
 

 
 

Monitor Sociaal-Economische Dynamiek 
 

Pijnacker-Nootdorp 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

          Bureau Louter 
 
 

Auteurs: 
Peter Louter 
Pim van Eikeren 

 
 

 
 
 

 
 
Bureau Louter 

Rotterdamseweg 183c 

2629 HD Delft 

Telefoon: 015-2682556 

peter@bureaulouter.nl  

www.bureaulouter.nl 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 

gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig 

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Louter. 

 

Verwijzing naar resultaten uit dit onderzoek is toegestaan, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding, 

namelijk: ‘Bureau Louter (2021) Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp 
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Onder andere ten behoeve van de omgevingsvisie van gemeenten bestaat behoefte aan een instrument dat 
aangeeft hoe het er met het wonen en werken in een gemeente in brede zin voorstaat en welke kant het 
opgaat. Daartoe heeft Bureau Louter de 'Monitor Sociaal-Economische Dynamiek' ontwikkeld. In de 
monitor komen ontwikkelingen op het gebied van economie, demografie, arbeidsmarkt, woningmarkt en 
welvaart aan de orde. Gezamenlijk geven deze een beeld van de 'Sociaal-Economische Dynamiek'. Voor 
27 indicatoren zijn ontwikkelingen in de tijd gevolgd voor de periode 2005-2019 (wanneer bekend 
inclusief 2020) en soms voor een wat kortere periode, wanneer niet over alle jaren gegevens beschikbaar 
waren. In  onderstaand overzicht staan de geselecteerde indicatoren. In de monitor komen aan de orde 
demografische ontwikkelingen, participatie op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking, werkloosheidsindicatoren, woningprijzen, het gemiddeld inkomen en de ontwikkeling 
van het aantal arbeidsplaatsen. Geel gemarkeerd zijn tien kernindicatoren aan de hand waarvan een 
totaalscore is opgesteld voor de Sociaal-Economische Dynamiek. De scores zijn bepaald voor de 350 
'gemeenten' in Nederland (waaronder enkele samenvoegingen: de vier Friese Waddeneilanden 
gezamenlijk, Rozendaal bij Rheden gevoegd, Ouder-Amstel bij Amsterdam gevoegd). Voor de 
kernindicatoren moet gelden dat in ieder geval voor de jaren 2005 tot en met 2019 een score kan worden 
vastgesteld.   
 
Overzicht indicatoren in Monitor Sociaal-Economische Dynamiek 
 

Nummer Indicatoren 

1 Aantal inwoners (2005=100) 

2 Percentage niet-Westers allochtonen in de bevolking 

3 Percentage Westers allochtonen in de bevolking 

4 Percentage inwoners 67 jaar of ouder 

5 Demografische druk 

6 Bruto participatiegraad 

7 Netto participatiegraad (totaal) 

8 Netto participatiegraad laag opgeleiden 

9 Netto participatiegraad middelbaar opgeleiden 

10 Netto participatiegraad hoog opgeleiden 

11 Opleidingsindex beroepsbevolking 

12 Percentage laag opgeleiden in beroepsbevolking 

13 Percentage middelbaar opgeleiden in beroepsbevolking 

14 Percentage hoog opgeleiden in beroepsbevolking 

15 Werkloosheidspercentage totaal 

16 Werkloosheidspercentage inwoners 15-24 jaar 

17 Werkloosheidspercentage inwoners 25-44 jaar 

18 Werkloosheidspercentage inwoners 45-74 jaar 

19 Percentage inwoners 18-66 jaar met WW-uitkering 

20 Percentage inwoners 18-66 jaar met bijstandsuitkering 

21 Gemiddelde verkoopprijs woningen (in €) 

22 Gemiddelde WOZ-waarde (* € 1.000) 

23 Aantal arbeidsplaatsen (2005=100) 

24 Arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners 18-66 jaar 

25 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden exclusief studenten (* € 1.000) 

26 Gemiddeld inkomen per persoon 

27 Gemiddeld vermogen per huishouden 

 
De betekenis van de meeste indicatoren is duidelijk. De volgende indicatoren verdienen enige toelichting: 

 Om de 'vergrijzingsgraad' te meten was het voorheen gangbaar om uit te gaan van een 
pensioensgerechtigde leeftijd van 65 jaar. Deze is hier opgehoogd naar 67 jaar; 

 de demografische druk is het aantal personen dat niet tot de potentiële beroepsbevolking behoort 
(0-17 jaar en 67 jaar en ouder) ten opzichte van degenen die wel tot de potentiële 
beroepsbevolking behoren (18-66 jaar). Een hoge score is ongunstig omdat er dan relatief weinig 
inwoners met verdienvermogen zijn (en dus minder koopkracht en potentieel arbeidsaanbod); 
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 de bruto participatiegraad is het percentage inwoners van 15-74 jaar
1
 dat werkt of actief werk 

zoekt; 

 de netto participatiegraad is het percentage inwoners van 15-74 jaar dat werkt; 

 de opleidingsindex wordt bepaald als het aantal middelbaar opgeleiden (havo/vwo of mbo2, 3 of 
4) plus twee maal het aantal hoog opgeleiden (hbo/wo) in de beroepsbevolking gedeeld door de 
totale beroepsbevolking. Dit geeft een indicatie van het gemiddeld opleidingsniveau. 

 De indicatoren die betrekking hebben op de participatiegraad en de werkloosheid (de nummer 6 
tot en met 18 in tabel 3.1) zijn berekend als 3-jaars gemiddelden. Het jaar '2019' is voor die 
indicatoren dus bijvoorbeeld het gemiddelde over 2017, 2018 en 2019. 

 Om het gemiddeld inkomen per persoon te bepalen is een combinatie gemaakt van twee 
inkomensbegrippen: het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen en het gemiddeld persoonlijk 
inkomen. Beide zijn als index van het nationaal gemiddelde berekend en vervolgens is een 
gemiddelde score omgezet. 

 
Voor alle 350 Nederlandse gemeenten is elke indicator per jaar omgezet in een rapportcijfer van 3 tot 10 
(met een gemiddelde van 6.5 en wat meer kans op 'gemiddelde scores', zoals een 6 of een 7, dan scores 
'aan de uiteinden', zoals een 3 of een 10). Het ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor de tien 
kernindicatoren bepaalt de totaalscore.  
 
In de Monitor Sociaal-Economische Dynamiek voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp staan figuren voor 
de 27 indicatoren en een korte interprestatie van de resultaten, alsmede de totaalscore en de ontwikkeling 
daarvan in de tijd. Om ontwikkelingen in Pijnacker-Nootdorp in perspectief te plaatsen is tevens de 
gemiddelde score bepaald voor Nederland, is een vergelijking gemaakt met een benchmarkgroep en is een 
score berekend voor de relevante woonregio of werkregio voor Pijnacker-Nootdorp (zie figuur 1). Al naar 
gelang het thema is gekozen voor de relevante woonregio of de relevante werkregio. Als benchmarkgroep 
fungeren de tien gemeenten waarop Pijnacker-Nootdorp volgens het 'gelijkenisprofiel' het meest lijkt

2
. De 

tien gemeenten met de sterkste gelijkenis met Pijnacker-Nootdorp zijn (van hoog naar laag): 
buurgemeente Lansingerland, Hendrik-Ido-Ambacht, Midden-Delfland, Zuidplas, Voorschoten, 
Albrandswaard, Overbetuwe, Teylingen, Stichtse Vecht en Houten. Dat zijn dus zeven suburbs in de 
Zuidvleugel van de Randstad (vijf rond Rotterdam en twee in de omgeving van Leiden), twee suburbs in 
de regio Utrecht en Overbetuwe bij Arnhem. 
De relevante werkregio is afgebakend op basis van woon-werk stromen (pendel) naar en vanuit Pijnacker-
Nootdorp. De omvang van de pendel is daarbij geschaald naar het aantal inwoners per gemeente. 
Daardoor wordt bijvoorbeeld Rotterdam niet tot de relevante werkregio voor Pijnacker-Nootdorp 
gerekend. Weliswaar bestaan er tussen Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam in absolute zin aanzienlijke 
pendelstromen. In termen van de absolute omvang van de pendelstromen naar en vanuit Pijnacker-
Nootdorp neemt Rotterdam zelfs de derde plaats in (na Den Haag en Delft, maar nog voor Zoetermeer en 
Lansingerland). Per hoofd van de bevolking echter behoort Rotterdam niet tot de top-10. De 
pendelstromen naar en vanuit Rotterdam hangen dus puur samen met de 'massa' van Rotterdam, maar niet 
met de relatieve oriëntatie (na correctie voor de omvang). Naar absolute omvang van de pendelstromen 
gemeten neemt Utrecht plaats 9 in, Amsterdam plaats 10 en Leiden plaats 11. De top-10 in termen van 
relatieve pendelstromen (per hoofd van de bevolking) naar/vanuit Pijnacker-Nootdorp wordt gevormd 
door achtereenvolgens Delft, Lansingerland, Zoetermeer, Rijswijk, Midden-Delfland, Leidschendam-

                                                 
1
  Door de EU is vastgesteld dat deze leeftijdscategorie door het CBS moet worden aangehouden bij het 

bepalen van de potentiële beroepsbevolking. In de Nederlandse praktijk is deze afbakening te ruim, maar 

gegevens zijn slechts voor deze leeftijdscategorie beschikbaar.  
2
  Het gelijkenisprofiel is een door Bureau Louter ontwikkeld instrument waarmee voor elk paar van 

gemeenten hun onderlinge vergelijkbaarheid wordt bepaald. Dat gebeurt op basis van 124 indicatoren, die 

vallen binnen zes rubrieken, namelijk economie, ruimte & bereikbaarheid, demografie & wonen, 

arbeidsmarkt & onderwijs, brede welvaart en politiek & samenleving.  
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Voorburg, Den Haag (in absolute zin duidelijk de grootste pendelstromen), Westland, Waddinxveen en 
Zuidplas. 
 
De relevante woonregio is afgebakend op basis van verhuisstromen naar en vanuit Pijnacker-Nootdorp in 
de periode 2010-2019. Ook hier is geschaald naar het aantal inwoners. De top-10 bestaat dan uit 
achtereenvolgens Delft, Rijswijk, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Zoetermeer, 
Midden-Delfland, Wassenaar, Westland en Zoeterwoude. Rotterdam staat slechts op plaats 14. In absolute 
zin (de omvang van de migratiestromen) neemt Rotterdam plaats 3 in, na Den Haag en Delft. Amsterdam 
staat wat betreft de absolute omvang van de stromen op plaats 9, Leiden op plaats 10 en Utrecht op plaats 
11. 
 
Figuur 1 Relevante werkregio en woonregio voor Pijnacker-Nootdorp  
 

  
 
a. Relevante werkregio (via pendelstromen)           b. Relevante woonregio (via  
             verhuisstromen) 
 
In figuur 2 staan de resultaten voor de Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp. 
Links staan steeds de absolute scores, rechts staan de 'relatieve scores' (de score voor een gebied gedeeld 
door de score voor Nederland). Soms moet een hoge score als 'ongunstig' worden beoordeeld. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het werkloosheidspercentage. Die figuren zijn lichtgeel gemarkeerd. Uiteraard wordt bij 
het bepalen van de totaalscore op basis van de tien kernindicatoren de berekening zodanig uitgevoerd dat 
een gunstige score altijd positief wordt beoordeeld. De selectie van kernindicatoren is te herkennen aan de 
rode ster, rechtsboven in de rechter figuur.  
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019 
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1 Aantal inwoners (2005=100) 
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2 Percentage niet-Westers allochtonen in de bevolking 
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg 
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4 Percentage inwoners 67 jaar of ouder 
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5 Demografische druk 
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6 Bruto participatiegraad 
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg  
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7 Netto participatiegraad (totaal) 
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8 Netto participatiegraad laag opgeleiden 
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9 Netto participatiegraad middelbaar opgeleiden 
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg 
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10 Netto participatiegraad hoog opgeleiden 
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11 Opleidingsindex beroepsbevolking 
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg  
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13 Percentage middelbaar opgeleiden in beroepsbevolking 
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14 Percentage hoog opgeleiden in beroepsbevolking 
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg 
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16 Werkloosheidspercentage inwoners 15-24 jaar 
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg 
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg 
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22 Gemiddelde WOZ-waarde  
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Figuur 2    Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp, 2005-2019, vervolg  
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25. Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden exclusief studenten (* € 1.000) 
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Per deelfiguur volgt nu een korte toelichting bij de resultaten. Daarbij wordt tevens ingegaan op de 
posities die Pijnacker-Nootdorp in het eerste jaar dat de score is gemeten innam in de ranglijst van 350 
gemeenten en de positie die wordt ingenomen in 2019. Tevens wordt per indicator aangegeven welke vijf 
gemeenten in Nederland de hoogste scores kenden in 2019 en welke vijf de laagste scores.  

1. Het aantal inwoners neemt in Pijnacker-Nootdorp duidelijk sterker toe dan het nationaal 
gemiddelde en dan in de benchmarkgemeenten en de relevante woonregio, hoewel de mate waarin 
de groei hoger is, wel is afgenomen ten opzichte van de jaren nul. In de periode 2005-2019 kende 
van alle gemeenten slechts Lansingerland een hogere procentuele groei van het aantal inwoners 
dan Pijnacker-Nootdorp. Deze twee gemeenten worden gevolgd door Aalsmeer, Hendrik-Ido-
Ambacht en Utrecht. De gemeente met de sterkste afname van het aantal inwoners was Delfzijl, 
gevolgd door Loppersum, Pekela, Simpelveld en Kerkrade (gemeenten in oostelijk Groningen en 
zuidoostelijk Limburg). 

2. In Pijnacker-Nootdorp ligt het aandeel niet-Westerse allochtonen in de bevolking
3
 iets onder het 

nationaal gemiddelde, ruim onder het gemiddelde in de relevante woonregio, maar boven het 
gemiddelde in de benchmarksteden. Het aandeel ontwikkelt zich echter sterker dan het nationaal 
gemiddelde, vooral door veel vestiging in nieuwbouwwijken en heeft inmiddels bijna het 
nationaal gemiddelde bereikt. Ook in de benchmarkgemeenten is sprake van een sterkere groei 
dan het nationaal gemiddelde, maar in mindere mate dan in Pijnacker-Nootdorp

4
. Niet-Westerse 

allochtonen zijn vooral in een aantal steden zeer sterk vertegenwoordigd. Ondanks een score 
onder het nationaal gemiddelde bereikt Pijnacker-Nootdorp daarom plaats 54 van 350 gemeenten 
in 2019. In 2005 was dat plaats 97. De vijf gemeenten met het hoogste percentage niet-Westerse 
allochtonen zijn Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Almere en Diemen. De vijf gemeenten met 
het laagste percentage zijn Tubbergen, Friese Waddeneilanden, Staphorst, De Wolden en 
Bronckhorst.  

3. Het aandeel Westerse allochtonen ligt in Pijnacker-Nootdorp iets onder het nationaal gemiddelde, 
evenals in de benchmarkgemeenten. In de relevante woonregio stijgt het aandeel in de totale 
bevolking sterker dan nationaal gemiddeld. Het kan bijvoorbeeld gaan om expats uit de Verenigde 
Staten of West-Europa, maar ook om MOE-landers (Midden- en Oost-Europa; met name Polen), 
terwijl ook Japanners en voormalige inwoners van Indonesië hieronder vallen. Deels werken zij 
mogelijk in de glastuinbouw in Pijnacker-Nootdorp (vooral MOE-landers) en deels bij bedrijven 
en instellingen in andere delen van Haaglanden (waar veel internationale organisaties zijn 
gevestigd). Op de gemeentelijke ranglijst neemt Pijnacker-Nootdorp in 2019 plaats 150 in. In 
2005 was dat plaats 185. Het hoogste aandeel Westerse allochtonen in de bevolking kennen de 
grensgemeenten Vaals, Kerkrade, Hulst, Sluis en Baarle-Nassau. Wassenaar (veel expats) staat op 
6, Amstelveen op 10, Amsterdam op 12 en Den Haag op 14. De laagste aandelen resulteren 
respectievelijk voor Urk, Dantumadiel, Achtkarspelen, Staphorst en Rijssen-Holten. 

4. Het percentage inwoners van 67 jaar of ouder ligt in alle drie gebieden momenteel lager dan het 
nationaal gemiddelde en in Pijnacker-Nootdorp nog onder het benchmarkgemiddelde en regionaal 
gemiddelde. In de relevante woonregio is de vergrijzingsgraad bovendien duidelijk minder sterk 
toegenomen dan gemiddeld in Nederland. Dat geldt overigens niet voor Pijnacker-Nootdorp, 
ondanks veel nieuwbouw (waar zich vaak jonge gezinnen vestigen). Pijnacker-Nootdorp neemt 
plaats 341 in wat betreft het aandeel 67-plussers. Slechts in negen gemeenten is het aandeel dus 
nog lager. In 2005 was dat plaats 334. De vergrijzingsgraad is het hoogst in Bergen (NH), gevolgd 
door Laren, Valkenburg a/d Geul, Sluis en Renkum. Het laagste aandeel senioren kennen Urk, 
Utrecht, Almere, Amsterdam en Zeewolde. 

                                                 
3
  Dit is een heterogene groep, die bestaat uit Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen (voor zover het 

om de eerste en tweede generatie gaat), maar ook uit statushouders, kenniswerkers uit bijvoorbeeld India en 

studenten uit China. 
4
  Opvallend is in Pijnacker-Nootdorp de toename van het aantal Chinezen, van 7 in 1996, via 89 in 2005 naar 

549 in 2020. Mogelijk hangt dit samen met de TU (studenten) en high-tech bedrijven (expats) in Delft. 
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5. De demografische druk ligt in Pijnacker-Nootdorp en de benchmarkgemeenten iets boven het 
nationaal gemiddelde. Gezien de lage vergrijzingsgraad wordt dat in Pijnacker-Nootdorp vooral 
veroorzaakt door het relatief hoge aandeel inwoners in de leeftijdsklasse 0-17 jaar. De 
demografische druk neemt in Pijnacker-Nootdorp wat minder snel toe dan nationaal gemiddeld  
omdat jonge kinderen uit in de jaren nul gevestigde gezinnen geleidelijk de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt. Momenteel neemt Pijnacker-Nootdorp plaats 252 in op deze ranglijst, terwijl dat 
in 2015 nog plaats 86 was. Aangezien een lage demografische druk gunstig is, kan dit worden 
beschouwd als een positieve ontwikkeling. De demografische druk is het hoogst in de 'luxe 
suburbs' Laren, Bloemendaal, Heemstede, Wassenaar en Bergen (NH) en het laagst in de 
studentensteden Groningen, Amsterdam, Delft, Utrecht en Leiden. 

6. De bruto participatiegraad ligt in Pijnacker-Nootdorp duidelijk boven het nationaal gemiddelde en 
het regionaal gemiddelde (de relevante werkregio) en ook iets boven het benchmarkgemiddelde. 
De bruto participatiegraad heeft zich in Pijnacker-Nootdorp iets ongunstiger ontwikkeld dan 
nationaal gemiddeld, hoewel dat recentelijk niet meer het geval is. Regionaal is sprake geweest 
van een benedengemiddelde ontwikkeling. Die achterblijvende ontwikkeling hangt mede samen 
met 'ontmoedigingseffecten'. Door een achterblijvende ontwikkeling van de 
werkgelegenheidsfunctie in de relevante werkregio (zie figuur 2.24) trekt in de voor Pijnacker-
Nootdorp relevante werkregio een deel van de potentiële beroepsbevolking zich terug van de 
arbeidsmarkt. Dat geldt ook enigszins voor Pijnacker-Nootdorp, maat desalniettemin ligt de 
participatie op de arbeidsmarkt er nog steeds ruim boven het nationaal gemiddelde. Momenteel 
bezet Pijnacker-Nootdorp op de gemeentelijke ranglijst zelfs plaats 8; in 2005 was dat ook plaats 
8 (en in de periode 2009-2013 werd de tweede plaats ingenomen). Urk is de gemeente met de 
hoogste bruto participatiegraad, gevolgd door Midden-Delfland, Renswoude, Horst aan de Maas 
en Houten, terwijl Vaals, Kerkrade, Westerwolde, Heerlen en Maastricht (vooral Zuid-Limburg 
dus) de laagste bruto participatiegraad kennen. 

7. Voor de netto participatiegraad gelden soortgelijke ontwikkelingen als voor de bruto 
participatiegraad. Voor zover er verschillen zijn, wordt dat veroorzaakt door verschillen in 
werkloosheidspercentage. De relatieve score (zie het rechter deel van figuur 2.7) is voor 
Pijnacker-Nootdorp momenteel zelfs nog iets hoger dan de relatieve score voor de bruto 
participatiegraad doordat Pijnacker-Nootdorp een benedengemiddeld werkloosheidspercentage 
kent. Momenteel bezet Pijnacker-Nootdorp plaats 7 op de gemeentelijke ranglijst, in 2005 was dat 
plaats 5. De top-4 is gelijk aan de top-4 voor de bruto participatiegraad, met op nummer 5 hier 
Uitgeest. De vijf gemeenten met de laagste score zijn achtereenvolgens Vaals, Heerlen, Kerkrade, 
Westerwolde en Maastricht. 

8. Voor Pijnacker-Nootdorp ligt de netto participatiegraad onder laag opgeleiden ruim boven het 
nationaal gemiddelde. Dat houdt dus in dat er blijkbaar veel kansen op werk zijn voor laag 
opgeleiden en/of dat zij sterk gemotiveerd zijn om te werken. Ook in de benchmarkgemeenten ligt 
de netto participatiegraad voor laag opgeleiden boven het nationaal gemiddelde. In de relevante 
werkregio is de netto participatiegraad onder laag opgeleiden juist lager dan het nationaal 
gemiddelde en blijft deze bovendien achter bij de nationale ontwikkeling (een dalende lijn in de 
rechter figuur). Dat heeft mede te maken met de situatie in Den Haag, waar in 2017/2019 de netto 
participatiegraad onder laag opgeleiden slechts 41.8% bedroeg. Regionaal liggen hier dus 
uitdagingen, maar Pijnacker-Nootdorp scoort relatief gunstig, hoewel de gemeente wat gedaald is 
op de gemeentelijke ranglijst, van 12 in 2005 naar 51 in 2019. De vijf gemeenten met de hoogste 
netto participatiegraad zijn Urk, Bunschoten, Zwartewaterland, Renswoude en Barneveld 
(gemeenten uit de 'Bible belt') en de vijf gemeenten met de laagste netto participatiegraad voor 
laag opgeleiden zijn Groningen, Rijswijk, Vaals Rotterdam en Maastricht. 

9. Ook op de netto participatiegraad voor middelbaar opgeleiden scoort Pijnacker-Nootdorp 
gunstiger dan het nationaal gemiddelde, maar de 'voorsprong' op het nationaal gemiddelde is hier 
kleiner dan bij de laag opgeleiden en Pijnacker-Nootdorp blijft hier ook iets achter bij de 
benchmarkgemeenten. Ook hier blijft de relevante werkregio achter bij het nationaal gemiddelde. 
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Pijnacker-Nootdorp is sinds 2005 vrijwel op dezelfde plaats blijven staan op de ranglijst (van 146 
naar 144), met een kortstondige piek in 2009/2010 (plaats 2). Urk, Nieuwkoop, Tubbergen, 
Boekel en Dalfsen voeren hier de gemeentelijke ranglijst aan, terwijl Vaals, Maastricht, 
Groningen, Zeist en Delft het laagst scoren (in studentensteden zijn er relatief veel jongeren die 
niet participeren op de arbeidsmarkt; op het moment dat zij studeren hebben zij als hoogste 
opleiding havo of vwo en worden ze dus beschouwd als 'middelbaar opgeleid'). 

10. Ook onder hoog opgeleiden (die overigens een veel hogere netto participatiegraad kennen dan 
middelbaar opgeleiden en vooral laag opgeleiden) ligt de netto participatiegraad in Pijnacker-
Nootdorp boven het nationaal gemiddelde en tevens boven het gemiddelde voor de 
benchmarkgemeenten en de relevante werkregio. De score is hier voor de relevante werkregio 
overigens (vergeleken met het nationaal gemiddelde) minder ongunstig dan voor laag en 
middelbaar opgeleiden. Pijnacker-Nootdorp is hier gestegen van plaats 48 in 2005 naar plaats 5 in 
2019 (en bereikte in de jaren 2011-2013 zelfs de eerste plaats). Urk, Staphorst, Aalsmeer, Utrecht 
en Pijnacker-Nootdorp voeren hier de gemeentelijke ranglijst aan, terwijl Westerwolde, Vaals, 
Bergen (NH), Epe en Kerkrade de laagste vijf posities innemen.   

11. De opleidingsindex van de beroepsbevolking (een indicator voor het gemiddeld opleidingsniveau 
van de in een gebied wonende beroepsbevolking) ligt in Pijnacker-Nootdorp momenteel boven het 
nationaal gemiddelde, iets boven het gemiddelde van de benchmarkgemeenten en iets onder de 
relevante werkregio. Pijnacker-Nootdorp kent dus een hoog gemiddeld opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking. Momenteel wordt plaats 47 ingenomen. In 2005 was dat nog plaats 29. Utrecht 
is de gemeente met het hoogste gemiddeld opleidingsniveau van de beroepsbevolking, gevolgd 
dor Amsterdam, Leiden, Heemstede en Nijmegen (met uitzondering van Heemstede 
studentensteden). Het laagste gemiddelde opleidingsniveau kent Pekela, gevolgd door 
Achtkarspelen, Staphorst, Tholen en Zwartewaterland.  

12. Het aandeel laag opgeleiden in de totale beroepsbevolking lag in het verleden in Pijnacker-
Nootdorp onder het nationaal gemiddelde, maar is gestaag toegenomen en ligt recentelijk zelfs 
boven het nationaal gemiddelde. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat degenen die de 
afgelopen vijftien jaar naar Pijnacker-Nootdorp zijn verhuisd een lager gemiddeld 
opleidingsniveau kenden dan degenen die er reeds woonden. Zowel in de benchmarkgemeenten 
als in de relevante werkregio lag het aandeel gedurende de gehele periode iets onder het nationaal 
gemiddelde. Momenteel bezet Pijnacker-Nootdorp plaats 227 op de gemeentelijke ranglijst. In 
2005 was dat nog plaats 310. Utrecht, Groningen, Leiden, Amsterdam en Heemstede 
(voornamelijk studentensteden) zijn de vijf gemeenten met het kleinste aantal laag opgeleiden in 
de beroepsbevolking, Staphorst, Zwartewaterland, Twenterand, Achtkarspelen en Reimerswaal 
voeren deze ranglijst aan. 

13. Het aandeel middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking heeft zich in Pijnacker-Nootdorp juist 
minder sterk ontwikkeld dan het nationaal gemiddelde. In de benchmarkgemeenten lag het 
aandeel veelal iets onder het nationaal gemiddelde en in de relevante werkregio wat verder onder 
het nationaal gemiddelde. Pijnacker-Nootdorp neemt momenteel plaats 335 in op de 
gemeentelijke ranglijst. Er zijn dus slechts vijftien gemeenten met een nog lager aandeel. In 2005 
werd plaats 326 ingenomen. In Hardenberg, Someren, Pekela, Delfzijl en Oude IJsselstreek is het 
aandeel middelbaar opgeleiden het hoogst, in Utrecht, Amsterdam, Heemstede, Zeist en 
Oegstgeest het laagst. 

14. In de jaren voor de kredietcrisis (toen het aantal inwoners in de gemeente sterk groeide) is het 
aandeel van hoog opgeleiden in de beroepsbevolking in Pijnacker-Nootdorp duidelijk afgenomen, 
om daarna weer te stijgen. Momenteel ligt het aandeel van hoog opgeleiden in de 
beroepsbevolking ruim boven het nationaal gemiddelde en ook iets boven het gemiddelde in de 
relevante werkregio. Resumerend: mede als gevolg van grote inkomende migratie is het aandeel 
van laag opgeleiden in de beroepsbevolking toegenomen en van middelbaar opgeleiden 
afgenomen, terwijl het aandeel van hoog opgeleiden hoog bleef (met schommelingen door de 
tijd). In de relevante werkregio lag het aandeel van hoog opgeleiden ook ruim boven het nationaal 
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gemiddelde en van middelbaar en laag opgeleiden eronder. Op de gemeentelijke ranglijst is 
Pijnacker-Nootdorp wat gezakt, van 25 in 2005 naar 36 in 2019. Utrecht, Amsterdam, Heemstede, 
Leiden en Zeist vormen hier de top-5, terwijl het aandeel hoog opgeleiden het laagst is in Pekela, 
Achtkarspelen, Tholen, Hardenberg en Den Helder. 

15. In zowel Pijnacker-Nootdorp als in de benchmarkgemeenten is het werkloosheidspercentage ruim 
lager dan het nationaal gemiddelde, hoewel de 'voorsprong' op het nationaal gemiddelde wat 
afneemt (een stijgende lijn in de rechter figuur). Het werkloosheidspercentage voor de relevante 
werkregio is ruim hoger dan het nationaal gemiddelde en is bovendien sterker toegenomen. 
Pijnacker-Nootdorp scoort dus ruim gunstiger dan de relevante werkregio en vrijwel gelijk aan de 
benchmarkgemeenten. Inmiddels neemt Pijnacker-Nootdorp plaats 275 in. Er zijn dus 75 
gemeenten met een nog lager werkloosheidspercentage. In 2005 werd nog positie 343 ingenomen 
(slechts zeven gemeenten met een nog lager werkloosheidspercentage). Kapelle, Veere, 
Renswoude, Reusel-De Mierden en Urk kennen de laagste werkloosheidspercentages, Rotterdam, 
Groningen, Leeuwarden, Den Haag en Enschede de hoogste. 

16. Jongeren kennen in het algemeen een wat hogere werkloosheid dan gemiddeld. Dat blijkt ook uit 
een vergelijking tussen de figuren voor het totale werkloosheidspercentage en het 
werkloosheidspercentage in de leeftijdsklasse 15-24 jaar. Niet alleen de totale werkloosheid, maar 
ook de jeugdwerkloosheid heeft zich in de relevante werkregio ongunstig ontwikkeld ten opzichte 
van het nationaal gemiddelde (een stijgende lijn in de rechter figuur). Dat is ook in Pijnacker-
Nootdorp het geval, maar nog steeds ligt het werkloosheidspercentage in Pijnacker-Nootdorp iets 
onder het nationaal gemiddelde. Pijnacker-Nootdorp neemt momenteel plaats 92 in. In 2005 was 
dat nog plaats 248. De jeugdwerkloosheid is het hoogst in achtereenvolgens Rotterdam, Den 
Haag, Groningen, Leeuwarden en Vaals en het laagst in Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, 
Veere, Tholen en Horst aan de Maas (maar liefst vier Zeeuwse gemeenten).  

17. Ook in de leeftijdsklasse 25-44 jaar heeft de werkloosheid in de relevante werkregio zich 
ongunstiger ontwikkeld dan het nationaal gemiddelde. Dat was ook in Pijnacker-Nootdorp het 
geval, waarbij het werkloosheidspercentage steeds ruim achterbleef bij het nationaal gemiddelde 
en vrijwel gelijk was aan het gemiddelde voor de benchmarkgemeenten. Er is sprake van een 
ongunstige ontwikkeling, want in 2019 werd positie 215 ingenomen op de gemeentelijke ranglijst, 
terwijl dat in 2005 nog plaats 328 was (slechts 22 gemeenten met een lager 
werkloosheidspercentage). Rotterdam, Groningen, Den Haag, Leeuwarden en Capelle aan den 
IJssel hebben te kampen met de hoogste werkloosheidspercentages voor deze leeftijdscategorie, 
terwijl de werkloosheid in Urk, Renswoude, Staphorst, Tubbergen en Kapelle het laagst is. 

18. Zowel in de benchmarkgemeenten als in de relevante werkregio heeft de werkloosheid zich in de 
leeftijdsklasse 45-74 jaar ongunstiger ontwikkeld dan het nationaal gemiddelde. Dat was in eerste 
instantie ook het geval voor Pijnacker-Nootdorp, maar de laatste jaren was de ontwikkeling van 
het werkloosheidspercentage daar relatief gunstiger dan het nationaal gemiddelde (een dalende 
lijn in de rechter figuur). Vergeleken met het nationaal gemiddelde is het 
werkloosheidspercentage in Pijnacker-Nootdorp dus relatief lager naarmate de leeftijd hoger is. 
Pijnacker-Nootdorp neemt momenteel plaats 344 in. Er zijn dus slechts zes gemeenten waar het 
werkloosheidspercentage in deze leeftijdsklasse nog lager is. In 2005 werd positie 338 
ingenomen. Onder deze 'oudste' van de drie door het CBS onderscheiden leeftijdsklassen is het 
werkloosheidspercentage het hoogst in Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden, Oldambt en Arnhem. 
Rotterdam, Den Haag en Leeuwarden staan dus voor alle drie leeftijdsklassen in de top-5 van 
gemeenten met het hoogste werkloosheidspercentage. In Urk, Bunschoten, Midden-Delfland, 
Lopik en Staphorst is de werkloosheid onder deze 'oudste' leeftijdsklasse het laagst.   

19. Voor het percentage van de inwoners van 18-66 jaar met een WW-uitkering zijn gegevens 
beschikbaar sinds 2007. Het gaat hier meer dan onder degenen met een bijstandsuitkering om een 
wat kortere werkloosheidsduur. Zowel Pijnacker-Nootdorp als de benchmarkgemeenten en de 
relevante werkregio scoren gunstiger dan het nationaal gemiddelde, maar de ontwikkeling is wel 
in alle drie gebieden ongunstiger dan de nationaal gemiddelde ontwikkeling (stijgende lijnen in 
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het rechter deel van de grafiek). Het WW-percentage in Pijnacker-Nootdorp lag overigens wel 
gedurende de gehele periode sinds 2007 onder het niveau in de benchmarkgemeenten en de 
relevante werkregio. Momenteel neemt Pijnacker-Nootdorp plaats 300 in. Dat is vrij gunstig, maar 
wel een teruggang ten opzichte van 2007, toen plaats 342 resulteerde (slechts acht gemeenten met 
een lager werkloosheidspercentage). Emmen, Borger-Odoorn, Venlo, Achtkarspelen en Harlingen 
(vier gemeenten uit het Noorden) kennen relatief het grootste aantal WW'ers, Urk, Renswoude, 
Staphorst, Barneveld en Hardinxveld-Giessendam (de 'Bible belt') het laagste. 

20. Door de tijd vergelijkbare gegevens over het percentage van de inwoners met een 
bijstandsuitkering zijn slechts sinds 2011 beschikbaar. In de relevante werkregio ligt dit 
percentage duidelijk boven het nationaal gemiddelde. Met name de stedelijke gebieden, zoals Den 
Haag, dragen daaraan bij: zij kennen een aanzienlijke omvang van langdurig werklozen (het 
'granieten bestand'). Zowel in Pijnacker-Nootdorp als in de benchmarkgemeenten ligt het 
percentage bijstandsgerechtigden ruim onder het nationaal gemiddelde. Pijnacker-Nootdorp neemt 
momenteel positie 280 in, terwijl dat in 2011 positie 246 was. Het relatief grootste aantal 
bijstandsontvangers resulteert voor Rotterdam, Heerlen, Leeuwarden, Arnhem en Den Haag, 
terwijl er in Friese Waddeneilanden, Zoeterwoude, Sint Anthonis, Reusel-De Mierden en 
Scherpenzeel juist weinig inwoners afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. 

21. Nationaal zijn de gemiddelde verkoopprijzen van woningen tot de kredietcrisis gestegen, om 
daarna tot 2013 te dalen. Sindsdien zijn de prijzen in steeds sneller tempo gestegen. De prijzen 
zijn in Pijnacker-Nootdorp en in de benchmarkgemeenten in de afgelopen vijftien jaar ongeveer 
even sterk gestegen als het nationaal gemiddelde (een vrijwel horizontale lijn in het rechter deel 
van de figuur), maar in de relevante woonregio iets sterker gestegen dan het nationaal gemiddelde, 
met schommelingen in de tijd. De gemiddelde verkoopprijzen liggen in de relevante woonregio 
wel iets onder het niveau van de verkoopprijzen in Pijnacker-Nootdorp en de 
benchmarkgemeenten. Opgemerkt moet hierbij worden dat niet is gecorrigeerd voor eventuele 
lokale/regionale verschillen in oppervlakte/inhoud en kwaliteit van de woningen. Vooral de 
ontwikkeling van de woningprijzen is hier daarom relevant. Momenteel staat Pijnacker-Nootdorp 
op plaats 48, in 2005 was dat plaats 99. De hoogste gemiddelde verkoopprijzen van woningen 
resulteren voor Bloemendaal, Blaricum, Laren, Wassenaar en Heemstede. Daarbij speelt 
overigens een rol dat daar ook veel grote huizen staan. Naar gemiddelde vierkante meter prijzen 
gerekend voert Amsterdam de ranglijst aan. De laagste gemiddelde verkoopprijzen gelden in 
Delfzijl, Pekela, Brunssum, Den Helder en Oldambt (drie maal oostelijk Groningen). 

22. De ontwikkeling van de WOZ-waarde volgt met enige vertraging de ontwikkeling van de 
verkoopprijzen. Voor Pijnacker-Nootdorp en de benchmarkgemeenten komen de relatieve scores 
ten opzichte van het nationaal gemiddelde (het rechter deel van de grafiek) in vrij sterke mate 
overeen. In de relevante woonregio blijft de gemiddelde WOZ-waarde iets achter bij het nationaal 
gemiddelde (in tegenstelling tot de verkoopprijzen). De WOZ-waarde is in de relevante regio wat 
minder sterk gestegen dan de gemiddelde verkoopprijzen. Pijnacker-Nootdorp bezet op dit 
moment plaats 46 op de gemeentelijke ranglijst, terwijl dat in 2011 plaats 87 was. Dezelfde vijf 
gemeenten als bij de gemiddelde verkoopprijzen (maar in een iets andere volgorde) voeren hier de 
ranglijst aan, namelijk achtereenvolgens Bloemendaal, Laren, Blaricum, Wassenaar en 
Heemstede. De laagste gemiddelde WOZ-waarde kennen woningen in Delfzijl, Pekela, Heerlen, 
Kerkrade en Appingedam (gemeenten in oostelijk Groningen en zuidelijk Limburg). 

23. Het aantal arbeidsplaatsen is uitgedrukt als index ten opzichte van 2005 = 1. Uit de figuur blijkt 
dat het aantal arbeidsplaatsen zowel in Pijnacker-Nootdorp als in de benchmarkgemeenten sterker 
is gegroeid dan het nationaal gemiddelde, terwijl de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen 
in de relevante werkregio iets achterbleef bij het nationaal gemiddelde. In bijna vijftien jaar tijd 
(2005-2019) is het aantal arbeidsplaatsen in Pijnacker-Nootdorp met bijna 35% toegenomen. Wat 
betreft de procentuele ontwikkeling in de periode 2005-2019, neemt Pijnacker-Nootdorp daarmee 
plaats 32 in. De sterkste procentuele toename van het aantal arbeidsplaatsen in de periode 2005-
2019 (dat kan soms vanaf een lage basis zijn) realiseerden Lansingerland, Barendrecht, Urk, 
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Veldhoven (onder andere ASML) en Oostzaan, de sterkste afname kenden Leidschendam-
Voorburg, Nuenen c.a., Best, Delfzijl en Beverwijk. 

24. Bepalend voor de arbeidsmarktperspectieven van de bevolking is vooral het aantal arbeidsplaatsen 
per inwoner van 18-66 jaar (de potentiële beroepsbevolking): de 'werkgelegenheidsfunctie'. 
Doordat het aantal inwoners van 18-66 jaar in Pijnacker-Nootdorp nog wat sterker is toegenomen 
dan het aantal arbeidsplaatsen is de werkgelegenheidsfunctie iets afgenomen. Omdat nationaal 
wel sprake was van een toename is de relatieve score (het rechter deel van de grafiek) nog wat 
sterker afgenomen. Dit is een belangrijk verschil met de benchmarkgemeenten, waar de 
werkgelegenheidsfunctie juist is toegenomen. Bovendien heeft de werkgelegenheidsfunctie zich 
in de relevante werkregio ongunstiger ontwikkeld dan het nationaal gemiddelde. Wanneer de 
werkgelegenheidsfunctie zich in de eigen gemeente ongunstig ontwikkelt (zoals in Pijnacker-
Nootdorp), zou men eventueel elders in de regio kunnen gaan werken. De voor Pijnacker-
Nootdorp relevante werkregio (waar het overgrote deel van de werkende inwoners van Pijnacker-
Nootdorp werkzaam is) biedt echter geen alternatief voor een teruglopende 
werkgelegenheidsfunctie in de eigen gemeente. Dat resulteert daarom in een teruglopende netto 
participatiegraad (zie figuur 2.7). Dat de netto participatiegraad in Pijnacker-Nootdorp veel hoger 
ligt dan de werkgelegenheidsfunctie hangt samen met het feit dat velen uit Pijnacker-Nootdorp 
buiten hun eigen gemeente werken (onder andere in Den Haag en Delft): de uitgaande pendel is 
ruim hoger dan de inkomende pendel. Gaan werken buiten de regio is voor hoog opgeleiden (met 
gemiddeld grote pendelafstanden) een optie, maar voor middelbaar en vooral laag opgeleiden veel 
minder. De teruglopende werkgelegenheidsfunctie wordt daardoor in Pijnacker-Nootdorp vooral 
zichtbaar in de terugvallende netto participatiegraad voor laag opgeleiden, terwijl de netto 
participatiegraad voor hoog opgeleiden zelfs nog iets is gestegen. Momenteel bezet Pijnacker-
Nootdorp plaats 323 op de gemeentelijke ranglijst. In 2005 was dat nog plaats 271. De vijf 
gemeenten met de hoogste werkgelegenheidsfunctie in 2019 zijn Son en Breugel, 
Haarlemmermeer, Zoeterwoude (met onder andere Heineken), Veldhoven en Zwolle. 
Westervoort, Simpelveld, Voerendaal. Pekela en Vaals leveren de minste arbeidsplaatsen per 
inwoner van 18-66 jaar. Drie van deze gemeenten liggen in zuidoostelijk Limburg. 

25. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden exclusief studenten ligt in Pijnacker-
Nootdorp ruim boven het nationaal gemiddelde en ook boven het gemiddelde in de 
benchmarkgemeenten. In de relevante woonregio bleef het gemiddeld besteedbaar inkomen 
gedurende de gehele periode iets achter bij het nationaal gemiddelde. De verschillen worden 
onder andere bepaald door de gemiddelde huishoudensgrootte: wanneer het aantal personen met 
inkomen per huishouden hoger is, zal veelal ook het gemiddeld besteedbaar inkomen per 
huishouden hoger zijn. En de gemiddelde huishoudensgrootte is in Pijnacker-Nootdorp 
bijvoorbeeld groter dan in Den Haag en studentenstad Delft. Wat betreft het gemiddeld inkomen 
per huishouden staat Pijnacker-Nootdorp in de subtop (plaats 26, terwijl in 2005 sprake was van 
plaats 35). Blaricum, Bloemendaal, Wassenaar, Laren en Heemstede vormen de top-5 (dezelfde 
gemeenten als bij de verkoopprijzen en WOZ-waarde van woningen). In Heerlen, Kerkrade, 
Pekela, Appingedam en Oldambt zijn de gemiddelde huishoudensinkomens het laagst.  

26. Het gemiddeld inkomen per persoon neemt gestaag toe (waarbij overigens geen inflatiecorrectie 
heeft plaatsgevonden). In Pijnacker-Nootdorp ligt het gemiddeld inkomen (het gemiddelde voor 
het 'persoonlijk inkomen' en het 'gestandaardiseerd inkomen') ruim boven het nationaal 
gemiddelde en de laatste jaren ook iets boven het gemiddelde voor de benchmarkgemeenten. In de 
relevante woonregio ligt het gemiddeld inkomen boven bij het nationaal gemiddelde, maar blijft 
de ontwikkeling iets achter bij de nationale trend (een dalende lijn in de rechter figuur). Terwijl 
Pijnacker-Nootdorp in 2005 nog positie 35 innam, wordt inmiddels positie 26 bezet. De top-5 van 
gemeenten met de hoogste scores bestaat uit de 'usual suspects', namelijk achtereenvolgens 
Blaricum, Wassenaar, Bloemendaal, Laren en Heemstede. En ook in de staart van de ranglijst 
staan veel oude bekenden, namelijk respectievelijk Pekela, Stadskanaal, Kerkrade, Oldambt en 
Enschede. 
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27. Het gemiddeld vermogen per huishouden is, na een afname in de eerste jaren na de kredietcrisis 
(onder andere als gevolg van een dalende gemiddelde woningwaarde - een onderdeel van het 
vermogen), sterk gestegen. Dat geldt nationaal, en ook in Pijnacker-Nootdorp, de 
benchmarkgemeenten en de relevante woonregio. Alle drie gebieden kenden sinds 2011 ook een 
wat gunstiger ontwikkeling dan het nationaal gemiddelde (een stijgende lijn in het rechterdeel van 
figuur 2.27). Pijnacker-Nootdorp zag de positie op de ranglijst stijgen van 143 in 2005 naar 110 in 
2019. De top-5 wordt weer gevormd door het bekende lijstje van 'luxe suburbs': Laren, Blaricum, 
Bloemendaal, Wassenaar en Heemstede. Kerkrade is de gemeente met het laagste gemiddelde 
vermogen per huishouden, gevolgd door Heerlen, Den Helder, Brunssum en Pekela.  

 
Totaalscore 

Aan de hand van de tien kernindicatoren is een totaalscore voor de Sociaal-Economische Dynamiek 
bepaald (zie het kader 'Keuze kernindicatoren'). Daartoe zijn voor elke kernindicator per jaar de scores 
omgezet in rapportcijfers op soortgelijke wijze als in het economisch rapport (een range van 3 tot 10, met 
een gemiddelde van 6.5). De ongewogen som levert dan de eindscore op. Het resultaat staat in figuur 3 
voor Pijnacker-Nootdorp en de benchmarksteden. In figuur 4 staat de ontwikkeling van de rapportcijfers 
voor de individuele kernindicatoren. In tabel 2 staan de posities van Pijnacker-Nootdorp en de individuele 
benchmarkgemeenten in 2005 en 2019.  
 

Keuze kernindicatoren 
Van de 27 indicatoren hebben er tien de status van 'kernindicator' gekregen. Bij de keuze speelden de volgende 

criteria een rol: 

 Gegevens moeten voor de volledige periode 2005-2019 beschikbaar zijn. 

 De indicator moet betrekking hebben op de volledige populatie (dus niet alleen een bepaald 

opleidingsniveau of een bepaalde leeftijdsklasse).  

 Er wordt geen gebruik gemaakt van groeicijfers of groei-indexen (zoals van het aantal inwoners of het 

aantal arbeidsplaatsen: de indicatoren 1 en 23): de kans op een (grote) verandering in positie is daarvoor in 

het begin van de periode namelijk veel groter dan aan het einde van de periode. Procentuele groeicijfers op 

hun beurt worden, vooral bij wat kleinere gemeenten, in hoge mate door toeval bepaald, waardoor zij op en 

neer kunnen 'zwiepen' en daardoor een onevenredige invloed hebben op de totaalscore (omdat de scores op 

andere indicatoren slechts geleidelijk wijzigen in de tijd). 

 

De tien kernindicatoren voldoen als enige aan alle drie criteria. 
 
Figuur 3 Score Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp en benchmarkgemeenten  
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Figuur 4 Ontwikkeling rapportcijfers kernindicatoren Pijnacker-Nootdorp 2005-2019 
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Met wat ups and downs is de score op de Sociaal-Economische Dynamiek in Pijnacker-Nootdorp gestegen 
sinds 2011 (toen van alle jaren de laagste positie op de ranglijst werd bereikt, namelijk nummer 11). 
Pijnacker-Nootdorp neemt momenteel in de nationale ranglijst van gemeenten een zeer hoge positie in, 
namelijk plaats 7 (dezelfde positie als in 2005).  
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De participatiegraden scoren gedurende de gehele periode hoog (zie figuur 3.4), terwijl het 
werkloosheidspercentage wat terugviel (na een zeer hoge score - dus een relatief lage werkloosheid - in de 
jaren nul). De vergrijzingsgraad is laag in Pijnacker-Nootdorp, terwijl de demografische druk het 
afgelopen decennium duidelijk is afgenomen. De scores op de twee 'materiële welvaartsindicatoren' 
(inkomen per huishouden en per persoon) zijn, met wat schommelingen in de tijd, gestegen. De 
opleidingsindex scoort gedurende de gehele periode ruim bovengemiddeld, en neemt recentelijk wat af 
(relatief ten opzichte van de nationale trend; in absolute zin is nog sprake van een toename). De 
gemiddelde verkoopprijzen van woningen zijn vooral in de periode 2005-2012 toegenomen, maar volgen 
sindsdien ongeveer de nationale trend. De werkgelegenheidsfunctie tenslotte neemt af, hoewel daar sinds 
2012 minder sprake van is. 
De gemiddelde score in de benchmarkgemeenten blijft achter bij Pijnacker-Nootdorp, maar die score is 
wel sterk gestegen, vooral in de periode 2005-2012 (zie tabel 2). Recentelijk zakt de score weer wat terug. 
Onder de tien benchmarkgemeenten bevinden zich overigens maar liefst drie gemeenten die in de 
nationale top-4 staan. Zeven benchmarkgemeenten staan in de top-50 en slechts Voorschoten bereikt de 
top-100 niet. De benchmarkgemeenten van Pijnacker-Nootdorp vormen dus een select gezelschap met 
veelal hoge tot zeer hoge scores op de Sociaal-Economische Dynamiek.  
 
Tabel 2  Positie score Sociaal-Economische Dynamiek, 2005 en 2019  
 
Gemeente Positie 2005 Positie 2019 

   

Pijnacker-Nootdorp 7 7 

   

Houten 1 1 
Midden-Delfland 6 2 

Lansingerland 5 4 

Teylingen 13 11 

Albrandswaard 14 15 
Zuidplas 32 27 

Stichtse Vecht 23 49 

Hendrik-Ido-Ambacht 135 64 

Overbetuwe 109 75 

Voorschoten 140 121 
   

Benchmark gemiddeld 48 37 

 

 


