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Voorwoord
Voor u ligt de nieuwste editie van de Staat van de

inneemt. Daarom blijf t aandacht voor onderwijs,

Stad. Dit rapport verschaf t de lezer op overzichtelijke

mentale (psychische) gezondheid en leef stijl belang-

wijze inzicht in hoe de stad ervoor staat. Alle beleids-

rijk.

velden komen daarbij aan bod.
Driekwart van de Rotterdammers is tevreden over
Rotterdam heef t zich op meerdere vlakken in gun-

de buurt en kwaliteit van leven. De tevredenheid van

stige richting ontwikkeld. Het economisch herstel

de Rotterdammers is veelal gelijk gebleven of in de

heef t geleid tot groei van het bruto regionaal product

af gelopen twee jaar licht gedaald. Datzelf de geldt

in de periode van 2014 tot 2018. In 2018 nam de

voor het vertrouwen in de overheid en het bestuur.

werkgelegenheid toe met 3,4 procent. Het aandeel

Zeven op de tien Rotterdammers hebben vertrouwen

hoge inkomens neemt langzaam toe en het aandeel

in de toekomst van Rotterdam.

lage inkomens af . Ook de levensverwachting is de
af gelopen jaren in Rotterdam toegenomen.
Mr. A.H. (Ahmed) Kansouh
Vergelijken we Rotterdam met de andere drie grote

Concerndirecteur BCO

steden dan zien we dat Rotterdam ondanks de vaak
gunstige ontwikkeling niet altijd de beste positie
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Inleiding

‘Ben je in Rotterdam geboren; Op het
Noordplein of Katendrecht? Dan ken je
van geen vreemde horen: Dat ie van Rotterdam iets zegt’. Ruim een halve eeuw
geleden zongen de Straatzangers deze

waarschuwing al. Toch doen we met
deze Staat van de Stad weer een poging.
Aan de hand van tabellen en grafieken en
begeleidende tekst toont deze Staat van
de Stad hoe Rotterdam er voor staat.
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Hoe oud zijn Rotterdammers? Hoe gaat het met de

gezondheid. Omdat deze Staat van de Stad ver-

schoolprestaties van onze jeugd? Hoeveel banen zijn

schijnt tijdens de coronacrisis, is het nog te vroeg om

er, en zijn dat er meer of minder geworden? Wat kost

de invloed hiervan goed in kaart te brengen. We hou-

een huis gemiddeld? Hoe gezond zijn we? Deze vra-

den het onderwerp daarom buiten deze rapportage.

gen en nog veel meer zijn in de vorige editie van

De volgende editie van de Staat van de Stad zal de

Staat van de Stad 2018 beantwoord. In deze editie

gevolgen van Covid-19 wel belichten.

2020 is zoveel mogelijk aangesloten bij de onderwerpen uit de vorige Staat van de Stad. Waar mogelijk

Ieder hoof dstuk begint met een samenvatting van de

zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd om een zo ac-

belangrijkste bevindingen. Wanneer in de tekst geen

tueel en inf ormatief mogelijk overzicht te geven van

gemeente genoemd wordt, gaat het steeds om een

de staat van de stad Rotterdam.

Rotterdams cijf er. Deze Staat van de Stad beschrijf t
de onderwerpen op gemeenteniveau. Achterin het

Het rapport is opgebouwd uit twaalf hoof dstukken die

rapport is een bronnenoverzicht opgenomen. Wan-

elk een onderwerp behandelen. Per onderwerp is

neer een lezer geïnteresseerd is in een lager geogra-

een selectie gemaakt van de meest veelzeggende

f isch niveau, kan hij/zij via het bronnenoverzicht bij

cijf ers. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van cij-

de bron nagaan of dit lagere geograf ische niveau

f ers die over een langere periode zijn gemeten.

voorhanden is.

Daarbij zijn vooral cijf ers gebruikt die ook voor de
drie andere grote steden beschikbaar zijn. Zo kan de
lezer zien of een ontwikkeling in Rotterdam kenmerkend is voor Rotterdam of ook voor de andere grote
steden van de G4. Het rapport vermeldt weinig tot
geen Nederlandse cijf ers. Vooral door verschillen in
bevolkingsopbouw en woningaanbod, zegt een vergelijking met Nederland minder dan vergelijking met
de G4.
Deze editie van de Staat van de Stad verschijnt in de
periode waarin Covid-19 ook Rotterdam in zijn greep
houdt. In vergelijking met de andere drie grote steden zijn in Rotterdam relatief veel inwoners in het
ziekenhuis opgenomen vanwege Covid -19. Op 27
mei zijn dit er volgens het RIVM 77,4 per 100.00 inwoners. Ter vergelijking: in Den Haag zijn dit er 57,2
per 100.000 inwoners, in Amsterdam op 69,8 en in
Utrecht 71,8. Het is te verwachten dat Covid -19 invloed heef t op bijna alle onderwerpen van de Staat
van de Stad. Uiteraard op de gezondheid en de economie, maar ook op andere beleidsvelden. De Rotterdammers werken zoveel mogelijk thuis, wat invloed heef t op de verkeerssituatie maar wellicht ook
op het energieverbruik. De anderhalve meter samenleving heef t consequenties voor de invulling van de
vrije tijd, de cultuursector en het onderwijs. Angst
voor het virus kan van invloed zijn op de psychische
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Bevolking

Het aantal inwoners in Rotterdam is de
laatste twee jaar met ruim zesduizend inwoners per jaar gestegen. Dat is meer
dan hiervoor in dit millennium.
Het positieve saldo van buitenlandse migratie is de belangrijkste groeicomponent.

Rotterdam heeft verhoudingsgewijs minder twintig tot veertig jarigen dan Amsterdam en Utrecht en juist meer 65-plussers. De verschillen met Den Haag zijn
qua leeftijdsopbouw gering.
De verwachting is dat Rotterdam de komende vijftien jaar verder zal vergrijzen.
Dit zal echter aanzienlijk minder hard
gaan dan in de rest van Nederland.

Bevolking
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2.1 Inwoners en huishoudens

duizend Rotterdammers zijn lid van een gezin, dus
als kind of partner in een huishouden met kinderen.

De actuele bevolkingsontwikkeling van Rotterdam

Ruim 11 duizend Rotterdammers verblijven voor lan-

wordt continu gemonitord 1 Op 1 januari 2020 telde

gere tijd in een instelling. Dit betref t verpleeg - verzor-

Rotterdam ruim 650 duizend inwoners. In de af gelo-

gings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehui-

pen tien jaar zijn er 45 duizend inwoners bij geko-

zen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen.

men. Dat is exclusief de f usie met Rozenburg in

Daarnaast wonen nog 12 duizend inwoners in een

2010.

overige huishoudensvorm

Grafiek 2.1 Aantal inwoners (X 1.000), historie en prognose

In totaal zijn er ruim 324 duizend particuliere huishoudens. Naast de eerdergenoemde 154 duizend

1000

eenpersoonshuishoudens gaat het om ruim 70 dui-

900

zend tweepersoonshuishoudens zonder kinderen en

800

96 duizend gezinnen.

700

Grafiek 2.2 Aantal inwoners en huishoudens (X 1.000) per
1-1- 2020
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Momenteel vormen 154 duizend Rotterdammers een
éénpersoonshuishouden. Daarnaast zijn er 141 duizend personen die samenwonen (gehuwd of geregi-

huishoudens

overig/institutioneel
1-2persoonshuishouden met kinderen (gezinnen)
2persoonshuishouden zonder kinderen
1persoonshuishouden

streerd partnerschap), zonder kinderen. Zo’n 332

1

De afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam monitort de bevolkingsontwikkeling.
Daarnaast maakt zij periodiek een gemeentelijke bevolkingsprognose.
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2.2 Bevolkingsontwikkeling

Grafiek 2.3 Componenten van de bevolkingsgroei
(X 1.000)

Af gezien van f usies, zoals in 2010 met Rozenburg,

12

en andere administratieve wijzigingen, is de bevol-

10

kingsontwikkeling het gezamenlijke resultaat van geboorten en sterf gevallen (natuurlijke groei), migratiestromen met andere gemeenten, en migratiestromen
met het buitenland.

8
6
4
2

De sterke bevolkingsdaling in de jaren zeventig, be-

0

gin jaren tachtig vorige eeuw (zie graf iek 2.1) werd

-2

veroorzaakt door migratie naar omliggende gemeen-

-4

ten, ook wel suburbanisatie genoemd. Het saldo van

-6

de binnenlandse migratiestromen was toen sterk ne-

-8

gatief . Vanaf het einde van de jaren ‘80 begon Rotterdam weer langzaam te groeien, maar het binnenlands saldo bleef negatief .

1997 '03 08 tm '14
tm tm '13*
'02* '07*

'16

'17

'18

'19

migratiesaldo buitenland
natuurlijke groei
migratiesaldo binnenland
saldo migratie onbekend en adm. corr.
bevolkingsontwikkeling

Rond de wisseling van het millennium groeide Rotterdam met ongeveer tweeduizend personen per
jaar. Er vertrokken nog steeds jaarlijks ruim drieduizend Rotterdammers meer naar andere gemeenten,

'15

* Gemiddeld per jaar

dan dat er inwoners vanuit een andere gemeente
naar Rotterdam kwamen. Deze binnenlandse uitstroom werd echter ruimschoots gecompenseerd

Sinds 2008 groeit de Rotterdamse bevolking sneller

door buitenlandse migratie (f iguur 3, periode 1997

dan rond de millenniumwisseling, namelijk met zo’n

t/m 2002).

4.600 personen gemiddeld per jaar. Tot en met 2016
was er geen negatief binnenlands migratiesaldo. In
2017 was dat voor het eerst wel weer het geval, vanwege toegenomen verhuizingen naar omliggende gemeenten.
Het positieve buitenlands migratiesaldo is in de af gelopen jaren groter geworden. Dat heef t vooral te maken met instroom van personen uit de overige EU
landen en uit niet-westerse landen.

Bevolking
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Personen met een westerse migratieachtergrond hebben als herkomstland één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië. Personen
met een niet-westerse achtergrond hebben als herkomstland één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika
en Azië (inclusief Turkije). Binnen de huidige definitie
vormen Indonesië en Japan een uitzondering. Zij worden op grond hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie tot de westerse landen gerekend. Het gaat
vooral om personen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren, respectievelijk werknemers van Japanse bedrijven en hun gezinnen

2.3 Bevolking naar migratie achtergrond
Op 1 januari 2020 zijn er 310.444 Rotterdammers
zonder migratieachtergrond (Nederlands). Dat komt
overeen met 48 procent.
Tabel 2.1 Bevolking naar migratieachtergrond, 1-1-2020
1e gen

2e gen

1e en 2e

Aandeel

Surinaams

28.207

24.443

52.650

8%

Aruba/Antillen

15.846

10.510

26.356

4%

Kaapverdisch

8.545

6.856

15.401

2%

Turks

22.106

25.796

47.902

7%

Marokkaans

19.316

26.241

45.557

7%

Ov. niet-westers

43.039

22.313

65.352

10%

Overig EU

37.292

18.782

56.074

9%

Overig westers

15.818

15.043

30.861

5%

Totaal

190.169

149.984

340.153

52%

Autochtoon

310.444

310.444

48%

Grafiek 2.4 Aantallen buitenlandse migranten (X 1.000)
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Grafiek 2.5 Bevolking naar leeftijd en migratieachtergrond
(X 1000)

Tabel 2.2 Leeftijdsverdeling bevolking per 1-1-2020 (in procenten)
Rotterdam

95+
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9jr
0-4jr

0

20

40

60

Amsterdam

Den
Haag

Utrecht

0-19 jr

21,4

19,1

22,6

22,0

0-3 jr

4,5

4,3

4,6

5,0

4 - 12 jr

9,5

8,3

10,2

9,9

13-17 jr

4,9

4,3

5,4

4,8

18-19 jr

2,5

2,2

2,5

2,3

20-64 jr

63,2

68,2

62,7

67,6

20-39 jr

28,0

33,4

25,9

34,6

40-64 jr

35,2

34,8

36,9

33,0

65 +

15,4

12,7

14,6

10,4

65-79jr

11,4

10,0

11,1

7,9

4,0

2,7

3,5

2,6

650.597

872.380

546.462

357.719

80

geen migratieachtergrond (Nederlands)
tweedegeneratie westers
tweedegeneratie niet-westers
eerstegeneratie westers
eerstegeneratie niet-westers

80+

Aantal

2.4 Bevolking vergeleken met G4
Het inwonertal van Amsterdam ligt met 872 duizend
ruim 220 duizend boven dat van Rotterdam. Den
Haag, de op twee na grootste stad, heef t 546 duizend inwoners en in de gemeente Utrecht staan momenteel bijna 360 duizend personen ingeschreven.
Qua leef tijdsverdeling zijn er slechts enkele verschillen tussen de vier grote steden. In Amsterdam en
Utrecht wonen verhoudingsgewijs meer twintigers en
dertigers dan in Rotterdam en Utrecht. In Rotterdam
en Den Haag wonen daarentegen relatief iets meer
65-plussers.

Bevolking
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Grafiek 2.7 Bevolkingspiramiden: 2019 en prognose 2035,
voor Nederland*

2.5 Bevolkingsprognose
Voor inzicht in toekomstige ontwikkelingen wordt periodiek een gemeentelijke bevolkingsprognose opgesteld. De huidige prognose is opgesteld in het najaar
van 2018.
Daarin wordt verwacht dat er in 2035 zo’n 700 duizend inwoners zijn, dus bijna vijf tigduizend meer dan
in 2020. De twee bevolkingspiramiden in f iguur 6 laten zien, dat in de prognose voor Rotterdam een zekere mate van vergrijzing wordt verwacht, maar minder dan voor Nederland als geheel.
Grafiek 2.6 Bevolkingspiramiden: 2020 en prognose 2035,
voor Rotterdam
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* Voor Nederland zijn de aantallen mannen en vrouwen teruggerekend naar de totale aantallen mannen en vrouwen
van Rotterdam, zodat de verschillen in bevolkingsopbouw
beter met elkaar vergeleken kunnen worden.
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Onderwijs

Vier op de vijf peuters met een mogelijke
(taal)achterstand maken gebruik van het
extra aanbod ‘spelen en leren’.
Het aandeel leerlingen uit groep 8 met
een advies havo/vwo blijft onveranderd
lager dan gemiddeld in de vier grote steden. Een derde van de achtstegroepers
behaalt het streefniveau voor rekenen.

Dit is iets lager dan het gemiddelde van
de vier grote steden. Ook bij leesvaardigheid is er een klein verschil met de vier
grote steden. De taalvaardigheid van de
Rotterdamse achtstegroepers komt wel
overeen met het gemiddelde van de G4.
Derdejaarsleerlingen in het voortgezet
onderwijs uit Rotterdam volgen vaker
dan gemiddeld in de vier grote steden
een lagere opleiding dan de basisschool

Onderwijs
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hen adviseerde. Het verschil in zogenoemde afstroom is wel kleiner geworden.
Rotterdamse derdeklassers doen minder
vaak havo of vwo dan gemiddeld in de
vier grote steden. Drie procent van de
Rotterdamse jongeren verlaat voortijdig
de school. Het aandeel voortijdig schoolverlaters is in Rotterdam in de afgelopen

3.1 Aantal leerlingen en studenten in Rotterdam

jaren steeds hoger dan gemiddeld in de
vier grote steden. Voortijdig schoolverlaten komt op het voortgezet onderwijs relatief minder voor dan op het mbo. Op
het mbo is er sprake van een toename
van voortijdig schoolverlaten sinds
2014/2015 en daalt iets in het laatste
schooljaar.

Mbo en hoger onderwijs
Mbo 1
Mbo 2

Tabel 3.1 Overzicht aantallen leerlingen en studenten wo-

957
4.244

Mbo 3 en 4

15.257

Hoger Beroepsonderwijs

18.595

Wetenschappelijk onderwijs

16.137

nend in Rotterdam (2018/2019)

Primair onderwijs
Basisonderwijs

52.157

Speciaal basisonderwijs

1.041

Speciaal onderwijs2

1.594

Bron: Staat van het Rotterdams Onderwijs

Voortgezet (speciaal) onderwijs
Voortgezet onderwijs

30.643

Voortgezet speciaal onderwijs

1.385

2

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en
voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Scholen voo r speciaal basisonderwijs (SBO) vallen niet onder het speciaal onderwijs, maar onder het reguliere onderwijs (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passendonderwijs/speciaal-onderwijs)
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3.2 Het jonge kind

3.3 Primair onderwijs

Met ingang van 1 oktober 2017 werkt het Centrum

3.3.1 Schooladviezen

voor Jeugd en Gezin Rijnmond met nieuwe criteria
om 3-jarige peuters met een mogelijke (taal)achterstand (zogenaamde 'doelgroeppeuters') beter voor te
bereiden op de basisschool. Er is sprake van een
doelgroepkind voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve) wanneer een kind verschenen is op consult (14 en 24 maanden) bij het CJG én de thuistaal
van het kind niet de Nederlandse taal is, óf beide ouders/verzorgers of de ouder/verzorger die met de dagelijkse zorg is belast een opleidingsniveau heef t van
maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg.

In schooljaar 2017/2018 kreeg 55 procent van de
groep 8 leerlingen die in Rotterdam wonen een advies havo/vwo. Dit aandeel is lager dan gemiddeld in
de vier grote steden. Ook wanneer gecorrigeerd
wordt voor het opleidingsniveau van de ouders blijf t
het aandeel havo/vwo schooladviezen in Rotterdam
iets lager dan gemiddeld in de vier grote steden (Basismonitor Onderwijs NPRZ, 2019). Het verschil tussen Rotterdam en het gemiddelde in de vier grote
steden blijf t over de jaren heen onveranderd.
Grafiek 3.1 Aandeel leerlingen in groep 8 met advies
havo/vwo naar woongebied 3

In 2019 maakt 81 procent van de doelgroeppeuters
gebruik van het extra aanbod ‘spelen en leren’. Dit is

65%
60%

minder dan de 89 procent in 2017. Echter het aantal
55%

peuters dat bereikt is, is wel hoger dan in 2017
(2.560 versus 2.330 peuters). De verklaring hiervoor

50%

is dat het aantal peuters dat door het CJG is geïndi-

45%

ceerd als doelgroeppeuter toegenomen is tussen

40%

2017 en 2019.
35%
Tabel 3.2 Doelgroeppeuters, Rotterdam

2017

30%

2018

2019
Rotterdam

Bereik 3-jarige doelgroeppeuters

89%

80%

81%

Bereikte 3-jarige doelgroeppeuters

2.380

2.510

2.560

Totaal 3-jarige doelgroeppeuters

2.678

3.141

3.164

G4

Bron: Basismonitor Onderwijs NPRZ, 2019

Bron: Feitenkaart VVE-monitor

3

Vanaf schooljaar 2015/2016 is het weer toegestaan om gemengde schooladviezen te geven.
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3.3.2 Referentieniveaus
Vanaf schooljaar 2020/2021 gebruikt de Inspectie

komt wel overeen met die van de G4. Van hen behaalt 58 procent het ref erentieniveau 2F.

van het Onderwijs de ref erentieniveaus in combinatie

Grafiek 3.2 Referentieniveaus rekenen, lezen en taal, naar

met de nieuwe schoolweging om te bepalen of leer-

woongebied (2017/2018)

lingen in het basisonderwijs voldoende geleerd hebben4. Het ref erentieniveau wordt op verschillende
momenten in de schoolloopbaan bepaald, waaronder
in groep 8 van het basisonderwijs. Voor elk moment
is in een doorlopende leerlijn aangegeven aan welk
ref erentieniveau leerlingen op dat moment in de

100%

80%
60%

40%

schoolloopbaan zouden moeten voldoen. Ref erentieniveau 1F, het f undamentele niveau, is het niveau
dat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten be-

20%
0%
R'dam

heersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken. Het f undamentele ni-

G4

rekenen

veau 2F is het algemeen maatschappelijk f unctioneel

<1F

R'dam

G4

R'dam

lezen
1F

G4

taal
1S

2F

niveau, het niveau waaraan elke Nederlander zou
moeten voldoen. Er zijn ook streef niveaus gef ormuleerd als uitdaging voor leerlingen die meer aan kunnen (S).

Bron: Basismonitor Onderwijs NPRZ, 2019
Grafiek 3.3. Percentage groep acht leerlingen dat scoort op
referentieniveaus rekenen (1S), lezen (2F) en taal (2F),
naar woongebied

Het college heef t als doelstelling 5 dat de score op de
ref erentieniveaus in het primair onderwijs stijgt: Het

80%

aandeel Rotterdamse basisschoolleerlingen op het

70%

ref erentieniveau stijgt in 2021 naar het landelijk g e-

60%

middelde van 2017; dat wil zeggen:
•
•
•

Taal: stijging van 54,9% naar 56,9% op 2F
Lezen: stijging van 60,9% naar 67,4% op 2F
Rekenen: stijging van 34,8% naar 37,8% op 1S.

50%
40%
30%
20%

In 2017/2018 behaalt 36 procent van de Rotter-

'15/'16

'16/'17

'17/ '18

damse achtstegroepers het streef niveau voor rekenen 1S. Dit is iets lager dan het gemiddeld van de
vier grote steden van 39 procent. Ook bij leesvaardigheid is er een klein verschil met de vier grote steden. In Rotterdam behaalt 67 procent van de
achtstegroepers het ref erentieniveau 2F, terwijl dit
gemiddeld in de vier grote steden 70 procent is. De

Rekenen 1S - Rdam
Lezen 2F- Rdam
Taal 2F - Rdam
Rekenen 1S - G4
Lezen 2F - G4
Taal 2F - G4
Bron: Basismonitor Onderwijs NPRZ

taalvaardigheid van de Rotterdamse achtstegroepers

4

Zie bijv. https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresu ltaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel.
5
Zie Collegetargets 2018-2022 gemeente Rotterdam (https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/college-van-benw/Collegetargets-en-nieuwe-Energie_21jan2019.pdf).
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Grafiek 3.5 Percentage opstroom in leerjaar 3 voortgezet
onderwijs t.o.v. schooladvies eind basisonderwijs

3.4 Voortgezet onderwijs
3.4.1 Op- en afstroom

30%

Een belangrijke indicator voor het volgen van de kansengelijkheid in het onderwijs is de opvolging van het
advies van de basisschool in het niveau van de ver-

20%

volgopleiding. Derdejaarsleerlingen in het voortgezet
onderwijs uit Rotterdam volgen vaker dan gemiddeld
in de vier grote steden een lagere opleiding dan de

10%

basisschool hen adviseerde. Het verschil in zogenoemde afstroom was tussen 2015/2016 en
2016/2017 toegenomen, maar is daarna weer af ge-

0%

nomen. In 2018/2019 is het verschil in af stroom tussen Rotterdam en de G4 weer overeenkomstig de

Rotterdam

periode tussen 2011 en 2016. Het percentage leerlingen dat een hogere opleiding volgt dan geadvi-

G4

Bron: Basismonitor Onderwijs NPRZ

seerd, de zogenoemde opstroom, is in Rotterdam
gelijk of wat hoger dan gemiddeld in de vier grote

3.4.2 Aandeel havo/ vwo leerlingen

steden en het landelijk gemiddelde.

Het aandeel havo en vwo leerlingen in het derde

Grafiek 3.4: Percentage afstroom in leerjaar 3 voortgezet
onderwijs t.o.v. schooladvies eind basisonderwijs 6

leerjaar is in Rotterdam lager dan gemiddeld in de
vier grote steden. Dit verschil is sinds 2013/14 toegenomen.

30%
Grafiek 3.6 Percentage havo/vwo leerlingen (exclusief
praktijkonderwijs) in leerjaar 3
20%

50%

10%

40%

0%
30%

Rotterdam
Bron: Basismonitor Onderwijs NPRZ

G4

20%
13/'14 14/'15 15/'16 16/'17 17/'18 18/'19
Rotterdam

G4

Bron: Staat van het Rotterdams Onderwijs

6

Percentages berekend zonder degenen met geen advies in het PO
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Ook als gekeken worden naar het opleidingsniveau

periode 2014 tot en met 2018 steeds hoger dan ge-

van de ouders dan is het aandeel havo - en vwo-leer-

middeld in de vier grote steden. In het voortgezet on-

lingen in het derde leerjaar lager dan gemiddeld in de

derwijs komt voortijdig schoolverlaten relatief minder

vier grote steden.

vaak voor dan in het mbo. In 2018/2019 verliet 0,6
procent van de leerlingen het voortgezet onderwijs

Grafiek 3.7 Percentage havo/ vwo leerlingen (exclusief
praktijkonderwijs) in leerjaar 3 naar opleidingsniveau ouders, 2018/2019

voortijdig, op het mbo was dit 8,3 procent. Op het
mbo is sprake van een toename van voortijdig
schoolverlaten sinds 2014/2015 en een daling in het

80%

laatste schooljaar.

60%

Grafiek 3.8 Percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters
(VSV'ers) jongeren dan 23 jaar (* 2018/2019 voorlopige cijfers)

40%

4,0%
20%

3,5%
3,0%

0%
Laag

Midden

Hoog

Rotterdam

Onbekend
G4

Bron: Staat van het Rotterdams Onderwijs

3.5 Voortijdig schoolverlaters VSV

2,5%
2,0%

1,5%
1,0%
14/'15

15/'16

16/'17

Rotterdam

In 2018/2019 verliet iets meer dan drie procent van
de Rotterdamse jongeren tot 23 jaar voortijdig de
school. Het aandeel VSV-ers is in Rotterdam in de
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Bron: OCW, DUO

17/18

18/19*

G4

Grafiek 3.10 Opleidingsniveau van de totale bevolking Rotterdam

3.6 Studenten
In 2018/2019 wonen in Rotterdam ruim 20.000 mbo -

100%

studenten, 18.500 hbo-studenten en 16.000 wo-studenten. Het aandeel studenten in het hbo en wo in

80%

de leef tijdsgroep 15 tot 27 jaar neemt toe in Rotterdam. Het aandeel is echter lager dan in Utrecht en
Amsterdam.

60%
40%

Grafiek 3.9 Aandeel studenten (hbo en wo) in de leeftijdsgroep 15 tot 27 jaar
50%

20%
0%
'13 na
rev.

40%

'14

'15

Laag

30%

'16

Midden

'17

'18

Hoog

Bron: CBS, Sociaal Statistisch Bestand; bewerking OBI.
Grafiek 3.11 Percentage hoogopgeleiden in de vier grote

20%

steden (15 tot 75 jaar)
10%

60%

0%

50%
40%
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

30%

Bron: CBS, statline

20%

3.6.1 Aandeel hoogopgeleiden

10%

Hoogopgeleid zijn degenen die een af geronde opleiding op hbo of wo hebben. Van de Rotterdammers

0%
'13

'14

'15

'16

'17

'18

van 15 tot 75 jaar was in oktober 2017 27,2 procent

Rotterdam

Amsterdam

hoogopgeleid; landelijk was dit 28,3 procent. In okto-

Den Haag

Utrecht

ber 2018 was dit volgens voorlopige cijf ers 28,1 pro-

Bron: CBS, Sociaal Statistisch Bestand; bewerking OBI.

cent (landelijk: 28,9 procent). Het opleidingsniveau
van de Rotterdammers neemt heel langzaam toe.
Deze toename zien we ook in Nederland als geheel.
Als enige van de vier grote steden heef t Rotterdam
een lager aandeel hoogopgeleiden dan de rest van
Nederland, al is het verschil klein: al jaren bedraagt
het verschil één procentpunt.
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Ruim driekwart van de jongeren van 13
tot en met 16 jaar voelt zich fit en gezond. Wel lijkt er sprake te zijn van een
lichte daling. Het risico op psychosociale
problemen is stabiel over de afgelopen
drie jaar.
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Omstandigheden in het gezin kunnen
van invloed zijn op de gezondheid en het
welbevinden van jeugdigen. Een vijfde
van de kinderen in Rotterdam groeit op
in een huishouden met een laag inkomen. Uit het ernsttaxatiemodel van het
CJG Rijnmond komt naar voren dat zes
procent van de ouders met een kind tussen de 0 en 12 jaar vragen heeft of problemen ervaart in de opvoeding.

Zowel het alcoholgebruik als het blowgedrag lijkt stabiel over de afgelopen periode. Ook het percentage jeugdigen met
een gezond gewicht lijkt stabiel. Veertien
procent van de derdeklassers in het
voortgezet onderwijs loopt een licht tot
sterk verhoogd risico op gameverslaving. Onveilige seks is de afgelopen jaren toegenomen onder de seksueel actieve derdeklassers in het voortgezet onderwijs. Delinquent gedrag is

afgenomen, evenals het aantal verwijzingen naar Halt.
In 2018 heeft 15 procent van de Rotterdamse jongeren tot 18 jaar jeugdhulp
ontvangen. Na een stijging tussen 2016
en 2017 van het totaal aantal jeugdhulptrajecten, is dit tussen 2017 en 2018 nagenoeg gelijk gebleven.

Grafiek 4.1 Wekelijks sporten bij een club, vereniging of

4.1 Leefstijl

sportschool, derdeklas VO

100%

4.1.1 Sporten
Van de leerlingen uit de derde klas van het voortge-

80%

zet onderwijs sport 59 procent wekelijks bij een club,
vereniging of sportschool.

60%
40%
20%

0%
'16

'17

'18

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin

Jeugd

25

4.1.2 Middelengebruik

procent van de eersteklassers overgewicht (inclusief

Een op de drie jongeren uit de derdeklas van het
voortgezet onderwijs geef t aan ooit alcohol te hebben gedronken (32 procent). Dit percentage is stabiel
over de periode 2016 tot en met 2018. Ook het percentage derdeklassers dat ooit geblowd heef t, lijkt in
Rotterdam stabiel over deze periode. In 2018 geef t

obesitas). Bij de 2-jarigen heef t 1,8 procent obesitas,
bij de eersteklassers van het voortgezet onderwijs
6,2 procent. Ondergewicht lijkt af te nemen met de
leef tijd. Bij de 2-jarigen heef t 14,8 procent ondergewicht, onder de eersteklassers van het voortgezet
onderwijs is dit 7,7 procent.

zes procent van de derdeklassers van het voortgezet

Grafiek 4.3 Percentage jeugdigen met gezond gewicht,

onderwijs aan ooit geblowd te hebben. Het percen-

overgewicht of ondergewicht, 2018

tage derdeklassers dat recent, dat wil zeggen in de
drie maanden vooraf gaand aan het invullen van de

100%

vragenlijst, alcohol heef t gedronken is toegenomen

80%

van 19,5 procent in 2017 naar 23,8 procent in 2018.

60%

Grafiek 4.2 Percentage jongeren dat ooit of recent alcohol

40%

heeft gedronken of ooit heeft geblowd, derdeklas VO

20%

60%

0%
2-jarigen

5- en 6jarigen

40%

10- en 11- 12- en 13jarigen
jarigen

overgewicht (incl. obesitas)

gezond gewicht

20%

ondergewicht
0%

'16

'17

'18

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin

Ooit alcohol gedronken

4.1.4 Gameverslaving

De laatste 3 maanden alcohol
gedronken
Ooit geblowd

Het CJG Rijnmond vraagt jongeren hoeveel dagen
per week ze zitten te gamen. En als ze gamen hoeveel uur op een dag ze dan gemiddeld gamen. In

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin

2018 geef t ruim de helf t van de derdeklassers in het
voortgezet onderwijs aan minstens één keer per
week te gamen (55 procent) en 24,5 procent gamet

4.1.3 Overgewicht
In 2018 heef t 74,9 procent van de tweejarigen, 72,7
procent van de 5- en 6- jarigen, 64,4 procent van de
10- en 11-jarigen en 67,5 procent van de jongeren uit
de eerste klas van het voortgezet onderwijs een gezond gewicht. Deze percentages zijn redelijk stabiel
in de periode 2015 tot en met 2018. Overgewicht
komt vaker voor in de bovenbouw van het basisonderwijs en eerste klas voortgezet onderwijs dan bij
de jongere kinderen. In 2018 heef t 10,3 procent van
de 2- jarigen, 13,7 procent van de 5- en 6-jarigen,
28,6 procent van de 10- en 11-jarigen en 24,7
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11 uur of meer per week. Veertien procent van de
derdeklassers loopt een licht tot sterk verhoogd risico
op gameverslaving.

Grafiek 4.4 Percentage derdeklassers met een licht tot
sterk verhoogd risico op gameverslaving

4.1.6 Delinquent gedrag
Sinds 2012 neemt het aantal delicten gepleegd door

60%

jeugdigen in Rotterdam af , van ruim 9300 in 2012
naar 4900 in 2018. Ook als we kijken naar de delic-

50%

ten gepleegd in Rotterdam door Rotterdamse jeugdi40%

gen zien we een af name van bijna 6400 in 2012 naar
bijna 3250 in 2018.

30%

Grafiek 4.6 Delinquent gedrag in Rotterdam

20%

10000
10%

8000
0%
'17

6000

'18

4000

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin
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4.1.5 Seksueel gedrag

'12

In 2018 gaf 5,6 procent van de derdeklassers van het

'13

'14

'15

'16

'17

'18

Aantal delicten gepleegd door
jeugdigen in Rotterdam

voortgezet onderwijs aan dat hij / zij geslachtsge-

Aantal delicten gepleegd in Rotterdam
door Rotterdamse jeugdigen

meenschap heef t gehad. Van de seksueel actieve
derdeklassers geef t 29 procent in de vragenlijst van
het CJG aan de laatste keer onveilige seks te hebben gehad. De vragenlijst van het Centrum voor
Jeugd en Gezin is niet anoniem. Bij dit onderwerp
heef t dit mogelijk onderrapportage tot gevolg. In
2015 is seksueel gedrag ook gemeten met behulp
van de anonieme Gezondheidsmonitor. Daar lag dit
percentage onder de 13 tot en met 16-jarigen met 44
procent hoger.

Bron: CBIS

Van de 12- tot en met 17-jarigen wordt in 2018 2,9
procent verdacht van een straf baar f eit. Van de 18tot en met 22-jarigen is dit 3,6 procent. Beide percentages zijn hoger dan landelijk. Gemiddeld voor heel
Nederland liggen deze percentages op respectievelijk 1,3 en 2,3 procent.

Grafiek 4.5 Percentage seksueel actieve derdeklassers
voortgezet onderwijs dat de laatste keer onveilige seks
heeft gehad.
50%
40%

30%
20%
10%

%
'16
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'18

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin
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Grafiek 4.7 Percentage jongeren verdacht van een strafbaar feit

20%

4.2 Lichamelijk en psychisch welbevinden
Ruim driekwart van de jongeren van 13 tot en met 16
jaar voelt zich f it en gezond. Er lijkt sprake van een

15%

lichte daling hiervan in de af gelopen drie jaar.

10%

Grafiek 4.9 Percentage 13 t/m 16-jarigen dat zich fit en gezond voelt.
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Bron: CBIS
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Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht straf baar

50%

vergrijp plegen, worden door de politie of leerplicht-

40%

ambtenaren naar Bureau Halt verwezen. In 2018

30%

hebben zowel in Rotterdam als in Amsterdam ruim
150 jongeren op de 10.000 jongeren een Halt verwij-

'16

'17

'18

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin

zing gekregen. In Utrecht en Den Haag ligt dit aantal
rond de 115 per 10.000 jongeren.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG
Rijnmond) gebruikt op een aantal vaste leef tijdsmo-

Grafiek 4.8 Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.

menten signaleringsinstrumenten om psychosociale
problemen vroegtijdig te signaleren. Ouders van 2-ja-

300

rigen vullen de Bitsea7 in. In 2018 had 7,6 procent

250

van de 2-jarigen een verhoogd risico op psychosoci-

200

ale problemen. Zowel in het basisonderwijs als de
eerste klas van het voortgezet onderwijs wordt het ri-

150

sico op psychosociale problemen in kaart gebracht

100

met de Strengths and Dif f iculties Questionnaire
(SDQ). In 2018 had 11,7 procent van de kinderen uit

50

groep 2 van het basisonderwijs een zorgelijke score

0
'13

'14

'15

'16

'17

'18

op de SDQ, en 27,7 procent van de leerlingen uit de

Rotterdam

Amsterdam

eerste klas van het voortgezet onderwijs. Bij beide

Den Haag

Utrecht

leef tijdsmomenten zijn deze percentages stabiel over
de af gelopen drie jaar.

Bron: Waarstaatjegemeente.nl / Halt

7

De Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (Bitsea) is een verkorte versie van de ITSEA. De vragenlijst
wordt net als de ITSEA, gebruikt om kinderen te identificeren met sociaal - emotionele gedragsproblemen of vertragingen
in sociaal- emotionele competentie
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Grafiek 4.10 Percentage kinderen en jongeren met een
verhoogd risico op psychosociale problemen (SDQ)

Grafiek 4.11 Percentage kinderen in een huishouden met
een inkomen tot 110% WSM naar gezinstype
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Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin

Bron: CBS, bewerking OBI

4.3.2 Opvoeding
Eén op de tien ouders met een kind tussen de 0 en

4.3 Omstandigheden in het gezin

12 jaar geef t zelf in de Gezondheidsmonitor 2018
aan behoef te te hebben aan hulp of advies over de

4.3.1 Armoede
Er zijn verschillende def inities om de omvang van armoede vast te stellen. De belangrijkste zijn de lageinkomensgrens zoals gehanteerd door het CBS, het
budget volgens het ‘niet-veel-maar-toereikend-criterium’ van het SCP en de maximale beleidsgrens voor
het gemeentelijke armoedebeleid. Deze laatste staat
gelijk aan 110% van de voor het huishoudenstype
toepasselijke bijstandsnorm, het ‘wettelijk sociaal minimum’ (WSM).
Een vijf de van de kinderen in Rotterdam maakt deel
uit van een huishouden met een laag inkomen. Het
gaat dan in totaal om 20.800 kinderen tot 18 jaar.
Ruim 60 procent van deze kinderen maakt deel uit
van een eenoudergezin. Van alle Rotterdamse kinderen in een eenoudergezin leef t 41 procent in een
huishouden met een laag inkomen; ruim 20 procent
doet dit vier jaar of langer. Kinderen in een tweeoudergezin maken veel minder vaak deel uit van een

opvoeding. In 2014 kwam dit vaker voor, namelijk
ruim één op de zes ouders.
Het jeugdbeleid legt, met de nadruk op normaliseren,
demedicaliseren en het versterken van de eigen
kracht, het accent op preventie. De JGZ-prof essionals streven ernaar om eerder te ondersteunen bij
enkelvoudige vragen. Dit om te voorkomen dat deze
vragen uitgroeien tot problematiek waarbij hulpverlening noodzakelijk is (Centra voor Jeugd en Gezin,
2015). Het CJG Rijnmond maakt binnen de JGZ gebruik van het ernsttaxatiemodel (ETM). Met behulp
van dit instrument gaat de JGZ-prof essional, op unif orme en gestructureerde wijze, na hoe het gaat met
de jeugdige binnen zijn context. De prof essional
voert deze taxatie samen met de ouder en de jeugdige uit. Uit het ETM komt naar voren dat zes procent van de ouders met een kind tussen de 0 en 4
jaar vragen heef t of problemen ervaart in de opvoeding.

huishouden met een laag inkomen: 10 procent van
hen leef t in een gezin met een laag inkomen, en 4
procent leef t in een dergelijk gezin dat al vier jaar of
langer een laag inkomen heef t.
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Grafiek 4.12 Percentage ouders van 0-4 jarigen dat vragen
heeft of problemen ervaart in de opvoeding

Grafiek 4.13 Percentage jeugdigen waarvoor de Raad voor
de Kinderbescherming een beschermingsonderzoek heeft
uitgevoerd.
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Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming een
zodanige opvoedingsproblematiek vermoedt d at een
kinderbeschermingsmaatregel overwogen moet worden, kan zij een beschermingsonderzoek uitvoeren
(www.kinderbescherming.nl). In 2018 heef t de Raad
voor de Kinderbescherming voor 0,8 procent van de
0- tot 18-jarigen in Rotterdam een beschermingsonderzoek uitgevoerd. Landelijk was dit 0,5 procent.
Het percentage jeugdigen voor wie een beschermingsonderzoek is uitgevoerd is tussen 2013 en
2018 af genomen van 1,0 naar 0,8 procent.

4.3.3 Ingrijpende gebeurtenissen
Ernstige gebeurtenissen binnen het gezin of de f amilie, zoals het plotseling overlijden of een ernstige
ziekte van een f amilielid, kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van een depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaaf de ouders (KVO) worden gezien als risicogroep
voor emotionele problematiek (www.nji.nl). Veertien
procent van de kinderen van 0 tot en met 12 jaar in
Rotterdam heef t ooit een ingrijpende gebeurtenis
meegemaakt, zoals het overlijden van een f amilielid,
echtscheiding, verhuizing e.d. en heef t daar op moment van het consult bij het CJG nog last van (Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, 2018). Eén op
de tien kinderen van 0 tot en met 12 jaar heef t ooit
een psychische ziekte of psychische problemen van
een ouder of verzorger meegemaakt. Dit percentage
komt overeen met dat uit 2014 (GGD Gezondheidsmonitor).
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4.4 Jeugdwerkloosheid

4.5 Jeugdhulp

Van de Rotterdamse jongeren tot 27 jaar is 6 procent

Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en

werkzoekend. Zij ontvangen een uitkering en/of zijn

beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betref t

ingeschreven bij het UWV als werkzoekende.

8

Het

hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychi-

aandeel werkzoekende jongeren in de Rotterdamse

sche, psychosociale en/of gedragsproblemen, een

beroepsbevolking is sinds 2012 gedaald. In 2012

verstandelijke beperking van de jongere, of opvoe-

was het aandeel werkzoekende jongeren in Rotter-

dingsproblemen van de ouders. In 2018 heef t 15 pro-

dam hoger dan in de andere drie grote steden. In

cent van de Rotterdamse jongeren tot 18 jaar jeugd-

2018 is het percentage werkloze jongeren in Rotter-

hulp ontvangen. Dit is een even groot percentage als

dam iets lager dan in Den Haag (respectievelijk 5,7

in Utrecht. In Amsterdam en Den Haag heef t een

en 6,4 procent). In Amsterdam en Utrecht ligt het

kleiner aandeel van de jongeren jeugdhulp ontvan-

percentage lager (respectievelijk 3,8 en 3,2 procent).

gen, namelijk 12 procent.

Grafiek 4.14 Aandeel niet-werkende beroepsbevolking in

Grafiek 4.15 Percentage jeugdhulp aan jongeren tot 18

de beroepsbevolking van 15 tot 27 jaar, peildatum 1 okto-

jaar
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In 2018 volgden in Rotterdam ruim 27.000 jongeren
een traject voor jeugdhulp, jeugdbescherming en/of
jeugdreclassering (Waarstaatjegemeente.nl / CBS).
Tachtig procent van alle Jeugdzorgtrajecten in Rotterdam bestond in 2017 uit Jeugdhulp zonder verblijf ,
acht procent uit Jeugdhulp met verblijf , negen procent uit Jeugdbescherming en drie procent uit Jeugdreclassering.

8

Deze percentages zijn berekend op registratiebestanden van het CBS en kunnen niet worden vergeleken met het officiële landelijke
werkloosheidscijfer. Dit wordt berekend op basis van de Enquête Beroepsbevolking. Deze dat zijn om onderzoekstechnische redenen
niet beschikbaar op gemeenteniveau.
9
Het cijfer van 2018 is een voorlopig cijfer.
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Grafiek 4.16 Jeugdzorgtrajecten in 2017 (Percentage van
totaal Jeugdzorgtrajecten)

Jeugdhulp zonder verblijf
Jeugdhulp met verblijf
Jeugdbescherming totaal

Jeugdreclassering
Bron: waarstaatjegemeente.nl / CBS
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Vrije tijd

In Rotterdam sporten volwassenen minder vaak dan in de andere vier grote steden. Ook zijn Rotterdammers minder
vaak lid van een sportbond. Onder kinderen is het aandeel dat vijf dagen per
week buiten speelt afgenomen tussen
2014 en 2018.

Ruim vier van de vijf Rotterdammers ondernamen in 2018 minstens één culturele
activiteit. Vooral de bioscoop of het filmtheater wordt vaak bezocht. Het maandelijks bezoek aan culturele voorzieningen
en het maandelijks uitgaan is tussen
2016 en 2018 toegenomen.
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Het oordeel over voldoende groen en
over voldoende gebruiksgroen is tussen
2016 en 2020 licht afgenomen. Sinds
2012 is het aantal banen in de sector recreatie en toerisme continu gestegen.
Ook het aantal bezoekers uit zowel Nederland als uit het buitenland, is sinds
2012 toegenomen.

Begin 2019 verrichtte ruim de helft van
de Rotterdammers van 13 tot en met 75
jaar wel eens onbetaald werk op vrijwillige basis, vooral in de vorm van lichamelijke of huishoudelijke hulp of informatie en advies. Vrijwilligers in Rotterdam zijn het meest actief in een sportvereniging, -bond of -school en in organisaties of instellingen voor hulp of bezoek
aan zieken, bejaarden of gehandicapten.

Grafiek 5.1 Percentage kinderen dat minimaal één uur per

5.1 Sport en bewegen

dag buiten speelt
80%

In dit digitale tijdperk spelen kinderen vaker op tablets en daardoor minder buiten. Om oogproblemen

70%

te voorkomen adviseren oogartsen de 20-20-2-vuist-

60%

regel. Deze houdt in: na 20 minuten op een telef oon

50%

of tablet kijken, een pauze van 20 seconden waarbij

40%

je in de verte kijkt. De 2 staat voor 2 uur per dag naar
buiten (www.oogf onds.nl). In Rotterdam is het per-

30%

centage kinderen dat minimaal 1 uur per dag buiten

20%

speelt af genomen tussen 2014 en 2018. Ook het

10%

percentage kinderen dat vijf dagen per week buiten
speelt is af genomen, van 60 procent in 2014 naar 54
procent in 2018.

%
2 en 3 jaar
2014

4 t/m 11 jaar
2018

Bron: GGD Gezondheidsmonitor, 2014, 2018
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Van de leerlingen uit de derde klas van het voortgezet onderwijs sport 59 procent wekelijks bij een club,
vereniging of sportschool.

Grafiek 5.4 Percentage volwassenen van 19 jaar en ouder
die wekelijks sporten

70%

Grafiek 5.2 Wekelijks sporten bij een club, vereniging of
sportschool, derdeklas VO
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In 2018 is 15 procent van alle Rotterdammers lid van
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één of meerdere sportbonden. Onder de jongeren
van 10 tot 25 jaar is dit ruim een kwart, onder de Rot-

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin

terdammers van 65 jaar en ouder één op de tien. Bij
De helf t van alle Rotterdammers van 15 jaar en ou-

vergelijking van de vier grote steden valt vooral het

der sport een keer per week of vaker alleen of samen

hoge percentage leden in Utrecht op. In Den Haag

met anderen. In vergelijking met de andere drie grote

zijn ook kinderen en jongeren tot 25 jaar vaker dan in

steden sporten Rotterdamse volwassenen het minst

Rotterdam of Amsterdam lid van een sportbond.

iedere week, gevolgd door Haagse volwassenen,
respectievelijk 46 en 50 procent. Utrechtse en Amsterdamse volwassenen sporten het meest, respectievelijk 62 en 56 procent.

Grafiek 5.5 Percentage lid van een bij NOC-NSF
aangesloten sportbond, 2018
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Grafiek 5.3 Percentage Rotterdammers van 15 jaar en ou-
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5.2 Cultuur

In 2018 nam 17 procent van de Rotterdammers
maandelijks deel aan culturele activiteiten, 42 pro-

In 2018 bezocht 70 procent van de Rotterdammers

cent bezocht maandelijks één of meer culturele voor-

minstens één keer een bioscoop of filmtheater. Daar-

zieningen en 58 procent gaat maandelijks uit. Het

mee is dit het meest bezochte culturele genre, ge-

maandelijks bezoek aan culturele voorzieningen en

volgd door f estivals/evenementen, theaters, concert-

het maandelijks uitgaan is tussen 2016 en 2018 toe-

zalen en musea. Ruim vier van de vijf Rotterdam-

genomen.

mers ondernamen in 2018 minstens één van de onderzochte culturele activiteiten.

Grafiek 5.7 Percentage Rotterdammers dat maandelijks
culturele activiteiten onderneemt of bezoekt

Grafiek 5.6 Bezoek aan diverse culturele genres in 2018, in
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% van Rotterdammers
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Bron: wijkprofiel.rotterdam.nl

Expositieruimten en
galeries

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is de

Wijkgebouwen,-theaters
en cultuurcentra

basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst
van Rotterdam. De SKVR verzorgt culturele activiteiten

Muziekactiviteiten, gezelschappen

binnen het onderwijs en in de vrije tijd. In 2019 namen

Andere culturele
organisaties en activiteiten

16.798 kinderen en jongeren tot 25 jaar in hun vrije tijd
deel aan activiteiten van de SKVR en 8.624 Rotterdam-

Dans- en
theatergezelschappen

mers van 25 jaar en ouder.

Culturele workshops /
cursussen / lessen

Grafiek 5.8 Aantal deelnemers aan activiteiten van de
SKVR in de vrije tijd
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2019
25 jaar en ouder

5.3 Groen in de stad
Een groene omgeving heef t veel voordelen. Het

Grafiek 5.9 Oordeel van Rotterdamse huishoudens over
groen in en rond de woonbuurt

90%

heef t een positief ef fect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leef baarheid van een wijk.
Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder, waardoor de
economische groei van een stad wordt versterkt

80%
70%

60%

(Wageningen University & Research, 2020).
50%

Vier op de vijf Rotterdamse huishoudens geven in
2020 aan dat er naar hun oordeel (ruim) voldoende
groen, zoals grasveldjes, bomen en parken, in en

40%
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'20

rond de woonbuurt aanwezig is. Over gebruiksgroen
is het oordeel minder positief . Tweederde van de
huishoudens vindt dat er voldoende groen om te
picknicken, te sporten of te spelen in en rond de
woonbuurt (ruim) aanwezig is. Zowel het gunstig oor-

Voldoende groen (grasveldjes, bomen)
aanwezig
Voldoende gebruiksgroen (picknick,
sporten, spelen) aanwezig

deel over voldoende groen als over voldoende gebruiksgroen is tussen 2016 en 2020 licht af genomen.

Bron: wijkprofiel.rotterdam.nl
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Grafiek 5.11 Bezoekers die één of meer dagen in Rotterdam overnachten (x 1.000)

5.4 Toerisme
In 2019 had Amsterdam de meeste banen per 1.000
inwoners in de sector recreatie en toerisme (118 per

1400
1200

1.000 inwoners) en Den Haag de minste (47 per
1.000 inwoners). In Rotterdam waren 50 per 1.000
inwoners werkzaam in deze sector. Sinds 2012 is in

1000
800

Rotterdam het aantal banen in deze sector continu
gestegen. Ook in de andere drie grote steden is het
aantal banen tussen 2012 en 2019 gestegen, waarbij

600
400

vooral in Amsterdam een grote stijging te zien is.
200
Grafiek 5.10 Het aantal banen in de sector recreatie en
toerisme, (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)
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De meeste buitenlandse gasten kwamen uit Duitsland (94.000), België (74.000), het Verenigd Konink-
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rijk (74.000), de Verenigde Staten van Amerika
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(43.000) en Frankrijk (37.000). Samen vormen deze
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gasten ruim de helf t van het totale aantal buitenlandse gasten in Rotterdam (55 procent).
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Sinds 2012 heef t het CBS cijf ers van het aantal bezoekers dat één of meer nachten achtereen verblijf t
in een logiesaccommodatie10. In 2018 overnachtten
1.261.000 bezoekers één of meer nachten in Nederland. Van hen hadden 671.000 Nederland als woonland, 590.000 kwamen uit het buitenland. Het aantal
bezoekers in Rotterdam, zowel uit Nederland als uit
het buitenland is sinds 2012 toegenomen.

10

Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek. Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld.
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5.5 Informele zorg en vrijwilligerswerk
Begin 2019 verrichtte 53 procent van de Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar wel eens één of meer
vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis. 38
procent deed wel eens aan inf ormele hulp (los van
een organisatie), en 40 procent verrichtte vrijwilligerswerk in georganiseerd verband. Voor een deel
gaat het hier om dezelf de mensen: 24 procent deed
zowel aan inf ormele hulp als aan vrijwilligerswerk
Grafiek 5.13 Deelnamepercentages vrijwilligerswerk naar

(Omnibusenquête).

soort, 2019

In 2019 verleenden de Rotterdammers het meest inf ormele lichamelijke of huishoudelijke hulp of inf ormatie en advies, beide 20 procent van de Rotterdammers.

Sportorganisatie
Hulp/ bezoek zieken,
bej., gehandic.

Onderwijs
Grafiek 5.12 Deelnamepercentages informele hulp naar
soort.
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Van oudsher zijn vrijwilligers in Rotterdam het meest
actief in een sportvereniging, -bond of -school en in
organisaties of instellingen voor hulp of bezoek aan
zieken, bejaarden of gehandicapten. In 2019 is 12
procent van de Rotterdammers vrijwillig werkzaam bij
een sportorganisatie. Elf procent is vrijwilliger bij een
organisatie of instellingen voor hulp of bezoek aan
zieken, bejaarden of gehandicapten.
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Inkomen en armoede

In Rotterdam neemt het aandeel hoge inkomens langzaam toe en het aandeel
lage inkomens af. De ‘achterstand’ op de
andere grote steden blijft nagenoeg gelijk. Voor zestig procent van de Rotterdamse huishoudens is arbeid de belangrijkste bron van inkomsten. Dat is minder
dan in de andere grote steden.

40
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Het aandeel huishoudens met een negatief vermogen is in Rotterdam een kwart.
Dat is groter dan in de andere grote steden. De groep met een vermogen van
meer dan € 50.000 is ook een kwart. Dat
is verhoudingsgewijs kleiner dan in de
ander G4 steden.
Het percentage miljonairs is in alle vier
de grote steden de laatste jaren sterk gestegen. In Rotterdam heeft een op de

tachtig huishoudens een vermogen van
meer dan één miljoen euro. De toename
van het aandeel sterke schouders is in
Rotterdam vergelijkbaar met landelijk en
de andere drie grote steden. Deze toename komt van de young professionals
en de hoogopgeleide gezinnen.
Armoede is ook in Rotterdam een hardnekkig probleem. Kijken we naar de
groep met een inkomen tot 110% van het
wettelijk sociaal minimum (WSM), dan leven er ruim 56.000 Rotterdamse huishoudens in armoede. Ruim 32.000 van hen
doet dat al langer dan vier jaar. Dat is
één op de acht Rotterdamse huishoudens.
De kortdurende armoede is tot en met
2013 in Rotterdam gestegen en sindsdien weer afgenomen. De langdurige

6.1 Inkomensverdeling
Aan de hand van de verdeling van

armoede blijft echter ook na 2014 licht
toenemen. Zowel de ontwikkeling als de
omvang van de langdurende armoede
verschilt niet veel tussen de drie grootste steden. In Utrecht en in de rest van
Nederland komt het beduidend minder
vaak voor. Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen lopen het
grootste armoederisico: van hen heeft
twee op de vijf huishoudens een inkomen tot 110% WSM.
Na een jarenlange stijging van het aandeel wanbetalers van de zorgpremie is er
sinds 2014 sprake van een daling. Dat
geldt voor alle vier de grote steden en
ook voor heel Nederland. In Rotterdam is
het aandeel wanbetalers hoger dan in de
andere grote steden, en ligt nu op bijna
vier procent.

20 procent als ‘hoog’, en de rest als ‘midden’ wordt
beschouwd. In graf iek 6.1 is de ontwikkeling van de
inkomensverdeling binnen de G4 te zien.

huishoudensinkomens kunnen lage-, midden- en

In alle vier de grote steden is de groep met een laag

hoge-inkomensgroepen worden gedef inieerd.

inkomen oververtegenwoordigd. Landelijk behoort 40

Gangbaar is, dat de onderste 40 procent van de

procent van de huishoudens tot deze groep. Het

landelijke inkomensverdeling als ‘laag’, de bovenste

inkomen van deze huishoudens was over heel 2017
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netto minder dan € 29.600. In Rotterdam is deze

dat inkomen uit arbeid heef t en een kleiner deel dat

groep nog iets groter dan in de andere grote steden.

af hankelijk is van een uitkering. Ook het aandeel
huishoudens dat AOW en/of pensioen ontvangt is in

Grafiek 6.1 inkomensverdeling

Rotterdam hoger dan in Utrecht en Amsterdam. Het

60%

is echter wel aanzienlijk lager dan landelijk.

50%
Grafiek 6.2 Belangrijkste inkomensbron (2017)
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Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen is

6.3 Vermogen

in de meeste grote steden juist kleiner dan landelijk,
waar 20 procent van de huishoudens tot deze groep

Naast inkomen speelt uiteraard ook het f inanciële

behoort. Utrecht vormt hierop een uitzondering. In

vermogen van huishoudens een rol van betekenis.

Rotterdam is deze groep,die over heel 2017 een

De vermogenspositie van de Rotterdamse

netto inkomen had van meer dan € 58.200,

huishoudens is minder f lorissant dan in de andere

verhoudingsgewijs het kleinst. De groep met een

grote steden. Een kwart van de Rotterdamse

laag inkomen wordt sinds 2011 in alle vier de grote

huishoudens heef t een negatief vermogen. Dat is iets

steden kleiner en de groep met een hoog inkomen

meer dan in Amsterdam en in Den Haag.

wordt groter. De verschillen tussen Rotterdam en de

Van de huishoudens in Rotterdam met een negatief

overige grote steden veranderen in de loop der jaren

vermogen heef t tweederde (16 procent van alle

nauwelijks.

huishoudens) meer dan € 5.000 schuld. Gemiddeld
heef t deze groep ruim € 40.000 schuld.

6.2 Inkomensbron

In Rotterdam heef t iets meer dan een kwart van de
huishoudens meer dan € 50.000 aan vermogen. Dat

In 2017 was bij 59 procent van de Rotterdamse
huishoudens arbeid de belangrijkste bron van
inkomsten. Landelijk was dit 61 procent, en ook in de
andere drie grote steden hadden huishoudens
relatief vaker hun inkomen (mede) uit arbeid. Het
verschil met Den Haag is gering als het gaat om de
inkomstenbron. In Amsterdam en vooral in Utrecht is
er een aanzienlijk groter deel van de huishoudens
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is minder dan in de andere grote steden.

Grafiek 6.3 Vermogen per huishouden (2018)

Grafiek 6.4 Percentage huishoudens met een vermogen
meer dan € 1.000.000
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Het aantal miljonairs is de laatste jaren in de vier
grote steden sterk toegenomen. Met name in
Amsterdam groeit deze groep hard.
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6.4 Sterke schouders

In oktober 2018 behoorde volgens voorlopige cijf ers
30,3 procent van de Rotterdammers tot de Sterke

Rotterdam onderscheidt als ‘Sterke Schouders’ vijf

schouders; iets meer dan elders in Nederland (29,7

deelgroepen naar gelang de levensf ase waarin men

procent). In de andere drie grote steden is hun

zich bevindt: ‘studenten’, alsmede een viertal

aandeel groter: in Den Haag iets groter, in

groepen hoog opgeleiden, namelijk ‘young

Amsterdam ruim anderhalf keer zo groot en in

prof essionals’, ‘hoog opgeleide gezinnen’, hoog

Utrecht bijna twee keer zo groot.

opgeleiden zonder kinderen en ‘empty nesters’. In
onderstaande tabel staan deze vijf deelgroepen
gedef inieerd. Voor alle groepen geldt dat ze een
HBO of wetenschappelijke opleiding hebben
af gerond. Voor studenten die we tot de ‘Sterke
Schouders’ rekenen, geldt dat ze een HBO of
universitaire opleiding volgen.

De toename van het aandeel sterke schouders is in
Rotterdam vergelijkbaar met die van landelijk en die
in de andere drie grote steden. Deze toename komt
van de young prof essionals en de hoog opgeleide
gezinnen, en de laatste jaren niet meer van de empty
nesters; in de aandelen hoog opgeleiden zonder
kinderen en studenten zit al langer weinig beweging.
Grafiek 6.5 Ontwikkeling aandeel ‘Sterke Schouders’
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Tabel 6.1 Definitie deelgroepen ‘Sterke Schouders’
Leeftijd
Studenten
Young professionals
Hoogopgeleide
gezinnen

Huishoudsamenstelling

18 t/m
25 jaar

al dan niet thuis-wonend

tot 35
jaar

heeft hooguit één thuiswonend
kind[4]

35 tot 55
jaar

Hoogopgeleiden zonder kinderen

35 tot 55
jaar

Empty nesters

vanaf 55
jaar

(hoofd of partner in) gezin
|met thuis-wonende kinderen[5]
zonder thuis-wonende kinderen

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: SSB, CBS, monitor Sterke Schouders in Rotterdam

Rotterdam heef t een positief binnenlands
verhuissaldo onder de sterke schouders: er
verhuizen er méér uit andere gemeenten naar
Rotterdam dan andersom. De instroom van de uit
elders in Nederland naar Rotterdam verhuisde sterke
schouders betref t (in hun nieuwe situatie) vooral
young prof essionals en studenten; de uitstroom
echter eveneens. Studenten en young prof essionals

zonder thuis-wonende kinderen)

hebben doorgaans een positief verhuissaldo; bij de
hoog opgeleide gezinnen, en in mindere mate bij de
hoog opgeleiden zonder kinderen, is het saldo
negatief .
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6.5 Omvang van armoede

Af hankelijk van de def initie leven volgens de meest
recente cijf ers 42.000 tot 56.000 huishoudens in Rot-

Er zijn verschillende def inities om de omvang van de

terdam in armoede; dat is 14 tot 19 procent van alle

armoede vast te stellen. De belangrijkste zijn de

huishoudens in de stad. Tot de doelgroep van het

lage-inkomensgrens zoals gehanteerd door het CBS,

gemeentelijk armoedebeleid worden 56.200 huishou-

het budget volgens het ‘niet-veel-maar-toereikend-

dens gerekend; dat is 19 procent van alle Rotter-

criterium’ van SCP en de maximale beleidsgrens

damse huishoudens. Hiervan heef t meer dan de helf t

voor het gemeentelijke armoedebeleid. Deze laatste

al vier jaar of langer een laag inkomen.

staat gelijk aan 110% van de voor het huishoudenstype toepasselijke bijstandsnorm, het ‘wettelijk soci-

6.6 Ontwikkeling van armoede

aal minimum’ (WSM). Globaal vormt de groep huishoudens met een inkomen onder deze grens de

De langjarige ontwikkeling van het percentage huis-

doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid.

houdens in armoede volgens beide def inities laat

In de onderstaande tabel staat de omvang van de
groep huishoudens volgens twee def inities, alsmede
het aandeel van alle huishoudens in de stad in procenten11. Hierbij maken we onderscheid tussen huishoudens en personen die zich relatief kort (minimaal
één jaar) en relatief lang (vier jaar of langer) onder
de betref f ende grens bevinden. Dit omdat er in de
eerste groep een vrij groot verloop is. De gegevens
zijn gebaseerd op het Integraal Inkomens- en vermogensonderzoek (IIV) van het CBS; de gegevens over
2018 zijn voorlopig.
Tabel 6.2 Aantal en aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en tot 110% WSM) in
Rotterdam (1 januari 2018)
Onder lage-inkoTot 110% WSM
mensgrens
Duur

Aantal

%

Aantal

%

zien dat tot 2013-2014 het percentage huishoudens
in armoede steeg, om in de jaren daarna geleidelijk
af te nemen. In de periode 2017-2018 daalde het
percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens licht van 14,8 naar 14,5 procent. Het percentage huishoudens met een inkomen tot 110% WSM
daalde van 20 naar 19,4 procent. In de onderstaande
f iguur staat de ontwikkeling van de armoede volgens
beide def inities sinds 2011 weergegeven.
Grafiek 6.6 Percentage huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en tot 110% WSM
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'11

> 1 jr

42.100

14,5

56.200

'12

'13

'14

'15

Lage-inkomensgrens
> 4 jr

18.700

Bron: CBS

7,3

32.100

'16

'17

'18

19,4

12,5

110% WSM

Bron: CBS, bewerking OBI

In de drie grootste steden is het aandeel huishoudens met een laag inkomen hoger dan in Utrecht en
de rest van Nederland. Rotterdam kent nog steeds
het hoogste percentage, maar het verschil met Amsterdam en Den Haag is relatief klein. In de volgende

11

De meest recente cijfers volgens het ‘niet veel maar toereikend’-criterium van SCP betreffen 2017; deze
worden daarom in deze publicatie niet meegenomen. In dat jaar leefden volgens SCP 65.200 Rotterdammers (10,9 procent van
alle inwoners) in armoede.
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f iguur is de ontwikkeling van het percentage huishoudens met een inkomen tot 110% WSM in de G4

Het aantal huishoudens dat relatief kort (minimaal 1

sinds 2011 te zien.

2014 en sindsdien weer licht af genomen. In de on-

Grafiek 6.7 Percentage huishoudens met een inkomen tot
110% WSM in de G4

jaar) op een laag inkomen is aangewezen, steeg tot
derstaande graf iek is te zien dat het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen na 2014 licht
toeneemt. Oudere cijf ers over deze groep zijn helaas

25%

niet beschikbaar.
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6.7 De doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid

Grafiek 6.8 Ontwikkeling van het aantal huishoudens met
minimaal 1 jaar en waarvan 4 jaar of langer een inkomen
tot 110% WSM

70.000

Zoals gezegd geldt 110% van het wettelijk sociaal

60.000

minimum globaal als inkomensgrens voor het ge-

50.000

meentelijk armoedebeleid. Het gaat dan om ruim

40.000

56.000 huishoudens en om ongeveer 92.000 inwo-

30.000

ners (16 procent van alle Rotterdammers), waarvan

20.000

rond 21.000 minderjarige kinderen (18 procent van

10.000

alle minderjarige kinderen in de stad). Rond 32.000

0

huishoudens behoren vier jaar of langer tot de doelgroep van het armoedebeleid; het gaat dan om bijna
50.000 personen waarvan ongeveer 11.000 minderjarige kinderen.
Tabel 6.3 Aantal en aandeel huishoudens, personen en
minderjarige kinderen met een inkomen tot 110% WSM in

'15

'16

Minstens 1 jaar

'17

'18

4 jaar of langer

Bron: CBS, bewerking OBI

Daling van kortdurende armoede en stijging van
langdurige armoede, is een landelijke trend en zien
we ook terug in de andere drie grote steden. In de

Rotterdam (1 januari 2018)
Huishoudens

'14

Personen

onderstaande graf iek is de ontwikkeling van het per-

Kinderen

centage huishoudens met een langdurig laag inkoDuur

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

> 1 jr

56.200

19,4

91.800

15,7

20.800

18,4

> 4 jr

32.100

12,5

49.800

9,4

10.900

10,5

Bron: CBS
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men in de G4 te zien.

Grafiek 6.9 Percentage huishoudens met vier jaar of langer
een inkomen tot 110% WSM

Grafiek 6.10 Percentage huishoudens met een inkomen tot
110% WSM naar bron van inkomen
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Gezinstype

6.7.1 Kenmerken van de doelgroep van het
armoedebeleid
Bron van inkomen

Bij twee derde van de huishoudens met een laag inkomen gaat het om alleenstaanden zonder kinderen.
Nog eens 15 procent is eenoudergezin. Het percentage lage inkomens onder eenoudergezinnen met al-

Rond 70 procent van de huishoudens in de doel-

leen minderjarige kinderen is veruit het hoogst: 40

groep van het armoedebeleid heef t een bijstandsuit-

procent van hen heef t een laag inkomen, ruim een

kering of heef t een pensioenuitkering. Rond 15 pro-

kwart een langdurig laag inkomen. Deze percentages

cent is werkend in loondienst of als zelf standige.

liggen bij de paren met uitsluitend minderjarige kin-

Zelf standigen, waaronder ZZP-ers, hebben veel va-

deren aanmerkelijk lager, op respectievelijk 9 procent

ker een laag inkomen dan werkenden in loondienst:

en 4 procent. Ook onder alleenstaande 65-plussers

van de laatste groep heef t 3 procent een inkomen tot

is het percentage lage inkomens relatief hoog: 33

110%, van de zelf standigen 18 procent. Van de Rot-

procent heef t minimaal een jaar een laag inkomen,

terdammers met een pensioenuitkering heef t rond

27 procent heef t dit vier jaar of langer. Bij de eenou-

een kwart een laag inkomen. Onder de langdurig

dergezinnen is in de af gelopen jaren wel een relatief

lage inkomens zijn bijstandsgerechtigden en gepen-

sterke daling van het percentage lage inkomens te

sioneerden oververtegenwoordigd: langdurige ar-

zien, vooral door f iscale maatregelen om deze f inan-

moede onder deze groepen laat de laatste jaren ook

cieel kwetsbare groep te ondersteunen.

een stijging zien.
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Grafiek 6.11 Percentage huishoudens met een inkomen tot
110% WSM naar gezinstype

Grafiek 6.12 Percentage kinderen in een huishouden met
een inkomen tot 110% WSM naar gezinstype
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de doelgroep van het armoedebeleid is vrouw. Bij de
langdurig lage inkomens zijn de vrouwen nog meer

Alleenstaand < 65 jr

vertegenwoordigd: bij 59 procent van de huishou0% 10% 20% 30% 40% 50%
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4 jaar of langer

dens met vier jaar of langer een laag inkomen gaat
het om een alleenstaande vrouw, al dan niet met kinderen.

Bron: CBS, bewerking OBI

Van alle Rotterdamse vrouwen met een zelf standig
Kinderen

huishouden heef t 27 procent een laag inkomen, te-

Een vijf de van de kinderen in Rotterdam maakt deel
uit van een huishouden met een laag inkomen. Het
gaat dan in totaal om 20.800 kinderen. Ruim 60 procent van deze kinderen maakt deel uit van een eenoudergezin. Van alle Rotterdamse kinderen in een
eenoudergezin leef t 41 procent in een huishouden
met een laag inkomen; ruim 20 procent doet dit vier
jaar of langer. Kinderen in een tweeoudergezin maken veel minder vaak deel uit van een huishouden
met een laag inkomen: 10 procent van hen leef t in
een gezin met een laag inkomen, en 4 procent leef t
in een dergelijk gezin dat al vier jaar of langer een
laag inkomen heef t.
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gen 16 procent van de mannen.

Grafiek 6.13 Percentage huishoudens met een inkomen tot
110% WSM naar sekse
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Het percentage huishoudens met een laag inkomen
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procent van de Nederlandse 65-plussers.

de Rotterdammers met een laag inkomen is 45 jaar

Grafiek 6.15 Percentage huishoudens met een inkomen tot
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6.8 Rotterdammers met een problematische
schuld
In Rotterdam wordt het aantal inwoners met een bestuursrechtelijke premie zorgverzekering vanwege
een betalingsachterstand van zes maanden (de wanbetalers zorgverzekering) gehanteerd als een indicator voor het aantal Rotterdammers met een problematische schuld. In vergelijking met de G4 levert dat
een volgend beeld op:
Grafiek 6.17 Percentage wanbetalers zorgpremie
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Na een jarenlange stijging van het aandeel wanbetalers is er sinds 2014 sprake van een daling. Dat geldt
voor alle vier de grote steden en ook voor heel Nederland. In Rotterdam is het aandeel wanbetalers hoger dan in de andere grote steden, en ligt nu op 3,9
procent. Het gaat dan om ruim 20.500 inwoners van
de stad.
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Gezondheid

De levensverwachting is de afgelopen jaren in Rotterdam toegenomen. Deze is
echter het laagst van de vier grote steden. Chronische ziekten en aandoeningen komen onder de 19- tot en met 64-jarigen in Rotterdam meer voor dan gemiddeld in de vier grote steden.
Mentale (psychische) ongezondheid
vormt een groot deel van de totale ziektelast onder de volwassen bevolking. Het

percentage met een hoog risico op depressie of angststoornis is tussen 2008
en 2016 in Rotterdam licht toegenomen
Om deel te nemen in de samenleving zijn
zelfredzaamheid, samenredzaamheid en
participatie van belang. Waar objectieve
en subjectieve zelfredzaamheid weinig
zijn veranderd ten opzichte van voorgaande meting, is de objectieve samenredzaamheid afgenomen. Dat geldt ook

Gezondheid
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voor de subjectieve samenredzaamheid,
zoals de publieke vertrouwdheid, het vertrouwen in de gemeente en het oordeel
over de aanwezigheid van sociaal-culturele wijkvoorzieningen. Ook het oordeel
van Rotterdammers zelf over hun participatie in de samenleving is afgenomen.
De objectieve participatie, zoals deelname aan arbeid, sport en cultuur, is
daarentegen licht gestegen.
Het aandeel mantelzorgers dat zich
zwaar- of overbelast voelt, is toegenomen. De afnemende vaccinatiegraad onder tweejarigen en schoolkinderen blijft
een aandachtspunt.

Het Nationaal preventieakkoord zet in op
de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De 19- tot en
met 64-jarigen in Rotterdam roken meer
dan gemiddeld in de vier grote steden.
Na een daling van het percentage rokers
tussen 2008 en 2012, is dit tussen 2012
en 2016 niet verder afgenomen in Rotterdam. Overgewicht komt in Rotterdam
meer voor dan gemiddeld in de G4,
vooral onder ouderen. Overmatig drinken
daarentegen steekt in Rotterdam gunstig
af bij het gemiddelde van de vier grote
steden.

Grafiek 7.1. Levensverwachting bij geboorte (in jaren)

7.1 Gezondheid
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Bron: CBS, bewerkt door RIVM
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'14

Gezondheid

De GGD Gezondheidsmonitor vraagt hoe mensen
over het algemeen hun gezondheid ervaren. Op ba-

Grafiek 7.3 Percentage inwoners met een chronische
ziekte of aandoening langer dan zes maanden

sis van het aandeel mensen binnen een leef tijds-
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Nederland, met 59 jaar voor mannen en 57,3 jaar
voor vrouwen.
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Grafiek 7.2 De levensverwachting bij geboorte in goede en
minder goede ervaren gezondheid voor Rotterdam, 2013 19 t/m 64 jaar
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Bron: GGD Gezondheidsmonitor, 2016
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In Nederland is artrose (gewrichtsslijtage) de aandoening met de hoogste prevalentie (op basis van
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huisartsenregistratie). In Rotterdam heef t één op de
vijf 19- t/m 64-jarigen minimaal één aandoening aan

40

het bewegingsstelsel en de helf t van alle 65-plussers. De tweede landelijk meest voorkomende aan-
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doening is diabetes mellitus. In Rotterdam neemt bij
zowel de volwassenen als de ouderen diabetes toe.
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Grafiek 7.4 Percentage Rotterdammers met diabetes
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7.1.3 Psychisch welzijn

7.2 Sociale omgeving

Mentale (psychische) ongezondheid vormt in Nederland een groot deel van de totale ziektelast onder de
volwassen bevolking. In 2016 heef t 40 procent van
de 19- tot en met 64-jarige Rotterdammers een matig
risico op een depressie of angststoornis en 10 procent een hoog risico 12. Deze percentages wijken niet
af van het gemiddelde van de vier grote steden. Het
percentage met een hoog risico op depressie of
angststoornis is tussen 2008 en 2016 in Rotterdam
evenwel licht toegenomen. Eenzelf de stijging zien we
ook in Den Haag.

7.2.1 Zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie
Om deel te nemen in de samenleving zijn zelf redzaamheid, samenredzaamheid en participatie van
belang. Zowel de objectieve als subjectieve zelf redzaamheid (het oordeel van Rotterdammers over hun
eigen f inanciële situatie, gezondheid, taalbeheersing,
initiatief geneigdheid en mentale weerbaarheid ) zijn
weinig veranderd ten opzichte van voorgaande meting. De objectieve samenredzaamheid, zo als de ac-

Onder de Rotterdammers van 65- jaar en ouder heef t
39 procent een matig risico en 8 procent een hoog risico op een depressie en angststoornis. Deze percentages verschillen niet van de vier grote steden.

tieve inzet van burgers voor hun ondersteuning van
en zorg voor anderen is af genomen. Ook de subjectieve samenredzaamheid (de publieke vertrouwdheid, het vertrouwen in de gemeente en het oordeel
over de aanwezigheid van sociaal-culturele wijkvoor-

Grafiek 7.5 Percentage 19- t/m 64-jarigen met hoog risico
op depressie of angststoornis
30%

zieningen) is af genomen. De subjectieve participatie
(het oordeel van Rotterdammers zelf over hoe zij
meedoen in de samenleving) is ook af genomen. De
objectieve participatie, zoals de arbeidsdeelname,
deelname aan sport en cultuur en het doen van vrij-

20%

willigerswerk, daarentegen is licht gestegen.
Grafiek 7.6 Indexcijfers Zelfredzaamheid (Rotterdam)
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Het risico op een depressie of angststoornis wordt gemeten met de Kessler Psychological Distress Scale (K10). Hier-

mee wordt vastgesteld of de respondent een matig of hoog risico heeft op een depressie of angststoornis. Vaststellen of
er daadwerkelijk sprake is van een depressie is m.b.v. een vragenlijstonderzoek niet mog elijk.
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Grafiek 7.7 Indexcijfers Samenredzaamheid (Rotterdam)
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Grafiek 7.9 Percentage Rotterdamse mantelzorgers (minimaal 3 maanden of 8 uur p.w., zelfrapportage)
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Grafiek 7.8 Indexcijfers Participatie (Rotterdam)
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procent in 2019. Van de mantelzorgers die voor ouders zorgen is 19 procent zwaar- of overbelast. Het
zwaarst lijkt mantelzorg voor een partner. Van deze

Bron: Wijkprofiel Rotterdam

groep mantelzorgers is 37 procent zwaar- of overbelast.

7.3 Mantelzorg
Tot en met 2017 is het percentage mantelzorgers in
Rotterdam gemeten met het Vrijetijdsonderzoek. Dit
onderzoek toonde een stijgende lijn van het percentage mantelzorgers. Vanaf 2019 wordt het percentage mantelzorgers gemeten met de Omnibusenquête. Rotterdam telde begin 2019 naar schatting
zo’n 85.000 mantelzorgers van 13 tot en met 85 jaar.

13

De Omnibusenquête en het Vrijetijdsonderzoek zijn niet in alle opzichten identiek qua opzet en respons. Dit zorgt voor

een trendbreuk tussen 2017 en 2019.
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Grafiek 7.10 Percentage overbelaste Rotterdamse mantelzorgers (zelfrapportage).

Grafiek 7.11 Aantal cliënten met WMO-maatwerkvoorziening in Rotterdam, periode 2015-2019 (per maand)
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Een maatwerkvoorziening is een persoonlijke voor-

Grafiek 7.12 Aantal WMO-maatwerkvoorzieningen in Rot-

ziening die door de gemeente wordt aangeboden in-

terdam, periode 2015-2019 (per maand, x 1.000)

dien algemene voorzieningen niet voldoende zijn.
Een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding zijn, of een aanpassing aan het huis
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(zoals een traplif t). Bijna 48 duizend cliënten hadden

74

in december 2019 een maatwerkvoorziening. Het

72

gaat daarbij in totaal om bijna 76 duizend voorzienin-
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gen (één cliënt kan meerdere voorzieningen hebben).
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Tabel 7.1. Gebruik WMO-maatwerkvoorziening, peildatum
Jan '16 Jan '17 Jan '18 Jan '19 Dec '19

41.808 43.926 45.157 46.479 47.917

Totaal
voorzieningen

68.799 68.077 68.668 71.461 75.957

Bron: Socrates, gemeente Rotterdam- cluster MO

In de jaren 2015 tot en met 2019 is er sprake van
een duidelijke toename in het gebruik van WMOmaatwerkvoorzieningen in Rotterdam.
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Bron: Socrates, gemeente Rotterdam- cluster MO

Grafiek 7.14 Vaccinatiegraad BMR zuigelingen basis immuun naar gemeente, 2018

7.4.1 Vaccinatie
De vaccinatiegraad voor bof , mazelen en rodehond
(BMR) daalt al een paar jaar licht. Zo wordt de norm

100%

van 95 procent, die nodig is om mazelen uit te ban-

98%

nen, bij de eerste BMR-vaccinatie in Rotterdam niet

96%

meer gehaald. Ook in Amsterdam en Den Haag

94%

wordt deze norm niet gehaald. In Rotterdam daalt
ook vaccinatiegraad bij andere vaccinaties licht, zo-

92%

als de volledige vaccinatie voor Dif terie, Tetanus en

90%

Polio (DTP) onder schoolkinderen. Bij zowel de DTP

88%

als de BMR onder schoolkinderen wordt de doelstel-

86%

ling van 90 procent niet gehaald. Van de tweejarigen
was landelijk 90 procent volledig gevaccineerd en in
Rotterdam 89 procent verslagjaar 2019).
Bron: Rijksvaccinatieprogramma Nederland, RIVM
Grafiek 7.13 Vaccinatiegraad BMR zuigelingen basis immuun

7.5 Leefstijl
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Door roken, overgewicht en problematisch alcoholge-
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bruik aan te pakken, kan de gezondheid van een
96%

grote groep Nederlanders verbeteren. Daarom richt
het Nationaal Preventieakkoord zich op deze

94%

thema’s. In 2016 rookte 29 procent van de 19- tot en
met 64-jarigen. Dit is ongunstiger dan het gemid-

92%

delde van 27 procent van de vier grote steden. Onder de Rotterdammers van 65 jaar en ouder rookt 15

90%

procent. Dit is iets gunstiger dan het gemiddelde van
88%
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Rotterdam
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Bron: Rijksvaccinatieprogramma Nederland, RIVM

'19

16 procent van de G4. Na een daling van het percentage rokers tussen 2008 en 2012, is dit percentage
tussen 2012 en 2016 in Rotterdam niet verder af genomen.
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Grafiek 7.15 Percentage 19 t/m 64 jarigen dat rookt
40%

Grafiek 7.17 Percentage 19- t/m 64-jarigen met obesitas
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Grafiek 7.16 Percentage inwoners van 65 jaar en ouder dat
rookt
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Grafiek 7.18 Percentage inwoners van 65 jaar en ouder
met obesitas
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In 2016 heef t 31 procent van de 19- tot en met 64-jarige Rotterdammers matig overgewicht en 16 procent

Rotterdam
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Den Haag

Utrecht

Bron: GGD Gezondheidsmonitor, 2008, 2012, 2016

ernstig overgewicht (obesitas). Onder de inwoners
van 65 jaar en ouder liggen deze percentages nog

Driekwart van de Rotterdammers van 19 jaar en ou-

hoger, namelijk 42 en 22 procent. Zowel matig als

der heef t in het af gelopen jaar, vooraf gaand aan de

ernstig overgewicht komt in Rotterdam meer voor

af name van de monitor, alcohol gedronken. De grens

dan in de vier grote steden gemiddeld. Het aandeel

waarbij we spreken over overmatige drinken van al-

inwoners met obesitas is in de af gelopen jaren in

cohol ligt bij mannen bij meer dan 21 glazen alcohol

Rotterdam toegenomen, vooral onder ouderen. De

per week. Bij vrouwen is dit meer dan 14 glazen per

stijging van obesitas onder ouderen zien we ook te-

week. In Rotterdam is het percentage overmatige

rug bij de drie andere grote steden.

drinkers onder zowel de volwassenen als de ouderen
iets gunstiger dan gemiddeld in de vier grote steden.
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Grafiek 7.19 Percentage overmatige drinkers onder de 19
t/m 64 jarigen
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Grafiek 7.20 Percentage overmatig drinkers van 65 jaar en
ouder
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Economie en arbeidsmarkt

Het economisch herstel heeft in Rijnmond geleid tot groei van het bruto regionaal product (brp) in de periode 20142018. Dit is vooral te danken aan groei
van binnenlandse bestedingen aan consumenten-diensten en producentendiensten. De arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar is gegroeid tot € 101.128 in
2018. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.
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Via de haven van Rotterdam, de grootste
van Europa, wordt jaarlijks 470 miljoen
metrische tonnen aan goederen aan- en
afgevoerd. 37 Procent van de goederenoverslag in Noordzee-havens in Nederland, Duitsland, België, en Frankrijk vindt
plaats in Rotterdam. Van de banen in
Rotterdam en de rest van Rijnmond kunnen er respectievelijk 50.000 en 23.000
worden toegerekend aan havengerelateerde bedrijvigheid.

Dankzij de opleving van de conjunctuur
is de werkgelegenheid in Rijnmond sterk
aangetrokken. De werkgelegenheidsgroei concentreert zich in Rotterdam. In
2018 nam de werkgelegenheid in Rotterdam toe met 3,4 procent. Begin 2019
telde Rotterdam 387.000 banen. Ongeveer één op de tien banen betreft een
zelfstandige. Belangrijke sectoren voor
de werkgelegenheid zijn zakelijke dienstverlening, zorg, transport en detailhandel
en reparatie. Van 2014 tot en met 2018
groeide de werkgelegenheid relatief het
sterkst in de informatiesector, gevolgd
door de sectoren openbaar bestuur,
bouw, horeca en overige dienstverlening.
Door de aantrekkende economie verbetert het arbeidsmarktperspectief voor alle
opleidingsniveaus, vooral voor middelbaar en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden profiteren meer van consumptieve
bestedingen aan horeca en bouw en het
havenindustrieel-complex. De kennisintensieve diensten en groei van non-profit
diensten creëren hoofdzakelijk extra banen voor hoogopgeleiden. Het aantal vacatures stijgt voor lager opgeleiden minder sterk dan voor middelbaar en hoger
opgeleiden.

De omvang van de beroepsbevolking
stijgt gestaag, maar langzamer dan in de
overige G4 steden. Het aandeel werkenden in de beroepsbevolking, de participatiegraad, was lange tijd stabiel, maar is
de laatste paar jaar gestegen tot 62 procent. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking stijgt langzaam. Het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen is
sinds 2008 sterk gestegen, maar sinds
2017 is er een daling, die groter is in Rotterdam dan in de G4.
Polarisatie betekent dat vooral de vraag
naar hoogopgeleiden stijgt en in mindere
mate naar laagopgeleiden. In het middensegment daalt de vraag, terwijl het aandeel middelbaar opgeleiden min of meer
gelijk blijft. De arbeidsmarktpositie van
middelbaar opgeleiden wordt dus kwetsbaarder.
De kwalitatieve mismatch tussen vraag
en aanbod betreft de trend dat werkgevers werknemers zoeken die op de regionale arbeidsmarkt lastig te vinden zijn.
Dit betreft vooral de vraag naar werknemers in de techniek, de ICT en gespecialiseerde beroepen in de zorg.
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De groei van de dienstensector in de stad zorgt voor

8.1 Economie

een structurele versterking van de Rotterdamse economie.

8.1.1 Bruto regionaal product
Het economisch herstel heef t in Rijnmond geleid tot

Grafiek 8.2 Ontwikkeling toegevoegde waarde, gemiddelde
jaarlijkse groei 2014-2018

groei van het bruto regionaal product (brp) in de periode 2014-2018. Anders dan voor de economische

Industrie, handel,
vervoer, opslag

crisis blijf t de groei iets achter bij het landelijke gemiddelde. Dit komt onder andere door de stagne-

Consumentendiensten

rende wereldhandel, die voor Rijnmond van groot belang is. Daarnaast verkeert de regionale industrie in

Producentendiensten

een proces van herstructurering, in het bijzonder
(Semi-)overheid

door de energietransitie.

Overig

Grafiek 8.1 Ontwikkeling bruto regionaal product in procenten per jaar
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Grafiek 8.3 Gemiddelde arbeidsproductiviteit per werknemer én zelfstandigen

8.1.2 Toegevoegde waarde
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- sectoren die overwegend af hankelijk zijn van de
wereldhandel - heef t een groot aandeel in de regionale economie van Rijnmond. De recente groei van de
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regionale economie is echter vooral te danken aan
groei van binnenlandse bestedingen aan consumentendiensten (zoals horeca, detailhandel, cultuur,
sport en recreatie) en producentendiensten (inf orma-
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hangt samen met de groei van de werkgelegenheid
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de trekker van het economisch herstel in de regio.
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8.2 Haven

In Rijnmond als geheel kunnen ruim 73.000 banen
worden toegerekend aan havengerelateerde bedrij-

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa.

vigheid. Daarbij gaat het vooral om banen in vervoer,

Andere grote Europese zeehavens zoals Antwerpen

industrie en dienstverlening voor vervoer. In Rotter-

en Hamburg volgen op ruime af stand. Binnen de

dam zijn circa 50.000 banen aan de haven verbon-

Hamburg-Le Havre range14 heef t Rotterdam een

den. Ten opzichte van 2015 is de havengerelateerde

marktaandeel van 37 procent voor goederenover-

werkgelegenheid in Rotterdam met 10 procent toege-

slag. Op het gebied van natte bulk, zoals ruwe olie

nomen.

en vloeibare chemicaliën, is het marktaandeel zelf s
48 procent. Jaarlijks wordt via de Rotterdamse haven

Grafiek 8.5 Ontwikkeling werkgelegenheid in het havenindustrieel-complex, peildata 1 januari
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Zeehavens gelegen aan de Noordzee in Nederland, Duitsland, België, en Frankrijk.
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8.3 Werkgelegenheid

8.3.2 Werkgelegenheid naar sector
Belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid in

8.3.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Rotterdam zijn zakelijke dienstverlening, zorg,

Dankzij de opleving van de conjunctuur is de werkge-

transport en detailhandel en reparatie. Transport, on-

legenheid in Rijnmond de af gelopen jaren toegeno-

derwijs, zorg en openbaar bestuur hebben in Rotter-

men. De regionale werkgelegenheidsgroei concen-

dam een groter aandeel in de werkgelegenheid dan

treerde zich in Rotterdam. In 2018 nam de werkgele-

in de rest van Rijnmond.

genheid in Rotterdam toe met 3,4 procent, in de rest
van Rijnmond met 1,3 procent.

Grafiek 8.7 Werkgelegenheid verdeeld naar sector, 1-12019

Grafiek 8.6 Groei werkgelegenheid ten opzichte van het
voorgaande jaar, peildata 1 januari

Industrie en
nutsbedrijven

4%

Bouw

3%

Groothandel

Detailhandel en
reparatie

2%

Horeca
1%

Transport
Informatiesector

0%
'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
-1%
-2%

Financiële
instellingen
Zakelijke
dienstverlening
Openbaar bestuur

Rotterdam

Overig Rijnmond

Onderwijs
Bron: Vestigingen- en werkgelegenheidsregister MRDHZorg

Drechtsteden

Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2019 bedroeg de
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groei in Rotterdam 39.000 arbeidsplaatsen. Hiervan
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Op 1 januari 2019 waren er in Rotterdam en overig
Rijnmond respectievelijk 387.000 en 240.000 arbeidsplaatsen, inclusief parttime en uitzendbanen.
Van de Rotterdamse banen betref t o ngeveer 90 procent banen van werknemers, de overige 10 procent
betref t zelf standigen.

De groei van de werkgelegenheid in Rotterdam is
niet gelijk verdeeld over de sectoren. Van 1 januari
2014 tot 1 januari 2019 groeide de werkgelegenheid
relatief het sterkst in de inf ormatiesector (58 procent
groei). In het openbaar bestuur zien we een toename
van 30 procent en in de bouw, horeca en overige
dienstverlening gaat het om een groei van circa 20
procent. In traditioneel voor Rotterdam belangrijke
sectoren zoals industrie en transport is de werkgelegenheid relatief minder sterk gegroeid.
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Grafiek 8.8 Werkgelegenheidsontwikkeling, 1-1-2019 ten
opzichte van 1-1-2014

8.3.3 Vacatures
Bij bedrijven in de arbeidsmarktregio Rijnmond is er
veel vraag naar personeel voor technische beroepen.
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Grafiek 8.10 Ontstane vacatures in Arbeidsmarktregio Rijnmond, overige beroepsrichtingen, per kwartaal
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8.4 Beroepsbevolking

In Rotterdam en Utrecht is de netto arbeidsparticipatie met 2 procentpunten toegenomen in de periode

De omvang van de beroepsbevolking stijgt gestaag,

2009 - 2018. In Amsterdam was de toename zelf s 3

maar langzamer dan in de overige G4 steden. Het

procentpunten. In Den Haag is het gelijk gebleven.

aandeel werkenden in de beroepsbevolking, de ar-

Daardoor Is de arbeidsparticipatie inmiddels in Rot-

beidsparticipatiegraad, is gestegen tot 62 procent in

terdam hoger dan in Den Haag, maar nog steeds la-

2018. De arbeidsparticipatiegraad van zowel mannen

ger dan in Amsterdam en Utrecht. In alle vier de ste-

als vrouwen is gestegen.

den is de arbeidsparticipatie onder vrouwen lager
dan onder mannen. In Rotterdam en Den Haag is dat

8.4.1 Ontwikkeling beroepsbevolking en
participatie

dam en Utrecht (5,9- en 5,5 procentpunten).

Grafiek 8.11 Jaarlijkse groei van de beroepsbevolking

3,5%
3,0%
2,5%

2,0%
1,5%
1,0%

0,5%
0,0%
-0,5%

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

'17

-1,0%
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron: CBS, SSB, bewerking OBI.

66

verschil (8,5 procentpunten) groter dan in Amster-

Economie en arbeidsmarkt
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Grafiek 8.13 Arbeidsmarktpositie inwoners 15 tot 75 jaar
Rotterdam, 2018

8.4.2 Werkloosheid
De werkloosheid daalt sinds 2015. Het werkloosheidspercentage in Rotterdam was in 2019 5,9 procent, het hoogste percentage van de G4.
Grafiek 8.14 Werkloosheidspercentage
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De beroepsbevolking bestaat uit alle burgers in de
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leef tijd van 15 tot 75 jaar die werken of werk zoeken.
Meer dan de helf t van de 15 tot en met 75-jarigen in
Rotterdam verricht meer dan 12 uur per week betaald werk.

Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en
werkloze) beroepsbevolking. In Rotterdam is het

De niet-werkende beroepsbevolking betref t burgers

werkloosheidspercentage iets hoger dan in de an-

die niet werken maar dat wel willen: mensen met een

dere grote steden. Tijdens de f inanciële crisis (2011

werkloosheids- of bijstandsuitkering en/of mensen

tot ca 2014) steeg de werkloosheid in alle vier de

die als werkzoekende bij het UWV ingeschreven

grote steden, in Rotterdam harder dan in de andere

staan.

steden. De daling zette ook later in. Inmiddels is het
verschil met de andere steden weer nagenoeg gelijk

De niet-beroepsbevolking zijn burgers die geen werk

aan de situatie in 2009.

(meer) zoeken, zoals huisvrouwen/-mannen en gepensioneerden.
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Grafiek 8.15 Aantal huishoudens met een bijstandsuitke-

8.5 Polarisatie en mismatch
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In de periode januari 2016 tot f ebruari 2020 is het
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aantal vacatures in de arbeidsmarktregio Rijnmond
Bron: Werk & Inkomen, bewerking OBI.

voor middelbaar en hoogopgeleiden sterk gegro eid.
Het aantal vacatures voor lager opgeleiden is ook

Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is

gegroeid, maar minder sterk.

sinds 2012 sterk gestegen, maar sinds 2017 is een
daling zichtbaar. Daardoor komt het aantal huishou-

Grafiek 8.17 Aantal vacatures naar opleidingsniveau in

dens met een bijstandsuitkering in 2019 uit op het ni-

Rijnmond

veau van 2013.
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Grafiek 8.19 Opleidingsniveau werkende en niet-werkende
beroepsbevolking, per 1 oktober 2018

Grafiek 8.18 Opleidingsniveau beroepsbevolking
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De kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod
betref t de trend dat werkgevers vooral werknemers
zoeken die op de regionale arbeidsmarkt lastig te
vinden zijn. Dit is zichtbaar in de grote vraag naar
werknemers in de techniek, ICT en gespecialiseerde
beroepen in de zorg. In transport, groen en horeca
zijn er ook arbeidsmarkttekorten, maar dit betref t volgens het UWV voornamelijk tijdelijke f uncties.
Bij de niet-werkende beroepsbevolking is de mismatch tussen het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt nog groter. Dit komt onder meer, omdat opleidingsniveau en vaardigheden van de niet-werkende
beroepsbevolking niet goed aansluiten op de vraag
op de arbeidsmarkt. De volgende f iguur geef t inzicht
in het opleidingsniveau van de werkende en niet-werkende beroepsbevolking.
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Duurzaamheid

De energietransitie is in alle vier de grote
steden in gang gezet. Rotterdam loopt op
een aantal onderdelen iets achter bij Amsterdam en vooral bij Utrecht.
De daling van het aardgasverbruik in de
eerste helft van het afgelopen decennium
stagneert in de tweede helft.
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Het gebruik van elektriciteit kent in alle
vier de grote steden een vrij constante
daling.
Het aandeel woningen met een energielabel A stijgt in alle vier de grote steden.
Opmerkelijk genoeg blijft het aandeel
woningen met een relatief slecht energielabel (E, F of G) in Rotterdam gelijk.

In alle vier de grote steden is er sprake
van een stijging van het totale vermogen
van de opgestelde zonnepanelen (door
bedrijven en op woningen). In Utrecht is
sprake van een veel sterkere toename
dan in de andere G4 steden.
De hoeveelheid restafval per huishouden
neemt af in Rotterdam. Net als in Amsterdam en Utrecht, waar men aanzienlijk
minder restafval per huishouden weggooit. De invoering in Rotterdam van nascheiding van PMD uit het restafval in

2019, heeft geleid tot 25 kilogram minder
restafval per huishouden.
Rotterdam verzamelt het GFT -afval de
laatste 5 jaar steeds meer apart in. Bij de
andere steden bleef dit nagenoeg constant. De hoeveelheid apart ingezameld
papier en glas neemt in alle 4 de G4 steden langzaam af.
Er is veel draagvlak voor een ‘aardgasvrij
Rotterdam’. De helft is vóór en een derde
heeft geen mening.

Grafiek 9.1 Gemiddeld gasverbruik per woning, in m 3
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In alle vier de grote steden is sprake van een constante geleidelijke daling van het elektriciteitsver-

Grafiek 9.3 Energielabels van de woningvoorraad
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9.3 Elektrificering
Een van de middelen voor de energietransitie is het

Bron: CBS

overstappen van f ossiele brandstof fen op elektriciteit.

9.2 Energielabels van woningen

Voor het opwekken van die elektriciteit spelen zonnepanelen een belangrijke rol. In alle vier de grote ste-

De daling van het energiegebruik komt (deels) doordat een steeds groter deel van de woningen beter is
geïsoleerd. Het aandeel woningen met een energielabel A stijgt in alle vier de grote steden. Opmerkelijk
genoeg blijf t het aandeel woningen met een relatief
slecht energielabel (E, F of G) in Rotterdam gelijk. In

den is er sprake van een stijging van het totale vermogen van de opgestelde zonnepanelen (door bedrijven en op woningen). In Utrecht is sprake van een
veel sterkere toename dan in de andere G4 sted en.
Grafiek 9.4 Opgesteld vermogen aan zonnepanelen, in kw
per 10.000 inwoners
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Naast zonne-energie speelt ook windenergie een belangrijke rol in de energietransitie. In Rotterdam zijn
de laatste 20 jaar veel windturbines gebouwd, maar
een aantal zijn ook al af gebroken of vervangen. Dat

Grafiek 9.6 Aantal huishoudens dat van Rotterdamse windenergie kan worden voorzien
160.000
140.000

levert een grillig verloop op zoals in onderstaande
graf iek is te zien. Helaas beschikken we niet over
vergelijkbare gegevens van de andere grote steden.
Grafiek 9.5 Aantal windturbines in Rotterdam
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Niet iedere windturbine levert evenveel vermogen.
Daarom is het interessanter om te kijken naar de ontwikkeling van het opgewekt vermogen door de Rotterdamse windturbines. Daarvoor gebruiken we het
gemiddeld aantal huishoudens wat in principe van de
opgeleverde energie van elektriciteit kan worden
voorzien.
Ook hier zien we een grillig verloop, maar ook duidelijk een stijgende trend. Doordat de bouw en sloopplannen van windturbines voor de komende 5 jaar
ook al bekend zijn, weten we nu al dat er in 2025
waarschijnlijk 91 windturbines in Rotterdam zullen
staan. Zij hebben een vermogen om ruim 220 duizend huishoudens van stroom te voorzien.
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In 2020 heef t Rotterdam 52 (semi) publieke laadpa-

9.4 Huishoudelijk afval

len per 10.000 inwoners. Deze laadpalen zijn zo wel
voor de eigen bewoners bedoeld, als voor de bezoe-

Om te komen tot een duurzame samenleving is het

kers. Het aantal laadpalen in Rotterdam komt over-

nodig om de hoeveelheid restaf val sterk terug te drin-

een met de hoeveelheid in Den Haag. In Utrecht zijn

gen. Een belangrijk onderdeel hierbij is het scheiden

er 46 per 10.000 inwoners, in Amsterdam 59. Het

van diverse af valstromen.

aantal laadpalen is tussen 2011 en 2019 in alle de
vier grote steden f ors gestegen. In 2019 is er in Den

Er zijn in de meeste plaatsen in Nederland 5 af val-

Haag en Rotterdam nog sprake van een lichte stij-

stromen die door de huishoudens aan de bron wor-

ging, maar in Amsterdam en Utrecht is het aantal

den gescheiden. In de zogenaamde milieuparken
wordt het af val in veel meer verschillende stromen

laadpalen gelijk gebleven.

gescheiden.
Grafiek 9.7 Aantal

(semi)publieke e-laadpunten 15 (per

10.000 inwoners)

De af valstromen die door huishoudens aan de bron
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Textiel

Hierbij geldt: hoe meer er aan de bron wordt gescheiden, des te minder restaf val hoef t er te worden verbrand.
In drie van de vier grote steden neemt de hoeveelheid restaf val per huishouden af . In Den Haag blijf t
het gelijk. Daardoor is de hoeveelheid restaf val in
Rotterdam inmiddels kleiner dan in Den Haag, maar
nog steeds meer dan in Amsterdam en vooral
Utrecht.
In Rotterdam is in de loop van 2019 via na-scheiding
van het restaf val het PMD er uitgehaald. Dit heef t geleid tot gemiddeld 25 kg meer gescheiden PMD per
huishouden dan in de jaren daarvoor. In 2019 is ook
het aantal kg restaf val per huishouden 25 kg lager
dan in 2018. Voor de andere grote steden beschikken we niet over deze recente cijf ers.

15

Publieke laadpalen zijn 24/7 openbaar toegankelijk, semi-publieke laadpalen zijn beperkt openbaar toegankelijk. Private

laadpunten, bijvoorbeeld bij een bedrijf of thuis, zijn niet meegenomen in deze registratie.
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Grafiek 9.8 Gemiddeld aantal kg restafval per huishouden,
per jaar
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Grafiek 9.10 Gemiddeld aantal kg oud papier per huishouden, per jaar
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af val dat apart wordt ingezameld. In Amsterdam
werd tot in 2018 nauwelijks GFT ingezameld.
Grafiek 9.9 Gemiddeld aantal kg GFT-afval per huishouden, per jaar
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Grafiek 9.11 Gemiddeld aantal kg verpakkingsglas per
huishouden, per jaar
100

Grafiek 9.12 Percentage Rotterdammers dat denkt dat het
klimaat verandert
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Vier van de vijf Rotterdammers (82 procent) hebben

Bron: CBS

wel al eens gehoord of gelezen dat Rotterdam een

9.5 Rotterdammers over duurzaamheid

stad zonder aardgas wil worden. Van alle Rotterdammers is 50 procent het er mee eens dat Rotterdam

In de jaarlijkse Omnibusenquête, worden bewoners
van Rotterdam onder andere vragen gesteld over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid.
In de meting van 2019 geef t acht procent aan al zelf
zonnepanelen te bezitten. Daarnaast geef t 19 procent te kennen van plan te zijn om ze aan te schaf f en.
Van de Rotterdammers vindt 29 procent de aanleg
van oplaad-palen voor elektrische auto’s bij parkeervakken op straat - waar alleen elektrische auto’s mogen parkeren - een goede zaak, bij 25 procent hangt
dat er van af , 13 procent vindt dat geen goede zaak
en de overige 33 procent heef t hierover geen mening.
In de omnibusenquête wordt sinds 2010 gevraagd of
men denkt dat het klimaat verandert. Er lijkt sprake
van een stijgende tendens.
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“aardgasvrij” moet worden; 17 procent is het daar niet
mee eens en 33 procent weet het niet of heef t geen
mening.

Wonen

Net als in andere grote steden is de voorraad huurwoningen in Rotterdam veel
groter dan gemiddeld in Nederland.
In vergelijking met heel Nederland staan
er in Rotterdam relatief veel oude woningen: 30 procent is van vóór 1945.

De druk op de woningmarkt is sinds 2015
sterk gestegen. Dat geldt voor alle vier
de grote steden, en in mindere mate ook
voor heel Nederland.
De verkoopprijzen van bestaande woningen stegen in Rotterdam met bijna de
helft. Dat is meer dan in Den Haag en

Wonen
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Nederland, maar minder dan in Utrecht
en Amsterdam.
De toenemende druk op de woningmarkt
komt tot uiting in de krapte-indicator van
de NVM. Een gemiddelde potentiële

10.1 Eigendom

koper in het marktsegment van 160 tot
260 duizend euro kan eind 2019 in Rotterdam uit minder dan 2 woningen kiezen. In Nederland als geheel was die keuzeruimte 2,8 woningen.

Grafiek 10.1 Woningvoorraad naar eigendom, 1-1-2018

De Rotterdamse woningvoorraad telt op 1 januari
2019 in totaal bijna 311.600 verblijf seenheden, waarvan 299.400 zelf standige woningen en zo’n 12.200
onzelf standige wooneenheden (studentenunits, zorgunits). De zelf standige woningvoorraad bestaat voor
twee derde uit huurwoningen en voor een derde uit
koopwoningen.
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Net als in andere grote steden is de voorraad huurwoningen in Rotterdam veel groter dan gemiddeld in
Nederland (43 procent totaal). Rotterdam en Amsterdam hebben ook veel corporatiewoningen; respectievelijk 45 en 42 procent wordt verhuurd door woningcorporaties.
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Den Haag

Utrecht

Grafiek 10.3 Woningvoorraad naar woningtype,
1-1-2019

10.2 Bouwjaar
In vergelijking met heel Nederland staan er in Rotterdam relatief veel oude woningen: 30 procent is van
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vóór 1945 (in Nederland 19 procent). In Amsterdam
en Den Haag is dat aandeel groter, maar in Rotter-
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dam is een groot deel van de vooroorlogse woningen
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door het bombardement van 14 mei 1940 verwoest.
Bijna een kwart van de woningen stamt uit de vroeg
naoorlogse periode (1945-1970) en nog eens een
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kwart is van 1971-1990. Ruim een vijf de van de woningen is gebouwd na 1990. Van de vier grote ste-
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Utrecht

meergezins

den hebben Amsterdam en Utrecht in het af gelopen
decennium de meeste nieuwbouw gerealiseerd.
Grafiek 10.2 Woningvoorraad naar bouwjaar, 1-1-2019
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10.4 Marktwaarde
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Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is be40%

paald. Sinds het einde van de economische recessie
in 2015 zijn de woningprijzen de laatste jaren weer

20%

f link gestegen. De gemiddelde WOZ-waarde van een
woning in Rotterdam was in 2019 192.000 euro
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(prijspeil 1-1-2018) en ligt inmiddels 32 procent hoger
dan in 2015.
Grafiek 10.4 Woningvoorraad naar WOZ-waarde

Bron: Waarstaatjegemeente.nl
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Grafiek 10.6 Aantal verkochte woningen (indexcijfers 2015
= 100)

10.5 Koopwoningmarkt
De druk op de woningmarkt is sinds 2015 weer f link
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Nederland (34 procent) en Den Haag (40 procent),
maar minder dan in Utrecht (54 procent) en Amsterdam (60 procent). In 2019 bedroeg de gemiddelde
verkoopprijs in Rotterdam 283.000 euro.
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Grafiek 10.5 Gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen (€ 1.000)
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Het herstel van de economie zorgde in eerste instantie voor stijgende prijzen en een toename van het
aantal transacties op de koopwoningmarkt. In 2018
nam de activiteit weer af , omdat de doorstroming
stagneerde waardoor het beschikbare aanbod ‘opdroogde’.
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Mobiliteit

In vergelijking met 2010 is het aantal mo-

Het autobezit is in Rotterdam op de lange

torvoertuigen dat op een werkdag het

termijn iets toegenomen. Daarnaast is

binnenstadcordon passeert met bijna 7
procent gedaald. Het autoverkeer in de

het aantal deelauto’s sinds 2015 licht

rest van de stad is wel licht toegenomen

ter bij de andere drie grote steden. Bijna

sinds 2010. Zowel het openbaar vervoer-

driekwart van de Rotterdammers heeft

gebruik als de fietsintensiteit is tussen

een fiets. Tien procent een elektrische

toegenomen. Dit aantal blijft echter ach-

2010 en 2019 gestegen.
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fiets. Vijf procent van de Rotterdammers

Het aantal verkeersslachtoffers is in Rot-

gebruikte in 2019 wel eens een deelfiets.

terdam wel afgenomen. De meest geluidshinder wordt veroorzaakt door

Rotterdam heeft het hoogste aantal ver-

brommers of scooters.

keersongevallen van de vier grote steden.

11.1 Verkeersintensiteit

De ontwikkeling van de f ietsintensiteit wordt bepaald
met behulp van 20 f ietsmeetpunten op f ietspaden in

Om het autoverkeer te monitoren is de gemeente

Rotterdam waar continu geteld wordt. Het gebruik van

Rotterdam opgedeeld in drie gebieden. Deze zijn op

het openbaar vervoer wordt gemeten aan de hand van

de kaart hieronder aangegeven: Binnenstadcordon

het aantal door de RET bepaalde reizigerskilometers

(blauwe lijn), Ruitcordon (rode lijn) en Agglomeratie-

van bus, tram en metro. Zowel het openbaar vervoer-

cordon (groene lijn). Op een werkdag wordt het aan-

gebruik als de f ietsintensiteit is tussen 2010 en 2019

tal voertuigen geteld dat het cordon passeert.

gestegen (Uitvoeringsprogramma mobiliteit).
Grafiek 11.1 Indexcijfers gebruik verschillende vervoersmiddelen 2010-2019 in Rotterdam
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Het aantal gemeten motorvoertuigen dat op een
werkdag het binnenstadcordon passeert, is in verge-

Motorvoertuigen binnenstad kordon

lijking met 2010 met bijna zeven procent gedaald in

RET

2019. Het autoverkeer in de rest van de stad is wel

Fiets

licht toegenomen sinds 2010.
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11.2 Bezit van vervoermiddel

11.3 Gebruik van deel-vervoermiddel

Bijna driekwart van de Rotterdammers heef t in 2019

Het kabinet streef t naar meer deelautogebruik. Een

een f iets. Over een auto beschikt 57 procent zelf , 72

auto staat in Nederland gemiddeld 23 van de 24 uur

procent behoort tot een huishouden met een auto.

stil. Autodelen verlaagt de parkeerdruk. Ook heef t

Het autobezit is op de lange termijn iets toegenomen.

autodelen voordelen voor het klimaat en de lucht-

Zestien procent van de Rotterdammers heef t geen

kwaliteit (Rijksoverheid.nl). In 2019 heef t Rotterdam

auto én geen f iets (Omnibusenquête).

5,46 deelauto’s per 10.000 inwoners. Het aantal
deelauto’s is sinds 2015 in Rotterdam licht toegenomen. Het aantal deelauto’s blijf t echter achter bij dat
in de andere drie grote steden.

Grafiek 11.2 Beschikbaarheid / bezit van auto of fiets.
90%
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

0%
'07

'09

'11

'13

'15

'17

'19

Beschikt zelf over auto
In huishouden met auto
Heeft een fiets

Bron: Omnibusenquête

Mobiliteit

83

Grafiek 11.3 Aantal deelauto's per 10.000 inwoners (excl.
P2P auto's)16

Grafiek 11.4. Aantal (semi)publieke e-laadpunten [1] (per
10.000 inwoners)
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Vijf procent van de Rotterdammers van 16 tot 85 jaar
gebruikte in 2019 wel eens een deelf iets (Omnibus-

Tien procent van de Rotterdammers heef t in 2019

enquête).

een elektrische f iets. Over de lange termijn is het
aandeel bezitters van een elektrische f iets In Rotter-

11.4 Gebruik van elektrisch vervoer

dam toegenomen.
Grafiek 11.5 Aandeel Rotterdammers dat in het bezit is van

In 2020 heef t Rotterdam 52 (semi) publieke laadpalen per 10.000 inwoners. Deze laadpalen zijn zowel

een elektrische fiets
20%

voor de eigen bewoners bedoeld, als voor de bezoekers. Het aantal laadpalen in Rotterdam komt over-

16%

een met de hoeveelheid in Den Haag. In Utrecht zijn
er 46 per 10.000 inwoners, in Amsterdam 59 per
10.000 inwoners. Het aantal laadpalen is tussen

12%
8%

2011 en 2019 in alle vier de grote steden f ors gestegen. In 2019 is er in Den Haag en Rotterdam nog

4%

sprake van een lichte stijging, maar in Amsterdam en
Utrecht is het aantal laadpalen gelijk gebleven.
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Bron: Omnibusenquête

16

Autodelen is het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst

tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden. Carpoolen
(zoals Blablacar) en diensten als Uber vallen buiten de definitie van autod elen.
[1]

Publieke laadpalen zijn 24/7 openbaar toegankelijk, semi -publieke laadpalen zijn beperkt openbaar toegankelijk. Private

laadpunten, bijvoorbeeld bij een bedrijf of thuis, zijn niet meegenomen in deze registratie.
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11.5 Woon-school/werk-verkeer

11.6 Veiligheid

In 2018 gaat 59 procent van de Rotterdamse kin-

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers-

deren vijf dagen per week zelf lopend of f ietsend

veiligheid (SWOV) rapporteert over 2018 dat er in

naar school. Over de lange termijn is er sprake van

Rotterdam 11,1 verkeersongevallen waren per 1000

een lichte daling van dit percentage.

inwoners. 17. Van de vier grote steden hebben Amsterdam en Den Haag in 2018 de minste verkeerson-

Grafiek 11.6 Percentage 4- tot 12-jarigen dat 5 dagen per
week zelf lopend of fietsend naar school gaat.

gevallen (beide 8,3 per 1000 inwoners). Rotterdam
heef t het hoogste aantal verkeersongevallen.
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Grafiek 11.8 Aantal verkeersongevallen per 1000 inwoners
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Veertig procent van de werkende of studerende Rotterdammers gebruikt de auto als bestuurder of pas-
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sagier om naar werk of studie te gaan. Hiervoor ge-

Rotterdam

Amsterdam

bruikt 29 procent het openbaar vervoer en 25 procent

Den Haag

Utrecht

de f iets. Zes procent gaat op een andere manier naar
Bron: Waarstaatjegemeente.nl / SWOV

werk of studie.
Grafiek 11.7 Vervoermiddelengebruik naar werk of studie

In 2019 zijn in Rotterdam 1016 personen (al dan niet

(excl. ‘niet van toepassing’)

dodelijk) gewond geraakt bij een verkeersongeval.
De af gelopen jaren is het aantal verkeersslachtof f ers
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Een verkeersongeval is gedefinieerd als een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade
ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij tenminste één rijdend voertuig betrokken is
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Grafiek 11.9 Aantal Verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Rotterdam

Grafiek 11.10 Percentage Rotterdammers van 19 jaar en
ouder dat geluidshinder ervaart, naar geluidsbron
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11.7 Geluidhinder

Grafiek 11.11 Percentage Rotterdammers dat veel hinder

In de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor is een

ondervindt door geluid en stank van auto’s en brommers.

lijst met geluidsbronnen voorgelegd, met de vraag
aan te geven van welke bronnen men geluidshinder
ervaart. De meeste geluidshinder wordt ondervonden
van brommers of scooters. Twaalf procent van de
volwassen Rotterdammers ervaart hier hinder van.
Ook in de Omnibusenquête wordt vaker geluidshinder door bromf ietsen en scooters dan door auto’s
aangegeven. Het aandeel Rotterdammers dat hinder
door stank of door geluid van auto’s ondervindt,
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'19

Veiligheid

De veiligheid in de G4 is in het afgelopen

Auto-inbraak is het meest voorkomende

decennium over het algemeen verbeterd.

misdrijf in alle vier de grote steden.

Bijna alle veelvoorkomende misdrijven

Rondhangende jongeren zorgen voor de

laten een dalende tendens zien. Het aan-

meeste onveiligheidsgevoelens. Het rap-

deel inwoners dat zich weleens onveilig

portcijfer voor veiligheid in de buurt

voelt kent ook een licht dalende tendens.

stijgt overal in de G4. Helaas is het in
Rotterdam het laagst

Veiligheid
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Grafiek 12.1 Aantal woninginbraken per 10.000 inwoners

12.1 Leeswijzer

100

Om een vergelijking te kunnen maken met de andere

80

grote steden wordt in dit hoof dstuk gebruik gemaakt
van centraal beschikbare bronnen (veelal CBS).

60

Deze cijf ers kunnen op detailniveau af wijken van de

40

cijf ers die zijn verkregen voor de veiligheidsindex in

20

het Rotterdamse Wijkprof iel. De ontwikkelingen zijn
echter bij beide bronnen op hoof dlijnen hetzelf de.
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12.2 Diefstal
In deze paragraaf geven we de ontwikkeling binnen
de G4 weer van de meest n deze paragraaf geven
we de ontwikkeling binnen de G4 weer van de meest
voorkomende vormen van dief stal. Het betref t de geregistreerde dief stallen, waarvan aangif te is gedaan
en de politie een proces-verbaal heef t opgesteld.

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Bron CBS: Bewerking OBI

Fietsen en bromf ietsen zijn ook nog steeds gelief de
objecten onder het dievengilde. In de eerste helf t van
het af gelopen decennium was er in alle vier de grote
steden sprake van een stijging van het aantal f ietsdief stallen. In de tweede helf t is er sprake van een

Hieronder vallen ook de woninginbraken. In alle vier

daling. In Rotterdam en Den Haag worden er relatief

de grote steden zien we een sterke daling van het

minder f ietsen gestolen dan in Utrecht en Amster-

aantal woninginbraken. In Rotterdam en Amsterdam

dam.

was er in het begin van het af gelopen decennium
nog sprake van een kleine stijging. De verschillen
tussen de vier grote steden zijn gering.
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Grafiek 12.2 Aantal fietsdiefstallen per 10.000 inwoners
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Grafiek12.4 Aantal auto-inbraken per 10.000 inwoners
300
250

200
150

100
50
0
'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
Rotterdam

Amsterdam

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Den Haag

Utrecht

Bron: CBS, Bewerking OBI

Bron: CBS, Bewerking OBI

In absolute zin worden er minder brommers en scoo-

Van niet iedere winkeldief stal wordt aangif te gedaan.

ters gestolen dan f ietsen. Aangezien er echter veel

Vaak omdat het te laat wordt opgemerkt. Toch lijkt

minder brommers en scooters rondrijden dan f ietsen

het erop dat in drie van de vier grote steden sprake is

wordt dit vervoermiddel relatief vaker gestolen. Er is

van een licht dalende tendens. In Amsterdam zien

geen sprake van een duidelijk stijgende of dalende

we de laatste jaren juist een lichte stijging.

tendens.
Grafiek12.5 Aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners
Grafiek 12.3 Aantal bromfiets/scooters diefstallen per
10.000 inwoners
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Ook bij het aantal auto-inbraken (inclusief dief stal
vanaf de auto) zien we een dalende tendens in alle
vier de grote steden.
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12.3 Bedreiging en mishandeling

12.4 Drugsmisdrijven

Gelukkig is er in alle vier de grote steden een daling

Het aantal drugsmisdrijven kent geen duidelijke ont-

te zien in deze beide vormen van geweldsmisdrijven.

wikkeling. Vanaf 2014 is het aantal drugsmisdrijven

De laatste jaren lijkt er een einde gekomen aan deze

(per 10.000 inwoners) in Rotterdam iets lager dan in

daling in onder andere Rotterdam

Amsterdam. Het verschil met Den Haag wordt de
laatste jaren steeds groter.

Grafiek 12.6 Aantal bedreigingen per 10.000 inwoners
Grafiek 12.8 Aantal drugsmisdrijven per 10.000 inwoners
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Grafiek 12.7 Aantal mishandelingen per 10.000 inwoners
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Het aantal processen verbaal wegens rijden onder

12.5 Verkeersmisdrijven

invloed is in alle vier de grote steden in de eerste
helf t van het vorige decennium gedaald. In Rotter-

Doorrijden na een aanrijding komt vaak voor. Het kan

dam en Den Haag sterker dan in Utrecht en Amster-

hierbij gaan om aanrijdingen waarbij het slachtof fer

dam. In de tweede helf t van het decennium is deze

niet aanwezig was, zoals ‘parkeerschade’, maar ook

vorm van verkeersmisdrijf in alle vier de grote steden

om aanrijdingen met een persoon of voortuig dat wel

vrijwel constant gebleven. In Rotterdam en Den

werd bestuurd.

Haag komt dit relatief vaker voor dan in Utrecht en

Het aantal keren dat dit gebeurt is vrij constant gedurende het af gelopen decennium in alle vier de grote
steden. In Rotterdam komt het relatief gezien iets va-

Amsterdam.
Grafiek 12.10 Rijden onder invloed per 10.000 inwoners
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Grafiek 12.12 Percentage inwoners dat zich in de eigen
buurt weleens onveilig voelt

12.6 (On)veiligheidsbeleving
Om een vergelijking te kunnen maken met de andere
grote steden worden in deze paragraaf de cijf ers van
het CBS gebruikt. De cijf ers zijn af komstig van de
landelijke Veiligheidsmonitor. Deze cijf ers kunnen
daardoor iets af wijken van de cijf ers die word en gebruikt in het Wijkprof iel.
Omdat er vanaf 2017 niet meer jaarlijks een meting
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van de Veiligheidsmonitor plaatsvindt, ontbreekt het
jaar 2018 in alle graf ieken in deze paragraaf .
Het aandeel inwoners in de vier grote steden dat zich
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weleens onveilig voelt daalt zeer licht. In Rotterdam
is de daling nog iets sterker dan in de andere grote

Rondhangende jongeren leveren bij relatief veel

steden. Inwoners van Rotterdam voelen zich nu dus

mensen een gevoel van onveiligheid op. Ook hier

iets veiliger dan inwoners van Den Haag of Utrecht.

zien we een lichte af name. De verschillen tussen de
grote steden zijn erg klein.

Grafiek 12.11 Percentage inwoners dat zich in het algeGrafiek 12.13 Percentage inwoners dat zich weleens on-

meen weleens onveilig voelt

veilig voelt op plekken waar jongeren rondhangen
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Ook in de eigen buurt voelen inwoners van de vier
grote steden zich steeds veiliger. In Rotterdam voelt

Ook rondom uitgaansgelegenheden - in de eigen

echter nog steeds een groter deel zich weleens on-

woonplaats – voelen steeds meer mensen zich veilig.

veilig in de eigen buurt dan in de andere grote steden

De af name van gevoelens van onveiligheid is echter

het geval is.

gering net als de verschillen tussen de vier grote steden. Datzelf de geldt voor het openbaar vervoer.
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Grafiek 12.14 Percentage inwoners dat zich weleens onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden
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Grafiek 12.16 Percentage inwoners dat zich weleens onveilig voelt bij een treinstation
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De positieve ontwikkeling zien we ook in het open-

Tot slot kijken we naar het rapportcijf er dat inwoners

baar vervoer. Ook hier voelen steeds minder mensen

van de vier grote steden hebben gegeven voor de

zich weleens onveilig. In Rotterdam nog wel iets

veiligheid in hun eigen buurt. Omdat we zagen dat in

meer dan in Amsterdam en Utrecht. In en om de

alle situaties het veiligheidsgevoel zich in de af gelo-

treinstations - in hun eigen woonplaats -voelt ook een

pen jaren positief heef t ontwikkeld, schept het geen

steeds kleiner deel van de inwoners van de vier grote

verbazing dat het rapportcijf er voor veiligheid is ge-

steden zich weleens onveilig. In Rotterdam en

stegen. In Rotterdam is dit wel aanzienlijk lager dan

Utrecht is deze groep verhoudingsgewijs kleiner dan

in de andere grote steden, maar wel ruim voldoende

in Den Haag en Amsterdam.

(6,7)

Grafiek 12.15 Percentage inwoners dat zich weleens on-

Grafiek 12.17 Gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de

veilig voelt in het openbaar vervoer

buurt
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Driekwart van de Rotterdammers is te-

in de toekomst van Rotterdam. Gevraagd

vreden over de buurt en kwaliteit van le-

naar problemen in de stad, blijft net als

ven. De tevredenheid van de Rotterdam-

voorgaande jaren de verkeersproblema-

mers is veelal gelijk gebleven of in de af-

tiek het meest genoemd. Daarnaast be-

gelopen twee jaar licht gedaald. Dat-

staat de top-3 ook in 2020 uit ‘criminali-

zelfde geldt voor het vertrouwen in de
overheid en het bestuur. Zeven op de

teit, onveiligheid en drugsoverlast’ en
‘vervuiling, vernieling en beheer van de

tien Rotterdammers hebben vertrouwen

openbare ruimte’.
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13.1 Tevredenheid en vertrouwen

Net als bij de tevredenheid van de Rotterdammers
zien we dat ook het vertrouwen in de overheid en het

De tevredenheid van Rotterdammers wordt in zowel

gemeentebestuur tussen 2018 en 2020 licht gedaald

de Omnibusenquête als het Wijkprof iel gemeten. Uit

of gelijk gebleven is. Het vertrouwen in de overheids-

de resultaten van de Omnibusenquête 2020 blijkt dat

organisaties is het hoogst (80 procent), gevolgd door

de Rotterdammers in grote lijnen op vrijwel alle pun-

het vertrouwen in de toekomst van Rotterdam (71

ten ongeveer even positief over hun stad zijn als in

procent).

voorgaande jaren. Alleen het aandeel Rotterdam-

Grafiek 13.2 Vertrouwen in overheid en gemeentebestuur

mers dat de stad veilig, schoon en gezinsvriendelijk
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vindt is wat af genomen ten opzichte van 2018. Daar
staat tegenover dat minder Rotterdammers liever in
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een andere stad willen wonen dan in voorgaande ja-
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hun woonsituatie. In vergelijking met de voorgaande
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periode waarin er een toename was in tevredenheid,
is tussen 2018 en 2020 de tevredenheid over de
buurt en de woonsituatie licht af genomen.

De gemeente zorgt dat iedereen
meedoet
De gemeente ondersteunt initiatieven
van bewoners

Grafiek 13.1 Tevredenheid van de Rotterdammers over

Vertrouwen in gemeentebestuur

woonbuurt, -situatie en kwaliteit van leven

Vertrouwen in gebiedscommissie (in
2014: dlgem)
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13.2 De belangrijkste problemen in Rotterdam
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Sinds 2017 vinden Rotterdammers de verkeersproblematiek (zoals parkeer- en bereikbaarheidsproblematiek) het belangrijkste probleem in Rotterdam. In
2019 noemt 44 procent verkeer als belangrijkste probleem, gevolgd door criminaliteit, onveiligheid en

Bron: Wijkprofiel

drugsoverlast (42 procent). Op de derde plaats komt
de vervuiling en vernieling en het beheer van de
openbare ruimte (inclusief openbaar groen) (36 procent). Na deze top-drie die nu al gedurende lange
periode dezelf de is, komt de woningproblematiek.
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Deze is dit jaar door 20 procent genoemd, tweeën-

13.3 Interesse in de plaatselijke politiek

eenhalf keer zo vaak als drie jaar geleden. De sociaaleconomische problematiek (werkloosheid en ar-

Tien procent van de Rotterdammers zegt veel inte-

moede en dergelijke) wordt de laatste jaren weer iets

resse te hebben in de plaatselijke politiek. 48 procent

minder vaak genoemd. Opvallend is voorts, dat

heef t enige interesse, en 42 procent geen interesse.

jeugdproblematiek de laatste jaren minder vaak geGrafiek 13.4 Interesse van Rotterdammers in de plaatse-

noemd wordt.

lijke politiek
Grafiek 13.3 De belangrijkste problemen in de stad volgens
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Kennis voor een sterk Rotterdams beleid
Onderzoek en Business Intelligence is een afdeling
binnen de gemeente Rotterdam.

De afdeling verzamelt informatie en doet onderzoek
voor het maken en uitvoeren van beleid door de gemeente Rotterdam. Het onderzoek gaat over onderwerpen als gezondheid, zorg, onderwijs, re-integratie, demografie, ruimtelijke ordening en veiligheid.
Soms is de gemeentelijke organisatie het onderwerp,
vaker gaat het over de stad en haar bewoners. Het
doel is steeds om met deze verzamelde kennis het

beleid en de bedrijfsvoering van de gemeente te verbeteren.

Eindredactie:

Marn van Rhee (1959) studeerde sociologie in Tilburg. Sinds 2001 werkt hij als onderzoeker voor de
gemeente Rotterdam op het gebied van onder andere afvalinzameling en bestuurlijke vraagstukken.
Hij was betrokken bij alle vorige edities van de Staat
van de Stad, voorheen ‘Staat van Rotterdam’.

Netty van Veelen (1973) onderzoeker. Zij werkt
vanaf 2001 als sociaalwetenschappelijk onderzoeker
bij de gemeente Rotterdam. Daar doet zij vooral onderzoek ter ondersteuning van het lokaal gezondheidsbeleid en is betrokken bij het uitvoeren van de
Gezondheidsmonitor voor alle gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond.
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