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Verhuizingen onder jongvolwassenen 

In het kort Jonge mensen vertrekken uit Zeeland
Leeftijdsopbouw in Zeeland voor de jaren 1997 en 2015

Meer vertrekkers dan nieuwkomers
Aantal per leeftijdsgroep in 2015

Verhuisintentie
van de 21-23 jarigen in de komende twee jaar

Familie & vrienden, 
baan en landschap
belangrijke redenen om in 
Zeeland te (gaan) wonen

Steden ook populair onder
terugkeerders

Vooral terugkeer naar
oorspronkelijke woonwijk / 
-gemeente

Eén op de acht wil
komende twee jaar
vertrekken uit Zeeland

Redenen om te 
vertrekken: studie en 
werkgelegenheid

ECHTER … kwart van 
jongvolwassenen keert 
terug

Vertrek en 
terugkeer bij

jongvolwassenen

14% 
wil uit Zeeland 
verhuizen

Dat zijn ongeveer
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VERSCHIL DUIDT OP 
VERTREK
Zonder sterfte en bij
evenwichtig verhuis-
saldo zou verdeling van 
18 tot 36 jarigen in 
2015 overeenkomen
met de verdeling van 
de 0 tot 18 jarigen in 
1997.

Terwijl 40-
plussers de 
provincie juist
weten te vinden
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Vertrekkers uit 2003
% dat terugkeert (21-23 jarigen)*, **
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Redenen waarom jongvolwassenen
vertrekken

Top 3 van de motieven:

Studie

Werkgelegenheid

Liefde 
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Top 3 van de motieven:

* Ook bij de 15-30 jarigen keert één op de vier terug

* De hier gepresenteerde cijfers komen overeen met resultaten
 voor de 15-30 jarigen 
** Curve wordt ook gevonden voor vertrekkers uit 2004 en 2005

Vooral terugkeer naar oorspronkelijke 
woonwijk/-gemeente
Aantal per 1-1-2016

Eén op de vier vertrekkers
keert terug

Terugkeer al jaren rond 25%
% dat terugkeert binnen zes jaar (21-23 jarigen)*

2003-2005

2452
21-23 jarigen

vertrokken

44
84

651
Teruggekeerd*

Peildatum:
1-1-2016
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Van de vertrekkers uit 2003 is 
een kwart zes jaar later 
teruggekeerd

Terugkeer 
naar zelfde
wijk

226
(35%)

Zelfde
gemeente

206
(32%)

Elders in 
Zeeland

219
(34%)

651

Teruggekeerde 21-
23 jarigen
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Terugkeer blijft
steken op 
ongeveer 25%*

Na 4 jaar is 
ongeveer 20% 
teruggekeerd

25%
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En nu?

Terugkeer en behoud van jongvolwasse-
nen is 
belangrijk:
 ◦ Voor het behoud van werkgelegenheid
 ◦ Voor de verzorging en ondersteuning van 

het toenemende aantal ouderen in de pro-
vincie

Maak verblijf en terugkeer aantrekkelijk 
voor jonge mensen: 
 ◦ Vergroot kansen op de arbeidsmarkt voor 

jongeren
 ◦ Benadruk dat door het toenemende aantal 

pensioengerechtigen de baankansen voor 
jongeren toenemen in Zeeland

 ◦ Vergroot het aanbod aan hoger onderwijs
 ◦ Strik jongeren zo snel mogelijk na hun stu-

die anders is de kans op terugkeer klein
 ◦ Zet bij imagoversterking in op het unieke 

Zeeuwse landschap om nieuwkomers te 
trekken
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Samenstelling:
Ruben de Cuyper (ZB) 

Deze factsheet is samengesteld door 
ZB| Planbureau - Jeugdmonitor Zeeland in 
(mede) opdracht van de Provincie Zeeland en 
de dertien Zeeuwse gemeenten.

Meer weten over de resultaten voor de
15-30 jarigen? Bekijk de verantwoording.

Kousteensedijk 7 
4331 JE Middelburg
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
www.dezb.nl

Bron: Verhuisintentie en verhuisredenen gebaseerd op data van de 
Jeugdmonitor Zeeland. Vertrek- en terugkeercijfers gebaseerd op niet-
openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (eigen 
berekeningen ZB| Planbureau). Peildatum van microdata: 1 januari 
2016. Data jeugdmonitor uit 2016.

Ook gemeente Middelburg populair
Verhuissaldo per gemeente van 21-23 jarigen die 
terugkeren naar elders in Zeeland

Bij de 15-30 jarigen zijn, naast Middelburg (+91), ook
Goes (+51), Kapelle (+28) en Terneuzen (+22) populair
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Redenen om in Zeeland te wonen

Top 3 van de motieven:

Familie & vrienden

Huidige baan

Landschap
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http://www.dezb.nl/dam/planbureau/bestanden/jeugd/verhuizingen-jongvolwassenen-aanvullende-analyse-jeugdmonitor.pdf

