
Kwaliteit van leven in de regio
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Inkomen & Arbeid

 Economie -0,06

 Bruto regionaal product per werknemer* -0,90

 Economische groei (groei BRP)* 0,78

 Inkomen -0,07

 Besteedbaar inkomen huishoudens -0,03

 Vermogen huishoudens -0,23

 Percentage huishoudens met inkomen onder 105% van het sociale minimum gedurende 4 jaar of langer. 0,05

 Arbeid 0,62

 Netto arbeidsparticipatie 1,24

 Langdurige werkloosheid* 0,44

 Werkloosheid 0,27

 Jeugdwerkloosheid 0,53

 Onderwijs 0,52

 Opleidingsniveau 0,73

 Voortijdig schoolverlaters* 0,00

 Eindexamencijfer* 0,84

Gezondheid & Leefomgeving

 Gezondheid -0,07

 Gemiddelde levensverwachting -0,85

 Niet voldoende beweging* 0,93

 Kosten gezondheidszorg -0,28

 Milieu -1,01

 Luchtkwaliteit (PM2.5) -1,22

 Luchtkwaliteit (NOx) -0,73

 Afstand openbaar groen 0,63

 Geluidhinder buren -0,61

 Geluidhinder weg, trein en vliegtuig -0,46

 Geluidbelasting -1,38

 Lichtbelasting 0,04

 Hittestress -4,34

 Veiligheid -0,10

 Gewelds en seksuele misdrijven -0,33

 Diefstal/verduistering en inbraak -0,35

 Verkeersonveiligheid -0,60

 Aardbevingen 0,18

 Overstromingskans 0,30

 Risicocontour 0,18

https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/economie/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/bruto-regionaal-product-per-werknemer?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/economische-groei--groei-brp-?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/inkomen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/besteedbaar-inkomen-huishoudens?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/vermogen-huishoudens/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/percentage-huishoudens-met-inkomen-onder-105percentage-van-het-sociale-minimum-gedurende-4-jaar-of-langer?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/arbeid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/netto-arbeidsparticipatie?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/langdurige-werkloosheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/werkloosheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/jeugdwerkloosheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/onderwijs/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/opleidingsniveau/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/voortijdig-schoolverlaters/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/eindexamencijfer?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/gezondheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/gemiddelde-levensverwachting/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/niet-voldoende-beweging?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/kosten-gezondheidszorg/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/milieu/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/luchtkwaliteit--pm2-5-/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/luchtkwaliteit--nox-/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/afstand-openbaar-groen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/geluidhinder-buren/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/geluidhinder-weg--trein-en-vliegtuig/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/geluidbelasting/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/lichtbelasting/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/hittestress/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/veiligheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/gewelds--en-seksuele-misdrijven/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/diefstal-verduistering-en-inbraak/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/verkeersonveiligheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/aardbevingen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/overstromingskans/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/risicocontour/?regionlevel=gemeente&regioncode=392


 Wonen -0,06

 Gemiddeld aantal vierkante meters per woning* -0,88

 Afstand noodzakelijke voorzieningen 1,22

 Betaalbare koopwoningen* -0,66

 Betaalbare huurwoningen 0,08

 Toegang voorzieningen 0,83

 Afstand tot secundaire voorzieningen* 1,12

 Afstand tot treinstation 0,58

 Ontsluiting hoofdwegen 0,65

 Afstand tot basisschool/voortgezet onderwijs 0,84

 Afstand musea/podiumkunsten 0,95

Samenleving & Subjectief welzijn

 Samenleving 0,25

 Politieke participatie 0,32

 Vrijwilligers* -0,80

 Sociale contacten* 0,35

 Sociaal vertrouwen* 1,13

 Subjectief welzijn -0,11

 Beoordeling eigen gezondheid* 0,75

 Tevredenheid woning* 0,01

 Tevredenheid woonomgeving/winkels* -0,25

 (On)veiligheidsbeleving -0,67

 Sociale cohesie* -0,47

 Eenzaamheid* -0,01

*deze indicatoren hebben een lagere betrouwbaarheid.
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https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/wonen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/gemiddeld-aantal-vierkante-meters-per-woning/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/afstand-noodzakelijke-voorzieningen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/betaalbare-koopwoningen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/betaalbare-huurwoningen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/voorzieningen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/afstand-tot-secundaire-voorzieningen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/afstand-tot-treinstation/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/ontsluiting-hoofdwegen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/afstand-tot-basisschool-voortgezet-onderwijs/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/afstand-musea-podiumkunsten/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/samenleving/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/politieke-participatie/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/vrijwilligers/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/sociale-contacten/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/sociaal-vertrouwen/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/subjectief-welzijn/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/beoordeling-eigen-gezondheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/tevredenheid-woning/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/tevredenheid-woonomgeving-winkels/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/-on-veiligheidsbeleving/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/sociale-cohesie/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/dashboard/dashboard/eenzaamheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=392
https://kwaliteitvanleven.pbl.nl/

