke wijk dat dan zou zijn: 24 van de betreffende 30 jongeren weten dat nog niet. Van de 

53 jongeren die naar een andere gemeente zouden willen verhuizen kan de meerderheid (34 

jongeren; 64%) wel aangeven welke plaats dat dan is. Nijmegen wordt het vaakst genoemd als plaats 

waar men naar toe wilt verhuizen (door negen jongeren genoemd). Eindhoven wordt door zes 

jongeren genoemd; Amsterdam door vier. Andere plaatsen die meer dan één keer zijn genoemd, zijn: 

Den Bosch, Leiden, Maastricht , Tilburg en Utrecht (alle tweemaal genoemd). Wat opvalt is dat dit 

met uitzondering van Den Bosch allemaal universiteitssteden zijn.  

 

Op de vraag in welke woonvorm de jongeren denken te gaan wonen, is het meest gekozen 

antwoord: ‘op kamers in een studentenhuis/-flat’. Ongeveer een derde van de jongeren met 

verhuisplannen gaf dit antwoord (figuur 3.8). Een kwart weet nog niet hoe zij willen gaan wonen.  
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Figuur 3.6 Woonvorm, in % (N=136). 
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Aan de jongeren zijn 15 factoren of voorgelegd die een rol kunnen spelen bij hun keuze voor een 

woning met de vraag of deze factoren voor hen a) noodzakelijke voorwaarden waren, b) belangrijk 

maar niet noodzakelijk, of c) niet belangrijk. Figuur 3.7 geeft weer hoe de jongeren hierover denken. 

De ontbrekende stukken aan de rechterkant van elke balk, staan voor de antwoorden ‘weet ik echt 

niet’.  

 

Figuur 3.7 Keuzefactoren. Antwoorden in % (N=136). 
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Dat de prijs van de woning of kamer het belangrijkste wordt gevonden is niet vreemd. De factor die 

daarna het vaakst belangrijk wordt gevonden, is misschien opvallender: dat de woning goed 

onderhouden is, vindt bijna driekwart noodzakelijk en vrijwel alle jongeren vinden dat op zijn minst 

belangrijk. Deze twee factoren steken ver boven de rest uit. 

 

Een opvallende uitschieter is nog te zien bij de factor nabijheid van vrienden. Dit is voor veel 

jongeren belangrijk, maar voor een veel kleinere groep echt noodzakelijk.  

 

 

3.5 Terugkeer naar Venlo 

In paragraaf 3.3 is gerapporteerd dat veel jongeren uit Venlo willen vertrekken om elders een 

opleiding te gaan volgen. De vraag is of zij daarna wel weer naar de gemeente Venlo terug zouden 

willen komen. Dit geldt overigens ook voor de jongeren die om een andere reden buiten Venlo 

zelfstandig willen gaan wonen.  

 

Figuur 3.8 laat zien in hoeverre deze jongeren van plan zijn voor hun dertigste weer naar Venlo terug 

te komen. Hierbij moet worden bedacht dat het voor veel jongeren heel moeilijk zal zijn om zo ver 

vooruit te kijken.  

 

 

Figuur 3.8 Terugkeer naar de gemeente Venlo voor hun dertigste, in % (N=94).  
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Van de 94 jongeren die van plan zijn om uit Venlo te vertrekken, zeggen er slechts vier zeker te 

weten dat ze voor hun 30
e
 verjaardag weer naar Venlo terugkeren. Dertien verwachten dat 

waarschijnlijk te doen. Samen is dat 18% van de vertrekkende jongeren.  
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Er waren 51 jongeren die zeker niet, waarschijnlijk niet of misschien niet van plan zijn naar Venlo 

terug te keren. Aan hen is gevraagd wat daarvan de reden is. Zij mochten maximaal drie antwoorden 

kiezen (figuur 3.9).  

 

 

Figuur 3.9 Redenen om niet terug te keren naar de gemeente Venlo, in % (N=51). 
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De jongeren die hebben aangegeven misschien, waarschijnlijk of zeker wel naar Venlo te zullen 

terugkeren, of dat nog niet weten, is gevraagd wat voor hen de reden zou zijn om terug te keren. Ook 

hier mocht men maximaal drie antwoorden geven. Familie is verreweg het meest gekozen antwoord. 

Van de redenen die met Venlo zelf te maken hebben, wordt alleen ‘thuis voelen in deze plaats of 

buurt ’ vaak gekozen (figuur 3.10).  
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Figuur 3.10 Redenen om wel terug te keren naar de gemeente Venlo, in % (N=67).  
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