
Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
 

Op basis van CBS microdata 
 
Hester Booi 

7-11-2018 

Verhuizingenbestand  
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Verhuizingenbestand 

 Project ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ 
 Geschikt om veel verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden 
 Gestart in 2013 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Bestandsopbouw 

 Standbestand huishoudens 
– Woonlocatie 
– Demografische kenmerken 
– Inkomen 
– Opleiding 
– Student 
– Woningkenmerken 

- Eigendomsvorm 
- BAG (oppervlakte, bouwjaar) 
- WOZ-waarde 

– Wel/niet verhuisd in de twee voorafgaande jaren 
 

 Bij verhuizing: 
– Woonlocatie vorige adres 
– Huishoudkenmerken vorig adres 
– Woningkenmerken vorig adres 
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Perioden: 
2005-2006 
2007-2008 
2011-2012 
2013-2014 
2015-2016 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Mogelijkheden/beperkingen ten opzichte 
van OIS-data 

 Inkomen en opleiding belangrijkste ‘nieuwe’ kenmerken 
 

 Net afwijkende definities van OIS-data 
 Geen adresniveau, buurt is laagste schaalniveau 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Voorbeelden van onderzoeksvragen 

 Wat zijn de sociaal-economische kenmerken van de huishoudens die 
naar nieuwbouw verhuizen? 

 
 Wat voor woning laten verhuizers achter die de nieuwbouw 

betrekken? 
 
 Wat zijn de verschillen tussen de (nieuwe) bewoners van corporatie-en 

koopwoningen in IJplein/Vogelbuurt en Volewijck?  
 
 Waar verhuizen bijstandsgerechtigden heen binnen de MRA? 
 
 Wie verhuizen er naar Zaanstad? 
 
 Waar verhuizen gezinnen heen die uit Amsterdam vertrekken? 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Data kwesties 

 Huishoudens ≠ woningen 
 

 Soms omwegen nodig om iets te operationaliseren: 
– nieuwbouw: via bouwjaar 

 
 Recente data niet altijd gevuld: 

– Inkomen 
– Eigendomsverhouding bij nieuwbouw 

 
 Combineren van data uit verschillende jaren 

– Opleiding, inkomen 
 

 Celvulling 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Nieuwbouw uit 2013/2014 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Nieuwbouw Zuidoost trekt iets meer 
hogere inkomens 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Nieuwbouw Geuzenveld-Slotermeer trekt 
hogere inkomens 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Wie vertrekken er uit Noord? 
- naar inkomen 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Wie vertrekken er uit Noord? 
- naar eigendomsvorm woning 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Wie verhuizen er naar Oud-Noord? 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Verhuisstromen van bijstandsgerechtigden 
Saldo van verhuizingen tussen regio’s, huishoudens met een uitkering, 2013-2014 
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  Regio van vertrek: 

Regio van vestiging: 

Zaanstreek
- 

Waterland 

Amstel- 
Meer 

landen 
Amster 

dam 
Almere/ 
Lelystad 

Zuid-
Kenne-

merland/ 
IJmond 

Gooi en 
Vecht 
streek totaal 

Zaanstreek-Waterland   10 220 20 -20 -10 220 
Amstel-Meerlanden -10 100 70 -30 -10 140 

Amsterdam -220 -100 200 -30 0 -150 
Almere/Lelystad -20 -70 -200 -10 -50 -340 
Z.-Kennemerland/IJmond 20 30 30 10 0 80 

Gooi en Vechtstreek 10 10 0 50 0 50 
totaal -220 -140 150 340 -80 -50 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Ten slotte 

 Beleidsvragen die voorheen niet beantwoord konden worden, 
kunnen nu wel beantwoord worden. 

 Maar ook registratiedata hebben hun tekortkomingen. 
 

7-11-2018 Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 14 


